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Марко Павлишин: 
крізь “постмодерністські окуляри"

і без них...

Ми живемо в час, коли відбувається — поволі, суперечливо й боліс
но — творення нової української культурної ідентичності. Важливим 
складником цього процесу є  формування єдиного силового поля ук
раїнської культури, раніше розчленованої ідеологічними операціями 
імперських влад, “розкиданої” по численних діаспорах. Інтеграція інте
лектуальних і мистецьких цінностей, створених українцями в усьому 
світі, в “материкову** культуру,— хоч ми і стоїмо ще тільки на початку 
такого розвитку,— вже змінює її картину, і то не тільки кількісно зба
гачує, а й якісно переструкгуровує, змушує до переоцінки багатьох явшц, 
до ревізії критеріїв — у  контексті універсального досвіду культури або, 
принаймні, досвіду загальноєвропейського.

У цьому зв’язку чимале значення має ознайомлення нашої літера
турної аудиторії з працями про українську літературу дослідників з діа
спори (книжки і статті в періодиці Ю.Ш евельова, Гр.Грабовича, І.К о- 
шелівця, П.Одарченка та ін ., що з ’явилися у  нас останнім часом, не 
кажучи вже про вихід в Україні давньої “Історії української літерату
ри” Дм.Чйжевського), що в одних випадках вибудовують зовсім не
звичну для нас ісгорико-літературну перспективу, в інш их — істотно 
доповнюють корпус фактів і  коригують їхн і оцінки, а разом — зміню
ють “самопізнання” нашої літератури.

Книжка, що оце пропонується читачеві, вписуючись у  процес реін
теграції української культури і  в процедуру інтелектуальної реемігра
ц ії, водночас посідає в них особливе місце через комбінацію кількох 
обставин. Вона належить перу молодого науковця, який народився 
далеко від України (в Австралії) і професійно сформувався в новітніх 
західних (переважно німецьких та англо-американських) філософсько- 
культурологічних і літературознавчих школах. І це перша в Україні 
книжка, що містить широку систематичну критику сучасної українсь
кої літератури “із західної перспективи”, з тієї методологічної позиції 
(про неї далі), яка до певної міри є (або яка авторові вцдається) ос
таннім словом західного університетського літературознавства (якщо 
можна взагалі говорити про “останнє слово”, маючи перед собою не
скінченний громохкий потік взаємознищувальних і взаємостимулюю- 
чих ідей). Водночас у ній є і розвідки про зовсім незнане нам українсь
ке культурне життя в Австралії

Вже це має заінтригувати читача, а науковцеві обіцяє врожайне поле 
для роботи думки.

У книзі вміщено автобіографію автора, і це звільняє мене від необ
хідності подавати елементарну інформацію про автора. Можу тільки до
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сказаного ним самим додати, що сьогодні він є визнаним авторитетом 
серед україністів світу і знаним в університетських колах Заходу (не 
кажучи про Австралію).

У книжці три розділи. Перший і найбільший з  них присвячений 
сучасній українській “материковій” літературі, наступні менші — ук
раїнській класичній літературі та українському культурному життю в 
Австралії.

Почну з останнього, бо тут Марко Павлишин виступає в не зовсім  
для нього специфічній ролі — більше як історик, архіваріус і класифі
катор, ніж як критик. Таке визначення не понижує престиж його праці, 
а тільки вказує на винятковість предмету і завдання дослідження. Він 
здійснив подивугідну (і, здавалося б, не зовсім “сродну” для нього як 
високого інтерпретатора) скрупульозну “мурашину” роботу для зби
рання докупи розпорош ених у часі й просторі фактів життя і  культур
ної діяльності української діаспори Австралії, для реконструкції цілісної 
картини (зауважмо цю його продуктивну здатність до своєрідної “пере- 
професіоналізацП” — здатність виводити себе зі сфери естетичного роз
кошування у площину рутинного позитивістського громадження фактів; 
а втім, це останнє цілком узгоджується з  передумовами деяких герме- 
невтик). Картина виходить, як на невеличку 30-тисячну громаду, пере
важно невисокого освітнього цензу,— досить широкою і розмаїтою. 
Але далеко не все в ній відповідає як патріотичним потягненням, так і 
особливо естетичним запитам та загальнозначущим критеріям вихо
ванця університетської літературознавчої еліти. Марко Павлишин опи
няється в складній колізії: вирісши на кращих зразках світової літера
тури і виспеціалізувавпш свій критичний інструментарій у  передових 
теоретичних школах, він бачить і гостро відчуває невідповідність бага
тьох фактів української літератури і культури в Австралії універсаль
ним критеріям, їхнє випадання з апробованого рівня світової культури. 
Але що і як про це сказати, коли він як людина цього кола і ц ієї долі 
бачить і розуміє всі його біди, комплекси і трагізм його буття (не в 
побутовому, а в національно-культурному вимірі), всю зумовленість 
саме такого характеру культурного самоусвідомлення і культурної іден
тифікації, саме такого творчого потенціалу? Д о того ж  він не тільки має 
певні патріотичні зобов’язання перед цією  культурою (хоч міг би й 
заперечувати їх як адепт постмодернізму), й дістає від н еї імпульси для 
пізнання свого кола і для самопізнання, а то й деякий ностальгійний 
сентимент, а то й деяку естетичну втіху...

1 Марко Павлишин артистично розв’язує колізію: не відмовляю
чись від універсальних (релятивно, в постмодерністському обмеж енні) 
критеріїв, він залишає їх мовби загальний орієнтир, з яким співвідно
ситься локальна сфера, що живе своїми законами й вимірами. І, зреш
тою, проблеми, конфлікти, драми ц ієї локальної сфери є  або модифі
кацією загальнозначущого, або його маргінальним доповненням. У 
кінцевому рахунку все, що діється в будь-якому куточку світу і в будь- 
якій спільноті, є складником світового життя, його пош ирює, варіює і 
деталізує,— і вже тому варте уваги й поцінування. Ось, наприклад, 
аналізуючи типовий конфлікт свідомосте австралійського українця:
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“прірва між ідеалом і дійсністю” (я б говорив про дві прірви: з одного 
боку, між любов’ю до України і  неможливістю прийняття її, підвладної 
чужому режимові; з другого ж боку — прірва між українським менталі
тетом і реальністю австралійського життя),— Марко Павлишин описує 
його літературне віддзеркалення (часом яскраве й разюче) в таких мо
делях: меланхолія; сентиментальність; утеча в приватну сферу; елегія 
та сатира. Конкретний аналіз текстів показує, що йдеться про маргі
нальне наповнення універсальних (“центральних”) моделей, що має і 
власне пізнавальне та емоційне значення.

Читачеві втішно й повчально буде побачити з Павлишинових розві
док, як ціною напружених самоствердних зусиль невеличка українська 
діаспора в Австралії зуміла не тільки розбудувати свій побут, здобути 
помітне місце на громадській сцені п’ятого континенту, а й висунути зі 
свого кола і подвижників культури, і талановитих митців, спродукува
ти доволі барвисте культурне життя, в якому викристалізувалися і деякі 
цінності, що матимуть значення для всієї нашої культури. Науковцеві 
ж повчально буде побачити, як його рафінований колега дбайливо уз
годжує свій високий критеріальний позем з вирішенням порівняно 
обмежених проблем. Тут мені пригадується Олександр Іванович Білець- 
кий, який говорив, що хоч надто багато часу втратив на немагістраль- 
ну роботу, на читання й рецензування часом і другорядних або й тре
тьорядних творів, але не жалкує, бо в них нерідко виразніше виявля
ються загальні чи приховані тенденції літературного розвитку і з них 
можна було довідатися про те, що оминає “висока” література, що не 
потрапляло до неї...

...М арко Павлишин не вважає себе фахівцем з класичного періоду 
української літератури. Тому вимогливо відібрав для книжки лише три 
статті про класику. Але вони засвідчують не тільки його цілковиту ком
петентність (основою якої є досконале й вичерпне вивчення будь-якої 
теми, що за неї береться), а й спроможність бути авторитетним арбіт
ром у дискутованих питаннях, пропонувати зважені підходи, що врахо
вують різні, точки зору. У таких випадках Марко Павлишин схиляється 
не до компілятивних вирішень, а до пошуку інтегральної “рівно- 
дійної”.

У його статті про Котляревського (“Риторика і політика в “Енещі” 
Котляревського”) хотілося б звернути увагу читача на те, як коректно 
відтворено історико-літературний контекст твору і  на цій підставі аргу
ментовано уневажливлено пізніш і ревізії його місця в національно- 
культурній динаміці (Котляревський протягом XIX і  XX століть не раз 
ставав “жертвою” літературних сум’ять, спричинених покрученістю  
нашої історичної долі та періодичним каламученням культурної тра
диції, неясністю перспективи); як переконливо підтверджено його ви
датну роль і в конституюванні української народної мови як новоліте- 
ратурної єдино можливим тоді шляхом, і у творенні моделі нової ук
раїнської ідентичності. М ені здається, що Марко Павлишин, який 
продемонстрував широку обізнаність і з європейською традицією кла
сицистичних травестій, і з науковою літературою про Котляревського 
та “котляревщину”, міг би взяти собі в союзники Олександра Іванови
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ча Білецького: той свого часу розвинув думки, з якими мимоволі асо
ціюються деякі позиції нашого автора.

А ще текст Марка Павлишина цікавий тим, що показує зразок “по- 
стмодерної” свіжості, ненав’язливості, гнучкості і прозорості в розмові 
про літературне явище, “обсмоктане”, здавалося б, з усіх боків і трохи 
вже наукою “зануджене”, а трохи й непотрібно заплутане в боріннях 
навколо різних концепцій історії літератури, а то й на догоду амбіціям.

Попри видиму лагідність і впокоєну зваженість нашого автора, на
справді в ньому криється неабиякий темперамент полеміста, і полеміс- 
тичний імпульс є не останнім серед “провокаторів” його натхнення. 
Це засвідчує і його критичний вояж на інший полюс хронологічної вісі 
нашої літератури — маю на увазі статтю “М истець чи моралізатор? 
“Соняшна машинд” Володимира Винниченка”. Вона вносить істотні 
корективи до традиційних, можна сказати канонічних, оцінок цього 
твору, якому сам Винниченко надавав особливого значення, мало не 
світорятувального. Марко Павлишин вбачає суперечність між претен
зією  автора вказувати людству шлях до доброго суспільства і некон
диційністю його моральних суджень (персона автора, на думку крити
ка, не постає як моральний авторитет), а тому вважає твір естетичною  
невдачею. Можна погоджуватися чи не погоджуватися з дослідником, 
але він змушує невідривно стежити за розгортанням фронту його аргу
ментації, і його позиції, звичайно ж , посувають уперед українське літе
ратурознавство.

Блискучим взірцем постмодерністської інтелектуальної дипломатії 
Марка Павлишина є його стаття-рецензія на книгу-рецензію  (!) Григо
рія Грабовича “Д о історії української літератури”, що була розгорну
тим критичним коментарем до “Історії української літератури” Дмитра 
Чижевського, відомого славіста, вченого світової м іри,— і послідовною  
полемікою з ним. Надзвичайно елегантно Павлишин “гасить” чималу 
агресивність молодшого метра щодо старшого і, визнаючи слушність та 
значливість багатьох зауважень і міркувань Гр.Грабовича, водночас раз 
за разом відводить його претензії на цілковиту переоцінку концепції 
Дм.Чижевського, підтверджуючи її тривання та її неминущу — в бага
тьох своїх компонентах — цінність для української науки.

Ця дискусія має далеко не тільки локальне значення — як з’ясуван
ня незгод між різними школами славістів та україністів,— вона акту
ально причетна до тривалого і далеко ще не вичерпаного обговорення 
невирішених питань історії української літератури (і культури), зокре
ма, питання про стилі української літератури та її періодизацію (тут, 
знов-таки, варто б звернутися до спадщини ОЛ.Білецького, який надавав 
цій проблемі першорядного значення і наголошував її складність та 
небезпеку позірно однозначних вирішень).

Основна частина книжки присвячена сучасній українській літерату
рі. І це найбільша “інтрига” цієї збірки. Адже відповідні статті майже 
всі писані про твори радянської української літератури і в часи Ра
дянської України, але далеко від неї і людиною інш ого світогляду, дру
ковані в західних англомовних або україномовних виданнях. Чи ж не 
інтрига: як виглядають ключові явища “пізньорадянської”, “перебу-
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повної”, “протонезалежницької” тощо української літератури в очах 
зацікавленого інтелектуала західної формації? І відразу ж  хочеться за
уважити: тоді як синхронно писані відгуки на ті ж  твори українських 
підрадянських критиків здебільш е стали вже анахронічними, статті 
Марка Павлишина зберігають свою адекватність і свіжість, що випливає 
з переваги вільної думки над будь-як винахідливою підневільною. Але 
варто наголосити й інше: розуміння становища підрадянськоіо пись
менства змушувало заокеанського критика бути обережним і делікат
ним у політичних аспектах обговорюваних явищ, а водночас прозірли
во й тактовно відчитувати неявний зміст підцензурних текстів,— і при 
цьому керуватися загальнозначущими для культури естетичними кри
теріями, без принципової знижки на особливі умови підневільного по
бутування української літератури. Завдання надзвичайно складне, не
звичне для західної академічної школи, з якої вийшов Марко Павли- 
шин, але він з ним загалом упорався — хоч і різною  мірою в різних 
статтях.

Один із перших виступів Марка Павлишина на теми української 
літератури — стаття про Олеся Бердника, власне, про два фантастичні 
романи початкового періоду його дисидентства: “Окоцвіт” і “Зоряний 
корсар”. Уже тут на далеко, здавалося б, не центральному для української 
літератури матеріалі дослідник з потаємним азартом розгортає свій аналі
тичний інструментарій і демонструє свої герменевтичні м’язи — може, 
трохи і з неофітськими (щ одо україністики) завзяттям і доскіпливістю. 
Не кажучи вже про докладну інформацію про творчість Олеся Бердни
ка та вичерпний перегляд критичних відгуків (щ о, зрештою, є  елемен
тарною передумовою власного аналізу, якої Марко Павлишин, на відміну 
від наших критиків, постійно дотримується), він подає широкий кон
текст європейського, насамперед німецького, романтизму, вільно вда
ючись до діахронних зіставлень — своєрідна модифікація традиційного 
історико-порівняльного методу. В цьому контексті Олесь Бердник — 
дещо несподівано для “вітчизняної” літературної критики — виростає, 
на мітотворця коли не універсального характеру, то й не лише маргі
нального, до певної міри продовжувача традицій німецьких романти
ків. М ожливо, в цій конфігурації є  деякі перекоси, викликані тягарем 
обізнаності Марка Павлишина в німецькій літературі та закорінеяїстю  
в німецькій естетиці.

Поряд з цим Марко Павлишин здійсню є свого роду рентгеноско
пію видимого сюжетного хаосу, власне, заплутаних сюжетних інтриг 
“Зоряного корсара”, окреслюючи чіткий каркас чи не надміру щ едрої 
(інфантильної?) фантастичної імпровізації Олеся Бердника, структур
но опановуючи н свавільну стихію. Масштабно інтерпретуючи — знов- 
таки в контексті європейської романтичної традиції — сюжетні еле
менти романів Олеся Бердника, критик знаходить у них універсальні 
мітологічні теми: “зачин світів та цивілізацій, їхнє спасіння, конфлікт 
між героїчними особами”, “міт про світське спасіння людини з націо
нальних коренів”. У світоглядному плані ці твори схарактеризовано як 
“романтичну альтернативу матеріалістичній утопії”; дим, певно, знач
ною мірою і пояснюється інтерес Марка Павлишина до цього автора.
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Делікатно зауважено, що “існують добрі історичні та соціальні причи
ни для його “невчасного романтизму”. Тут криється і пояснення мож
ливих аналогій між романами Олеся Бердника і творами раннього 
німецького романтизму, писаними майже двома століттями раніш е,— 
воно у своєрідній романтично-індивідуалістичній компенсації суспіль
ної ущемлености, несвободи і духовної ретроградносте. Н е оминаючи 
Бердникової національної риторики, зокрема мітології української ко
заччини, Марко Павлишин водночас розглядає її як раму міту про все
людське відродження (тут можна додати, що коли для Олеся Бердника 
відродження людства має початися з України, то це, ймовірно, не пат
ріотична зарозумілість, а та жага подвигу справедливосте, яка диктува
ла Ш евченкові потребу “святого слова”, що “на Україні святилось і на 
Украйні понеслось”).

Водночас Павлишин бачить у Бердника “космополітичний вузол 
символів, мотивів та алюзій”, окреслюючи культурний контекст його 
візій: зороастризм, християнство, європейський лицарський роман, ук
раїнський фольклор, Біблія, індійська міфологія... На жаль, оминаєть
ся питання про ступінь органічності або компілятивності ц ієї амаль
гами. Д о речі, це — частковий випадок загальніш ої риси деяких 
(переважно перших) Павлишинових аналізів українських текстів: зосе
редженість на структурних розтинах і побудовах або й на “деструктури- 
зації” часом ніби не потребує індикації якості елементів тих структур. 
Питання якості часом затемнюється — чи то несвідомо, чи то навмис
но, з  остраху перед суб’єктивізмом смаку? з міркувань ширшої доціль
носте?

Можна було б посперечатися і навколо нейтрально описаної Пав- 
лишиним Бердникової ідеї “спільної свідомості людства”, створення 
немовби космічного комп’ютерного терміналу, тотальної інтеграції всієї 
маси інтелекту (що суперечить Бердниковим же ідеям романтично-оп
тимістичного індивідуалізму та “національних вітчизн” як дж ерел  
світової духовносте): якби цей хим ерний проект м іг бути реал ізо
ваний, ц е, здається, означало б розчинення лю дства у В сесвіті, 
втрату ідентичносте, знеособлення людини і взагалі жахливе самозни
щення людства...

Це цілком природно, що увагу Марка Павлишина привертали 
насамперед твори, які за умов радянської дійсності набували грома
дянського значення й розголосу, або, за його власним визначенням, 
були відкриті “для підривного прочитання”. Не тому, що він мав 
якесь спеціальне самонастановлення позалітературного характеру, а 
тому, що саме такого значення набували всі скільки-небудь цікаві, з 
елем ентам и незалеж ної дум ки, твори в атм осф ері ідеол огіч н ої 
підконтрольности. Як правило, такі твори ставали жертвами подвійної 
містифікації: оф іціоз прочитував їх  крізь фіскальні окуляри, а оп о
зиційна публіка (точніше: публіка, що формувалася для опозицій
ності) — крізь апологетичні, внаслідок чого вони набували значен
ня, якого, мож е, й не мали б за нормальних ум ов,— і це набуте, 
“додане” їм  суспільною ситуацією значення ставало вже немовби й 
частиною їхнього об’єктивного зм істу...
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Тому завдання західного критика, який заходжувався писати про 
такі твори, було досить складне й делікатне: він мусив поєднувати ро
зуміння цих обставин з вимогами свого професійного цензу, та ще й 
писати так, щоб не зашкодити гцдрадянському авторові...

Зразком такої критики м охе бути стаття Марка Павлишина про 
“Собор” Олеся Гончара та “Орлову Балку” М иколи Руденка. Обидва 
твори розглянуто щд специфічним, трохи несподівано вузьким для “ма
терикового” читача, екологічним кутом зору —"Навколишнє середо
вище: як тема й аргумент”. Але, як виявляється, еколоіічність розумієть
ся в найширшому обсязі, включаючи духовні виміри: все, що забезпе
чує обставини здорового й  вільного розвитку людини та людської 
спільноти, інтерпретоване в моральному і почасти філософському пла
нах. Це дає змогу зосередитися на тих аспектах обох творів, які можуть 
мати триваліше об’єктивне значення, поза значенням, сказати б, акту
ально-ситуаційним (його Марко Павлишин почасти полемічно ігно
рує, почасти з  ледве вловимою іронією  обмежує, а почасти — особливо 
щодо “Собору” — д е в чому суб’єктивно не сприймає через ментальну 
віддаленість об’єкту). Оттітпгі формули критика стримані, тактовні і  
водночас баїагозначно-точні: “ідеологічна обережність” “Собору”, “на
вмисне самообмеження” і  “аріументаційна незавершеність” обох ро
манів — як наслідок не лише підцензурности (хоч “Орлова Балка” 
М .Руденка так і  не була видрукувана в Радянській Україні, а лише на 
Заході), а й орієнтації авторів на пщрадянську свідомість своїх читачів, 
хоч водночас і  певної якості світогляду самих авторів (за версією кри
тика, у  Гончара д е намагання триматися в межах марксистського ро
зуміння речей, а в Руденка — прийняття “дидактично-моралістичної 
функції мистецтва”: “філософське повернення до 18 століття’’).

Зрозуміла річ, що в цьому випадку Марко Павлишин знов-таки 
полемічний, хоч і  приховано: полемічний насамперед щодо тієї (пере
важної) частини щдрадянської і  діаспорної.критики (і громадянської 
думки), яка визначні літературні твори тлумачила передусім в аспекті 
тихого чи голосного поборювання режиму, пошукування аргументації 
проти нього та найменших ознак протесту. Н е заперечуючи такої функції 
літературних творів ( і такої пріоритетносте симпатій), він бачить її  
минущість і  хоче акцентувати більш сталі цінності,— а цим вносить у  
наше літературознавство корективи, що не дискредитують такі твори, 
як декому може здатися, а, навпаки, зміцнюють їхні позиції в історії 
літератури. Зреш тою, на такий шлях стає нині і  “тубільна” критика 
(вдавшись тут до означення “тубільна”, я йду слідом за Павлишиним, 
який часто вживає слово “тубільний”, відновлюючи його початковий, 
істинний зміст: тутешній, корінний).

Полемізувати доводиться не лише з різними шорифікаціями, а й з 
поверховим осудженням чи агресивно-патріотичним “недопрочитан- 
ням”. Коли перед Павлишиним спотворений конформістською само- 
цензурою, але все-таки талановитий, неоднозначний текст, він, по
стійно враховуючи складні умови письменницької самореалізації в Ра
дянській Україні, прагне максимально виявити всі його позитивні 
потенції.
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Ось його розвідка про голосний роман Павла Загребельного “Я, 
Богдан (Сповідь у славі)”. З артистичним сарказмом коментуючи на
становлення Загребельного на створення оригінальної і переконливої 
версії офіційного радянського міту про Богдана Хмельницького як архі
тектора “возз’єднання” та про Переяславську Раду як щасливий на- 
передвизначений фінал української історії, дивуючись із неабиякої вірту
озності Загребельного у доводжуванні обов’язкової фальшивої версії,— 
М арко Павлиш ин водночас п оказує, як безсум н івн ий  талант і 
безсумнівне ж, хай і покручене, національне почуття Загребельного 
виводять його за межі вділеної собі схеми; як об’єктивне звучання тексту 
перевищує авторське “зобов’язання”, а то й прямо суперечить йому 
(“ефект”, відомий ще з часів Бальзака). Дослідник уважно, доскіпливо 
дошукується тих “структур думання” і текстових структур, у яких і 
завдяки яким здійснюється це перевищ ення, як-от: претензія Павла 
Загребельного на автентичність, унаслідок чого використані або ском
поновані ним документи подають широкий спектр інтерпретацій і мо
жуть бути по-різному тлумачені, “працюючи” не завжди на риторичну 
метаідею твору, а часом і проти неї; далі — об ’ємна панорама доби і 
широкий міжнародний контекст Хмельниччини — як результат і певного 
патріотичного настановлення автора, “лояльного” національного само
ствердження в обхід небезпечних його форм, і пошуку компенсати на
ціональної гордині, і тиску шаленої ерудиції Загребельного... Все це 
разом створює картину повноцінного національно-культурного буття 
України в тогочасному світі, “з тилу” підриваючи фронтальну ритуаль
ну ідею фатальної залежності від “старшого брата”. Нареш ті, не в ос
танню чергу “спрацьовує” безпосереднє багатство імпульсивного текс
ту, що його критик визначає то як “ораторську прозу”, то як прозу 
барокову, то як орнаментальну,— тексту, що саморегулюється вільніше, 
ніж годилося б відповідно до ідеологічного зобов’язання роману, а ча
сом і просто постає як непередбачена вітальна стихія.

“Як же оцінювати роман?” — питається наприкінці своєї блискучої 
статті Марко Павлишин і чесно зізнається в неможливости однознач
ної оцінки, пропонуючи кілька оцінок за різними, сказати б, система
ми вимірів і відповідно до різних критеріїв та різних читацьких ауди
торій з різними традиціями сприймання літературних текстів і спосо
бами “читання роману”...

Ця відкритість, незамкненість оцінок, апеляція до самостійної чи
тацької думки і присуду,— теж характерна риса постмодерністського 
критичного стилю Марка Павлишина (він також постійно пам’ятає про 
відмінність читацької аудиторії, в якій творилася підрадянська українська 
література, від читацької аудиторії Заходу).

Дві статті присвятив Марко Павлишин творчости Євгена Гуцала. 
Одна з них аналізує оповідання (переважно ранні, якими критик, влас
не, й захоплюється). Ті людські ситуації, що приваблюють Гуцала і є 
темою його ранніх оповідань, окреслено так: “ ...це, головним чином, 
балянс між радістю і нещастям у долі звичайної людини, природа людсь
кого добра, неминучість страждання та несправедливості, механізми 
відчуження в сім ’ї, зв’язок між сміхом і смертю і, найважливіше, ди
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тинство" (я б додав ще: колізія між природним і безгрунтовним; між  
чутливими до краси поетичними вдачами і прозаїчними, брутальними, 
прагматичними — дуже характерна і важлива як для Гуцала, так і для 
кращої частини “сільської прози" взагалі: це її, може, найпереконливі
ший і непроминальний внесок в українську літературу, це те в ній, що 
розмикає рамки сільсько сті і  доторкається до універсальних констант 
людської психіки).

Зацікавлено розкриває критик високу досконалість структур Гуца- 
лових оповідань про дітей, про хвилюючий перехід від незрілости до 
зрілости — може, найчарівніший і найбільш “людський" відтинок роз
витку особистости, з хиткою і  загадковою невловністю векторів цього 
розвитку,— і відзначає тут такі мистецькі “чесноти", як “високий рівень 
контролю в організації теми і форми" (у тому числі “вміння... ніби без 
зусилля розвивати емоційний зміст на основі фабули"); оптимальне 
співвідношення між дією  і характером; “тонкість часової структури". У  
пізніш их оповіданнях ці чесноти послаблюються, і  Марко Павлишин 
переконливо обірунтовує це своє враження. Говорить про це з одвертіс- 
тю, на яку не вистачило духу в “материкової" (тубільної!) критики, і  
заразом поруш ує питання: чим це було спричинене. П ропонує три 
можливі версії (“моделі"). Перша: Гуцало став жертвою власних успі
хів. Друга: задля розширення й підтвердження своєї компетентности 
мусив звертатися до зображення світу дорослих, а той світ був для ньо
го непривабливим як викривлений і антиестетичний. Третя: занепаду 
творчих сил не було, але художньо-ідейна ортодоксальність стала без
печнішою і  вигіднішою. Третя з цих версій (фактично — абсолютизація 
гаданого письменникового конформізму), на мій погляд, відпадає. Для 
роздумів може залишатися комбінація першої та другої, з  переважен
ням другої. Але й не тільки це. Є підстави припускати, що і  Євген 
Гуцало пережив ту творчу кризу, внутрішню драму, яку оминув мало 
хто з  його покоління і яка полягала в труднощах “узгодження" своєрід
ності таланту з реальними суспільними умовами та орієнтаціями, в не
відповідносте естетичного ідеалу обставинам суспільного буття, а мо
же — і з  загостреним цією колізією  відчуттям певної вичерпаности 
творчих сил, освоєності, виексплуатованосте свого естетичного гори
зонту, що буває і з найталановитішими письменниками.

А влім, на можливість інших пояснень виводить Павлишинів аналіз 
химерних романів Євгена Гуцала “Позичений чоловік" та “Приватне 
життя феномена". Свого часу перший із  цих творів здавався багатьом 
(у тому числі й мені) до певної міри проривом естетичної системи со- 
цреалізму в його українській залізобетонній модифікації і  вражав ба
гатством комічних ефектів та розкошуванням у стихії дотепного народ
ного слова (другий роман уже експлуатував знайдені в першому прий
оми і доводив їх  до інфляції — такі тупикові самоповторення, на жаль, 
характерні для Гуцала).

Марко Павлишин скрупульозно інвентаризує мотиви й образносги- 
льовий арсенал обох романів, посутньо обговорює його і приходить до 
суворих висновків: хоч у  Гуцала “і багата уява, і талант для змальову
вання гротескних ситуацій, і майстерне володіння мовою", все ж таки
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“Позичений чоловік” за великим рахунком — невдача, і “корінь про
блеми в тому, що “Позичений чоловік” намагається бути рівночасно 
ідеологічно ортодоксальною апологією і комічним романом в традицій
ному значенні цього поняття”. Пригадаймо: про щось подібне йшлося 
і з  приводу роману П.Загребельного “Я, Богдан”, і — почасти —з при
воду “Собору” О.Гончара та “Орлової Балки” М .Руденка. Отже, для 
критика це не випадкове спостереження, а, певно, плід його роздумів 
над колізіями української літератури доперебудівної пори, модель її  
амбівалентности.

Крім усього інш ого, Марко Павлишин приміряє Гуцала до високої 
традиції європейського комічного роману з  його інтелектуальним екс
периментаторством і правом глузувати з  узвичаєних моделей пояснен
ня світу. Гуцало, на його думку, “намагається кооптувати цю , п о суті, 
скептичну традицію для власної мети: надати пригодницький та інте
лектуальний тон, з усіма його привабливими асоціаціями модерности, 
творові, який залишається, все ж  таки, візантійським панегіриком. Роман 
робить надзвичайне зусилля довести легпимність замкненої культурної 
системи, представивши її як відкриту”.

Тобто, йдеться фактично про обмеженість можливостей таланови
того письменника в межах навіть лібералізованої оф іційної ідеології, 
яка дозволяє самопародіювання лише в другорядному і лиш е з  санітар
но-оздоровчою метою, а скепсис щ одо корінних цінностей системи ще 
притамовується або компенсується примирливим комікуванням на пе
риферії проблеми.

Невідступна логіка Марка Павлишина, його м’яка в’їдливість зали
шають мало шансів для заперечення. Хоч можна було б обмежити аргу
мент від європейського комічного роману — Сервантеса, Свіфта, Рабле, 
Стерна: Євген Гуцало мав право спиратися і на інш і традиції, наприк
лад, українського народного комізму, українського бурлеску — хоч це 
вже інші естетичні ракурси. Д о речі, мотив продажу чоловіка —жартів
ливий фольклорний, з народної п існі, про щ о критик чомусь не згадує. 
1 головним героєм Гуцалового роману є  не Хома Прищепа і не хто інш ий, 
як саме українське народне слово — і в цьому ключ до його стилю, до  
спонтанного розгортання тексту як стихії барвистого мовлення і словес
ної вигадливості та витівкуватості,— Гуцало хотів показати невичерпну 
енергетику українського слова (не забуваймо, що за умов широкого ви
користання владою ідеологічних пестицидів супроти української мови та 
прямих заборон на ії лексико-стилістичні ресурси — як-от сумнозвісна 
боротьба з “архаїзмами”, “раритетами” тощо — це мало і деякі точки 
зіткнення з політикою, з проблемами національної ідентичносга, та й, 
дозволимо собі сказати, національної гордости). Щ о ж до  “сатиричного” 
зображення Заходу в другому романі, то воно є  швидше легенькою паро
дією  на мотиви і сталь офіційної радянської пропаганди, що мимохідь 
зауважує і сам Марко Павлишин.

Проте вища (на порядок) вимогливість західного критика порівня
но з “тубільними” пояснюється, мабуть, тим, що для нас “ковтком 
свіжого повітря” була вже й та міра скептичного гумору, яку давали 
твори типу химерних романів Євгена Гуцала (хоч чимало їхн іх слабких
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місць бачено і  обговорено),— тоді як Марко Павлитшш виходив не з 
нашої адаптованої мірки, а з  аутентичної.

Той самий “коригуючий” стосовно інерції канонічних оцінок ук
раїнської критики підхід маємо і  в статті “Чому не шелестить “Листа 
землі”?”, в якій ідеться про недавній новий роман Володимира Дрозда.

Як і в попередньому випадку, Марко Павлишин засвідчує добре 
знання всієї творчости автора, належне її поцінування і  пієтет, який, 
одначе, не пригнічує незалежної думки та смаку, “абсолютизму” есте
тичного критерію і  не затуманює неупередженого, проникливого про
читання нового твору (що його сам В.Дрозд вважає своїм “найбільшим 
творчим задумом”). Попри старанне й послідовне наголошення всіх 
елементів твору, з  яких можна витягти естетично-інформаційний ефект, 
критик приходить до висновку, що велично задуманий “роман у  своїх 
історико-філософсько-моральних маневрах бореться з духом вчораш
нього дня”. Стратегічним прорахунком Дрозда він вважає те, що той 
опинився в полоні традиційної риторичної методики переконування: 
подавати нові аргументи в оточенні старих,—недоцінивш и динаміку 
іромадської свідомосги, яка випередила твір. Інакше кажучи, знову, як 
і в попередніх випадках, ідеться про ризикованість і, зрештою, про- 
іраш нісгь пафосу напівправди, хоч ми знаємо, що цей пафос був істо
рично неминучим переходовим етапом для підцензурного письменст
ва. Власне, усвідомлення ц ієї неминучості змушувало українську к р и 
ш к у  (теж підцензурну!) бути свого часу евфемістичною щодо авторитетів, 
яким судилося стати жертвами ц ієї “переходовости”. Натомість вільний 
від такої співзобов’язаности й співвідповідальносги Марко Павлишин 
здійснив акт тяжкої і  суворої, але так само необхідної і  неминучої — 
справедливої адекватної оцінки.

Спостерігаючи поважні інтелектуальні маневри Марка Павлишина, 
мимоволі застановляєшся над питанням: а чи є в сучасній українській 
літературі явища, які цілком відповідають уявленням його про довер
шений текст, непідлеглий понижуючим обставинам; задовольняють суму 
його критеріїв і  дають беззастережний естетичний простір для операцій 
його інтерпрегативної думки? Виявляється, є , і  немало.

Чотири докладні розвідки присвятив критик творчости Валерія Шев
чука. Здається, Шевчукова проза стала для нього щасливою знахідкою. 
Тут він побачив і  конгеніальну собі інтелектуальну потенцію, і  смакову 
“співзвучність”, і  той рівень мистецької компетентности, який д ає зм оіу  
говорити про твір “за загальними критичними критеріями”, без знижок 
на підрадянські умови написання.'

На змістовому й естетичному полі Ш евчукової прози Марко Павли
шин дістав можливість застосувати весь арсенал свого аналітичного 
інструментарію, випробувати різн і прочитання (під оглядом зв’язку з  
естетикою реалізму; філософією романтизму; принципами сюрреаліз
му; елементами психоаналізу), що відповідає багатозначносте, склад
носте та концепційній незалежносте творів Валерія Шевчука, насам
перед його “Дому на горі”.

Зрештою він оціню є Шевчукову прозу і  як розгорнуту переконливу 
аргументацію на користь українського “культурного відродження” в
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контексті глибокої історичної перспективи та зосереджується на трьох 
головних складниках ц ієї аргументації: “нове узаконення середньовіч
чя та бароко як елементів української літературної традиції; відвоюван- 
ня тієї зони естетичного почуття, яка межує з сакральним; і заснування 
нового літературного дискурсу, не детермінованого монополістичною  
ідеологією і не зорієнтованого на єдиний всесоюзний культурний центр”.

Тут позначено справді найсуттєвіші напрямки напруги українсько
го культурного відродження. Можна тільки додати, що всі ці три рівні 
аргументації “на користь культурного відродження” різними способа
ми утверджували свою присутність в інтелектуально-мистецькій атмо
сфері України 60—80-х років, отже, Валерій Шевчук розгортав свою  
концепцію у певному (хай і вузькому) солідарному контексті, хоч і був 
одним із найкомпетентніших у своєму піонерському проекті. Марко 
Павлишин не відчував потреби в акцентуванні того локального кон
тексту, зате в нього докладно реконструйовано ширші контексти: євро
пейського романтизму й сюрреалізму, а головне (в цьому випадку) — 
макроконтекст української культурної історії, у зв’язку з формуванням 
української культурної ідентичносте.

Відомо, що лінії культурного розвитку України не раз обривалися 
внаслідок несприятливих історичних обставин, а то й катастроф. 
(Згадаймо, як Леся Українка порівнювала культурно-історичну діяльність 
українців з роботою павука, щ о, тягнучи свою нитку догори, щоразу 
зривається, а потім знову й знову починає все спочатку.) Звичайно, 
якісь елементи традиції, мов грунтові води, підземними порожнинами 
пробивалися в нові часи, але чітка лінія спадковосте і культурна пам’ять 
втрачалися, доводилося формувати нову культурну ідентичність, при 
чому відбувалися втрати і траплялися непродуктивні заперечення по
передніх етапів. Марко Павлишин звертає увагу на два драматичні мо
менти, пов’язані з новими по черзі культурними ідентифікаціями, коли 
самоствердження досягалося ціною  самозаперечення, голого відкидан
ня традиції: “Енеїда” Котляревського... вказуючи напрям до парадигми 
романтичного етнографізму, відмовилася від старої церковної літера
турної культури. Микола Хвильовий, закликаючи до нової літератури, 
відповідної до настрою післяреволюційних 1920-их років, відкидав ет
нографізм як провінціялізм”. Натомість Валерій Ш евчук, каже критик, 
вибирає інший шлях. “Його новаторство полягає в тому, що він не 
відкидає, а привласнює старі дискурси і вживає їх для того, щоб збага
тити свою національну літературу розширеними естетичними та інте
лектуальними можливостями. У цьому він більш толерантний та ощад
ний, ніж його попередники — і, що важливо, менш авторитарний”.

На мою думку, ця теза Марка Павлишина має значення не тільки 
для інтерпретації творчості Валерія Ш евчука, а й як стимул до більш 
“діалектичного” осмислення поворотних моментів в історії української 
літератури. Тут “постмодерністське” уникання абсолютних істин і 
нігілістичних процедур, урахування альтернативних версій і прагнення 
до своєрідного примирення у взаємообмеженні або ж розгортання цілого 
віяла можливостей та варіантів — може виявитися конструктивнішим, 
ніж будь-яка скороминущо-остаточна однозначність.
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Д осі ми зупинялися на розвідках Марка Павлидгина у  царині сучас
ної української прози. Вона в цій книжці таки є переважним об'єктом  
його професійних зацікавлень. Тим часом сучасні західні методології 
відшліфовувалися більше на матеріалі поезії, ніж прози. Тож Марко 
Павлишин просто зобов'язаний не менш амбітно'виглядати в аналізах 
поетичних текстів, ніж прозових. Кілька його статей на теми українсь
кої поезії належать до кращих у книжці (хоча — чи можна говорити 
про градації якости стосовно автора, який не дозволяє собі ні на мить 
збиватися з оптимального робочого дихання?).

Марко Павлишин цілком свідомий низки авторитетних імен та ціка
вих явищ в українській сучасній поезії, але двома улюбленими верхо
винами в ній є для нього Ігор Калинець та Василь Сгус.

Трохи ніби й зраджуючи свою звичайну поліваріантність на користь 
Домінантності, критик розглядає Калинцеву поезію під кутом зору її 
релігійності. Але цю релігійність він вбачає не в розгортанні певного 
набору теологічних тез, а в апеляції до того контексту людського буття, 
який виходить за межі земного (знову ж  таки: “тубільного''!) світу. При 
цьому грунтовно експонується еволюція релігійності Калинцевої поезії 
(рання поезія: шлях до самого себе крізь духовне багатство рідного 
народу; далі — самосвідомість у  поєднанні з політичною етикою і  епіс
темологією; меланхолія як знак тих, хто збагнув космічний обсяг про
цесів, що відбуваються у світі; нарешті переінтерпретащя поганських 
мотивів ранніх збірок, діалектичне зняття їх, осмислення теологічної 
відмінності християнства від поганства). Калинцева побожність, як її 
бачить Павлишин,— барокова, з розкошуванням у  поетичних формах, 
щедрим, часом грайливим експериментуванням. (Цікаво було б по
рівняти її з релігійною поезією  Галичини 20-х — 30-х років: естетична 
відстань величезна, але є і  непрямий зв’язок ...)

Християнська вітальність Калинцевої поезії розімкнута у  повноту 
життя. Тому в її структурі, відзначає дослідник, вирізняються і “ролі 
еросу, нації і політики” (моральний, а не докгринальний бік остан
ньої),— кожен із цих трьох елементів по-своєм у підлягає Богові.

Застановившись над питанням: Калинець традиціоналіст, модерніст 
чи постмодерніст? — Павлишин не знаходить достатніх аргументів на 
користь ж одної з цих кваліфікацій. І вважає Калинця поетом передмо- 
дерним. До цього означення критик вдається нерідко, але зміст його 
залишається хіба приблизно окресленим.

Трохи ризикованим видається мені віднесення Калинця до гільдії 
поетів-ремісників (у розіграній у статті бінарній опозиції: “натхненний 
поет-романтик” — поет-ремісник). І хоч під ремісником розуміється 
майстер-професіонал, який свідомо контролює і спрямовує свою про
дуктивність, усе-таки романтичне натхнення навряд чи аж так проти
показане Калинцеві: може, тут різниця швидше в поетичному темпера
менті, ніж у операційній константі та в характері творчих процедур... І 
спокій його невільничої лірики можна трактувати як особливу форму 
протесту проти невільництва (перемоги над ним), знак духовної ви
щості і погорди, а не як неважливість невільництва для поета-ремісни
ка, що адресується не до публіки, а до Бога. Тут можливі різні црочи-
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тання, як і щодо пояснення причин теперішнього мовчання Калинця. 
До того ж не знати, чи мовчання Калинця остаточне, чи це не визріван
ня нової іпостасі...

Дослідження про поезію  Василя Стуса вже в самій назві: “Квадрату
ра круга...” — наголошує проблематичність завдання, яка і в труднощах 
інтерпретації творчості Стуса “в контексті сучасної історії”, і в необ
хідності подолання “традиційності на Україні літературних оцінок, які 
перетворювали поетів на символи ідеологічних постулятів”. Випадок 
Стуса особливо складний і відповідальний, бо ж ніхто, і Марко Павли- 
шин у тому числі, не може абстрагуватися від політичної долі подвигу 
життя Василя Стуса та від неминучої (що вже стала фактом) його ка
нонізації. А все-таки головне професійне завдання критик бачить у тому, 
щоб показати: Стус “гідний пошани не тільки за етичні атрибути, а 
через те, що він належить за своєю сутністю до поетів, яких високо 
оцінюють за критеріями “модерністського”, “загального”, “світового” 
мистецтва”. На цю об’єктивну для Марка Павлишина колізію накла
дається і суб’єктивна: сповідуючи постмодерністське світопочування і 
екіпійований постмодерністським теоретичним обладунком, він мусив 
увійти в атмосферу допостмодерну, в світ цінностей модерністських (за 
його регламентом) і їх інтерпретувати з вірою в них. Мабуть, це Марко 
Павлишин і назвав “квадратурою кола”, чесно сповідавшись у всіх скру
тах свого становища, саркастизуючи себе самого і водночас засвідчу
ючи потребу для себе як реципієнта і літературознавця істинно прочи
тати тексти Василя Стуса. Оглянувши низку вже відомих способів про
читання Василя Стуса і висловивши обгрунтоване невдоволення ними, 
він в основу свого кладе модель “горизонту сподівань” та його розш и
рення Ганса Роберта Явса, де на місце оцінок смаку стає усвідомлення 
того, чи уможливило певне явище “трансформацію нашого бачення”, 
чи поширило або змінило (як у випадку Ш евченка, уточнює критик) 
“нашу мітичну систему”.

“Як виглядає Стус, коли до нього підійти з такими претензіями?” — 
питається критик і заглиблюється в скрупульозну і вперту роботу аналі
зу текстів поета в їхній динаміці, приходячи до висновків про різноха
рактерність Стусової творчості в часі та про різноспрямованість самої 
динаміки, взаємодію векторів неоднакової міри очевидності і розвину- 
тості. З твердою делікатністю протиставившись традиційним апологе
тичним голосам української і професійної і патріотичної критики, зва
жившись на морально нелегке, але науково відповідальне рішення ба
чити Стуса-поета не як легенду, а як текст (“Стус як текст” — так трохи 
драстично зветься заініційований Марком Павлишиним і виданий в 
Австралії збірник праць молодих українських дослідників),—Марко 
Павлишин у результаті не тільки не вщербив у будь-чомусь образ по
ета, а відчутно поглибив і фактично звеличив, якщо вжити одну з тих 
риторичних кваліфікацій, яких він уникає і з яких іронізує (хоч і може 
на них працювати).

Водночас розмова про Василя Стуса розмикається в дискусію про 
парадоксальність української культурної ситуації, коли на вузькій часо
вій смужці скупчилися нереалізовані чи невідквітлі тенденції з різних
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часів і культурних стилів; коли омріяне прилучення до світового куль
турного простору здійснюється поки що переважно через туристський 
інтелектуальний кошик з наступною гарячковою трансплантацією ае- 
роперевезених ідей, нерідко з перевищеним строком давності: коли все 
можна запідозрити в невчасності: те через запізнілість, те через пере
дчасність, а те тому, що не знати як до нього поставитися; коли діа- 
хронне стало синхронним...

Але ця розмова перекидається в інш і статті, загальнішого характеру 
і варта того, щоб знайти своє продовження поза межами книжки...

Марко Павлишин не належить до тих західних літературознавців, 
які відмовляють літературі у  праві безпосередньо реагувати на акту
альні явища життя, підлягати політичним імпульсам тощ о. Власне, коли 
б він навіть визнавав ці догмати як теоретик,—як інтелектуальна і гро
мадська особистість він не міг би бути байдужим до того, що діється в 
далекій Україні і  як воно резонує в літературі (та й сама українська 
література була чи не основним джерелом його уявлень про українське 
життя). І його літературні виступи засвідчують глибокий інтерес, три
вогу і співпереживання тих процесів, які відбивала література, та долі 
самої літератури.

Низка статей Марка Павлишина кінця 80 — початку 90-х років сто
сується саме взаємодії політичних і літературних процесів в Україні 
напередодні “перебудови”, в часи “перебудови” та здобуття незалеж
ності.

Один із ранніх виступів такого роду — невеличкий есей “Н аціо
нальні голоси в українській літературі: випадок українського химерно
го роману”.* У свого роду резюмуючому ключі викладено погляд збоку, 
із західного пункту спостереження, на оригінальне явище української 
літератури, головно 60 — 70-х років,— так звану химерну прозу. При
суд критика незвично категоричний (пізніш е він його пом’якшувати
ме): “потенційний престиж химерного піджанру низький і його кінце
ва аргументагцйна сила д іє не в інтересах національної культури, а про
ти них”; “хим ерний р ом ан ... визначає національну різницю  як  
сміховинну старомодність, віджилість, сільський провінціялізм”; влас
не, він схильний інтерпретувати химерну прозу як зусилля подолати 
змістовну і виражальну неповноцінність неадекватними засобами. По
при формальну бездоганність його аргументації і  дошкульність харак
теристик (трохи навіть несподівану для Марка Павлишина, який навіть 
їдку іронію вміє подавати з джентльменською незворуш ністю ),- не в 
усьому з ним погоджуєшся. Знов-тйки: він трохи абстрагується від кон
кретно-історичної ситуації (яка недовго й тривала, бувши неповтор
ною) чи недостатньо відчуває її і не враховує, що за умов 60 — 70-х років 
химерна проза була свого роду плацдармом для прориву до більшої 
свободи вислову, розкріпачення уяви (і самого слова), знаменувала д е
яке визволення від обов’язкової ідеологічної серйозності, якої вимагав

* Ця стаття не ввійшла до збірки, оскільки основні п  тези ширше розроблені в статтях: 
“Позичений чоловік” Євгена Гуцала: химерне в сучасному українському романі” та “Дім на 
горі” Валерія Шевчука".
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соцреалізм, легалізацію індивідуальної (поки щ о тільки стилістичної) 
примхи письменника. Марка Павлишина якось не зацікавив цей ас
пект проблеми — може, тому, що це не входило в обсяг його особисто
го переживання. Він зосередився на тому, як химерний роман консти
туює національний характер, що виборює для національної специфіки 
літератури,— і результати видаються йому жалюгідними. М ожна при
стати на те, що завдання утвердження престижу національного харак
теру, як і підвищення престижності національної літератури, виявили
ся для химерного роману не під силу. Але важко погодитися з  тим, що 
він працював на пониження цього престижу. Непереконливим зали
шається твердження, що в химерній прозі “саме село оцінюється нега
тивно — як відстале, варварське і, за цивілізованими стандартами, сміхо- 
творне”. Моя пам’ять зберігає протилежне враження: село в химерній 
прозі було джерелом оптимізму, життєвої сили, непроминальної на
родної мудрості й дотепності — так, принаймні, хотілося авторам. Коли 
ж  критик закидає химерній прозі ексцентричність національного ха
рактеру, то можна послатися на те, що тип ексцентрика, який "перебу
ває збоку від головної течії соціальної дійсності”,—-традиційний тип у 
всіх літературах, і він допомагав їм  дати очуднений образ світу, трохи 
вивернути його казенну уніформу.

Можливо, мимовільна помилка Марка Павлишина в тому, що він 
не розчленував саме поняття химерної прози, химерного роману в ук
раїнській літературі, в один ряд поставив принципово неоднакові речі, 
типологічно підпорядкувавши їх романові О.Ільченка “Козацькому роду 
нема переводу”, тоді як останній (щ одо нього Павлишинові визначен
ня здебільш е слушні) є родоначальником жанру хіба щ о хронологічно, 
а не сутнісно. Поза увагою критика залишилися деякі непересічні зраз
ки химерної прози (як-от “Оглянься з  осені” В.Яворівського), а “Левине 
серце” П.Загребельного тільки побіж но згадане. Натомість залучено до  
химерної прози “Дім на горі” Валерія Ш евчука, щ о, на мій погляд, 
трохи свавільно. Адже це твір багатомісткіший, структурно складні
ший, до того ж, як зазначив сам критик, надто “серйозний”, позбавлений 
грайливого гумору й легковажної витівки — необхідних атрибутів хи
мерної прози.

Попри все це, міркування Марка Павлишина про химерний роман 
глибокі й повчальні для українського літературознавства, подаючи не
звичний погляд на цей жанр. І, може, його сувора прискіпливість щ одо 
справжнього чи уявного пониження національного характеру в химер
ному романі пояснюється його болісним сприйняттям історичної тра
гедії української літератури, яка впродовж століть національний харак
тер могла знайти лише в сільській провінції і не могла його “вхопити” 
в модерному міському коловороті. (Власне, це стосується прози з  її 
об’єктивацією, але, на щастя, меншою мірою п оезії з  її суб’ектива- 
цією!)

Більш центральне питання поставлене в доповіді 1989 року “Чи 
справді в українській літературі відбувається перебудова?”. На це пи
тання Марко Павлишин відповідає доволі обережно і навіть трохи скеп
тично, перебільшуючи інерцію лояльності (на той час майже вичерпа
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ну), не сповна враховуючи, на мій погляд, неминучу поступовість, по
етапність відвою вати простору свободи (він цю поступовість визнає, 
але нетерпеливиться і  тому саркастизує). Водночас уже тоді прозірливо 
побачив він нову небезпеку: вивищення публіцистичного елементу за 
рахунок естетичного, канонізація “перебудівного” (згодом  він став 
“відродженським”, потім “незалежницьким”) пафосу літератури, що 
знов-таки звужує сферу її естетичної свободи (почасти ця тенденція 
відчувається і  сьогодні, хоч влада її не поширюється на найперспек- 
тивніпгі ділянки наш ої писемності). Чутливо зреагував Марко Павпи- 
тттитт і  на стереотип наш ої літературної критики, яка вимагала від “пере- 
будівної літератури'’ творів типу “Плахи” Ч .Айтматова, “Дітей Арбату” 
А-Рибакова, “Печального детективу” ВАстаф’єва тощо і  докоряла ук
раїнським авторам “відставання” від всесоюзних флагманів перебудо
ви. Марко Павпишин гостро зауважує, що це мислення за моделлю: 
центр — провінція; щ о, далі, канони одн ій  літератури не можуть бути 
обов’язковими для другої і  що романи Валерія Шевчука не менше цінні 
взагалі, а для української літератури важливіші, ніж  названі бестселери.

З перспективи п’ятого континенту, а ще більше з  перспективи су- 
мованої теоретичної софістики сучасної культурологи Маркові Павли- 
шину бачиться виразніше в недавніх і  нинішніх процесах в Україні те 
істотне або симптоматичне, що для нас, учасників цих процесів, не
рідко зливається в нерозчленований потік щ оденних фактів чи калей
доскоп нерозгаданих явищ, ідентифікація яких приходить із  запізнен
ням. Зокрема, його тривожить наша нерозбірливість (він би м іг сказа
ти: безпринципність,— але як фонічний постмодернісг обмежує себе в 
темпераментності присудів) — нерозбірливість у  формуванні для їсторїї 
літератури та для читача нового корпусу достойних літературних текстів 
(у зв’язку з  поверненням раніше проскрибованих і  переоцінкою ство
рених у  добу соцреалізму). Немає продуманої стратегії укладання нового 
канону, який узгоджувався б  з  універсальними критеріями сучасного 
літературознавства і  Ершики, натомість старий канон хаотично допо
внюється кооптованими іменами і  творами (див. статтю “Канон та іко
ностас”). Власне, не маємо канону як рами для культурної орієнтації, а 
маємо трохи підновлений старий “колоніальний іконостас”. Цю спра
ведливу прикрість сказано ще 1990 року; минуло п’ять років, дещо 
змінилося: з іконостасу деякі найодюзннш парсуни вим отувано, на 
деякі кинуто плями як аргумент для можливого майбутнього вилучен
ня, деякі типтком-нитпком перемальовано,— але загальнішої проблеми 
усталення принципів ш ирокої переоцінки наявного літературного (і 
взагалі культурного, мистецького) потенціалу та критеріїв достоїнства, 
зразковості, не в догматичному, а в репрезентативному і  стимулюючому 
значеннях,— не тільки не розв’язано, а й як слід не поставлено у  всьому 
масштабі

Яким цей бездоганний джентльмен у  літературознавстві й критиці 
— Марко Павпишин — може бути саркастичним і  м’яко-в’їдливим, 
попри некривднісгь до конкретних осіб, засвідчує стаття “Про мож
ливість опозиції за гласности”. Жорстка рентгеноскопія українського 
суспільства перебудівно-переднезалежницького періоду ще раз щдтвер-
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джує якості автора як політичного аналітика, а не лише літературоз
навця. Адекватно описавши механізми взаємодії та взаємозалежності 
літератури і політики в українському суспільстві в процесі зміни “ри
торичної ситуації” (так визначає він той комплекс процесів, які при
звели до зміни відносин між суб’єктами і об’єктами політики, зміни  
форм публічного життя, зміни політичного жаргону й резервів та стиліс
тики аргументації тощ о), Марко Павлишин окреслює характерне яви
ще трансформації ортодоксальності, перетворення колишньої опозицій
носте в нову, “патріотичну” ортодоксальність — і, у зв’язку з цим, 
загрозливе для культури звуження сфери чи заникнення опозиційнос
те. Власне, на це явище звертали увагу і соціологи та публіцисти в 
Україні, інколи й профанізуючи проблему, тоді як наш автор бачить її 
багатовимірно і не зводить до емоційних оцінок. Водночас чи не єдину 
перспективу для опозиційної думки (в культурі) він ладен шукати в 
постмодернізмі. Про нього ще буде мова далі. А тут варто зауважити, 
що Марко Павлишин не міг передбачити парадоксів незалеж ної Украї
ни (та якості її влади), які підірвали тимчасову консолідацію і підважили 
“нову ортодоксальність”, породивши цілий спектр опозиційних тен
денцій і екстрем (у тому числі і в літературі), серед яких є й вочевидь 
деструктивні щодо незалежності України та української культурної іден
тичносте.

У всіх своїх публікаціях Марко Павлишин так чи так нав’язує до  
постмодернізму і зраджує свої симпатії до нього, та, зрештою, і висту
пає як його радісний адепт. Тим цікавіше буде читачеві ознайомитися 
з його статтею “Українська культура з погляду постмодернізму”, в якій 
він розгортає спектр характеристик постмодернізму як ф ілософ ії і ме
тоду, подає його родовід і родові прикмети, а водночас заспокоює з 
приводу можливих тривог щодо експансії заокеанського дискурсу: мов
ляв, постмодернізм ненав’язливий і толерантний (хоч, треба сказати, 
наш тубільний, запізніло-запозичений, постмодернізм досить таки аг
ресивний і зарозумілий).

Тут доведеться навести Павлишинову есенціальну характеристику 
постмодернізму — вона стане у пригоді нам для дальшої розмови, для 
з ’ясування методологічних позицій автора. Отже:

“... Постмодернізм визначає сукупність культурних явищ, зокрема 
творів мистецтва й архітектури, але також і побутових форм та взорів 
інтелектуальної практики, об’єднаних певними рисами. Це, насампе
ред, переконаність щодо невдачі проекту модерности з його раціоналіст- 
ською самовпевненістю, амбіцією бути рятівником людства та претен
зією  на загальнолюдськість, яка ніби виправдовувала його агресивну 
авторитетність. П о-друге, це почуття, що суб’єкт перебуває вже “після” 
історії: в часі не процесуальному, зорієнтованому на наближення до  
якоїсь мети, а просто теперішньому. “Історія”, “великі розповіді” за
кінчилися, і завдання тепер — влаштуватися в сучасному. П о-третє, з  
падінням колишніх телеологій пов’язана радикальна скептичність суп
роти будь-яких пояснювальних систем, ідеологій, понять і навіть знаків. 
Можливість твердити, що будь-яке речення стоїть у прямому зв’язку з 
“правдою”, зникає, а натомість виникає постійна свідомість віднос-
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ности й контекстуальности кожного мовлення. По-четверте,— і це про
являється, зокрема, у творах мистецтва — для постмодернізму харак
терна іронія; підкреслення нестабильности й умовности всіх значень; 
як у творах, так і в житті — іри , цитування, пародії, суміш і з попе
редніх творів, визнання штучности зробленого; переконання, що мак
симальний ефект у мистецтві й поведінці —це радість грайливості. П о- 
п'яте, змішування жанрів, рівнів мовлення, високої і популярної куль
тури. П о-ш осте, в “науковому" трактуванні явищ — не аналіз на основі 
стійких категорій та логіки, а, згідно з французьким філософом Жаком 
Дерріда... та його послідовниками пост-структуралістами,—деконструк- 
ція, себто розвінчування ідеологій та ієрархій цінностей і звернення 
уваги на їхню відносність; розмаскування ідеологій не задля нових 
ідеологій, а задля дестабілізації ідеології взагалі".

Повіримо критикові, що всі ці чесноти постмодернізму конфігу- 
рують його думку і визначають параметри його методології — про це 
ще трохи мови буде далі,— а тим часом визнаємо, що немалу втіху 
дають артистичні операції з постмодерністським інструментарієм на 
матеріалі сучасної української літератури. Найбільш докладно і  виспе- 
ціалізувано вони розвинуті в статті про “Рекреації" Юрія Андруховича: 
це ідеальний об'єкт для Павлишина в постмодерністській іпостасі, і 
ніхто так адекватно, як він, його досі не обробив. А  проте і після про
читання цих статей, і після есею “Козаки в Ямайці: постколоніальні 
риси в сучасній українській культурі", помимо щедрого задоволення, 
залишаються і деякі сумніви та запитання. Коли дозволено сумніватися 
при звуках гімну (тут —розгорнутого гімну постмодернізмові).

По-перше: якою мірою постмодернізм трансплантується, імпортуєть
ся у своїх уже визначених, ратифікованих передовим науковим людст
вом і засвоєних “лояльною множиною" (цікавий термін Павлишина на 
означення молодих українських інтелектуалів Заходу, які намагаються 
поєднати тамтешню софістикованість із глибоким зацікавленням долею  
української культури) принципах і формах, а якою — виростає з ор
ганіки нашого життя? Якою може бути взаємодія цих двох імовірних 
складників тубільного варіанту постмодернізму? По-друге: чи може 
постмодернізм, тубільний вкупі з імпортованим, заповнити весь про
стір нашої культури, в якій ще не відцвіли (або й не зацвіли) багато 
інших квітів? Чи можливе їхнє одночасне квітування (і взаємозапилен- 
ня) і відповідно поява гібридів, мутацій? Судячи з декларованої терпи
мості постмодерністського інтелектуального ордену (не еклектизму? не 
пересілу? не гурманськи-розсмакованої всеїдності?) — таке взагалі при
пустиме. Отож: нові горизонти сподівання?

У всякому разі, не можна скидати з рахунку ту обставину, що в 
українській культурі вже вкотре “ненавмисне" синхронізувалися яви
ща і тенденції, які в західних культурах розвинулися й функціонували 
діахронно або в почерговій пріоритетности, і ця нерегламентована велика 
контамінація може бути як продуктивною, так і дезорієнтовно-при- 
гнічувальною.

Важко погодитися із запереченням Марком Павлишиним (та Гри
горієм Грабовичем, з яким він солідаризується) відомої з часів Чижевсь-
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кого тези про неповноту структури української культури. Вживаний 
обома аргумент: не можна переносити на одну культуру виміри ін 
ших — тут зовсім не до речі. Адже йдеться про неповноту не порівняно 
з якоюсь іншою культурою, а стосовно потреб власної національної 
аудиторії, здатності обслуговувати її запити! І таку неповноту ми, в 
Україні сущ і, віддавна гостро відчуваємо і нею караємося...

Нарешті, характеристика сучасного стану України як постколоніаль- 
ного, така важлива для визначення культурної стратегії і загалом вдум
лива й переконлива, все-таки, на мій погляд, потребує розвитку й уточ
нень, передусім саме тоді, коли йдеться про культуру. Як на мене, у 
сфері культури ми ще далекі від остаточного подолання стану коло
ніального: коли мати на увазі не тільки самопочуття суб’єктів культур
ної творчості, а й реальне співвідношення культурних потенціалів та 
енергоємностей носіїв культури (книга, преса, засоби масової інф ор
мації, мовна і ментальна орієнтація маскультури тощ о), зрештою — 
небезпечно спотворену конфігурацію культурного простору в межах 
колишнього СРСР, русифікаторські силові лінії якого ще далеко не 
розмагнічені. В кращому разі подолання цього колоніального стану 
займе цілу історичну добу.

Отож до постмодерністського відпруження й гедонізму нам ще далеко. 
І ще цікаво: “історія скінчилася” (формула постмодерністського світо- 
почування, за авторитетним свідченням Павлишина). Телеологію ска
совано, мети немає, майбутнього теж, є тільки теперіш ній час, і його 
достатньо. Для кого? Для громадян суспільства споживання? Для півсотні 
мільйонів комуністів Піднебесної? Для “обустраїватєлєй” Росії і адептів 
євроазійства? Для меченосців ідей чучхе? Для лівих радикалів Заходу? 
Для політичних терористів усього світу? Для євреїв і мусульман Близь
кого Сходу? Для “тигрів визволення Таміл-Іламу”? “Постмодернізму 
час настав”, — жартує Марко Павлишин. А фундаменталізму? А м он- 
діалізму? А націоналізму? І т. д. і т. п. Плоди інтелектуального переси- 
ту — не людства, лиш вузьких виспеціалізованих осередків, — консти
туйовані як останнє слово вичерпаної мудрості, її почесна капітуляція 
перед пірамідами застрашливих знань, — навряд чи є хіліастичним за
вершенням людської думки, швидше черговим її епізодом. І десь уже 
гряде альтернатива... Чи ж постмодерністське заперечення остаточних 
істин не поширюється на нього самого? ^

Я розумію всю некатегоричність, умовність і жартівливість Павли- 
шинових “вістей” про вселенську інтронізацію постмодернізму. І тому 
подаю репліку в такий же умовний і жартівливий спосіб. А тим часом: 
хай таки буде постмодернізм. Коли і наскільки зможе.

Тим більше — в павлишинській іпостасі. Ми побачили плідність і 
привабливість розумного застосування постмодерністського дискурсу 
навіть до явищ, які зросли на грунті, досить віддаленім від того, де він 
визрів і де йому привільно.

А річ, мабуть, у тому, що постмодернізм для Марка Павлишина — 
не світозарна догма, не універсальне відмикало до всіх ангарів і підзе
мель людського духу, а швидше комфортна робоча поза, що дає мож
ливість вільно, відповідно до матеріалу й потреби, оперувати “на
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вибір” широким дослідницьким інструментарієм, надбаним культуро
логією і літературознавством. Власне, постмодернізм у  павлипшнсько- 
му розумінні, здається, і  передбачає використання різних методик у  
певних м ехах, кожної у  своїй компетенції, без абсолютизації жодної з 
них, натомість за умов взаємної корекції.

Певно ж , у  постмодернізмі не народжуються, і Марко Павлшпин 
прийшов до нього через опанування тих амбітних (універсальних, ос
таточних!) методологій, які розвинулися раніше. Вони незримо стоять 
(їхній інтелектуальний досвід) за його немовби легкою вправністю. Вга
дується і феноменологічна модель інтерпретації художніх творів, орієн
тована на встановлення поліфонічної гармонії різних елементів зам
кнутої структури. Вгадується і  дільтеївська герменевтика з гайдеггерівсь- 
ким нагромадженням “кіл витлумачення”.

На структуралізм Марко Павлшпин дивиться, здається, очима пост- 
структураліста; він залюбки вправляється у  деструкгуризації (це можна 
бачити, скажімо, на прикладі статей про “Листя землі” В .Дрозда або 
про химерні романи Гуцала та ін .). Одначе ж  формула Жана Піаже про 
структуру як триєдність цілісності, трансформації і саморегуляції, як і 
його визначення трьох головних особливостей систематизованих струк
тур (неможливість звести до складових елементів, самовпорядкування, 
розгалуження на підсистеми) — це те, що так чи інакше присутнє в 
сучасних уявленнях про естетичні феномени. І таке розуміння структу
ри, і  основні принципи структуралізму як методу, що їх  сформулював 
Леві-Сгрос (збирання й аналіз фактів та їх  інвентаризація; встановлен
ня зв'язку між ними, їх  групування та виявлення корелятивних відно
шень між ними; вибудовування цілісної системи з установлених еле
ментів) — усе це ввійшло в досвід інтерпретаційних практик, повз який 
критик не проходить без науки. Але, відповідно до своєї постмодерніс- 
тської настроєності, він не генералізує ці підходи і не перенаголоптує, а 
використовує (зокрема, оголення зв'язку внутрішніх рівнів твору) як 
одну з робочих технік.

Водночас для нього характерне поєднання структурального син
хронізму з діахронізмом історико-культурного методу.

У Марка Павлишина не раз зустрінемо обережно-солідарні згадки 
про “нову критику”, яка реалізувала тенденції іманентного розгляду 
літературного тексту. ІД згадки важко ідентифікувати з якоюсь кон
кретною школою широкої течії “нової критики”, але можна припусти
ти, що він не оминув концепції “глибинних” тематичних аналізів Гас
тона Башляра, ідей “нового читання” Ж .-П .Вебера та “тематично-інтуї- 
тивістського” напряму і “політематизму” Жоржа Пуле. Хоч загалом йому, 
здається, ближчі німецькі та англо-американські наукові школи; при
наймні “кембріджсько-чиказький” метод “замкнутого прочитання” з 
його вимогою точного прочитання та індуктивного дослідження текс
ту, як і думка А.Річардса, що мистецтво є оцінкою буття, —ненаголо- 
шені аналогії цьому можна знайти в Павлишина, як і деякі аргументи 
на користь теорії контексту Ст.Пеппера.

А втім, Марко Павлишин мало коли покликається на корифеїв і 
“стовпів” новітньої естетики і критики — певно, через те, що багато
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їхніх принципів увійшло в рутинну практику західного літературоз
навства. Натомість він любить відсилати до менш відомих авторів, що 
розробляли спеціальнішу тематику і встановлювали, сказати б, закони 
вузької д ії, а не глобальні.

Від анахронічної сьогодні фрейдистської універсальної сексуаліза- 
ції Марко Павлишин напрочуд вільний, але і юнгіанське полювання 
на архетипи не захоплює його, — хоч невеличку, тверезо контрольова
ну, данину тому й тому ладен віддати, коли цього вимагатиме постмо- 
дерністська процедура; не доходить він і до принципового розпинання 
тексту на хресті “бінарних опозицій”, хоч уміє виявляти їх там, де вони 
важать у структурі твору. Не засвідчив він і особливої залежності від 
неоміфологічної школи з її досить догматичною, а часом і трохи зануд
ливою технікою односпрямованої інтерпретації.

А взагалі Павлишин безмежно далекий від типу теоретично замор
дованого* критика, що неповоротно позбувся читацької невинності і 
безпосередньості і не читає текст, а наводить на нього снайперський 
приціл чергового “методу” або спецприлади нічного бачення. Він на
самперед щедрий і вдячний читач, його визначальне прагнення — “схо
пити” сутність таланту, найбільша винагорода йому — втіха від читан
ня. А вже тоді вишукуються константи твору, проблеми зв’язуються в 
чіткі і строгі терміни, виношується стратегія інтерпретації і ніби сам 
собою  народжується модус викладу, починає звучати оркестр прийомів 
критичного акту, в якому, одначе, весь час бринять живі ем оції читача.

Марко Павлишин —‘добрий читач. І'його самого цікаво читати. 
Навіть на “словесному” рівні: органічно, досконало володіючи сучас
ною українською літературною мовою, він зберіг аромат “діаспорного” 
консерватизму й'інакш ості та природно увібрав у своє письмо ядерне 
багатство іїггернаціоналізмів новітньої науки.

І це — не остання з його чеснот.
Тим часом можна тільки порадіти з виходу в світ книжки, яка не 

лише дає гостро-оригінальне насвітлення важливих віх історії української 
літератури, поглиблює наше розуміння її, стимулює наукову думку, — 
а й знайомить нас із непересічною інтелектуальною величиною, “но
вою зіркою” сучасної україністики, людиною, від якої ми маємо підстави 
ще багато чого сподіватися.

Іван Дзюба.
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На відміну ві4 майже всіх статтей у книжці “К анон та іко
ностас” , автобіографію шипу на замовлення. Гадаючи, щ о не 
випадало б до  збірки літературознавчих та критичних статтей 
додавати занадто персоналізовану розповідь про дотеперіш нє 
своє життя “в цілому”, спробую  обмежитись тими фактами, 
які в схематичній формі звичайно подає curriculum vitae — 
головними життєвими деталями й інформаціями про освіту 
та професійну діяльність. Правда, австралійські та австралійсь
ко-українські умови, які творять тло для цих інформацій (і, 
зреш тою, є  контекстом написання, між 1983 і 1993 рр., стат
тей у цій збір ц і), мало відомі читачам в У країні Тому про ц і 
умови я постараюся розповісти, принагідно, трохи ширше.

Я народився 7 липня 1955 року в м істі Брізбан, столиці 
штату К вінсленд в* Австралії. Батьки, Роман та Олександра 
Павлиш ини, приїхали до Австралії 1948 року, на початку ко
роткотривалої хвилі української еміграції з  таборів переміщ е
них осіб  у Н імеччині й Австрії. В Австралії щ е з  Ї937 року 
жила моя бабуся, материна мати Анна Антониш ин. Батько,- 
народж ений в Товстолузі поблизу Тернополя в 1922 році, 
кваліфікувався архітектором після студій у В ідні і в Дармш - 
тадгі (Н імеччина). У Брізбані він розвинув помітну кар’єру як 
архітектор, головно на державній службі. М ати, родом з Бо
рислава, студіювала славістику в П разі. Обидва діди — Осип  
Павли шин та Олександер Чушак — були старшинами в Ук
раїнській Галицькій Армії під час визвольних змагань після 
П ерш ої світової війни; останній тоді й поліг.

Австралія в 1950-х і на початку 1960-х років була країною  
підкреслено англосаксонською, незважаючи на майже забуте 
тоді корінне населення і на великий наплив іміґрантів. П о
літика “багатокультурности” з ’явилася вже потім , у 1970-х 
роках. Намагання українців (та й  інш их іміїрантських груп) 
зорганізувати своє громадське і релігійне життя не приверта
ло великої уваги з  боку австралійського суспільства й уряду, 
хоча й існували “добросусідські ради”, які мали сприяти гар
м онійному входженню т. зв. “нових австралійців” у їхнє нове 
життя. Натомість настрій освітньої системи був виразно аси
міляційний. Австралія, обдарована матеріальним добробутом
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і соціальною  злагодою , називала себе тоді “щасливою краї
ною ”, мало хто з  ї ї  громадян виявляв розум іння для лю дей з і 
старого світу, які привезли з  собою  прив’язаність д о  якихсь 
незнайомих батьківщин. Плекати в таких умовах серед дітей  
шкільного віку українську мову й пош ану д о  своєї духовної 
спадщ ини було далеко н е легко й  вимагало чималої культур
н о ї самовпевнености.

Українці, щ о приїхали д о  Австралії (сьогодні нас там живе 
близько 30000) швидко зорганізувалися. У  кожному із ш істьох 
штатів у  1949—1950 роках постали українські “громади” — 
світські організації, які мали завдання служити культурним  
та соціяльним потребам українських поселенців, а також реп
резентувати їх  перед австралійськими урядовими інстанція
ми та австралійцями взагалі. Паралельно формувалися пара
ф ії греко-католицької та православної церков. У  К вінсленді, 
це опинилася відносно невелика група українців (близько 2000 
осіб ), зосередж ена в  Брізбані, ц і процеси відбулися подібно, 
як і в інтпих місцях. М ої батьки постійно стояли в самому 
центрі подій , зокрема в роки м ого дитинства. Батько співор- 
ганізував, а потім майже два десятиліття очолював Українсь
ку Громаду К вінсленду. М ати була постійно діяльна в ук
раїнському шкільництві і  в Пласті. Батько безплатно прое
ктував дві українські церкви в Брізбані —греко-католицьку й  
одну з  православних. У  наш ому дом і читалися українські га
зети — сіднейська “Вільна думка” й  мельбурнський “Украї
нець в  Австралії” , згодом  і  “Церква і життя”, читалися “Су
часність” і “Л исти д о  приятелів”. Регулярним гостем у  хаті 
був Сергій Горський — ветеран армії У Н Р, доктор ф ілософ ії 
Празького університету в галузі соціології і прецікавий р оз
повідач та сп івбесідник У  нас бували практично всі політич
н і, наукові та культурні діячі української діяспори, які відвіду
вали Брізбан, і я  із  захоплен н ям прислухався д о  розм ов, які 
точилися. J

П орівняно з  дом ом  школа була досить буденною . Почат
кову ш колу я  відвідував католицьку, потім  держ авну. У  
К вінсленді, як і в інш их штатах середні ш коли поділялися на 
приватні, головно церковні, і  держ авні, серед яких одна — 
Брізбанська Середня — послідовно втримувала найвищ і ака
дем ічні стандарти. Сю ди я ходив між  1968—1972 роками. 
Ш кола плекала дух конкуренції за  найкращі оцінки й  дуж е 
серйозно ставилась до точних н аук  Найсильніших учнів авто
матично скеровували в математику, хемію й  фізику. Англійська 
мова і література були обов’язкові для всіх, і  у  вищих клясах 
залишався тільки один предмет д о  вільного вибору. Я  вибрав



зо

німецьку мову. Великий наголос школа ставила на участь у 
спортивних змаганнях. Тут я жодних здібностей не виявляв, 
тому став активний у спортоподібній, але більш гуманітарній 
діяльності — дебатуванні. Дебатуванням називали зорганізо
ваний вид проведення дискусій на задані теми за правилами, 
базованими на процедурі британського парляменту. Я особ
ливо цікавився логічною побудовою  аргументів і мав у цих 
змаганнях успіхи — навіть репрезентував К вінсленд в ав
стралійських шкільних, а згодом і загальних конкурсах.

Навчання в австралійській школі тривало від понеділка до  
п ’ятниці, а субота присвячувалася школі українській. В На
родном у дом і віддані й яскраві вчителі п ід керівництвом  
згаданого вже Сергія Горського викладали українську мову, 
літературу, історію  та географію. Релігія і спів чергувалися 
через тиж день. Програму закінчували сходини пластових 
гуртків. Після української суботи йшла настільки ж  українсь
ка неділя зі Службою Божою в греко-католицькій церкві П о
крова М атері Бож ої (певний час там був свящ еником мій  
близький приятель ще з початкової школи, австралієць М ар
тин Арнольд). Участь у Божественній Літургії і сьогодні вва
жаю важливою частиною свого тижня.

Узагалі, рік минав у ритмі українського календаря: по
чинався він святкуванням Різдва з присутністю  багатьох гос
тей на С вятій В ечері і з дотрим анням  тих народних звича
їв , що сп івм ірні з австралійським літом і 30-ступеневим и  
тем пературам и. Багато років п ідряд пластові колядники, 
і я з ним и, о б ’їжджали українські родини, розкидані по  
всьому Брізбані. Далі йшли Свято держ авносте (22 січня) й 
Свято Ш евченка, які звичайно відзначалися концертами в На
родному дом і, що їх  влаштовувала громада. У цих святах ми 
брали участь усією  сім ’єю: дуже часто батько читав доповідь, 
мати акомпанувала хорові, а я як підліток звичайно виступав 
з рецитацією  поезій , які перед тим спільно з батьками виби
рались і підготовлялись. Саме пошуки відповідного вірша 
одного разу привели мене — тоді, мабуть, чотирнадцятиріч
ного — до перш ого повного прочитання “К обзаря”. Потім  
святкували Великдень, Свято героїв, Листопадовий зрив, кі
нець шкільного року й свято М иколая, останнє з відповідною  
п ’єскою , яку ставила школа. Вершиною літніх вакацій був 
десятиденний пластовий табір під наметами серед природи в 
околицях Брізбану. Кожного четвертого року відбувалися все- 
австралійські табори-зустрічі, у зв’язку з якими я вперш е 
виїжджав у дальші подорожі — до Сіднею , Аделаїди, Мель
бурну.
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Пласт у  тому вигляді, в якому я  його знав, був досить еф ек
тивною виховною організацією . Скавтську романтику мандрі
вок, пригод та співів при ватрі він поєднував з  поглибленням  
українознавчих знань і, що найважливіше, стимулював п о
чуття ем оційної приналежности д о  великої групи української 
молоді. Пласт плекав українську ідентичність і рівночасно, 
мимоволі прищеплював нам, міщукам, великий сантимент до  
австралійського краєвиду. Згодом я сам був довш ий час плас
товим виховником, у 1980-х працював у  проводі Пласту в 
М ельбурні та організовував мандрівні табори в суворих, але 
прекрасних Вікгоріянських Альпах.

У  шкільні роки я  був “запійливим” читачем. Якимось чи
ном у  м ене розвинувся смак до  непопулярних серед м оїх одно
літків товстих англійських романів XIX століття: Д іккенса, 
Теккерея, Троллопа, згодом  Д ж ейн О стен, сестер Бронте, 
Джорджа Еліста. Щ е дитиною  зараж ений козацькою роман
тикою Кащенка й Чайковського ("Н а уходах” м ені чигали 
разів зо  три, а потім цей твір я безліч разів перечитував сам ), 
згодом я довго н е м іг натрапити на українську гр озу , яка б 
м ене справді захоплювала (на Емму А ндієвську я  натрапив 
уж е в університеті). Смак до  читання п оезії, крім Ш евченка й  
безсм ертної “Е неїди” Котляревського, у  м ене тоді щ е н е ви
робився. Удома була добра бібліотека, яку батьки постійно 
доповнювали новими діяспорними, але також і радянськими 
виданнями (у Брізбані діяла невелика політично ліва книгар
ня, якій надсилали досить гарний вибір книг з України).

У  середній ш колі я  став помічати культурні принади міста, 
в якому жив. Хоч моя мати, професійна вчителька музики, 
намагалась вчити мене ірати на ф ортепіяні, я  в цьому на
прямі н е виявив здібностей. Натомість, слухати музику я дуж е 
любив і трохи цікавився її теорією . З групою  шкільних друзів 
я регулярно відвідував сер ії концертів зовсім  непоганого  
брізбанського симфонічного оркестру і поступово ознайомився 
з клясичним та романтичним репертуаром. Всі ми шаліли від 
Бетговена й  розбудовували збірки грамофонних платівок з  
клясичною  м узикою . У  певній м ірі ц е була маніф естація  
відмови захоплюватися рок-музикою , яка творила ядро того
часної молодіж ної культури.

М істо Брізбан у 1970-ті роки стало м ені особливо дорогим. 
Воно росло й  багатіло на очах. К вінслендський уряд інтен
сивно замовляв нові капітальні будинки. Батько, який тоді 
очолював технічні відділи М іністерства будівництва, відповідав 
за плянування й побудову нового Верховного суду, нового 
крила парляменту, чудового комплексу з державною  Гал ф еєю
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мистецтв, музрєм, оперовим і драматичним театрами та кон
цертною залею. І я теж, за асоціяцією , був емоційно захопле
ний романтикою і розмахом цього проекту.

Матуру я здав дуже добре і вписався до Квінслендського 
університету. П ісля довгих вагань між точними та гума
нітарними науками, вирішив спеціалізуватися в германісти
ці. Побічними моїми предметами стали російська мова і літе
ратура (україністики тоді в жодному австралійському універ
ситеті не було) та англійська література. Вибір предметів 
частково був продиктований бажанням зберегти можливість 
на якомусь етапі переключитись на славістику і в її рамках 
займатися україністикою.

У 1970-х роках австралійські університети, як і університе
ти всюди на Заході, щ е перебували під знаком 1968 року, сту
дентського активізму, різних відтінків радикальної політики, 
а теж антитрадиціоналізму в світогляді й стилі життя. Але це 
не означало, що весь студентський загал поринув у цей вир. 
Разом з моїми найближчими друзями, я не так перебував в 
якомусь ідеологічно консервативному таборі, як просто не 
помічав панівного духу часу.

Усі філологічні відділи Квінслендського університету (крім  
французького: там панував структуралізм і зароджувалась се
міотика) були досить традиційними. Д о їхніх програм входи
ли мовна педагогіка, історичне мовознавство і літературоз
навство. В літературознавстві провідними були ідеї післявоєн
ної Н ової критики та англійського критика Ф .Р Л івіса, які 
наголошували естетичну автономність твору та індивідуаль
ність критичної реакції на нього. Нас учили прискіпливо аналі
зувати твори й звертати увагу на їхню побудову і на їхнє функ
ціонування щ одо нас самих. Найвище цінувалася оригіналь
ність погляду, поєднана з умінням довести його на основі 
самого тексту. Серед германістів, у додатку, плекалася тради
ція розглядати літературне явище в контексті загального роз
витку культури.

З тієї великої маси літератури трьома мовами, з якою я 
ознайомився в 1973—76 роках, найближче до серця мені при
пали тексти німецького романтизму. Х удож ні, критичні й 
напівфілософські твори Новаліса і Фрідріха Ш леґеля приваб
лювали своєю  мерехтливістю й зорієнтованістю на безмежний 
потенціял людини. Тоді я вперше познайомився з ідеями Кан
та, Фіхте й ІПеллінґа. З суто літературних творів на мене зро
били незабутнє враження фантастичні оповідання Е.Т.А.Гоф
мана. Але мене вабило й протилежне. Дуже імпонували своєю 
тверезістю , майже холоднокровною раціональністю поети й
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прозаїки англійського просвітництва: Драйден і П оуп, Д ж он  
Ф ідцінґ і Семюель Д ж онсон. Саме ц і настрої подобалися м ені 
і в Пуш кіна (але я  залюбки читав і Тютчева). На цьому етапі 
до мене промовляла література століття 1750—1850; з  новіших 
авторів — хіба щ о Томас М анн.

Студії в Квінслендському університеті я  завершив 1976 року. 
Ступінь бакаляра гуманітарних наук з  відзнакою першого рангу 
здобув 1977 р . М ені запропонували державну аспірантську 
стипендію , яку я  прийняв в Університеті ім .М онадіа в М ель
бурні, та стипендію  Н імецької служби академічних обмінів, 
яка дозволяла м ені один рік  аспірантури провести в Німеч
чині.

Щ е до  закінчення квінслендських студій я  їздив до М ель
бурну, д е  діяли два університети з  найвідоміш ими школами 
германістики в країні, щ об приглянутися до  цих установ. У  
М ельбурнському університеті, заснованому щ е в 1850-х, па
нувала інтелектуальна атм осф ера, н е  дуж е відм інна в ід  
квінслендської. М онаш , натом ість, був тод і щ е відчутно 
молодим університетом (перш і студенти з ’явилися там тільки 
1961 року). Й ого німецький відділ очолював втікач з  Буда
пешту, учень Дьордя Лукача, унікально динамічний Лезлі Боді, 
спеціяліст з  творчосте Гайнріха Гайне і автор, п ізніш е, капі
тальної книги “Відлига у  Відн і” — про лібералізацію  й  зам о- 
рож ення за  Й осифа П. Я  відчув, щ о тут навчуся нового, в 
чому й  н е помилився. М онаш ці сповідували, н е без впливу 
свого ш ефа, соціологічну методу; вони здебільш ого були при
хильниками франкфуртської школи Горкгаймера й  А дорно, 
їхн я орієнтація н а  методологічні й  теоретичні питання різко  
відрізняла їх  від більш осте їхн іх колеґ; вони й  були серед го
ловних подкижниктв нової для Австралії дисципліни загаль
ного й  порівняльного літературознавства, яка згодом  розрос
лася й  стала модною .

Н а початку 1977 я  поїхав на кілька місяців д о  М онаша, а  
звідтіля д о  Німеччини, д е  опинився трохи на північ від Франк
фурту у  М арбурзі на Л яні, невеликому, казково мальовничо
му містечку із середньовічним замком та найстаршим Готич
ним собором  Німеччини.

Університет — найстарший протестантський університет 
Н імеччини (він святкував 450-річчя саме п ід час м ого пере
бування там) —рівночасно був, разом з  Вільним Берлінським  
та Бременським, одним із трьох найчервоніш их. За підтрим
ку студентів агітувало безліч представників р ізних відтінків 
марксистської думки; відбувалися студентські страйки й  ве
лелюдні мітинги; доцентура й професура частково сащ дари-
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зувалася зі студентами, а почасти перебувала з ними в стані 
неоголош еної війни. Сама ситуація була, для мирного ав
стралійця, вельми повчальна. Тут, у М арбурзі, крізь усю  бом - 
бастику й пропаганду, я навчився, зустрічаючись з будь-яким  
текстом, ставити питання про соціяльні інтереси, які можна 
за ним побачити. Особливо пам’ятним став для мене док
торський семінар Дітера Бенша, де з десяток винятково гос
трих умів критикувало тексти Вільгельма Дільтай і Ф рідріха 
Ніцше.

З Марбургу я час від часу виїжджав, головно, щ об посрілку- 
ватися з українцями — у Ф ранкфурті, М ю нхені, в Римі. В 
основному тоді, а до того ще під час перш ої, більш туристич
ної, подорожі до Німеччини 1975 р. я познайомився з праців
никами Українського Вільного Університету, зі співробітни
ками “С учасносте”, з Олексою й Анною -Галею  Горбачами, з 
недавно звільненим дисидентом Л еонідом Плющем. Н айяс
кравіша така німецька зустріч відбулася 1975 р. в Гайдельбер- 
зі з Дмитром Чижевським, зовсім  незадовго перед смертю  
великого славіста. Я напросився був до нього на відвідини, 
чим очевидно роздратував зайнятого вченого, який пом ’як
шав тільки довідавшись, щ о я -з Австралії. Потім ми довго 
розмовляли — себто, він говорив — про можливі напрями 
україністично-германістичних порівняльних студій.

У лютому 1978 я повернувся до М онаш а, де до  кінця року 
закінчив магістерську працю . Ж ив я біля університету в 
Коледжі ім.М енікса. Коледж і при австралійських університе
тах — це гуртожитки з деякими академічними функціями, 
власниками яких є приватні установи, найчастіш е — церкви. 
У М еніксі, фундації отців Д омінікан, жили крім студентів 
також аспіранти, які мали деякі навчальні та адміністративні 
обов’язки. Так сталося, щ о я натрапив на особливо барвис
тий та інтелектуально стимулюючий аспірантський колектив; 
зформувалася традиція інтенсивно працювати десь до півно
чі, а потім розв’язувати проблеми світу на міжвідомчих поси
деньках за чаєм. У М еніксі я прожив, з перервами, до 1984, 
двічі-тричі в рік проводячи по кілька тижнів з  батьками у Брізба- 
ні, 1600 кілометрів на північ.

Поступово я став великим прихильником М ельбурну — 
тримільйонного, оживленого культурою, м іста, де шарм ко
лоніальної архітектури минулого століття співіснує з хмаро
чосами великого ф інансового центру та різном анітністю  
в’єтнамських, італійських, грецьких дільниць в якомусь  
своєрідно гармонійному і спокійному поєднанні. Особливо 
добре враження справляла'українська спільнота. Великою вона
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була тільки за  австралійськими масштабами. Зате вражали її 
організаційна зцентралізованість, вміння погоджувати розбіж ні 
погляди й інтереси, а також її імпозантні церкви і світські 
будинки.

Щ е готуючи магістерську тезу про музику в Гофмана й  
читаючи у  зв’язку з  цим тексти з  естетики й  ф ілософ ії німець
кої романтики, я постійно натрапляв на м ісця, де автори п о
кликалися на невимовність найсуттєвіш ого — саме того, що 
треба було б висловити. Ц ей мотив м ене зацікавив, і я  вирі
шив, закінчивш и працю над магістерською, присвятити цій  
темі докторську, над якою я  розпочав працю 1979 року.

Дуже великий вплив на м ене й  на розвиток м оїх наукових 
зацікавлень на цьому етапі мав керівник м оєї дисертації, ви
ходець із Кельну, адепт методології дослідж ення топосів, лю 
дина глибоко обізнана в теоріях літератури, Вальтер Файт. 
Файт був н е тільки глибоким науковцем, а й  лю диною  етич
но винятково принциповою і водночас — лагідною. В ін був 
джентельменом у  повному розум інні цього слова — щ о зовні 
проявлялося у  завжди бездоганному, добротному одязі і  зви
чаї носити метелик. Сам Вальтер Файт звернув мою  увагу на  
те, що посилання на невимовність — це топос, себто одна із 
стандартних, з тисячолітньою  традицією , арґументаційних 
форм, яку в щ оденній м ові, як і в літературі, можна присто
сувати до безлічі конкретних ситуацій і заповнити найрізно
манітнішим змістом з метою риторичного переконування. Я  
став читати риторичні трактати Арістотеля й Квінгіліяна, су
часну теорію  риторики, теоретичні й  історичні дослідж ення 
топосів, теорію  літературної рецепції і силу-силенну худож ніх 
текстів. Я збирався вивчити досить складну функцію топосу  
невимовности у творах романтиків Тіка, Новаліса й  Гофма
на, де цей топос є одним з показників проєктового характеру 
утопії (утопія поки що недосяж на, але вона реалізуватиметь- 
ся паралельно із пош иренням можливостей суб’єкта; те, що 
сьогодні невимовне, стане доступним в майбутньому через 
удосконалення мови і могтиме втілюватися в дійсності). Рівно
часно треба було вивчити традиційні аргументи, пов’язані з  
цим топосом , які на переломі XVIII і  X IX  століть могли бути 
присутніми у  свідомості як авторів, так і їхньої публіки. Таким 
чином, я прочитував тексти німецького пієтизму XVIII століття 
і щ е раніш ої містики; популярне чтиво того ж  періоду, зокре
ма перекладні романи жахів; літературу сентименталізму; твори 
руху “бурі й  натиску”, зокрема молодих Гете й  Ш іллера.

В наступних роках я  двічі переривав стипендію , щ об пра
цювати молодшим викладачем німецької мови й літератури
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— 1980 року в Квінслендському університеті в рідному Брізбані, 
1982-го — в Аделащському університеті. В Аделаїді я став чле
ном місцевого осередку Наукового Товариства ім.Ш евченка. 
Тут я і закінчив працю над докторською. В Австралії усних 
захистів немає: працю схвалили рецензенти у СІЛА і в Голян- 
дії, і диплом Ph.D був мені видано 1983 року. Тим часом, 
унаслідок несподіваного збігу обставин, але в чомусь і за логі
кою подій я опинився в україністиці.

1970-ті роки в українській діяспорі позначилися великими 
громадськими зусиллями щодо створення потужних центрів ук
раїнознавчих наук у престижних університетах. Таким чином  
постали Український науковий інститут Гарвардського універ
ситету (1973), Канадський Інститут Українських Студій (1976) 
та Катедра українських студій у Торонтському університеті (1980). 
В Австралії також утвердилась думка про бажаність доступу для 
українців і неукраїнців до українознавчих студій на універси
тетському рівні і про потребу поширювати потенціял українсь
кої науки за межами УРСР.

Ролю каталізатора тут відіграв Ярослав Богдан Рудниць- 
кий, професор-емерит М анітобського університету в Канаді. 
(М оя мати вчилася в нього у Празі; він став моїм хресним  
батьком і був постійним приятелем наш ої родини). П ід час 
кількох подорожей до Австралії Рудницький відвідав ряд ун і
верситетів (у тому числі і М онаш ), щоб дослідити можливість 
започаткування в них українознавчих студій. Внаслідок ініція- 
тив Рудницького та видавця “Вільної думки” Володимира 
Ш умського утворилася фундація Українознавчих Студій Ав
стралії, зусиллями якої згодом було започатковано україноз
навчі студії в Університеті ім.М акворі в С іднеї.

Та єдиним австралійським університетом, в якому існувала 
передісторія зацікавлення українознавством, був М онаш, де 
голова відділу русистики їржі Марван, випускник празького 
Карлового університету і спеціяліст зі слов’янської синхронної 
лінгвістики, у коло своїх наукових інтересів включав і сучасну 
українську мову. Марван, спільно з Рудницьким, був керівни
ком першої в Австралії докторської праці з україністики; він 
також відіграв важливу ролю у введенні української мови, поряд 
з іншими слов’янськими, як навчального предмета до держав
ного матурального іспиту в штаті Вікторія 1975 року. Українці 
розпочали офіційні розмови з університетом у 1970-х роках, а в 
березні 1982 р. Українська Громада Вікторії підписала контракт 
про оплату трирічної пробної програми з україністики. Програ
му мав вести спеціяльно призначений викладач. В українській 
громаді прийнялася для нього назва “лектор”, а для посади й
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програми — “Лекгорат україністики”. У  липні 1982 університет 
перетворив відділ русистики у  відділ славістики. На україноз
навчу посаду було оголошено конкурс. Оскільки мій аделаїдсь- 
кий контракт закінчувався, я подав заяву — без особливих надій, 
оскільки, попри всю зацікавленість Україною, українською куль
турою, мовою й літературою, м ої кваліфікації були не в тій дис
ципліні. Втім, людина зі СІЛА, яка мала обійняти цю посаду, за  
три тижні до запланованого початку занять відмовилася приї
хати, а Лекгорат було запропоновано мені.

Таким чином я знову опинився в М онаш і, на один поверх 
вище від своїх учорашніх колег з германістики. Почалися роки  
ш аленої праці. Треба було самотужки, по ходу, здобути ком
петентність у викладанні української мови й літератури на 
відповідному для університету рівні. На щастя, збірка М о- 
наш ської бібліотеки в ділянках української літератури, мови  
й мовної педагогіки була непогана; я  і почав її  інтенсивно 
студіювати й побільшувати.

Навчальна програма розпочалась у  лютому 1983 року з  пер
шими п ’ятнадцятьма студентами й досягла повної амплітуди 
1985, коли ми додали щ е й  початковий курс мови, який вела 
д-р  Олеся Розаліон. Д о сьогодні на україністиці в М онаші 
навчалося понад 120 осіб; окремі студенти стали аспіранта
м и, здобули вищі дипломи і сьогодні є  авторами друкованих 
праць.

Від самого початку існування Лекторату м ені було ясно, 
щ о завоювати для нього повагу серед колеґ-україністів (тоді, 
ясна річ, малося на увазі тільки колег в університетах Заходу) 
можна буде тільки шляхом публікацій. Я  вирішив свої мето
дичні звички з  германістики пристосувати до  нового українсь
кого матеріалу. Перша така спроба стосувалася заборонених 
творів переслідуваного тоді Олеся Бердника, фантастичні в ізії 
якого нагадували утопії нш ецьких романтиків. Далі м ене за 
цікавила риторична структура деяких творів Ш евченка, п о
тім — риторичні засоби для пробудження до життя свідомо 
української читацької публіки в “Е неїді” Котляревського. 
Результати цих експериментів я поступово публікував. П ер
ша моя стаття з україністики появилася в “Ж урналі україноз
навчих студій”, виданні Канадського Інституту Українознав
чих Студій з редакцією  в Торонто.

Інший напрям моїх дослідж ень стосувався української літе
ратури в Австралії. Причин для цього було дві. Коли я  почав 
їздити до СШ А і Канади на конф еренції чи цросто для того, 
щ об пізнати тамтешні осередки українознавства, господарів 
завжди цікавила австралійська екзотика й від мене вимагали
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ся доповіді про українську літературну австраліяну. (Ц е по
вторилося, до речі, і в Україні.) П о-друге, слідом за популя
ризацією в 1970-х роках ідеї Австралії як уже не асиміляцій
ної, а “багатокультурної” країни, посилилася хвиля науково
го дослідж ення різних аспектів ц ієї багатокультурности. В 
цьому напрямі почав працювати і я; пізніш е це дало змогу 
роздобути державні фонди і запросити співпрацівників для 
дослідж ення українського театру в Австралії та біограф ії 
сіднейського українського художника М ихайла Кміта.

Однак, поступово, мої дослідницькі інтереси почали зосе
реджуватися на літературному процесі сучасної України. М ені 
захотілось подати своє осмислення явища химерного роману, 
вивчити переміщ ення межі між ідеологічно допущ еним і не- 
допущеним у літературному творі, проаналізувати еволюцію  
трактування історичних мітів у літературі. М ене захопили ок
ремі прозові твори — передусім “Дім на горі” й “Три листки 
за вікном” Валерія Ш евчука. Інш і твори викликали запере
чення і теж вимагали осмислення. Д о всього цього хотілось 
дібратись зі своїм випробуваним уже риторичним моделем  
літератури, який кожне мовлення розглядав як чиюсь спробу 
на когось вплинути, емоційно чи раціонально, виходячи з 
якогось інтересу, свідомого чи несвідомого.

Паралельно треба було займатися багатьма справами, крім 
навчання й досліджень. Лекторат організував декілька конф е
ренцій — разом з Науковим Товариством ім.Ш евченка про 
історію  українського поселення в Австралії, з А соціяцією  
Славістів — про процеси гласности в культурі, з А соціяцією  
україністів — про Україну в 1990-х роках. Відбувся сим по- 
зіюм з нагоди 1000-ліття хрещ ення України і невеликий, але 
дуже цікавий семінар, присвячений Василеві Стусові. Після 
всіх цих зібрань вийш ли п ід  м оєю  редакцією  збірн и к и  
доповідей.

І українська спільнота, і я хотіли перетворити Лекторат на 
постійну частину М онашського університету, для чого треба 
було зібрати півмільйона австралійських долярів. У великій 
збірковій кампанії я активно співпрацював з Допомоговим  
Ф ондом Українознавчих Студій, який було створено з цією  
метою при Українській Громаді Вікторії і який незабаром  
очолив відданий ентузіяст справи Степан Л исенко. Разом з 
комітетом Ф онду та представниками студентів я їздив до  
Брізбану, Сіднею й Аделаїди, щоб знаходити нових жертво
давців. Ми агітували в пресі, влаштовували віча й бенкети і 
таки добилися тих 500 тисяч. 1988 року на урочистій церемо
нії в присутності 300 жертводавців голова громади Стефан
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Романів та ректор університету М ел Л оґан підписали новий, 
часово не обм еж ений, договір про українські студії в М она1 
т і . Лекгорат при тій нагоді було названо в честь М иколи Зе- 
рова; канцлер університету, сер Джордж  Наш, відслонив про- 
пам’ягну плиту, яка зазначала, щ о подія ця відбулася в році 
тисячоліття християнства-в У країні

Цим, на жаль, проблеми втримування Лекторату н е закінчи
лися. Читача в Україні мож е здивувати, щ о українознавчі про
грами в Австралії так і залиш илися поза бюджетами універ
ситетів і потребую ть постійного оплачування з  приватних 
(чигай: українських) дж ерел. Т урботи про ф інансування  
українознавчих студій в Австралії — це незакрита книга.

З самого початку я усвідомлював потребу плекати зв ’язки  
з осередками українських студій в Австралії (щ одо цього наш  
монаш ський колектив завжди мав якнайгречніш і зв ’язки з  
колегами в С іднеї) і поза нею . Спочатку зв’язки з Україною  
видавалися неможливими, але впродовж 1980-х років я  відвідав 
українські університетські осередки в П івнічній А мериці, п о
бував на міжнародних конференціях й невдовзі вже зарахову
вав до  своїх знайомих і друзів багато кого з  н е такої то вже й  
великої групи українських літературознавців діяспори: у  Гар
варді — Григорія Грабовича, в Торонто — Юрія Луцького, 
Данила Струка, Роману Багрій і М аксима Тарнавського, в 
Оттаві — Романа Веретельника, в Едмонтоні — Олега Ільниць- 
кого й  Наталку Пилип’юк. На різних конференціях познайо
мився з Ю рієм Ш евельовим, Богданом Рубчаком, Іваном Ф ізе- 
ром, М ирославом Ш кандрієм, Романом Коропецьким.

Тим часом заходили зм іни в Радянському Союзі: настала 
доба гасел перебудови й  гласности. Довш ий час українська 
діаспора в Австралії ставилася з  довір’ям тільки до  тих вихідців 
з України, які протистояли владі й  за ц е зазнали пересліду
вань. У нас вітали Л еоніда Плюща, Валентина М ороза, Надію  
Світличну, Н іну Строкату, Оксану М ешко. Д екому з  них я  
допомагав у ролі перекладача. Громадська думка змінилася, 
однак, коли стало ясно, щ о гласність охоплю є також і білі 
плями української культури й  історії і що серед культурної 
еліти з ’являються голоси, які обстоюють українську мову та 
інтереси української культури. С еред діяч ів , яких то д і було 
зап рош ен о відвідати А встралію , були Д м итро П авличко 
та В олодим ир Я ворівський. П опри сим волічну й  загаль- 
ногром адську важливість цих візитів , для м ен е особи сто  
вон и  мали велике зн ач ен н я , оск ільки  обидва д о б р о д ії 
створили ум ови  для м о єї п ерш ої п одорож і в У країну на 
початку 1990-го року.
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1989 року, як наслідок посиленого спілкування між деяки
ми гуманітарними вченими України та їхніми колегами на 
Заході, було створено М іжнародну Асоціяцію  Україністів. Д о  
міжнародного українознавчого руху треба було приєднати й 
Австралію. В лютому 1990 на форумі мельбурнської конфе
ренції Наукового Товариства ім .Ш евченка в А встралії, я 
представив проект Асоціяції Україністів Австралії. АУА відразу 
було створено (мене обрали президентом), і на перш ому конг
ресі М іжнародної А соціяції Україністів у К иєві в серпні 1990 
ї ї  прийнято до МАУ.

Подорож на конірес МАУ — це була вже моя друга подо
рож в Україну. Перша була пов’язана з науково-дослідною  
відпусткою, на яку працівники університетів в Австралії пе
ріодично мають право. У березні-травні 1990 я вперше зблизька 
поглянув на літературний процес в Україні — знайомлячись і 
проводячи інтерв’ю з Валерієм Ш евчуком, Володимиром Дроз
дом, Євгеном Гуцалом, Романом Іваничуком та багатьма інши
ми; спілкуючись щ оденно з мешканцями Будинку творчосте 
в Ірпені; спостерігаючи пленум Спілки письменників; знай
омлячись або поглиблю ю чи вж е існ ую ч і зн ай ом ства з  
колеґами-літературознавцями в Інституті літератури ім.Т.Ш ев- 
ченка Академії Наук та в Київському університеті. За посе
редництвом професора Василя Яременка було покладено ос
нову зв’язку між М онаш ем та К иївським університетом , 
внаслідок чого в 1991 до М онаша прибув перш ий київський 
стипендіят.

Я зупиняюся передусім на ділових аспектах ц ієї подорож і, 
але значення її було для мене далеко ш иршим. Хоч як штам
пово це не звучить, але К иїв, Львів та зустрічі з  людьми спра
вили на мене велике враження. У Тернополі, Львові і  навко
лишніх селах та містах я вперше стрінувся з  родичами, яких 
знав раніше тільки з листування й згадок батьків і бабусі. У 
Тернополі й Бориславі відвідав могили д ід ів , тоді вже з 
відновленими і належно пош анованими пам’ятниками. Ба
чив велелюдні зібрання в містах, прислухався до дискусій на 
майданах Києва й Львова, був свідком нової популярности  
синьо-жовтого прапора, патріотичних значків, стрілецьких 
пісень — і відчув, що цінності, які сорок років шанувалися й 
зберігалися в українській спільноті Австралії (та й інш их країн 
поселення) мають значення і в Україні. Але найважливішим 
особистим наслідком подорожі на Україну для мене було те, 
що в Києві я познайомився з Олею Вей, з  якою незабаром — 
у серпні 1991 — одружився в Брізбані. Оля — киянка; ї ї  бать
ки приїхали до Києва із Західньої України. Економіст за про
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ф есією , вона в Австралії займається перекладацькими, ж ур- 
налістичними та дослідними проектами. Допомагає м ені в 
дослідж еннях, в редагуванні текстів і підготовці матеріалів. 
Зокрема над виготовленням типоскрипту цього тому м и пра
цювали спільно.

Початок 1990-х років приніс зм іни в австралійському ун і
верситетському житті. П ід тиском уряду, який став вимагати 
більш ої “ефективности” від сектору вищ ої освіти, М онаш  
“проковтнув” кілька сусідн іх вузів і перетворився на універ- 
ситет-гігант з  понад ЗО тисячами студентів, розкинутих по  
п’яти кампусах. Економічна рецесія відстрашила багатьох сту
дентів від гуманітарних наук; всупереч усім  сподіванням, 
незважаючи на крах комунізму в країнах С хідньої Европи й 
розвал С РСР, зацікавлення студентів славістикою зм енш и
лося настільки, щ о відділ славістики об ’єднано з  відділом гер
маністики. З  1991 р . славістичну секцію  нового відділу очо
люю я.

Зм інився й  інтелектуальний ляндш афт. Прийш ов кінець 
популярності неомарксистських теорій в гуманітарних науках. 
Як майже всю ди на Заході, авторитет (і здатність вабити най- 
талановитіших студентів) здобув французький постсірукту- 
ралізм і, паралельно з  ним , психоаналітичні теорії Лакана, 
зокрема у  феміністичному прочитанні. Науковою дисциплі
ною , в рамках якої цей поворот був найпомітніш ий і  яка на  
ньому найбільш е виграла, було порівняльне літературознав
ство. Пош ирюючи свій діапазон зацікавлень і н а позалігера- 
турні явища, зокрема на популярну культуру, воно стало на
зивати себе “культурологією” і в багатьох випадках почало 
завойовувати великі, традиційні відділи англістнки. У  М она- 
ші цей  процес відбився у  метаморфозі старого, домінованого 
германістами, Центру загального і порівняльного літературоз
навства у  Центр компаратистики й  культурології, д е  тон  за
дають ф ілософ и й  антропологи. Ц ей центр м ені довелось  
адміністративно очолювати впродовж 18 місяців у  1991—1992.

Для україністики поворот д о  постструктуралізму та похід
них від нього підходів має те значення, щ о в  гуманітарних  
науках п осилився скеп тиц и зм  щ одо всепоясню вальних  
моделів та ш анованих мітів і зросла тенденція розкривати 
силові стосунки, які за  такими моделями й  мітами криються. 
Звідси, помітно зросли на популярності так звані постколо- 
ніяльні студи, які, з  одного боку, унаочнюють структури ко
лоніальної влади (головно в явищах культури) і, з другого — 
ангажуються п о боці культурної та всілякої інш ої  деколоні
зації.
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М ої власні досліди останніх років передусім  розглядають 
саме цей вимір української культури. Поняттєвим апаратом  
постколоніяльних студій я орудував, продовжуючи своє вив
чення сучасного українського літературного процесу п ід час 
другої дослідницької подорож і в Україну у червні — серпні 
1993 року та під час перебування після цього на посаді про- 
фесора-гостя у відділі славістики Торонтського університету, 
де підготовано типоскрипт ц ієї книжки й написано цю авто
біографію.

Торонт о, березень 1994



ЧАСТИНА I



“Собор” Олеся Гончара 
та “Орлова Балка” Миколи Руденка: 
навколишнє середовище 
як тема и ар'умент

У 1960-х роках, паралельно з подібним , хоч далеко більш  
видимим, явищем на Заході, відбувалося формування еко
логічної свідомосте в СРСР. У певних контекстах ресурси — 
передусім природа, відтак і історична спадщ ина — почали 
розглядатися, як висловився один дослідник радянської по
літики стосовно навколишнього середовищ а, “менш е як про
сто вклад у виробництво або засіб для збільш ення валового 
національного продукту, а більше як гнучкі, здатні до різних 
пристосувань засоби для поліпш ення якосте життя лю дини”,1

Досить багато відомо про деґрадований стан значної час
тини атмосфери, води та землі в Радянському С ою зі після 
десятиліть інтенсивної індустріялізації.2 Західні вчені вказали 
на причини виникнення в радянській економ іці тенденції 
породжувати й поглиблювати екологічні проблеми. Наголос 
на виробництво та виконання пляну не заохочує п ідп р и єм 
ства вкладати капітал у заходи й засоби  екологічного к он 
тролю , а держ ава не зацікавлена в том у, щ об стеж ити за  
виконанням відповідного законодавства кош том зм енш ен
ня продукції. Як аксіом а тр адиц ій ної м арксистської ек о
ном ічної теор ії утвердж ується дум ка, щ о вартість ств о
рюється виключно через працю і тому природні ресурси без
платні, а це, звичайно, не заохочує ставитись до цих ресурсів 
ощадливо. Екологічне лоббі не може бути сильним, коли 
культивується марксистська мітологія про “боротьбу з приро
дою ” та “перемогу над природою”, що викликає антагоністич
не ставлення до природного довкілля, а таке ставлення нелегко 
змінити.3

Однак, як продемонстрували дебати довкола озера Байкал, 
громадська думка стосовно питань охорони природи ставала 
дедалі ефективніш ою .4 Більше того: екологічна свідомість 
посіла повноправне місце в радянському інтелектуальному 
житті. Джоан Дебарделебен показала, що у дискусіях-навколо 
ф ілософ ії точних наук важливу ролю відіграють екологічні 
поняття.5 Такі письменники, як М іхаїл Ш олохов, Л еонід
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Леонов та Олеґ Волков, публічно виступали на підтримку еко
логічних позицій .6

У  літературній критиці також з ’явилася екологічна течія. 
В’ячеслав Пальман, наприклад, у  1982 році критикував зо б 
раження позитивних героїв як екологічно безоглядних вико
навців пляну і поставив під сумнів стару риторику про “пере
могу над природою ”. Явищ е сільської прози Пальман трак
тує як прояв ек ол огіч н ої св ідом ости , к орін ня я к ої в ін  
знаходить у природних мотивах романтичної та реалістичної 
літератури.7

Літературні критики Радянської України н е обійш ли ува
гою екологічні питання, але, обговорюючи їх, займали загалом 
консервативні позиції і намагались мінімалізувати критич
ний вимір ц іє ї тематики. Дослідж ую чи тем у охорони  при
роди в українській радянській п р озі Е .О .Ш аповалова, н а
приклад, прим енш ує контроверсійність ц ього питання, 
подаю чи його як один з  тематичних ком понентів українсь
к ої радянської п рози  від часу Д ругої світової війни. Для 
цього їй  доводиться притягнути д о  своєї тем и н е тільки 
сантиментальні зображ ення природи, але навіть такі анти- 
екологічні мотиви, як намагання “зм інити клімат, поставити 
природу на службу людям”.8 Ярослава М ашарова йде навіть 
далі. Вона висловлює невдоволення патосом екологічно свідо
м ої прози, відкидає властиві їй  пантеїстичні тенденції і  вис
тупає проти нерозумности такого неоруссоїзму: “Невже ав
тори численних оповідань, романів і повістей, які так охоче 
приймаються видавництвами, справді гадають, щ о можна 
прожити, н е чіпаючи природи? Але ц е ж  ілюзія”.9

Така надмірно обереж на, можливо, навіть за  радянськими 
стандартами, критика стає зрозуміліш ою  на тлі літературного 
скандалу довкола роману “С обор” Олеся Гончара. “С обор”, 
написаний в 1963—1967 роках, з ’явився друком у  журналі 
“Вітчизна” за  січень 1968 року. Д о появи цього ром ану Гон
чар користувався найбільш ою  оф іційною  пош аною  серед  
живих українських прозаїків. Однак тут він , мабуть, занадто 
гостро, як на той час, підніс споріднені питання індустріяль- 
но забрудненого середовищ а та охорони національних істо
ричних пам’яток. П ісля перших схвальних відгуків, “С обор” 
став об ’єктом гострої критики — як з боку речників партії, 
так і професійних рецензентів.10

У цьому дослідж енні ми проаналізуємо тему охорони на
вколишнього середовищ а в романі Олеся Гончара і в дещ о 
інш ому за характером творі М иколи Руденка, романі “Орло
ва Балка” , який н е міг бути надрукований в СРСР і з ’явився
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1982 року в Балтіморі, СІЛА. М аємо на меті, по-перш е, до
вести, що обидва твори вимагають більш чи менш  далеко
сяжних змін в екологічному й культурному світогляді читача 
і, по-друге, пояснити обережність, з якою автори пропону
ють такі модифікації.

Передусім варто накреслити контекст, в якому мали б д ія
ти аргументативні стратегії обох романів: стан охорони на
вколишнього середовищ а та історичної спадщ ини на Україні 
в 1960—1970-х роках. В обох галузях ситуація була далеко не 
ідеальною. Навіть перед ядерною  катастрофою в Ч орнобилі, 
Україна перебувала в екологічно складному становищ і, на яке 
суттєво не вплинули окремі поліпш ення, розпочаті у сере
дині 1960-х років. У найстаршій індустріяльній зон і СРСР, 
Донецько-Криворізькому регіоні, де повністю  або частково 
відбувається дія “С обору” та “Орлової Балки”, спостерігало
ся надмірне забруднення повітря," попит на гідроелектрику 
перетворив Дніпро на ланцюг забруднених морів (цей стан відоб
ражено в “Соборі”) ,12 вітряна ерозія нищівно позначилася на 
південних степах, а з  осушенням поліських боліт утворилися 
окремі райони, що потребували штучного зрошування. Українсь
ке товариство охорони природи та сприяння розвиткові при
родних багатств, створене 1947 року, мало невеликий вплив 
на такий стан справ, незважаючи на те, щ о в 1965 році воно 
налічувало 1370 тисяч членів, а в 1971 — 7,5 м ільйонів.13

П одібне можна сказати й про Українське товариство охо
рони пам’яток історії та культури, створене 1966 року. Чимало 
історичних пам’яток в Україні було знищ ено в 1920-х і 1930-х 
роках за вказівками влади. У своєму романі Гончар згадує 
дві такі пам’ятки: церкву, побудовану на м ісці Д есятинної 
церкви в К иєві, та М ихайлівський собор. Н ової ш коди було 
заподіяно в часи Другої світової війни. У 1960-х внаслідок 
двох загадкових пожеж загинули незам інні рукописи та ста
родруки: 1964 — в українському відділі Київської Державної 
публічної Бібліотеки АН УРСР, а 1968 — у Георгіївській цер
кві Видубецького манастиря. На початку 1960-х років у реє
стрі Товариства охорони пам’яток налічувалося приблизно 
12 тис. пам’ятників з періоду після 1917 року, а дореволю цій
них менш ніж 800.14

Зрозуміло, що в таких умовах у дисидентських колах, і не 
тільки в них, утверджувався погляд, що українська культурна 
спадщина перебуває під загрозою. Роман Гончара став най
більш видимим публічним вираженням такого переконання.

Водночас, як зауважив ще Іван Кошелівець, роман Гонча
ра неначе задуманий так, щ об максимально залишитися в
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рамках марксистсько-ленінської легітим носга.15 Структура 
сюжету не відхиляється значною  мірою від того, щ о Катерина 
Кларк назвала “панівним сюжетом” соцреалістичного рома
н у.16 Д ія відбувається у  Зачіплянці — робітничому селищ і п о
близу індустріяльного міста на Д ніпрі. Тут позитивний герой, 
М икола Баглай, студент-металюрґ, стоїть перед нелегким за
вданням: переконати керівників м ісцевих м еталю рґійних 
заводів застосувати винайдену ним  систем у фільтрування 
ш кідливих відходів. Всупереч переш кодам він здійсню є це 
завдання, наражаючись при цьому на особисту небезпеку. Й ого 
нагорода, згідно з описаною  Кларк жанровою традицією ,— 
почуття внутріш нього вдоволення та успіх у  лю бовній справі. 
Умови змушують його стати речником щ е й  інш ої справи: 
захисту козацького собору, пам’ятки 18-го століття, перед за - 
ірозою  знищ ення. М икола осягає обидві мети, хоч його успіх 
відносний, як зазначимо пізніш е.

Гончареві неважко схвально представити намагання Баг
лая забезпечити робітників чистіш им повітрям та здоровіш им  
місцем праці, оскільки ц е вкладається в рамки марксистсько
го ідеалу суспільства, яке забезпечує найсприятливіші умови  
для лю дської праці. Аргумент Гончара простий: якщ о певний  
процес виробництва руйнує здоров’я робітників, він н е в їхн іх  
інтересах і повинен бути припинений. Показуючи своїй ма
тері п ід мікроскопом порош ину заліза, яка виглядає там як  
“каменю ка, брила”, Баглай промовляє: “Отаким дихаєм о, 
мамо, таке вдихаємо... Ж ити серед розкіш ної природи, на бе
резі одн ієї з найкрасивіш их річок планети і все життя дихати 
рудним пилом та газом ... це нормально, мамо? Л егенями  
фільтрувати — нормально?”17(25).

Наводячи деталь за  деталей, Гончар показує читачеві ш и
року Гаму способів, якими промисловість та держава нищать 
природне довкілля та якість життя у  селищі: робітники страж
дають від виробничих травм (43); падають дощ і, які і чорні 
від сажі (43), і кислі (136); відходи заводу вбивають рибу (140); 
проект осуш ення плавнів на Д ніпрі кінчається утворенням на  
їх  м ісці болота (86); дикі кабани, які тут колись водилися, 
вимерли (36). Заводи безкарно забруднюють навколиш нє се
редовищ е, тому щ о система державних штрафів неефективна
(27) . Засоби для зменш ення забруднення н е застосовуються, 
тому щ о вони не сприяють збільш енню  кількости продукції
(28) . Цей список можна продовжувати.

Далеко складніш е й делікатніш е Гончареве завдання пока
зати, що історична пам’ятка має не менш е значення для жит
тя, ніж  оздоровлення навколишнього середовищ а. Роман на
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магається довести, що собор належить до духовних ц іннос
тей, які навіть у світському суспільстві такі ж важливі, як і 
фізичне благополуччя. Щ об підкреслити апріорну важливість 
духовного, Гончар досить хоробро об ’єднує такі ц інності під  
терміном, який найчастіше вживається в релігійному контек
сті: “душ а”.18 Багатогранне значення ідеї душ і та її символу, 
собору, поступово розвивається впродовж роману. Найком- 
пактніше це значення виражене в словах М иколи Баглая до  
його скептичного колеги, Геннадія: “Невже ти не почуваєш , 
що в отому гроні соборних бань живе горда, нев’януча душа 
цього степу? Ж иве його задума-мрія, дух народу, його есте
тичний ідеал... Нас з тобою  не буде, а дев’ятиглав цей стояти
ме, повинен стояти!” (123).

Як підказує цей відступ, цінності, щ о їх виражає собор ,— 
це безперервність та історичність народу; його гордість та 
рішучість (які в інших місцях виступають як відданість сво
боді); і його естетичні почуття. Крім цього, собор стає про
бою  морального почуття людини: ставлення д о  збереж ення 
собору відрізняє праведних від неморальних.

Розгляньмо ці тісно між собою  споріднені цінності. Тра
диція —те, що поєднує сучасне з минулим — в “С оборі” цінна 
тому, що вона надає вартости та значення простим пережи
ванням. Коли у Зачіплянці проводжають новобранців, корис
туються ритуалами з козацьких часів, і з  приводу цього зви
чаю автор узагальнює: “душ а прагне безсмертя” (87). Істо
рична традиція також пов’язує собор з духовною  цінністю  
свободи. Адже собор — це пам’ятка мітично важливого періо
ду українського козацтва, який в пам’яті народній пов’яза
ний з ідеалами волі, автономної політичної дії, багатого, вітаїс- 
тичного, навіть анархічного побуту та енергійного відстоюван
ня інтересів українського народу.19 Собор у Гончара збудований 
відразу після закінчення ц ієї щ асливої золотої доби . 1775 року 
Запорізьку Січ, останній бастіон козацької автономії, було 
зруйновано за наказом Катерини II. Козаки або розійш лися 
по землях, підвладних Туреччині, або ввійшли до регулярних 
російських полків. У фіктивній розповіді Гончара дехто з них 
прийняв чернецтво; ці запорож ці-ченці того ж року побуду
вали свій собор серед плавнів, сублімуючи таким чином есте
тично і символічно свою втрачену волю: “... і буде незломлений 
наш дух жити у святій цій споруді, наша воля сяятиме в небі 
блиском недосяжних бань. Ш аблю вибито з  рук, але з  серця 
не вибито дух волі й жадання краси!” (72).

Такі настрої, звичайно, відкриті для “підривного” прочи
тання як возвеличення козацької автономії або, ще гірш е, як
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тугу за  втраченим. Така інтерпретація була б співзвучною з  
вкрай негативним зображ енням у романі тих, хто завершив 
інкорпорацію України в Російську імперію: Катерина II (“ца- 
риця-сука”, 117) та її прислужник Потьомкін (117). Н е дивно, 
що оф іціозні рецензенти н е схвалиш  трактування свободи в 
“Соборі”20.

Гончар обереж но визначає і обм еж ує своє поняття свобо
ди, виключаючи з нього дух анархії, який втілюють в романі 
Нестор М ахно та його прибічники. У  відступі, переміщ еному 
в період махновщ ини, підкреслено, щ о М ахнові н е вдається 
пограбувати собор тільки через особистий опір наділеного 
харизмою вченого, Дмитра Яворницького. Натомість, Гончар 
обстою є як природне й  виправдане прагнення особистої сво
боди, втілене, наприклад, в образі Єльки. Воля для Єльки — 
це відмова підпорядкувати особисті права вимогам будь-якої 
державної чи економ ічної системи. Воля в такому розум інні 
творить частину комплексу цінностей, які складають поняття 
душ і в ром ан і Коли Єльці відмовляються видати паспорт на 
виїзд з  колгоспу через нестачу робочої сили, вона наполягає: 
“Свободи хочу!” (39) і поясню є: “в м ене н е тільки р ук и !... В 
м ене щ е й  душ а є ” (40).21

Авторові залежить на тому, щ об підкреслити красу собору. 
Він порівню є його архітектурні пропорції з музичною  гармо
нією  (22, 122) і описує його в соняш ному освітленні, при  
світлі місяця і здалека — в ракурсах і з  перспектив, які доп о
магають приховати його обдертий вигляд та занедбаний стан. 
Але естетичне значення собору, підказує Гончар, полягає н е  
тільки в абстрактній красі будинку. Щ е важливішою є  його 
здатність впливати на ем оції жителів Зачіплянки: М икола 
Баглай, наприклад, напівіронічно говорить про те, щ о він 
вслухається в собор не вухами, а душ ею (20). Ставлення за - 
чіплянців до  свого собору виправдовує риторичне запитання 
оповідача: “І яку душ у хтось у  нього вклав, щ о і через віки 
ю н а  Єльку торкає?” (35). Звичайні м ісцеві лю ди інстинктив
но виступають проти наміру знести собор (“наче в душ у тобі 
наплювали”, 71), хоч у минулому вони усвідомлювали собі 
тільки його присутність і не застановлялись над його цінністю. 
Тільки новий обиватель, в о со б і висуванця Володимира 
Л ободи, н е ш анує краси і значення собору та плянує знищ и
ти його, поставивши на його м ісце кафе з  шашличною під 
заспокійливою народною  назвою “К озак М амай”.

Загроза знищ ити собор стає приводом для важливих м о
ральних узагальнень. Знищити собор означало б обікрасти 
лю дей, позбавивш и їх зв’язку з минулим; обороняти його —
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робити те, що мусить робити кожна праведна лю дина, н е бай
дужа до вічнолюдських цінностей: “Собор душ  своїх бережіть, 
друзі” (112). Оскільки М икола та Єлька праведні, за всіма 
критеріями, визначеними в романі, не дивно, що образ собо
ру, освітленого місяцем, витає над чистотою та щ ирістю їхньої 
любови (111).

Антитезою такої невинности є  бездуш не полювання Воло
димира Лободи за гострими почуттями. Й ого бажання сексу
ально використати Єльку морально тотожне з  його наміром  
знищити собор: і те, і те мотивується прагненням особистої 
насолоди, користи чи вигоди. В обох випадках він готовий 
нехтувати потребами і правами інших. Явище “Л обода” спорід
нене в романі із забрудненням Дніпра, знищ енням дикого 
кабана, затопленням дніпровських плавнів. М оральна оцінка 
вчинків Лободи переноситься і на явище екологічного та куль
турного нищення: це не просто небезпеки чи невигоди, а про
вини перед майбутнім людства та єдиним організмом, до  яко
го входять і людина, і природа. Ц е д ії, за які хтось н есе вину 
та відповідальність і проти яких Гончар м обілізує свою  голос
ну риторику: “Отакі й плюндрують. Коли далі так п іде, то 
скоро, мабуть, і журавлі не літатимуть над наш ою прекрас
ною Україною... Вдарить комусь у голову: давай нову ГЕС 
отам — і на тобі ГЕС, і вже рубають плавні, замість них гниле 
море смердить, густе, як кисіль...” (139).

Про Лободу Євген Сверстюк писав, щ о в інш их радянсь
ких романах він непогано зіграв би ролю позитивного героя.22 
Він —людина ідей, новатор, який здатний відкинути історію  і 
замінити її новими, утилітарними, матеріялістичними ціннос
тями. Але мотиви Л ободи — не поліпш ення життя суспіль
ства, а гонитва за схваленням вищих інстанцій. Тому, для 
відзначення 300-річчя Переяславської угоди, щ о оф іційно свят- 
кувалося в Україні 1954 р ., Л обода дає інструкції взяти собор  
в риштовання, щоб створити враження, мовби його реставру
ють. Риштовання, звичайно, це облуда, як і славнозвісні по- 
тьомкінські села: коли “дата” м инає, Л обода починає вино
шувати думку про знищ ення собору. (М ожна простити чита
чеві, який би прочитав це як алегоричну критику суперечности 
між радянською риторикою плекання національних культур та 
дійсністю їхнього придушення.) Лобода, цей “браконьєр”, за вис
ловом Гончара, не може залишити в спокої того, що не вимагає 
змін: плавні треба або висушити, або затопити; його старого 
батька переселити в будинок для старих; на місце собору поста
вити або шашличну, або критий базар — не важливо, щ о саме 
буде зроблено; основне, щоб його кар’єра рухалась уперед.
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Гончар виявляє чималу віртуозність в накресленні стану 
справ. Але більш е сказати він не владен: йому н е мож на 
відповісти на запитання, поставлене в романі молодим архі
тектором, “чому плодиться браконьєр?” (89). А бо, точніш е, 
Гончар н е мож е запропонувати т ієї соціально та економічно 
обірунтованої відповіді, яку мав би дати марксист. Замість 
цього він пропонує читачеві своєрідне “антропологічне” спос
тереж ення, щ о людство поділяється на дві категорії — “май
стри і браконьєри” (16). М овби ц і категорії в дуж е недіалек
тичному сенсі відповідають якимось постійним структурам 
людської психіки.23 Альтернативна відповідь, яка б показала 
неминучість браконьєрства в соціальній, економічній та по
літичній структурі С РСР, для Гончара немож лива,— вона 
неминуче привела б до  крамольних висновків.

Відповідно до  постулату, щ о браконьєрство — неухильний 
наслідок лю дської порочности, роман кінчається вельми н е
певною  перемогою  праведних. Собор збереж ено, але відчу
вається, щ о немає Гарантій остаточного відхилення задумів 
Л ободи (131). А  щ одо М иколиних фільтрів для металюргій- 
них заводів — ми знаєм о, щ о його запрош ено для обговорен
ня ц ієї справи, але роман кінчається перед тим, як результат 
стає відомим...

М енш  ідеологічно обереж ним, ніж  “С обор”, є роман “Ор
лова Балка” М иколи Руденка. Руденко був членом літератур
ного істебліш менту — секретарем Спілки письменників Ук
раїни —поки н е зазнав світоглядової еволю ції, яка привела 
його д о  заснування Української Г ел ьсін ськ ої Групи, д е  він  
був перш им головою. У зв’язку з цим у  1977 році його ареш
товано й  засудж ено на 7 років ув’язнення та 5 років заслання. 
Руденко — автор поезій  та романів, зокрема й  у  ж анрі науко
вої фантастики. “Орлову Балку”, згідно з  передмовою до  Балгі- 
морського вцдання, було запропоновано радянському видав
ництву,24 хоч важко зрозуміти, як Руденко м іг сподіватися на  
те, що його роман побачить світ в СРСР, адже його розрив з  
панівною ідеологією  був недвозначний.

“Орлова Балка” пориває з соціалістичним реалізмом.25 У  
творі знаходимо елементи Готичного роману26 та роману про 
м истця (п ідж анри ром ану, особли во улю блені у  другій  
половині XVIII століття і в періоді романтизму), а також риси  
новітнього детективного роману. Руденкові не вдається еф ек
тивно використати прийоми цих романних традицій, зокре
ма такий характерний для Готичного та детективного роману, 
як приховування ключових інформації* від читача для підгри
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мування напруги.27 Тут цей механізм не має змоги спрацюва
ти: загадки, щ ойно зформульовані, відразу розв’язуються.28

Дія відбувається в двох місцях: в О десі, яка ф ііурує як центр 
мистецтва, наркотиків, злочинности та контрабанди, і в Д о
нбасі. У шахтарському містечку в Д онбасі живе праведна сім ’я 
М едунів, а в О десі д іє Борис Корнійович К уций, торговець 
наркотиками та мистецькими творами і голова релігійної 
секти.

О сновний сюжет стосується життя Володимира Тарана і 
розвивається поміж цими двома полюсами. Володимир, який 
заробляв на життя, продаючи свої картини контрабандисто
ві, став алькоголіком. Й ого брат, шахтар Іван, приводить Во
лодимира до М едунів у Д онбас для профілактики. Тут розви
ток Володимира відбувається за традиційною  схемою  роману 
про мистця. Він прагне досягти психологічного балянсу, мо
ральної зріпости і послідовного світогляду через створення 
картин, через любов і приятельські взаємини, які породжу
ють філософські діялоги. Відкриття зв’язку між продажем його 
картин в О десі та торгівлею наркотиками стає випробуван
ням М иколиної зрілости. Він розкриває все, щ о зн ає, орга
нам безпеки і приймає без протесту присуд ув’язнення, поді
ляючи його з інш ими, чия вина далеко більш а, ніж  його влас
на. Він іде в тюрму зі спокійною  свідомістю  своєї праведности 
і з  упевненістю , що Стела, його кохана, чекатиме на нього.

Зруйноване навколишнє середовищ е Д онбасу є  джерелом  
багатьох пам’ятних образів роману — забрудненого повітря, 
яке покриває донбаську рівнину, як море напівпрозорої си 
ню ватої рідини (28); чорної пилюки на деревах (39); річок, 
перетворених на потоки спрагою заводів (55, 82, 100); і на
ростання величезного терикону біля отвору шахти (ЗО, 36, 53, 
145, 250). Є  й чимало згадок про деградацію культурного се
редовищ а: про зруйновані церкви (83, 101), про загрозу ви
мирання української мови: “якщо ми кожну травинку, кожну 
комаху хочемо зберегти для нащадків, то як ж е слово людсь
ке не зберегти? Хіба мова народу важить менш е, ніж  якийсь 
вид метеликів?” (240).

Але ці мотиви тільки підкреслюють основний інтерес ро
ману —інтерес до того, як мистець естетично та ф ілософ ічно 
сприймає світ, позначений екологічною та культурною дег
радацією. Тема охорони середовищ а в “Орловій Балці” не 
формується, як у “С оборі”, через нагромадження зображень 
різного роду забруднення природного та культурного середо
вища. Роздуми над подібними темами реалізуються тут, по-
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перш е, у складній системі символів і, по-друге, в намаганнях 
як мистця і мислячої лю дини визначити своє м ісце в людсь
кому та природному середовищ ах. Розглянемо ц і два під-ходи.

Центром символіки роману є терикон.29 Відколи, незаба
ром після револю ції 1917 року, відкрито шахту, поблизу якої 
живуть М едуни, терикон виріс в гігантську гору, і  каміння, 
яке котиться вниз по його схилах, тепер врізається в ряд давніх 
дубів, які охороняють Орлову Балку та її дж ерело. Уві сн і 
Володимир бачить терикон алегорично: “м ож е, то було неро
зуміння лю дське, байдужість до  р ідної природи, а, м ож е, аб
страктне зло, щ о затуманює душ і, підсовує людям деш евенькі 
принади заміть високого служіння зем ному Ж иттю.” (145)

Григір М едун, вітчим братів Таранів, регулярно вичищує 
джерело і намагається збудувати мур, щ об зупинити каміння 
з терикону. Але він зн ає, щ о терикон колись проковтне не  
тільки балку, але й його власну хату.

Все ж  таки, неправильним було б вбачати в символі тери
кона тільки демонстрацію  дем онічности лю дського втручан
ня в природу. Цей образ дещ о складніший. В ін відбиває па
радокс індустріального розвитку: видобування зем них багат
ств, метою якого спочатку було служіння лю дині, сьогодні 
загрожує її життю. З цієї причини, терикон з ’являється в різних 
іпостасях, кож на з яких має інш ий емоційний зміст: то він — 
могутня рукотворна гора (36, 56), то — мезозойський дино
завр (54), то — злий дух, як в уривку, цитованому вищ е, а то 
— дух споживача, “звичайнісінького обивателя” (53). Інду
стріальний ляндш афт, частиною якого є терикон, також дво
значний: він забруднений, але водночас прекрасний (28). 
Синій дим ок забрудненої атмосфери вливається в Орлову 
Балку, але тут він доповню є магічний чар цього місця: “Але 
тут це не справляло тяжкого враження — навпаки, н іби до 
мальовувало чарівний пейзаж ”. (54) Самі шахти теж двознач
ні: їхн і сіркові випари натякають на пекельний вогонь (37), 
але в них міститься “чорне світло” — вугілля (263), сконцент
рований вид сонячної енергії, яка в пантеїстичному світогля
ді Руденка ледь не обож нена. Навмисне створена символічна 
амбівалентність зумовлена тим, щ о роман рівночасно засуд
жує за деградацію природи і визнає позитивну, навіть сак
ральну, роль енергії у  схемі лю дської історії. Цю дихотомію  
показано через процес створення Володимиром чотирьох 
картин.

Перша з цих картин, ікона, на якій зображ ено Ісуса Хрис
та, розіп ’ятого на електровежі,— це тільки початкова конста
тація екологічної біди, констатація надто спрощ ена, як читач
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згодом довідається. П ізніш е Володимирові стає сором но за 
такий примітив, і він заперечує цю алегорію, трактуючи Христа 
як символ сонячної енергії, що існує також у ф ормі електро
енергії, виробленої внаслідок спалювання вугілля (271). Цей 
погляд відповідає його варіянтові пантеїзму, який, спираю 
чись на авторитет Спінози (90) та Сковороди (43, 90, 277), 
розглядає матерію як фізичний вираз бож ественного творчо
го суб’єкта (212), а енергію світла — як джерело всього життя 
(272). Друга картина, “Берег вічносте”, є для Володимира 
своєрідним “катарсисом” (124). Він малює її п ід впливом  
К сені, жінки з проникливим та іронічним розумом. Це іроніс- 
тка в романтичному значенні цього слова — себто, вона спро
можна рівночасно спекулювати різними, навіть протилежни
ми, ідеями. У романі, де все має свою емблему, емблематич
ними особами для К сені є два майстри іронії — Ґете і Томас 
Манн (40). Навіть її ім ’я натякає на “К сенії”, іронічні епігра
ми, спільними авторами яких були Ґете і Ш іллер. П ід іроніч
ним патронатом К сені, Володимир розпочинає картину, яка 
спочатку не має визначеного алегоричного значення: “М ене 
зачарував не символ матері, а просто мати, реальна мати” 
(137).

На картині зображено зруйновану церкву на горбі, з мурів 
якої росте клен. На передньому пляні — циганка, її сім ’я згру
пована довкола вогнища. Ксеня так розкриває потенціяльні 
значення картини. Для неї, контраст між старою церквою та 
молодим деревом (136), а також берег чи межа, на якій нена
че стоїть церква (85,136), відбивають історичну невизначеність 
сучасносте: “Одне вмерло, друге ще не народилось. Час та
кий” (471). Володимирові картина навіває пантеїстичні роз
думи про всеприсутність у матерії Єдиного С уб’єкта, тотож - 
нього зі Світлом (90). М истецтвознавець Реш етников підтри
мує ці думки, вказуючи на їхню спорідненість з ідеями таких 
авторитетів, як Тімірязєв, Вернадський і Чижевський (265). 
Адже Дмітрій Тімірязєв (1843—1920) пояснював ролю ф ото- 
синтези в рослинах як процесу створення органічної матерії 
та накопичення енергії; Володимир Вернадський (1863—1945) 
вважав ноосферу місцем зустрічі між природою та творчим  
людським духом; а Олександр Чижевський (1897—1964) вив
чав наслідки процесів на поверхні Сонця для явищ у б іо
сфері.

Завершує цю інтерпретацію, однак, авторський голос Ру- 
денка. Те, що відмирає і повинне бути заступлене новим, ще 
не народженим життям,— це теза марксистського світогляду,
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який, на думку автора, базується на помилковому розум інні 
законів природи (421). П оходж ення ц ієї помилки Руденко 
поясню є у  філософському відступі. Вся біда починається з  
теорії М аркса, яка звертає увагу тільки на людську працю та 
ігнорує спромож ність црироди створювати вартість. Оскільки 
теорії М аркса були розвинуті на ф ун ті теорій Адама Сміта і 
Давида Рікардо, Руденко відкидає усю  цю  традицію і повер
тається д о  інш ої теорії 18-го століття — фізіократичної. Він  
схвалено цитує Ф рансуа К ене (Quesnay, 1694—1774), який твер
див, щ о єдине дж ерело додаткової вартости — це ріст рослин. 
Зауважуючи, щ о ф ізіократ на той час н е міг розуміти процесу  
фотосинтези, Руденко веде аргументацію К ене д о  її  логічно
го , як він вважає, заверш ення і твердить, щ о остаточним дж е
релом вартости є  енергія С онця.30

Ц ей економічний трактат, запропонований перед кінцем  
роману, ретроспективно підтримує пантеїстичні погляди В о
лодимира авторитетом самого автора. Характер Володимиро- 
вого пантеїзму поясню є двозначне ставлення роману до  за 
бруднення довколиш нього середовищ а. З одного боку, будь- 
яке нищ ення довкілля — ц е злочин проти живого організму 
Землі (60); з  другого — це недосконалий, але необхідний етап 
у процесі лю дського осягнення процесів перетворення енергії 
(278). Енергія — ц е недвозначне первинне благо, інструмент 
людського сгремління і зброя проти інертносги, яку символі
зує сила тяжіння (340). Фавсгівське протистояння людських 
прагнень та лю дської інерції визначає полю си Руденкового 
морального світу, в якому збереж ення середовищ а та інду
стріальний розвиток є  рівночасно і апріорно позитивними  
цінностями. їх  н е треба, як у “С оборі” Гончара, виправдо
вувати, посилаючись на їхню  користь для якости людського 
ж т т я .

М алюнок церкви на символічному березі передбачає, але 
н е описує нову добу. Й ого символічний зм іст — н е плян для  
утопії, а  новий набір пізнавальних засобів для сприймання 
світу. Віщ е значення другої картини поступово викристалізу
валося із герменевтичної відкритости, яку символізує К сеня. 
Пряме і позитивне підтвердження цього значення знаходимо 
в четвертій, і останній, картині Володимира — “Причинна”. 
На н ій  зображ ено подію , яка відбувається під час Другої світо
вої війни- Сільська дівчина, Надійка (її ім ’я н е випадкове), 
збожеволівш и після втрати своєї сім ’ї, танцю є гола перед гру
пою  робітників та їхнім и німецькими дозорцями. Е краса і 
світло ранкового сонця, проти якого видно силюет танцю
ристки, перетворює сцену: “Кожен повірив, щ о це якась велика
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ознака, прихід зоряної вісниці... М оже, так і мусить прийти 
той день, після якого люди розпочнуть Нову Еру” (220).

Третя картина, створена між “Берегом вічности” (пош уки 
теорії всього світу) і “П ричинною” (апотеоза відновлення), 
являє собою  спробу увійти у світ конкретної практики. Кар
тина має назву “Каяття” і зображує боротьбу між териконом  
та Григором М едуном, який намагається власноручно зупи
нити його наступ. Задум картини пропаґандивний. Вона по
переджає про конкретну екологічну небезпеку. У цьому кар
тина має успіх. Позичивши ще одну сторінку з книги понять 
18-го століття, “Орлова Балка” дає приклад мистецтва, яке 
виконує дидактично-моральну функцію : шахта закуповує 
“Каяття” (426); робітники та керівництво, вражені побаче
ним, будують мур, який зупиняє сповзання терикона. З Ор
лової Балки знято загрозу.

Функція картин в романі Руденка, як виявляється,— втілити 
багатовимірну дискусію  навколо екологічних питань. Почат
ковий опис ситуації (Христос на електровежі) зам іню є диф е
ренційована аналіза на основі неопантеїстичних понять (“Бе
рег вічности”); возвеличення поки що аморфної нової ери, 
яку передбачає ця нова теорія про Всесвіт (“Причинна”), прак
тична демонстрація екологічно відповідальної д ії в рамках су
часносте (“Каяття)”.

Але Руденко обережно відмовляється обіцяти занадто ба
гато. Збереження Орлової Балки — не панацея: шахта д іє  і 
терикон продовжує рости в якомусь інш ому напрямку. Ф іло
софське повернення до 18-го століття — це тільки повернен
ня до місця початку хибної ідеї. Руденко відмовляється роби
ти будь-які вказівки на позитивний розвиток ф ізіократії. Він 
воліє поєднати сподівання нового з почуттям його повної 
відкритосте та незформульованости: “марксизм якщо не впав, 
то вже помітно схитнувся. Духовний простір, який він запо
внював, виявився порожнім — на його м ісце мусить прийти 
щ ось нове. Але що саме? Ц ього покищ о ніхто не зн а є” 
(4 2 1 -4 2 2 ).

На противагу своєму колезі та наступникові на посаді 
голови Української Гельсінкської Групи Олеся Бердника, Ру
денко не передбачає перетворення лю дини на Бога шляхом  
усунення всього агресивного та експлуатаційного з її став
лення до природи. Він обмежується скромніш им проектом: 
довести, що його пантеїстичне поняття про природу правильні
ше від марксистського моделю. Руденко не переходить від 
опису до пророцтва, а тільки пропонує читачеві розповідь про 
людину, яка зростає, не втрачаючи своєї гідносте, серед ото
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чення, де панують розгубленість і гріховність — ж итіє свято
го, заклик до світської надії, але не візію  утопічного майбут
нього.

М ожна тепер, у  світлі попередніх спостережень, підійти до  
питання, поставленого на початку: як, у  певних культурному 
та соціяльному контекстах, в яких постали обидва романи, 
пояснити їхню  обереж ність і навмисне самообмеження?

Арґументаційна незаверш еність, спільна для “С обору” і 
“Орлової Балки”, яка послаблює обидва романи, є результа
том зовсім  різних позицій обох авторів щ одо прийнятої літе
ратурної традиції. М и бачили, щ о в “С оборі” Гончар, хоча й  
поділяє теоретичні ідеали суспільства, для якого він пиш е, 
відмовляється зображувати ц е суспільство як таке, щ о спро
моглося спробі зформувати себе та довколиш нє середовищ е у  
згоді з цими ідеалами. Для Гончара однозначне і гуманне р оз
в’язання проблем и собору (або плавнів, або  повітря над 
домнами) створило б апологетичну ідилію , рожеву мрію , поді
бну до  тих, щ о знайомі з радянської літератури. Але ж  альтер
натива — глибш а критика структурних вад радянського  
суспільства —закрита для Гончара: цим шляхом він н е може 
піти, не дискредитувавши самого себе в очах істебліш менту. 
Через це він вибирає компроміс, приписуючи вину за деір а- 
дацію оточення принципу браконьєрства, себто, індивідуаль
ному злу, яке існує в усіх суспільствах. Відмовляючись таким 
чином від можливосги соціального поліпш ення, Гончар, па
радоксально, повертається до  варіянту доктрини про перво- 
родний гріх.

Щ о ж  до  Руденка, то він виніс свій роман далеко за  меж і 
ідеологічно прийнятного. Виглядало б , щ о він таким чином  
забезпечив собі бйш пу свободу обговорювати екологічні про
блеми, ніж  Гончар, оскільки в нього немає необхідносте при
кидатися ідеологічно ортодоксальним. Однак ті соціальні і 
природні явища, які турбують Гончара, н е стоять для Руденка 
на перш ому м ісці. Він зосередж ує увагу на моделі, щ о вико
ристовується для опису цих явищ: його мета — довести, щ о 
не марксизм, а пантеїзм дає аналітичні засоби , за допомогою  
яких можна найадекватніше збагнути дійсність. Деградація 
середовищ а, хоч і накреслена в його романі, є більш е фактом, 
який вимагає розміщ ення в загальній теорії, н іж  тем ою , яку 
треба дослідити за  допомогою  літератури, оскільки вона за- 
торкує важливі пласти людського життя. Генеза забруднення  
середовища в соціяльних та економічних стосунках між людьми 
в конкретному суспільстві також не є одним з провідних за
цікавлень роману: ц і стосунки в “Орловій Балці”, як ми ба-
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чили, частково визначені романними традиціями, а частково 
обумовлені потребами системи символів. Н еобхідність відме
жуватись від ортодоксальної ідеології робить з роману систе
му зашифрованих тез.

Врешті решт, і “Собор”, і “Орлова Балка” стають прями
ми чи непрямими жертвами сукупносте літературних кон- 
тролів, яку звичайно називають соціялістичним реалізмом. 
Дотримуючись соцреалістичних звичаїв, Гончар не може за
вершити критичну споруду, ф ундамент якої переконливо 
закладено в його романі. Руденко, з  другого боку, незважаю
чи на рішучу відмову від соцреалістичних правил, заперечує, 
але не перемагає їх. Відкинувши традиційні формальні обм е
ження, автор мовби стоїть перед далеко ширшими технічни
ми можливостями. Але “Орлова Балка” необереж но нама
гається освоїте занадто багато незнайомих прийомів, і пись
менникові не вдається гармонізувати їх  в інтегрованому  
естетичному задумі. Рівночасно, полеміка з  ідеологічною  тра
дицією  також негативно позначається на романі: його есте
тичні енергії великою мірою розтрачуються на зусилля вдих
нути життя в систему абстрактних понять. * 1
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“Я, Богдан (сповідь у славі)” 
Павла Загребельного

Роман про Хмельниччину — чи, точніш е, роман-панегірик  
на славу Переяславського договору й нібито заверш еного ним  
“возз’єднання” — це не нове явище в українській радянській 
літературі. В зв’язку з 300-літтям угоди 1654 р. з ’явилися ро
мани Натана Рибака (“Переяславська рада”, 2 томи, 1948, 
1954), Петра Панча (“Гомоніла Україна”, 1954) та Івана Ле 
(“Хмельницький”, 3 том и, 1957—1965). К ож ен з них ірун- 
тується на понятті історичного роману як ритуального жанру, 
завдання якого — повторювати й поновлю вати елементи  
оф іційної історичної мітології. Новий роман Загребельного з  
цього погляду не є винятком. Автор написав уже чимало істо
ричних романів, зокрема тетралогію про Київську Русь (1968— 
1975). Він орденоносець, лавреат Державної премії УРСР імени 
Т.Г.Ш евченка, з 1979 р. перш ий секретар Спілки письмен
ників України. Хто-хто, але літератор таких достоїнств не може 
не подавати читачеві суворо ортодоксальної інтерпретації істо
ричних подій.

Однак чи вистачить для оцінки роману “Я , Богдан” пере
лічити аспекти, в яких він збігається з “Тезами про 300-річчя 
возз’єднання України з Росією ”, що їх  затвердив Централь
ний Комітет КПРС 1954 р., і на підставі цього назвати роман 
апологією чи, менш увічливо, пропагандою? Відповідь, здаєть
ся, має бути “н і”, хоч і з  застереженнями. Застережень не 
можна уникнути, бо льояльність Загребельного є часто аж  
надто твердим хлібом для читача, який звик високо оціню ва
ти оригінальність та індивідуальність у літературному творі. А  
в Загребельного у трактуванні центральної теми роману зустрі
чаємо тільки наперед відомі формули: спільність боротьби ук
раїнського, російського та білоруського народів за соціяльне 
визволення, близькість Хмельницького до  народу, класовий 
характер війни з Польщею, народний характер домовлення з 
Росією .

Особливо дратуватиме читача, який звик д о  поняття рівнос
те  між народами, мотив апріорної зверхносте російської дер
жави супроти української, трактування російського народу як  
старшого брата українського. Будьмо відвертими: деякі місця
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в романі можуть викликати в такого читача ф ізичну огиду. 
Ось приклад: відом о, що 1648 р. Хмельницький безуспіш но  
звертався до  царя по протекторат. Загребельний для цього 
прохання скомпонував лист, визначний своїм низькопоклон
ством, і додав, н е шкодуючи натяків на Ш евченкове “посла- 
н іє”, такий коментар з уст Богдана: “ ...годилося прийти на 
світ і ж иги в ньому страждаючи, щоб наблизилася д о  тебе 
рука далі і ти склав такий Л ист. Лист у вічність! Д о  всіх на
щадків — малих і великих, темних і просвіщ енних, народже
них і ненародж ених” (с.268). І це роман, в якому в інш ому 
м ісці повчально написано: "той, хто бере до  рук перо, має 
слугувати правді, а  н е марним пересудам і чорним наклепам” 
(с.320). Н е раз хочеться відмовитися від “правди” Загребель- 
ного й відкласти роман назавжди.

Але це була б , усе ж  таки, велика несправедливість супро
ти роману, бо  твір безперечно н есе ознаки чималої авторсь
к ої компетентности. Й ого композиція складна, і в н ій  розсте
лено широкий і барвистий килим фактів, подій, ідей  та осо
бистостей- П остає ж ивий і переконливий, хоч , ясна річ , 
тенденційно селективний, образ доби . У  романі підноситься 
низка питань, які стоять далеко від центральних політичних 
тез роману: Щ о таке “історична постать”? Яка є  роля індивіда 
в історичному процесі? Д е лежить межа м іж  приватним і 
суспільним життям? І хоч на всі ці питання марксизм-ленінізм  
має готові відповіді, роман піддає їх  справжній дискусії. На
реш ті, роман має певні мистецькі й  м овні ам біції. О тже, ува
ги він таки заслуговує.

Ф орма роману своєрідна, у  контексті радянського роману 
навіть новаторська. Розповідь від перш ої особи  веде м оно
логічно голос Хмельницького (це ж  “сповідь у славі”) , але 
чітко визначити цього оповідача неможливо. У  зачині про
мовляють р ізн і Богдани: Богдан-верш ник, який не то стоїть, 
вилитий у бронзі на Софійському майдані, н е то летить висо
ко над Україною; Богдан, щ о лежить 1657 р. на смертному 
лож і й передумує своє життя; і Богдан-міт, який мовить про 
себе: “Для м ене вже н е існує “тепер”, не існує “колись”, я 
живу поза часом, форма й сутність мого існування — пам’ять, 
власне, я і є  пам’ять, і тому я вічний” (с .8 ). О тже, тема 
роману — це н е тільки життя Хмельницького, а й  генеза його 
слави. Ц е рівночасно біоіраф ія і метабіоірафія: Богдан роз
повідає про своє минуле і про майбутнє власної слави, циту
ючи, доповню ю чи й коментуючи своїх ж е коментаторів — 
Величка, Граб’янку та безліч інш их. Ц ей оригінальний засіб  
надає розповіді перспективности. Хмельницький як оповідач
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все знає; він бачить увесь хід історії і кожну подію  подає у 
світлі великого, послідовного історичного процесу. Річ ясна, 
що цей процес веде у версії Загребельного до Переяслава. Але 
часті цитати з істориків різних часів і з різним світосприй
манням мають також і значення, не запляноване Загребель- 
ним. Загребельний раз у раз “поправляє” того чи інш ого б іо 
графа: “Як же писали? Лобзинський переписав Кояловича, 
Пасторій і Рудавський попереписували щ оденники із збірки 
Грабовського ... Чужі історики розминалися з правдою од при
страстей, а свої — за давністю ” (с.13). Або знову: “ ... інш ий 
напише, що гетьман боявся зазирати в свою душ у. Щ о може 
бути дальше від істини?” (с.380). Але сама присутність різних 
поглядів на події й особи заперечує тезу, що існує о б ’єктивна 
історія, відчута Хмельницьким, розкрита за допомогою  пізна
вальної методи марксизму-ленінізму й авторитетно заф іксо
вана Загребельним.

У багатоплощинній часовій структурі роману хронологічне 
зображення подій — тільки один із способів організування 
матеріялу. Початок і кінець твору з ’єднані образом Хмель
ницького перед смертю, а посередині густо й часом непро
глядно змішано хронологічні спогади з есеїстично-тематич- 
ними роздумами. Головна лінія розповіді тягнеться крізь 
період 1638—1657 рр., але з багатьма відхиленнями — в ми
нулі й майбутні часи, у теоретизування й узагальнення. Унаслі
док цього в читача народжується — зокрема на початку рома
ну — враження стихійної хаотичности, якій сприяє також і 
роздрібнення твору на короткі розділи  (їх  разом  — 38). 
Прикладом типового для роману розташ ування матеріялу 
може бути випадково вибраний третій розділ. Розділ почи
нається, без зв’язку з попереднім , роздумом Хмельницького 
про скупість джерел про себе самого та про історичний пе
ріод, в якому він жив. Далі йде монолог Богдана про генезу 
його слави за розум і розсудливість і про ролю людського 
розуму в історії. Загальне переходить у конкретне: Богдан 
подає список прикладів (аж 8), як різні сучасники оцінювали 
його “едукованість” і як зростала пош ана до нього. Останній 
з цих прикладів — місія Богдана на похорон королеви Ц ецілії 
Ренати, жінки Владіслава IV — служить переходом до хро
нологічної розповіді. Богдан загальними рисами оп исує  
подорож  із Суботова через українські зем лі до Варш ави. 
Тут вперше з ’являється один із провідних мотивів роману: 
пізнавальна подорож, під час якої Богдан зустрічається з на
родом , бачить його нуж ду й сп остер ігає його н астр ої. 
Переїжджаючи через села без чоловіків, де татарські наїзди
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залишили тільки вдів, Богдан починає новий ланцюг думок  
про ж інок та про те, щ о ж інки могли б розповісти про нього. 
Далі Хмельницький, бачачи, як незугарно розмовляють його 
супровідники козаки Д емко й  Іванець, пригадує собі гідного 
співбесідника Самійла, товариша з  єзуїтського колеґіюму (по
тім цей Самійло з ’являтиметься в Богдановій підсвідомості й  
стане н іби  внутріш нім дорадником). Серія асоціяцій уводить 
новий спогад: починається довгенька рем інісценція про часи 
турецької неволі. Всенародний характер цього досвіду підкрес
люють цитати з козацьких дум. Розповідається, як Богдан 
викликав здивування достойників на стамбульському ярмар
ку своїм майстерним володінням шаблею і рівночасно відчув 
своє глибоке приниження в ролі виставленого на показ раба. 
Нарешті, розділ кінчається еротичним моментом. П овернув
шися з  полону, Богдан прихиляє д о  себе давню  знайом у, те
пер удову, Ганну, яка й стає його ж інкою . Розповідь повер
тається до варшавської подорож і аж на початку наступного, 
четвертого розділу.

Такими лабіринтами посувається розповідь аж до  початку 
великих історичних подій. У  зображ енні періоду 1648—1654 
рр. дом інує хронологія, в якій вибрано для спеціального 
висвітлення низку ключових подій: Ж овті Води й К орсунь, 
в’їзд  до  Києва, Берестечко, Переяслав. Аргумент тут ясний. 
П еред тим як Хмельницький з народом ступили на ш ирокий 
шлях історії повстанням 1648 р ., їхня доля була похмура й  
хаотична. Потім починається історично важлива боротьба 
проти Польщі, яка, незважаючи на початкові успіхи, мусить 
закінчитися поразкою  (Берестечко). П еред подібними катас
трофами мож е захистити тільки братання з  М осквою. Берес
течко ніби підкреслює конечність Переяслава. Щ об ц е стало 
ясніш им, Заіребельний в розповіді переходить безпосеред
ньо від одного епізоду д о  другого, пропустивш и задля цього 
зближ ення два з половиною  роки.

Отже ланцюг історичної неминучосга створено за допо
могою принципу селекції. Зосередж ено увагу на динамічних 
моментах історії. Хмельниччину показано як процес, як се
рію зм ін  і переворотів. Зате утвердження адміністрації, юри
дичної системи, нового суспільного устрою — одне слово, 
усе, щ о має асоціяції державности — трактовано дуж е скоро
чено, ато  й  замовчано. Надзвичайно цікаве питання, як транс
формувалася провідна група козаків у  держ авоносну верству 
суспільства, Загребельний зводить до  питання про станов
лення нової економ ічної еліти. Історія Хмельниччини скоро



66 Частина I

чується до історії переходу українського народу з і складу Речі 
П осполитої до складу московської держави. У цій схемі для 
розвитку української козацької державної суверенности немає 
місця. Зате автор особливо наголошує інцидент, коли Хмель
ницький запитував козацьку раду, кому найкращ е підкорити
ся — королеві, цареві чи султанові: “Ш ість років живемо ми в 
нашій землі без господаря...” (с.504).

Форма роману — автобіографічна “сповідь”, тому вибір, 
висвітлення й оцінка подій стає невід’ємною  частиною зоб
раження характеру Хмельницького. К ожний деталь розповіді 
є для читача рівночасно й психологічним свідченням. Я сно, 
що через це свідомість і психіка Хмельницького в ш ироких 
рисах відповідають обов’язковим ш абльонам. Але портрет 
виконано з великою майстерністю, навіть віртуозністю. У своїх 
роздумах про історичний роман угорський критик Дьйордь 
Лукач указував на небезпеку надмірного зосередження на житті 
“великих” людей історії. Заглиблення в психологічні м омен
ти підкреслює деталі приватного буття, яке зовсім не допомагає 
збагнути “історичности” людини. Загребельний'не допускаєть
ся такого здрібнення масштабів Хмельницького. Й ого герой  
уперше виступає перед читачем не як хлопчина в процесі фор
мування (як у романі Івана Л е), а як заверш ена особистість, 
як позачасова постать, як міт. П ісля цього, кожна Богданова 
дія, навіть найінтимніш а, має авреолю громадської величі.

Загребельний явно захоплений цією  складною діялекти- 
кою приватного й суспільного. Він доволі ш ироко розгортав 
тему стосунків Хмельницького з М отроною (М атрегною) — 
так називається в романі ж інка, яка жила з Хмельницьким у 
Суботові та яку Чаплинський, знищ ивш и Суботів, забрав із 
собою . Загребельний не використовує пристрастей п ’ятдеся
тирічного державного діяча, які суперечать добрбму глуздові 
та суспільним і релігійним нормам того часу, щ об “розмаску- 
вати” Богдана як скомпрометованого героя. Він також не 
вживає цього матеріалу для деш евої сантиментально! ідеалі
зації. Його цікавить те, як пов’язано в особистості Богдана 
поміркованість, рішучість, ефективність і переконливість у всіх 
політичних питаннях з емоційністю , невгамованіспо, безсил
лям у інтимних справах (до речі, як свідчить Грушевський, 
таке поєднання крайностей справді характеризувало історич
ного Богдана). Загребельний показує, як авторитет Хмель
ницького переважає в громадській свідомості навіть прийняті 
суспільно-моральні принципи: Єрусалимський патріярх сан
кціонує подружжя Хмельницького з М отроною , громадянст
во називає її “гетьманшею”. Водночас приватне життя збері
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гає свою автономність: н і М отрона, н і ї ї  мати ніколи н е ста
ють підвладними волі гетьмана.

Парадоксальне поєднання сили й слабкости — це мотив 
усього роману. В ін віддзеркалює теорію  історії, яка є  осн о
вою роману. Згідно з ц ією  теорією  розвиток людства має еко
номічну базу й  відбувається за  об’єктивними законами, а родя 
великої лю дини — тільки стояти на чолі цього розвитку, яко
му вона м ож е надавати ф орму, але якого вона ніколи н е  
покликає д о  життя. Хмельницький Заіребельного свідомий  
цього парадоксу. З одного боку, він захоплений власною  м о
гутністю (“великі люди відчувають свою велич” — с.80; “страш
на була м оя влада” — с.169; “н е було для м ене гідних супро
тивників” — с.224). З другого боку, він гостро відчуває умов
ність власної сипи: “С таж у..., щ о ніколи н е був такий бравий 
і хвацький, як м ене дехто малював ... був я старий, виснаже
ний, згорьований. І безсилий. А  гетьманське безсилля страш
не своїми вимірами” (с.8). М овби підкреслюючи ц е, Богдан 
применш ує своє значен н я в політиці козацтва, коли розм ов
ляє з  французом К онде чи з татарином Тугай-беєм. В ін і при
власнює собі зовніш ні символи скромности — простий одяг, 
безпретенсійне мешкання. Справа в тому, щ о справжній ак
тор у  театрі історії — н е Богдан, а народ. Заіребельном у  
важливо показати Хмельницького представником народу. Тому 
він так ретельно вживає мотив зустрічі з і “звичайними людь
м и” під час подорож ей, тому він підкреслює вміння Хмель
ницького узагальнювати індивідуальні кривди (свою , Золота- 
ренкову) як симптоми кривд, заподіяних усьому народові. 
Тому читач н е раз зустрічає сентенції такого типу: “Т о й  н е  
Хмельницький бився п ід  Ж овтими Водами, а сама Доля на
роду вкраїнського” (с.184).

О дне слово, роман відбирає від Хмельницького відпові
дальність за  п одії Хмельниччини. Гетьман виступає н е як тво
рець історії, а  як її  знаряд дя. Тому зростає в романі родя Б ог- 
данових роздумів: вони є ознакою  його пасивного ставлення 
до історії. Довгі багатогранні внутріш ні монологи доповню 
ються дискусіями з отцем Ф едором і Самійлом з Орта. О с
танній є витвором фантазії гетьмана, обидва є  насправді тлом, 
яке дозволяє Загребельному змальовувати образ Хмельниць
кого як лю дини надзвичайно витонченої історичної свідомос
те. Ц ей образ мав би заступити образ Хмельницького — лю
дини д ії.

Зростає роля роздумування, але зменш ується роля розу
му — того елементу лю дської індивідуальносте, який спро
можний брате інщіятиву в формуванні світу й  історії. Розум
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історичного Хмельницького проявлявся в балянсуванні мож
ливостей у надзвичайно складних політичних і воєнних ситуа
ціях, у формуванні державних структур, в оцінці й викорис
танні людей. А  в Загребельного Хмельницький не є оточений  
політичними альтернативами, між якими він безпристрасно 
вибирає. Кожне його ріш ення заздалегідь інтуїтивно натхне- 
не бажанням об’єднати Україну з Росією .

Отже, портрет Хмельницького задовольняє всі вимоги  
оф іційної мітології, а рівночасно подає читачеві психологіч
но переконливий образ великої людини з ш ирокою візією , 
харизмою, тонким інтелектом та дипломатичним хистом: лю
дини з емоційним розумінням настроїв і бажань спільноти, з  
потенціялом для пристрасного відчуття кривди й лю бови. 
Поруч з таким глибинним та різнобічним поданням біографії 
головного героя інш і постаті виходять у Загребельного спро
щеними. Хоч як дбайливо виведені, вони залишаються пло
щинними. Показуючи їх, Загребельний користується не раз 
ляйтмотивами (М отронине часто повторюване “Ні! Ні! Ні!”, 
короткі руки писаря Івана Виговського), я к і‘допомагають 
пізнавати й запам’ятовувати дійових осіб , але не надають їм  
характеру. Тому подібні фігури залишаються тільки ілюстра
ціями ролей, які вони відіграли в тій версії історії, яка зобо
в’язує Загребельного: Владіслав IV — аморальний і глупий 
монарх; Єжи Оссолінський — амбітний інтриган; Адам Кисіль 
— класовий ворог і зрадник, що прикидається миротворцем; 
Іван Виговський — бюрократ з елітарними поглядами, які' 
ідентифікують його як пізніш ого зрадника. М айже без профіля 
залишаються Богданові полковники, тобто лю ди, з якими 
Хмельницький мав би найбільш е співпрацювати. Джелалій, 
Богун, Пушкар — це тільки імена, пов’язані з  подіями в бит
вах. Правда, схематичність цих зображ ень можна мотивувати 
й тим, що Загребельного цікавлять не самі дійові особи , а 
їхнє віддзеркалення в свідомості Хмельницького. М отрона, 
Тугай-бей чи Ян Казімір — це не так незалежні особистості, 
як приклади Богданового сприймання лю дей.

Так само й увесь стиль роману — це рівночасно і відтво
рення стилю думання Хмельницького. Стиль роману “Я , 
Богдан” виявляє віртуозність, якої міг досягнути тільки за
вершений майстер слова. Він далеко відходить від звичок су
часного мовлення. Він надає сказаному авреолі інш ости, ба- 
роковости, а тому й автентичности, яку годі шукати в рома
нах про Хмельниччину, що їх  написали Іван Ле чи Рибак. 
При цьому Загребельний не вдається до архаїзації словника 
чи синтаксичних форм, хоч він це чудово вміє робити, як
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доказують деякі листи й  документа, які автор скомпонував у  
мові 17 ст. для посилення враження документальности. М ова 
Заіребельного сучасна, але вся її риторика належить до  зо б 
ражуваної барокової доби. Ц е ораторська цроза. Вона н е боїть
ся афоризмів, сентенцій і риторичних питань. Вона кохаєть
ся у різного типу підсишовальних засобах — довгих списках 
ім ен, речей і прикладів. Вона свідомо орнаментальна, повна 
образів і фігур, багата на фрази виразно біблійного поход
ження. Спосіб організації матеріялу, як ми вже показували, 
складний, асоціативний. Барокова риторика вважала поси
лання на авторитета переконливим способом  аргументації, 
Загребельний теж. Він радо й багато цитує з козацьких літо
писів, з дум , навіть з пізніш их дж ерел (Ш евченко, Сковоро
да), він подає повністю листа й  документа (більшість з яких 
є його власного пера), він називає безліч істориків.

Автентичність — міцна зброя в арсеналі апологета П ереяс
лавської ради. Н ею  автор плекає в читача готовість вірити, 
що “возз’єднання” й “братання народів” — ц е не витвори 
радянської пропаганди після Д ругої світової війни, а понят
тя, які справді могли належати д о  структур думання 17 ст. 
Турбує те, що безсумнівний авторський хист Загребельного 
надає таким конструкціям певної переконливости.

Та автентичність — ц е двосічна зброя, яка н е обов’язково 
діє цілковито за плянами того, хто нею  користується. Автен
тичність як риса роману “Я , Богдан” полягає в поданні чита
чеві великої маси матеріялу. Автор цитує й  називає українсь
ких культурних діячів, свящ еників, істориків; він цитує і з 
джерел народної творчости. Таким способом  він відкриває 
читачеві ш ирокий діапазон українського культурного багат
ства, і то на рівні і високої, і популярної культури. Хмельнич
чина виступає в романі як період, коли українська нація була 
духовно самобутня й повністю  розвинена. Таке поняття до 
повнює стандартніший образ козаччини, який також має місце 
в романі. Д о цього образу належить мігачна єдність козацтва 
з пересічними та низькими шарами українського суспільства. 
Спільні інтереси козацтва й “поспільства” підкреслено н е раз 
(с .1 7 1 ,252 ,411), бо “народність” козацтва є рисою, яку глибоко 
цінить оф іційна історіософія. Але в образі козаччини сило
міць виринають також і елемента ж иттєрадісности, анархі
чності!, волелюбства та індивідуалізму, щ об н е сказати духу 
незалеж носте.

Так з роману поступово викристалізовується образ нації, 
який мож е стати о б ’єктом емоцій читача: гордости (роман
тичною демократичністю козацтва чи, скажімо, письменніс
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тю широких кіл українського суспільства), жалю (з приводу 
катастрофи під Берестечком), обурення (несправедливістю  
статусу України в Речі П осполитій). Н евідом о, чи з бажання 
Загребельного, але Україна виступає в романі як багатогран
на, повна, духовно багата нація, яка спромож на й повинна 
також і сучасному читачеві лежати близько серця.

Як же оцінювати роман? Легко було б скористатися чи не 
найпопулярніш им замовчаним припущ енням літературної 
критики: добрим є те, що складне, ерудитне й під час аналізи 
навіває критикові чимало думок. За такими критеріями “Я , 
Богдан”, безумовно, твір добрий і ваговитий. Але для типо
вого читача, який звик до культурних і літературних традицій 
Заходу, твір виглядатиме надто нудним і повільним. Його стиль 
і структура віртуозно зманеризовані, але ввесь його тон уро
чисто серйозний, без найменш ої крихти грайливости, іронії 
чи самопародії. У зм істі немає нічого непередбаченого чи 
нового. Існує надто мало відкритих проблем, над якими могла 
б розгорнутися в романі дискусія. У сі основні питання вже 
знайшли свої авторитетні відповіді у  позалітературному полі, 
і роман тільки поясню є їх. Правда, цей апологетичний риту
ал виконується з великим умінням. Але це риса середньовіч
ної агіографії, не модерного роману.

Як на цей роман реагує читач в Україні — невідомо. Чи 
п’ятдесятирічна вже традиція соціялісгичного реалізму ство
рила читача, який своїм  естетичним  см аком  ґрунтовно  
відрізняється від західнього? М ожливо, щ о читання роману 
стало процесом, подібним до сприймання ікони. Б іконогра- 
фа не вимагається, щоб він творив новий зм іст, виправдову- 
ючися ідеалом ориґінальности чи індивідуальности. В ід ньо
го вимагається якнайкомпетентніш ого виконання всіх тра
диційних образних елементів, які належать до даної теми, за  
допомогою прийнятої техніки його ремесла. Естетична увага 
зосереджена тоді не на тому, що зображ ено, а як воно зобра
жено. Такий є роман “Я , Богдан”. Якщо читач заздалегідь 
знає зміст і не цікавиться ним або цікавиться тільки інтерпре
тацією його незначних відхилень від оф іційних норм, якщо 
читач навчився знаходити естетичну насолоду в стилі, в мові, 
в самій тканині роману, тоді “Я, Богдан” написаний для нього.

Вперше опубліковано в ж. “Сучасність”.— 1985,— N  9.—С.27—35. 
Всі посилання у статті даються за виданням: Павло Загребельний, Я , 
Богдан (сповідь у славі).— К.: Рад. письменник, 1983.



Оповідання 
Євгена Гуцала

Читач, який в хронологічному порядку перечитує опові
дання Євгена Гуцала, має підстави дивуватись. Висловлюю
чись вигідними фразами суб’єктивної оцінки, можна тверди
ти, щ о ранні збірки письменника вражають своєю  доверш еніс
тю , тоді як пізніш і, хоч написані автором із значним творчим  
досвідом , посередні, а то й  менш  ніж  задовільні. Естетичні 
досягнення ранніх оповідань варті того, щоб їх  описати й  інтер
претувати, що м и й  спробуєм о зробити в цій статті. Але спад 
в досконалості від ранніх до пізніш их оповідань — процес, 
парадоксально, паралельний з утвердженням визнання авто
ра — є , можливо, явищем навіть цікавішим. Тому другою  м е
тою наш ого дослідж ення є спроба розібратися в причинах 
такої втрати естетичної динаміки в контексті культурної си 
туації України від 1960-х до  початку 1980-х років.

Від 1962 року, коли вийшла збірка “Лю ди серед лю дей”, 
Гуцало щ ороку, або кож ного другого року, випускав нову 
збірку прози .1 Д еякі з  цих книж ок формально належали до  
категорії “дитяча література” і виходили в таких видавниц
твах, як “Веселка” чи “М олодь”. Правда, ця література “ди 
тяча” хіба в тому сенсі, щ о діти  виступають в ній головними 
персонажами. Ранні оповідання для дітей належать д о  най
цікавіше сконструйованих та найбільш  естетично досконалих 
творів Гуцала.

М ірилом успіху Гуцалової кар’єри було нагородження його 
Державною премією  ім ени Ш евченка в галузі літератури та 
премією  імени Ю рія Яновського (за збірку “Полювання з  гон
чим псом ”, 1980). Ця книжка характерна для пізнього Гуцала: 
вона сентиментальна, переповнена патосом, сентенціями і 
красивостями. М ожливо, переконання, щ о відносно високий  
статус серед письменників зобов’язував до  діяльности в “со
лідніш ому” ж анрі радянської літератури, змусило Гзщала пи
сати романи. Й ого “П озичений чоловік” (1980) став “дило
гією ” і, нареш ті, трилогією, поповнюючи ряди так званого 
“химерного роману”, підж анру, який в 1970-х і на початку 
1980-х років досягнув певної популяргіости.

Гуцало дотримується традиційного для східньослов’янсь- 
кої літературознавчої термінології поділу худож ньої прози на
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твори короткі (оповідання), середні (повісті) і довгі (рома
ни). Не зовсім традиційно, категорією оповідань Гуцало об ’є 
днує три різні види короткої прози, з  яких тільки перш ий 
базується на художній розповіді: оповідання як таке; нарис, 
без сюжету чи зображення характеру, якоїсь ситуації чи на
строю; описовий етюд. Із цих трьох підкатегорій найбільш ою  
є перша, хоч від ранніх до пізніх творів спостерігається пере
міщення наголосу у напрямі нарису та етюду. (У  цій статті 
ми називаємо твори, написані до 1970 року, ранніми, а напи
сані після ц ієї дати —пізніми).

Почнемо описом як найпомітніш их констант в Гуцалово- 
му корпусі оповідань, так і розвитку, який у цьому корпусі 
спостерігається. Найтривкішою константою  є  м ісце д ії. За 
дуже небагатьма винятками, дія в Гуцалових творах відбу
вається на селі. У ранній прозі село виступає тільки як тло; 
часом сільський краєвид виходить на авансцену в коротких 
ліричних відступах, що їх вимагає дія або які творять частину 
внутрішнього монологу. Краєвид, топографія, фльора і фав
на, сільськогосподарські процеси і погода на цьому етапі 
завжди служать загальному задумові твору і не переростають 
у самоціль. В оповіданні “О бморож ені журавлі” (1967), на
приклад, двоє дітей іде по замерзлому лісовому ставку:

І ось вони вже йдуть. На городах сніги почорніли, ніздрю 
ватими стали. А в сліди зараз ж е вода набігає. В березі 
замети, то тут уже не розж енеш ся, щ об побігти, тут по 
горбкуватому треба вибирати дорогу.2

Пізня проза, натомість, часто трактує такі описи, як рису 
красного писання, яке на цьому етапі не раз виступає, як  
основне естетичне завдання твору.3 Гуцало дозволяє таким  
описам проростати в незалежні твори, які складають більшу 
частину третьої з вищеназваних категорій. У багатьох із та
ких етюдів село і позаміський ландш афт стають об’єктом д о 
вгих і, як на наш смак, надмірних вправ в ентузіазмі та пере
насиченому стилі:

Ж овтень — найдраматичніша пора осені.
Він весь із нерозв’язаних протиріч, із величі й гротеску, з 
барвистих парадоксів. М ісяць жовтень — це якийсь бли с
кучий, неперевершений афоризм, тільки ж як-бо він майс
терно зашифрований! Заш ифрований і отими язичниць
кими павутинками бабиного літа, і закодованими сп о
конвічними перельотами птахів на південь, у теплі краї, і
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апокаліптичним буйством барв заш ифрований, і тривож
ним , безвихідним ревиськом лосів у  пущ ах... 4

Село визначає соціяпьне становищ е та характер праці пер
сонажів. Як правило, вони колгоспники, сільські ремісники, 
вчителі невеликих сільських шкіл, др ібн і сільські службовці 
або дід  та баба, які щ е пам’ятають колиш ній, виразніш е се
лянський, побут.

Та село, хоч і всюдисущ е в Гуцалових оповіданнях, рідко 
стає чимось інш им, н іж  “просто село”. Важ ко, наприклад, 
надати сільським пейзажам в цій прозі голосніш ої узагальне
н ої назви “Природа”. І як конкретне тло, і як о б ’єкт хвалеб
них рапсодій, село рідко осягає будь-якого переносного зна
чення. Навіть абстракції можуть стати метафорами для ас
пектів села (жовтень як “непереверш ений афоризм” у  відступі, 
цитованому вгорі), але село як таке не стає метафорою. П ан
теїстичний, романтичний погляд на природу, віднайдений  
такими письменниками, як Олесь Бердник чи М икола Ру
денко, чужий Гуцалові; н е підкреслюється тут і контраст м іж  
селом та містом, який в різних літературах часто ставав зна
ряддям культурної критики.

Всюдисущ ість села має наслідком відсутність у  Гуцаловій 
прозі міста і м одерної тематики, пов’язаної з  містом. У  тих 
виняткових випадках, де з ’являються якісь ознаки м одернос- 
ти, вони стають предметом сатири. Гуцало н е усвідомлює село 
як ідилію, відокремлену від “справжнього” світу модерности. 
У  його прозі село і світ справжнього тотож ні. Архаїчність та
кого погляду стає важливою і нерозв’язною  естетичною  про
блемою в романі Гуцала “П озичений чоловік” з  його сати
ричним протиставленням культури й побуту Н ью-Й орку і уяв
ного українського села та колгоспу Яблунівки.

Якщо м ісце д ії оповідань Гуцала майже незм інне, то час д ії 
тільки трохи гнучкіший: він обіймає період від початку Д ру
гої світової війни до часу написання. Друга світова війна, части
на обов’язкового репертуару радянської прози, зокрема в 1960- 
х і 1970-х роках, часто виступає в ранніх оповіданнях. Пишу
чи на воєнну тему, Гуцало, загалом, дотримується стандартної 
радянської практики культивувати патріотичні почуття чита
ча і відновлювати патос обурення, але більш субтельно, тон
ш е, ніж  більшість його колеґ. М ожливо, це компенсується 
звертанням до особливо ем оційної тематики — долі дітей під 
час війни, як у багатьох оповіданнях із збірки “ 3 горіха зерня” 
(1967). Але зацікавлення війною у  Гуцала, здається, є  головно 
наслідком того, щ о війна — це виняткова ситуація, щ о вип
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равдовує зображення несподіваного та невірогідного як час
тини реального людського досвіду. Саме Друга світова війна 
є тлом тих небагатьох оповідань Гуцала, які побудовані довкола 
“безприкладних подій” (“unerhorte Begebenheiten”), що їх  тео
ретики новелі вважають необхідними для структури цього 
жанру. Фабула в оповіданні “Сутінки” (1966), наприклад, сто
сується ситуації настільки екстремальної, що її міг був вига
дати німецький майстер новелі Гайнріх ф он Кляйст: молодого 
дезертира розстрілюють його товариші-партизани. Стоїть зима. 
Дезертир падає в неглибоку могилу, і його притрушують 
кількома лопатами землі та снігу. Але його зачепила тільки 
одна куля, і то не смертельно. Опритомнівши, він повертається 
до партизанської землянки, готовий далі виконувати службу, 
і його приймають без дискусії. Через кілька днів його вбито в 
бою.

Як уже сказано, війна в оповіданнях Гуцала частіш е буває 
рамою для д ії, ніж самою темою. Теми Гуцала, якщо під “те
мою ” розуміти людську ситуацію, яка є предметом даного 
твору,— це, головним чином, балянс між радістю і нещастям  
у долі звичайної лю дини, природа людського добра, неми
нучість страждання та несправедливости, механізми відчужен
ня в сім ’ї і, найважливіше, дитинство.

З дитинством пов’язані два головні комплекси тем: стан  
незрілости і процес досягання зрілости. Ч исленні оповідан
ня, зокрема ранні, які стосуються дітей, не просто віддзерка
люють психологію дитинства і, таким чином, дають читачеві 
естетичну насолоду, пов’язану з упізнаванням та стверджу
ванням правдивости об’єкта мімезису. Вони містять у собі 
Гуцалову теорію людського життя і дають змогу зрозуміти  
причини не тільки відсутносте у його творах символів сучас
носте (зокрема, м іста), а й загалом того, що ми вважаємо 
спадом в його естетичній потужності. Розглянемо підтеми ди
тинства по черзі.

Незрілість в оповіданнях Гуцала трактується передусім як  
недостатня соціялізованість та вимушений статус аутсайдера. 
В одному з кращих оповідань “Люди зростають, наче*сади” 
(1966) йдеться про хлопчика, якого в ш колі вважають непо
правним бунтівником. Йому двічі докоряють за крадіжку яб
лук: перший раз це робить директор, а другий — його улюб
лена вчителька. Остання запрош ує хлопця допомогти догля
дати сад і своїм ставленням та прикладом дає йому відчути, 
що красти яблука —це неетично. Хлопець хоче висловити свою  
вдячність за науку, але він уміє зробити це тільки через ще 
один доказ своєї незрілости та антисоціяльности. Він краде
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яблуневі саджанці у  свого батька і садить їх  довкола хати вчи
тельки. Патос оповідання великою мірою  випливає з тези , 
щ о для осягнення зрілости хлопець мусить перебороти при
родж ену логіку: яблук у  світі багато і задоволення потреб 
індивідуума н е мало б негативних наслідків для суспільства в 
цілому. З оповідання виходить, щ о імператив соціялізації 
бодай у  цьому випадку вимагає діяти всупереч природній муд
рості, яка, можливо, важить більше за  соціальну раціональ
ність. Д о естетичних чеснот оповідання належить те, щ о Гу
цало н е ототожнює інстинктів свого ю ного героя зі знайомим  
гаслом “В ід кож ного — згідно з його спромож ностями, кож 
ному — згідно з  його потребами”. Так сам о, Гуцало н е пере- 
наголошує символіку поїдання забороненого плоду та саджен
ня древа пізнання добра і зла. Такий самоконтроль характер
ний для його ранньої прози.

Незрілість як постійний стан в оповіданнях Гуцала зобра
ж ено позитивно. К онтужений ветеран, головний персонаж  
оповідання “Хустина ш овку зеленого” (1966), є  сучасним  
ю родивим, який своєю  свободою  від відповідальности та 
вільною від обмежень розум у уявою вносить розраду в щ о
денне життя колгоспників. Тварини також стають о б ’єктами 
Гуцалового зацікавлення, очевидно, тому, щ о живучи у  світі 
інстинктивно і без думки, перебувають у стані, аналогічному 
до дитинства.

Тема дитинства оповита романтичною аурою , яка освіт
лює ранні оповідання Гуцала. Прерогатива дитинства, щ о її  
найбільш е цінував романтизм, як відом о, це уява — фортеця 
проти дійсности, осередок світу-ідеалу і світу, щ о відповідає 
бажанню. “Олень Август” (1965), оповідання, яке дало назву, 
мабуть, найкращій збірці Гуцалових оповідань, зображ ує пере
могу дитячої уяви над світом дорослих. Хлопчик дивиться, 
як працює фільмова група. По закінченні зйом ок, реж исер  
запрош ує його проїхатись у маш ині. Самозакоханий та хваль
куватий реж исер намагається справити на хлопця враження 
і, рівночасно, заграти з  ним в болючу гру: він пропонує дити
н і ралю в новому фільмі “Олень Август”. П ропозиція обманна: 
такий фільм н е запляновано. Але хлопець, захоплений ідеєю , 
швидко й спонтанно вбудовує її в багатий власний світ фан
тазії. Ц е викликає заздрощ і реж исера, оскільки для нього уява 
—професійна потреба, яка, однак, дається нелегко. В ін на
магається ш орстко позбавити хлопця його ілю зій, але вже 
пізно. Хлопець, хоч і вражений знущ аннями дорослого, н е  
дуж е розчарований: “Олень Август”, раз даний, уж е ніколи 
не може бути відібраний.
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Друга підтема дитинства, перехід до зрілости, творить ядро 
ранньої творчости Гуцала. Вона охоплює процес навчання, 
розчарування, пригасання уяви, звикання до нещастя і, понад 
усе, любов. Любов часто набирає форми невиразного і невис- 
ловленого еротичного бажання, яке ще не зрозуміле для самої 
дитини, але яке легко впізнає читач; через це воно стає об ’є 
ктом структурних іроній, якими Гуцало в ранніх творах опе
рує досконало. Іншими словами, структура твору дає змогу 
читачеві іронічно (бо ж він “зн ає” більш е, н іж  персонаж ) 
сприймати неусвідомлені еротичні почуття дитини. Для дітей, 
героїв його оповідань, любов — це туманне почуття, яке при
речене суспільством на розчарування і яке тому спричиню є 
біль. (“Ти не матимеш ж одного краба”, 1965; “Чорногорія”, 
1965).

Подібне жорстоке вторгнення дійсности, яке нищить улюб
лені образи і спогади, в оповіданнях подекуди пов’язане з 
подружжям батька чи матері дитини, з несправедливістю, з 
якою дитині доводиться стикатися і яка розхитує її віру в 
праведність світобудови. Героїня оповідання “М ельник і його 
дочка” (1965) сприймає світ у фолкльорному ключі і, зокре
ма, через казку про Івасика Телесика. Одного разу вона н е
обачно розкриває хлопцеві, не гідному її довір’я, свою най
більшу таємницю: місце в глибині млина, де вода неначе 
загадково співає. Пізніш е з клинів інш их хлопців їй  стає ясно, 
що всі вони знають про таємницю співучої води і насміха
ються з неї. Зрада товариша і болить, і зм іню є її: при кінці 
оповідання вона вже відкинула казковий світ Івасика Телесика 
і взялась серйозно за навчання. Тут, як і в інших оповіданнях 
Гуцала про дозрівання, формулюється погляд, що справою ди 
тинства є, вкінці, перемогти незрілість, хоч як би це не було 
болісно: прийняти відповідальність і впізнати світ таким, яким 
він є, або, точніш е, яким його бачать дорослі люди.

Коли Гуцало звертається до теми дорослости — це часто 
трапляється в пізніш их оповіданнях — естетична вправність 
мовби покидає його. Виходить, що “справжній” світ — світ 
дорослих, суспільства, праці — настільки непривабливий, щ о 
не піддається естетично задовільному відтворенню. Для Гу
цала немає інших підходів до зображення дорослого світу, 
крім сантименталізованого трактування дорослого героя, який 
намагається повернути втрачене дитинство, і гротескно-са
тиричного зображення суспільства дорослих як моральної пус
телі. Або мандрівники повертаються з дорослого світу міста в 
село, щоб ностальгічно гребтись у речах померлих бабусь чи 
вдихати оновлюючу атмосферу лісу; або вони приходять з вик
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ривленими міськими поглядами, щ об понівечити органіч
ність і гармонію сільського життя. Зреш тою, навіть село, коли 
на нього подивитись як на м ісце, де живуть дорослі, втрачає 
свою привабливість. Відповідальність, моральна чистота та 
мудрість, які повинні розвиватися в дитині, існують в дорослих 
головно у  ф ормі заперечення чи карикатури. Так, наприклад, 
“Виїздний товариський суд” (1981) досить ір убо насміха
ється з комітету сільських праведників, який картає неодру
ж ену колгоспницю  за неморальність. Соціяльна відповідаль
ність виродилася тут у втручання в приватне життя грома
дянина, а розум  поступився псевдою ридичном у ж арґону. 
Приклади подібного переставлення з ніг на голову цінностей  
світу дорослих у  пізніх оповіданнях Гуцала трапляються д у 
ж е часто.

Вище вже йш лося про зниж ення естетичного рівня у  п ізн іх  
творах Гуцала. Звернемо увагу на майстерність оповіді в ранніх 
творах, зокрема, на високий рівень контролю в організації 
теми і форми — те, щ о можна назвати “єдністю ”. Ця єдність 
супроводжується у ранніх творах тонким відчуттям такту й  
балянсу, щ о мож на продемонструвати на прикладі аналізу 
оповідання “Ти не матимеш ж одного краба”, одному з  най
кращих і найбільш  оригінальних у  Гуцала. П обудову опові
дання характеризує субтельний та економний розвиток трьох 
структурних зв ’язків: між фабулою та емоційною  напругою, 
між характером та дією  і, нареш ті, між  інформацією  та часом.

Оповідання складається із чотирьох коротких частин. 1. 
П ’ятирічний хлопчик, бавлячись на пляжі, бачить сімнадця- 
тилітню дівчину. Вона йому подобається, він звертає її увагу 
на себе, показавш и цікавий камінчик, а потім його кличуть 
обідати . 2. Н аступного дн я  хлопчик приносить дівчин і 
невеликого краба, настромленого на залізний спис. Вона 
називає його жорстоким і наказує, якщо він її любить (вона 
вживає саме ц е двозначне слово), принести інш ого краба, 
живого і н і на що не настромленого. Коли дитина приходить 
з новою  жертвою, дівчина вже в товаристві дорослого хлоп
ця, який насміхається з подарунку і твердить, що краб і так 
дохлий. Хлопчик протестує проти ц ієї несправедливости, але 
дівчина тільки сміється. Хлопчик ображається, викидає кра
ба і йде геть. 3. Дівчина знаходить дитину і, як ж ест прими
рення, погоджується на його пропозицію  зловити їй  рибу. 4. 
Хлопчик ловить рибу, але, принісш и подарунок, бачить, що 
дівчина знову з і старшим хлопцем, який цим разом дуж е при
вітний. Хлопчик віддає рибу, але зарікається більш ніколи  
дівчині нічого не дарувати.
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Емоційними реакціями читача оповідання керує ледь п о
мітно, поступово переводячи їх у стан усміхненого співчуття. 
Відбувається п ’ять зустрічей між дитиною  та дівчиною , і в 
кожній з ’являється якась нова переш кода дитячому бажанню  
сподобатись. Перші жертви (камінчик, двох крабів) богиня 
відкидає. Необхідність відкинення (надто несумірний віковий 
ценз героїв оповідання!), разом з тим, щ о дитина повністю  
несвідом а ц іє ї н еобхідн ости , викликає усм іш ку читача. 
Важливо додати, що це почуття викликане самою фабулою. 
Немає потреби в особливих стилістичних прийомах, які б 
підкреслювали емоційний зміст. Все це настільки вдало зоб
ражено, що викликає в читача емоційний відгук, адекватний 
подібній ситуації в житті.

Уміння Гуцала мовби без зусилля розвивати емоційний  
зміст на основі фабули пізніш е обмежується. В оповіданні 
“Полювання з гончим псом ” з однойм енної збірки лю ди, щ о 
відпочивають на дніпровському острові, рятують і лікують 
пораненого пса, якого покинули власники. Але собака відмов
ляється їхати зі своїми новими приятелями до К иєва, нама
гається плисти назад до свого невірного господаря і тоне. 
Неначе б тут не вистачило сантименту, оповідач від себе п о
відомляє, що він “сповнюється співчуттям”, коли бачить ра
неного собаку; зустріч рятувальників з дівчиною , яка нале
жить до компанії власника пса, описано так, щ об максимально 
викликати почуття праведного обурення. Засоби, вжиті для 
стимулювання емоцій, диспропорційні з  самою ситуацією , і 
результат кепський.

Друге віднош ення, яке ми збиралися розглянути в опові
данні “Ти не матимеш ж одного краба”,— це віднош ення між  
дією  і характером. Читач ледве звертає увагу на зображ ення  
характеру, настільки повно воно висловлюється в д ії. М и 
знаємо, що центральний персонаж , хлопчик, готовий навча
тися соціяльних цінностей, гордий зі своїх умінь та ініціяти- 
ви і вразливий на насміхи. Все це виражається в д ії і не по
требує окремого коментаря. Недоступність дівчини втілюється 
в 5  способі сидіння з міцно стиснутими колінами. ї ї  харак
тер, в якому бажання ранити чергується з бажанням наго
роджувати, належить еротичному стратегові. Її неспокій під  
час зустрічей, на яких присутні обидва її ш анувальники, 
свідчить про те, що дівчина розуміє складність своєї стра
тегічної ситуації: тактику, відповідну для її чорнявого однолітка, 
не слід застосовувати супроти дитини. Цю досить скомпліко- 
вану психологічну експозицію  Гуцало виконує за допомогою  
самих тільки натяків.
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П ізні оповідання, натомість, відходять від такої техніки  
характеризації. Щ об змальовувати характер, Гуцало починає 
застосовувати такі грубі прийоми, як оцінювальні епітети. Я к  
спостеріг критик Микола Рябчук, якщ о персонаж  з ’являєть
ся в похоронном у чорному костю мі, а його дружина “н есе  
драглисте тіло в ш ерстяній сукні й  перевалюється з  ноги на  
ногу в лакованих туфлях” , тоді про них більше сказати нічо
го: їхн і (однозначно негативні) риси, заморож ені карикату
рою , н е підлягають дальшому розвитку, а можуть тільки п о
вторно ілюструватися в д ії.5 Зображ ення характеру в Гуцала 
починає все більш е послуговуватися такими зовніш німи за
собам и, як лейтмотиви, атрибути й гіперболи, які н е так р оз
кривають характер, як допомагають впізнавати схематично на
креслену фігуру.

М ожливо, найделікатніш ий контроль Гуцала в оповіданні 
“Ти н е матимеш ж одного краба” спостерігається в тонкості 
часової структури. Якщо загальна розв’язка у взаєминах пер
сонажів подається читачеві як справа н еобхідносіи , послідов
ність у  передаванні інформація встановлено грайливо та майс
терно. Тон початку оповідання нагадує кіч: “К оли він уперш е 
побачив ц , вона сиділа на чорному камені й  читала книж ку”. 
М и маємо право сподіватись дальших штампів з  популярної 
лю бовної літератури “їхн і очі зустрілись”, наприклад. Замість 
цього, герой починає діяти, якщ о н е зовсім  невірогідно, то  
все ж  таки досить несподівано. Ч ому він кидає камінчиками? 
Чому діялог такий простий? Тільки після того, як Гуцало про
довжив цю ір у  з  читачем на добру сторінку, все з ’ясовується:

— М ене звати Борисом... Скільки тобі років?
— Сімнадцять. А  тобі?
— П ’ять. А  потім буде ш ість, так?

/

П ояснення приходить зовсім  несподівано. Д о цього часу, 
однак, читач уж е настільки звик думати про ситуацію як про 
еротичну в стандартному сен сі, щ о він не мож е н е побачити 
еротичного виміру зовсім  нестандартної ситуації, яка тепер 
розвинеться.

Точним контролем часу — чи, правильніше, місця в р оз
повіді, — в якому видається інформація, Гуцало провів чита
ча крізь серію  різних стимулів. Спочатку читача заінтригова
но, потім здивовано, потім поінформовано і, впродовж всьо
го цього, приготовано. Початок цього оповідання — маленький 
ш едевр, і в пізніш их творах ми не знайдемо нічого, щ о йому 
дорівню є. М ожна б продовжувати список чеснот оповідання
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“Ти не матимеш жодного краба”, серед яких — лаконізм, ясність 
мови та субтельність іронії. Можна б проілюструвати і серйозні 
вади в пізніх оповіданнях. Але це б тільки кількісно поширило 
доказ тези щодо якісного спаду в оповіданнях Гуцала.

Час повернутись до питання: чому? Відповіді, звичайно, 
можуть бути тільки на рівні теоретизування, оскільки зв ’язки  
причинности між життям та літературними явищ ами, як  
відомо, неможливо встановити з певністю. Н е без користи, 
все ж таки, звернути увагу на три р ізн і пояснювальні моделі.

Перший бачить причину в комбінації зовніш ніх механізмів. 
Гуцалові не пощастило на критиків: більшість із них хвалили 
його тенденції до статичного ліричного опису та декоратив
ного стилю. Мало хто заохочував компактність та простоту.6 
Іван Кошелівець переконливо писав про стандартизацію інших 
надійних письменників внаслідок настанови радянської кри
тики.7 Крім цього, більший престиж, більший попит на його  
твори, менше часу для процесу дисциплінованої композиції 
— всі ці фактори можна вмонтувати в портрет Гуцала як ж ер
тви власних успіхів (себто успіхів у  параметрах оф іційного  
визнання).

Другий модель дещо старомодний, оскільки він црицускає, 
що на якомусь рівні існує психологічний зв’язок між автором 
та його текстами. Саме цей модель підказаний нашою аналізою  
діяпазону улюблених тем Гуцала. М ожна б побачити у  спаді 
якости творчосте певну внутрішню логіку. М ожна б міркувати 
так: надія на нормальніше, більш зріле суспільство, пов’язана з  
відлигою ранніх 1960-х років, мала своїм майже неминучим  
наслідком підкреслення теми дитинства (періоду в житті, коли 
все ще існує як потенціял) — і не тільки для Гуцала. Як би там 
не було, зосередженість Гуцала на питаннях дозрівання в ди
тинстві постійно зобов’язує його окреслювати також світ до
рослих, який, вкінці, є метою дозрівання. Але дорослий світ — 
це світ радянський, здатний гостро розчаровувати надії; світ, в  
якому Гуцало пережив погроми українських культурних діячів у  
1965 і 1972 роках, не без того, як згодом стало ясно, щоб самому 
зазнати нагінок.8 Цей світ настільки викривлений і неприваб
ливий, що Гуцало може тільки сатирично знижувати його або 
формулювати втечу від нього. Цей світ не стимулює його твор
чих енергій, але його професійні завдання вимагають, щоб він 
далі писав про нього, виконуючи соціяльний обов’язок радянсь
кого письменника. Згідно з цим другим пояснювальним моделей 
Гуцало є парадоксальною жертвою літературної індустрії, яка 
його підтримує і, більш загально, суспільства у  тій зболеній  
формі, в якій воно йому знайоме.



Канон та іконостас 81

Т ретій  м одель м енш  п еси м істи чн и й , якщ о н е більш  
вірогідний від перш их двох. Н е виключено, всупереч зовніш 
нім  ознакам, щ о в творчих силах Гуцала не .відбулося ж одної 
зм іни — щ о він м іг би далі писати, як писав 1965 року, але 
щ о посередня творчість, надпродукція сірих та невизнач
них творів і худож ньо-ідейна ортодоксальність на цьому етапі 
просто безпечніш і та вигідніш і. М ожливо, в самих творах 
дискретно приховано знаки, щ о автор ц е добре зн ає. М и 
згадували оповідання “П олю вання з гончим псом ” з книги, 
за  яку Гуцало отримав премію  Я новського. Я к було сказано 
вищ е, оповідання бере сю ж ет С обаки, вірної своєм у госпо
дарю , і витискає з нього останню  краплину сантименталь- 
ности. Створюється враж ення, щ о ц е зроблено навм исно — 
як знак  прагнення естетичної см ерти. Чи нем ає на цей  
тр агічни й  стан  натяку в сам ом у оп ов ідан н і?  У  п о ем і 
англійського поета-ром антика Семюеля Тейлора К олрідж а 
“Рими про старого мореплавця” героєві, який вбив альбат
роса, присудж ено носити на ш иї труп своєї ж ертви, а потім  
— раз у  раз розповідати про свій злочин. Ч и ц е випадково, 
щ о назва нещ асного Гуцалового пса — Альбатрос? * 1

В основі статті доповідь, виголошена на семінарі славістів у  Брізба- 
ні, 28—29 серпня 1986. Вперше опубліковано як: The Stories o f levhen 
Hutsalo.— У кн.: Living Record: Essays in  M emoiy o f Constantine Bida 
(1916—1979), ред. Ітепа R.M akaiyk.— Оттава: University o f Ottawa Press, 
1991 .-C .9 7 —108.

1 Люди серед людей.— К.: М олодь, 1962; Яблука з осіннього саду.— 
К.: Держлітвидав., 1964; Олень Август.— К.: Веселка, 1965; Хустина 
шовку зеленого.— К.: Рад. письменник, 1966; 3 горіха зерня.— К.: Ве
селка, 1967; Новели.— К.: Дніпро, 1969; Весна високосного року.— К.: 
Молодь, 1973; Орлами орано.— К.: Рад. письменник, 1977; Полювання 
з гончим псом .— К.: Рад. письменник, 1980; Ш кільний хліб.— К.: Рад. 
письменник, 1981.

2 Є.Гуцало, 3 горіха зерня.— С .157.
3 На це звертає увагу (правда, схвально) Кіра Ломазова у статті: Ви

добути красу із звичайного. //Ж ов тен ь ,— 1978.— N  2 .— С.138—140, тут 
С.139.

4 Є.Гуцало, Концентричні кола осені. / /  Полювання з гончим псом.— 
С.29

5 Микола Рябчук, “Осяяння" і сяйво прози. / /  Жовтень.—1981.— N  
6 . -  С.131—137, тут С.132.

6 Див., напр., Ломазова.— С.140.
7 Іван Кошелівець, Про “Собор" Олеся Гончара: Література; історія; 

стиль. / /  Сучасність.— 1968.— N  8.— -С.62—74 і N  9 .— С.45—53, тут 
С .49-50 .

8 Віталій Дончик і Анатолій Погрібний, Як ми живемо і працюємо? 
/ /  Літературна Україна.— 1968.— 16 жовтня.



“Позичений чоловік" Євгена Гуцала: 
химерне в сучасному 
українському романі

Рідко буває так, що літературний вид виникає паралельно 
з адекватною для нього назвою . О дним з таких рідкісних  
випадків є український “химерний роман”. Коли перш ий твір 
нового піджанру, “Козацькому роду нема переводу, або ж  
Мамай і чужа молодиця” Олександра Ільченка, вийшов з друку 
1958 року, майбутній літературознавчий термін уже виступав 
у підназві: “український химерний роман з народних уст” . 
Атрибут “химерности” і пов’язані з  ним фантастичність, ди 
вовижність і не зовсім серйозна ексцентричність, виявилися 
відповідними для окреслення специфіки не тільки книжки 
Ільченка, а й і низки аналогічних творів. У 1970-х роках з ’я
вилося чимало химерних романів, серед них “Савка” Івана 
Сенченка (1970), “Лебедина зграя” (1971) та “Зелені млини”
(1976) Василя Земляка і “Левине серце” Павла Загребедьного
(1977) .

Термін прийнявся в українській радянській критиці, а Ана
толій Погрібний присвятив “химерному ж анрові” корисне 
літературознавче дослідження. Визначальними рисами химер
ного роману Погрібний назвав “крайню розкутість писання і 
уяви, що включає, як правило, елемент фантастичности і сміху, 
вільну, але цілеспрямовану деформацію  часово-просторових 
зв’язків і відносин”.1 Зосереджуючи увагу на технічних рисах, 
Погрібний підкреслив, що химерний роман, започаткований 
під час “післясталінської відлиги”, кинув виклик консерва
тизму естетичної форми, такому характерному для типового 
радянського роману. Химерний роман відкинув “панівний  
сюжет”2 і традиційне поняття про позитивного героя, а його 
творці, зокрема Загребельний, послуговувалися прийомами, 
які до 1954 року вважалися б формалістичними.

З другого боку, химерний роман обереж но уникнув спалю
вання мостів до ідеологічної та естетичної ортодоксальности. 
Роман Ільченка присвятив чимало місця утверджуванню дум
ки про історичну дружбу між Україною і Р осією , а пізніш і 
романи продовжували відверто підтримувати р ізн і аспекти  
партійної політики. Химерні романи також маніфестують зв’я
зок з оф іційними естетичними принципами, культивуючи
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великою мірою соцреалістичний прийом “народности”. П о
грібний навіть вважав їхню  “загальну мету” “прагненням осяг
нути національний характер, образ життя і мислення на
роду”.3

Химерний роман визначається і традиціями, в яких він  
має своє, історично зум овлене м ісце. У  радянському літерату
рознавстві поняття “химерне” асоцію ється з  “українським”, з  
корінням в “Е неїді” Котляревського і особливо виразним  
втіленням у  “Вечорах на хуторі поблизу Диканьки” Гоголя. 
Рівночасно, тут помітний жанровий зв ’язок з  європейською  
традицією комічного роману: П огрібний вбачає такий зв’я
зок з романами “Ґарґантуа і Пантаїрюель” Рабле та “Д он  К і- 
хот” Сервантеса.4 М ожна було згадати щ е “Тріетрама П Іенді” 
Лоренса Стерна та “К ота М ура” ЕЛ\А.Гофмана.

Традиція комічного роману особливо допомагає в аналізі 
твору, який нас цікавить: роману Євгена Гуцала “П озичений  
чоловік. Приватне життя ф еном ена”, оскільки він , бодай з  
перш ого погляду, в дечом у нагадує названі вищ е комічні ро
мани. Сам сюжет “П озиченого чоловіка” — химерний, у  р о
мані виражаються химерні думки, виведено ексцентричних 
персонажів, помітні елементи сатири, він ставить (або при
кидається, неначе ставил.) питання серйозніш і, н іж  на осн о
ві його поверхневої сміховинности мож на сподіватись, і по
значений своєрідним, дуж е індивідуальним, іронічним стилем.

Роман Гуцала вийшов книжкою 1982 року, після появи його 
впродовж 1980-го і 1981-го років в журналі “Вітчизна”. Гуца
ло, народжений 1937 року на П оділлі, належав, як і Володи
мир Д розд, Валерій Ш евчук та Григір Тютюнник, до  нової 
Генерації прозаїків, які дебютували на початку 60-х і здобули  
визнання як в Радянському С ою зі, так і на Заході як пись
менники, щ о надали українському письменству нового тону і 
нової якости.5 Сьогодні Гуцало має певну репутацію, яка ба
зується головно на численних збірках повістей та оповідань. 
“П озиченого чоловіка” було зустрінуто як нову сторінку у  його 
творчій кар’є р і Радянська критика н е сприйнята його н і одно
голосно, н і без застережень; роман викликав чимало дебатів.6

Навіть якщ о, як нам доведеться продемонструвати, роман 
виявився менш , ніж  задовільним прикладом осмислення єв
ропейської комічної традиції, в ньому проявляється певний  
стилістичний розмах та амбітність намірів. Вже з цих причин 
він заслуговує на увагу критики. Д о того ж  твір являє собою  
типовий приклад химерного роману і дослідж ення його може 
поглибити наше розуміння природи та культурної функції, а 
також і проблем цього ексцентричного піджанру. Наш аналіз
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та оцінка “П озиченого чоловіка” має на меті показати, щ о 
невдача цього роману зумовлена передусім неможливістю при
мирити інтелектуально провокативну комічну традицію з  па
негіричним наміром зміцнювати оф іційно санкціоновані по
гляди.

“Позичений чоловік” і “Приватне життя ф еном ена” тво
рять дві частини того, що Гуцало у підзаголовку називає “ро
маном-дилогією ”. Дві частини відрізняються одна від одної 
наративною перспективою. Перш у частину розповідає від 
перш ої особи Хома Прищепа, колгоспник села Яблунівка. У  
другій частині персона автора — неназваний професійний  
письменник. Прищ епа виступає як наївний оповідач, не  
обізнаний у ходах “високої літератури”, але сповнений на
родної мудрости, якою дихає сама мова його сільського ото
чення. Що ж  до професійного відповідника, то це — людина 
культурна, софістикована та ерудована, аж до  знайомства з  
Фройдом і Сартром, хоч і заздрить природньому генієві П ри
щепи.

В обох частинах сюжет розвивається за одним взором: з  
небагатьма хронологічними ускладненнями, але з безліччю  
диґресій, дія час від часу переноситься в царину фантастич
ного або крайньо невірогідного. Н есумірність правил, чин
них у цьому штучному світі, з  тими, щ о діють у реальності 
життєвого досвіду читача, часто створює ефект гумору.

У першому “романі” дилогії дружина П рищ епи, М артоха, 
позичає чоловіка іншій ж інці, Одарці Дармограїсі, на ш ес
тимісячний строк у виміну за породисту телицю. Це допомогло 
б Дармограїсі пояснити постійне зростання її добробуту пра
цьовитістю чоловіка — насправді ж , це наслідок нелегальних 
торговельних операцій. М іж епізодами, які розвивають коміч
ний потенціял того чи того аспекту позички, з ’являються інш і 
анекдоти. Деякі, як наприклад, фантастична розповідь про 
Хомин ковчег, оповідаються послідовно, як єдине ціле. Інш і, 
як анекдот про спроби Хоми отримати батьківські права щ одо 
позаш любної дитини, яку названо в його честь, розкидано по  
кількох розділах. У романі чимало діялогів і монологів, у  яких 
формулюються різні химерні погляди. Наративний принцип  
роману — хронологічне чергування подій та зустрічей, часто 
між собою  не пов’язаних, на що оповідач звертає читачеву 
увагу: “Авжеж, ніхто без пригоди не проживе, а щ о вже тоді 
казати про Хому Прищепу, на якого завжди пригоди самі 
сиплються, мов град на дурного голову!” (156).7

Фабула “Приватного життя феномена” не набагато складні
ша. Новий оповідач (ми називатимемо його Письменником)



Канон та іконостас 85

їде з К иєва д о  Яблунівки, щ об стрінутися з П рищ епою , тепер 
уж е відомим автором “П озиченого чоловіка”. Хома, сповне
ний бажання зблизька поспівчувати жертвам капіталістично
го гноблення, виїжджає до  СШ А. Тим часом Письменник  
відкриває, щ о сипа його органів чуття в загадковий спосіб  
помножилась: він м ож е, за  допомогою  телепатії, бути свідком  
пригод П рищ епи в Америці. Американські розділи чергують
ся з  яблунівськими, щ о створює можливості для сатиричного 
трактування західн ьої культури, зокрем а культури СШ А. 
Кілька епізодів, спираючись на техніку з ’ясованого надпри- 
роднього, зображують зустрічі П исьменника з  менш  чи більш  
далеким минулим: з  татарами, козаками, німецьким оф іце
ром з часів Д ругої світової війни і загадковою привабливою  
жінкою. В кінці виявляється, щ о це — частина театралізова
н ої історії Яблунівки, яку ставить драматичний гурток, нама
гаючись досягнути максимально реалістичного відтворення 
минулого. Роман кінчається поверненням Прищепи і від’їздом  
Письменника, переконаного, щ о геній П рищ епи вищий будь- 
якого наслідування.

Фабула, хоч і химерна в тому сен сі, що складається з  серії 
невірогідних подій , н е сприяє химерному настрою роману. 
Всупереч попередникам Гуцала у  комічній традиції, фабула в 
нього радш е проста, ніж  складна. Вона н е користується тра
диційними для цього жанру прийомами перепадів напруги, 
збудж ення читацьких сподівань і розчарування їх , заллутан- 
ня часових площ ин, вставних оповідей і структурних іроній, 
які допомагають створити химерний тон , наприклад, у  рома
нах “К іт М ур” чи “Трістрам Ш енді”. Відмова від ускладнень 
у фабулі зменш ує потенціял грайливої організації відносин  
між публікою  та персоною  автора; взагалі, треба сказати, щ о 
роман у  значній його частині читати досить нудно.

“П озичений чоловік” споріднений з традицією комічного 
роману, якщ о н е фабулою, то знайомими тематичними еле
ментами (народження і смерть, характер родинних стосунків, 
продовження роду та імпотентність, надмірне споживання їж і 
і напоїв тощ о), знайомими темами для філософування (мова, 
віднош ення між  життям і мистецтвом, природа генію , добро і 
зло), знайомим тоном (удавана серйозність та поєднання уда
ваної цнотливости з сексуальними натяками) і, щ о найваж
ливіше, комізмом стилю. Так само як Сервантес, Рабле, Стерн 
і Гофман, Гуцало, намагаючись розважити читача, вдається 
до засобів іронії, гіперболи, ампліфікації, риторичної промо
ви і пародіювання спеціалізованих стилів дискурсу (напри
клад, міжнародних відносин, ботаніки, медицини й  сільсько-
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го господарства). Такі риси допомагають створити враження 
стилістичного надміру, що один з критиків назвав “бароко
вою” манерою .8 Але стилістичний прийом, який найчіткіше 
впадає в око і найсильніш е впливає на характер роману, — це 
насичення тексту українськими народними загадками, при
слів’ями і приказками, стандартними метафорами й порівнян
нями та іншими усталеними мовними формами, причому це 
характерно для оповіді не тільки Х оми, а й Письменника.

Прив’язуючи свій стиль до народного мовлення, Гуцало 
віддаляється від комічної традиції Заходу, яка воліла прики
датися вченою та книжною, і звертається до традиції українсь
кого етнографічного гумору, пов’язаної з  творчістю Івана 
Котляревського. Згодом спробуємо дати свою  інтерпретацію  
цього зв’язку з передромантичним етнографізмом. Тут тільки 
зауважимо, щ о, якщо “Енеїду” Котляревського прийнято вва
жати енциклопедією української етнографії, то “П озиченого 
чоловіка” слід розглядати хіба що як словник фолкльорних 
синонімів.9 Цілі діялоги складаються з обм іну фолкльорними 
загальними місцями. Рябчук перебільш ує, коли твердить, щ о 
більш, ніж половина роману складається з народних вира
зів ,10 але правдою є , що в багатьох випадках, щ об обіграти  
якусь одну думку чи предмет, вживається ціле гроно народ
них виразів. Наведемо для прикладу роздуми Хоми Прищ е
пи, коли він довідується про домовленість позичити його Одар- 
ці Дармограїсі:

Одарка Дармограїха набралася всяких медичних довідок, 
як собака бліх. Сама здорова, як хрін, та довідки доказува
ли, що начебто не таке вона вже й червоне яблучко, щ о 
всередині там черв’ячок... як начитатись отих довідок — 
можна подумати: на неї собаки вже давно часник товчуть, 
тобто помре скоро, тобто, як мовиться, скоро з печі на 
лавку перебереться. Ті довідки казали, щ о поможуть Одар- 
ці хіба що чотири дошки і васильків трошки. (52)

Домінування в романі такого народного голосу, хоч і надає 
своєрідного присмаку, ускладнює намагання Гуцала розви
нути бажаний ним інтелектуальний вимір твору. Подаючи 
знаки своєї • приналежносте до традиції комічного роману, 
“Позичений чоловік” викликає певні сподівання. Роман Стер
на, крім усього інш ого, був і виступом в дискусії довкола 
“Досліду про людський розум” Джона Локка;11 брати Ф рідріх 
і Август Вільгельм Ш легелі та інші романтичні критики і філо
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софи вважали “Д он Кіхота” прототипом їхн іх власних есте
тичних теорій;12 а пригоди Гофманового К ота М ура можна 
прочитати як дискусію  про політичні альтернативи Европи 
після Н аполеона і про романтичну релігію  мистецтва.13

П евні внутрішні знаки в книж ці Гуцала підказують, що й  
вона претендує на філософський вимір. П ередусім, як ми вже 
сказали, роман висловлю ється на тем и, д о  яких традиція 
завжди ставилася з химерною  серйозністю . П о-друге, обидва 
оповідачі час від часу стають у позу ф ілософів, зокрем а, коли  
звертаються до читача. П о-третє, одним з елементів, який 
о б ’єднує цей зовні розхристаний текст, є  “серйозне” питання 
смерти і безсмертя у світському суспільстві. Ця тема є спільним  
знаменником таких аспектів роману, як мотиви сексуальної 
імпотентности та шукання Хомою сина, його характеристика 
власної книжки (дитина-сурроґат), бажання П исьменника 
стати на Хомин п ’єдестал, прояви ностальгії за  періодом , коли  
Душа щ е була дозволеним поняттям, і навіть пропозиції гра
барів ставити у всіх нових гробах радіоприймачі.м Трактуван
ня цього потенційно центрального питання в Гуцала харак
терне для філософських претензій роману. К оли роман і дає 
читачеві пош товх до  осмислення ц ієї проблеми, то н е внаслі
док авторських роздумів та аргументації, а у  вигляді знайомих 
і часто невибагливих загальних м ісць, як нацриклад: “Та най
більший жаль жалить серце тому, щ о набравши зем лі, худо
би, грош ей, маш ин, одягу, харчів — з плином життя свого 
плавкого, мов вода, лю дина десь на схилі віку .має все втрати
ти ...” (328).

Щ е один приклад: коли Хома поруш ує питання смерти й  
безсмертя, він лиш е висловлює ідеологічно правильний ма
теріалістичний загальник щ одо віднош ення між  індивідуумом  
та вічністю: “Та коли відчуваєш свою  належність д о  люду, 
який нині в колгоспі трудиться, який завтра свою  снагу до  
життя з лю бов’ю  віддасть цій самій зем лі,— тоді твоє існуван
ня геть чисто позбавляється ш курницького, власницького 
смислу, тоді воно належить народові і, належачи народові, 
саме по смерті набуває своє безсмертя” (322).

Не зважаючи на наміри автора, філософський настрій ро
ману йому не вдається. Враження, створене нехитрими роз
думами, підсилюється щ е й  народною стилістикою мови. Адже 
природа приказок, загадок і постійних порівнянь полягає в 
тому, що вони до життя та його ситуацій застосовують тра
диційні, усталені моделі думки, вони є втіленням стандарт
ного думання. Та навіть стандартна мудрість фолкльорних 
загальних місць деактивізується внаслідок незмірного нагро
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мадження таких виразів. Індивідуальна приказка д іє  в романі 
не як носій значення, а як знак стилістичного ефекту. Крім  
цього, тому що загадки і прислів’я формулюють свої узагаль
нення, користуючись образами матеріяльних предметів (най
частіше таких, що зустрічаються в сільському середовищ і, де  
вони виникли —тварини, рослини, знаряддя пращ ),15 роман 
Гуцала теж представляє світ за допомогою  реалій, взятих з  
цієї сфери. Внаслідок цього, обговорення складних питань, 
позбавлене будь-якого виміру, крім суто матеріяльного, час
то досягає майже пародійної банальности:

Або інша загадка.
Стоять два стовпи. На стовпах діж а, коло діж і ручка, на 
діж і макіїра, на макітрі л іс, а у л ісі є кувіка, щ о кусає чо
ловіка.
За всіма цими маскуваннями перш ої і другої загадки криєть
ся дуже проста розгадка. Й деться про лю дину... (177)

Навіть структура самого фолкльорного матеріялу проти
виться філософським намірам роману. Приказки звичайно 
бувають афористичними спостереж енням и16 ( “щ об спекти  
яєш ницю, то треба розбити крашанку” (39)); загадки здебіль
шого мають структуру метафори і вимагають бачення поді- 
бности між неідентичними предметами17 (“за білими береза
ми соловейко свищ е” [зуби і язик] (11)); багато інш их стан
дартних виразів також в основі своїй мають порівняння ( “не 
гасай по селу по обійстях, як переїжджа сваха, н е ш ибайся по  
хлівах, мов чорт по пеклу” (83)). Такі схеми думання пород
жують світогляд, в якому явища між собою  пов’язані поді
бністю і в якому правда запечатана в коротких, знайомих 
фразах. У романі Гуцала дискурс дотримується цього взору 
навіть там, де загадка чи приказка не цитуються. Думання 
складається з відкриття аналогій, виражених або як метафора 
(“людська душа — це темна комора, в якій світло запалюєть
ся зрідка” (425)), або як порівняння (“слово — то наче ластівка, 
яка вилітає і гарну погоду обіцяє, а то наче кібчик — птичка 
невеличка, та пазурчик гострий, а то наче синиця, яка пи
щить і зиму віщить” (429)).

Оперуючи такими поняттям и, роман повертається д о  
передмодерного моделю думання: він починає поділяти ар
хаїчний склад думки, що відбивається в приказці і загадці, 
і не виходить поза його м еж і. Адже подібність, як сп остері
гає Ф уко в його критиці передпросвітницьких м етодів
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сприймання світу, є підставою  для знання “розм аїтого, але 
б езм ехн о  убогого”:

К ожна подібність стає цінною  тільки через нагромадження 
всіх інш их, і увесь світ треба дослідити, якщо навіть най- 
дрібніш а з  аналогій повинна бути оправданою і, вкінці, 
прийняти вигляд певности. Отже, це знання, яке мож е і 
мусить створюватись через безконечне нагромадж ення 
під тверджень, які всі залежать одне від одного. І з  ц ієї при
чини, з  самих його основ, це знання буде палацом з піску. 
Єдина можлива форма зв ’язку м іж  елементами цього знан
ня — ц е додавання.13

Сучасний читач н е звик д о  “безм ірного” нагромадження 
подібностей; для такого читача світогляд, чи то викладений в 
абстрактних реченнях, чи то імпліцитно вписаний в худож ній  
твір ,— ц е розвинутий м одель. В ін  складається з  ієр ар хії 
знань, які з ’єднують просте з і складним, конкретне із загаль
ним. Сучасний читач знає романи, які або будують такі моделі, 
або заперечують їхню  можливість; але такий роман, як Гу- 
цалів, в якому певний тип мудрости розпорош ений без будь- 
якого підпорядкування, спричиню є здивування і неспокій. 
Таке почуття невлаш тованости висловив критик М ихайло 
Стрельбицький: “Читаючи “П озиченого чоловіка” ... вражен
ня таке, щ о тебе обнімає море. І ось ти йдеш -бредеш  цим  
морем, а воно все тобі... по коліна”.19

Але слабість інтелектуального змісту роману н е є , вкінці, 
наслідком його архаїчносте. М ожна уявити собі ром ан, напи
саний як ідилія передраціонального (народного!), “природ
ного” світобачення. Щ о позбавляє роман вірогідносте і р о
бить з нього анахронізм, ц е його неспроможність збагнути  
свою власну архаїчність. Саме така наївність обеззброю є книж
ку перед закидами провінціялізму та обивательства.20

Якщо стиль позначається на інтелектуальному тоні “П ози
ченого чоловіка”, то він також має вплив на процес зобра
ж ення характерів. Пам’ягність персонажів з традиції коміч
ного роману, Д он Кіхота чи Т обі Ш енді, наприклад, базується 
на поєднанні ексцентричносте з  психологічно переконливим  
зображ енням. Цього н е можна сказати про Хому, Одарку чи 
М артоху. Стиль роману не дає зм оги авторові розвинути їхню  
психологічну індивідуальність: ц і персонаж і говорять більш е, 
ніж  дію ть, але їхня мова однотипно “етнографічна” і н е  
відрізняє їх один від одного. І зм іст їхнього дискурсу н е вик
ристалізовується в індивідуальні “оп ін ії”: вони всі позначені
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розпорош еністю  думки, характерною  для цілого ром ану. 
Оскільки персонажі не претендують на психологічну вірогід
ність, читач може шукати інш их засобів їх інтерпретації. їхн і 
атрибути та імена, здається, вимагають символічної інтерпре
тації, але здебільш ого спроби таких прочитань нікуди не ве
дуть. Прикладом може послужити головний герой. Й ого ім’я, 
Хома, одна з форм апостольського ім ени “Тома” чи “Ф ома”, 
пов’язане із тематикою роману. Коли “П озичений чоловік” 
вперше з ’явився у “Вітчизні”, роман мав підзаголовок: “або 
ж Хома невірний і лукавий”. Вказівка на апостола-скептика 
зовсім відповідна: як ми бачили, Хома є  речником дискурсу, 
в якому неможливо зформулювати певність. Але його прізви
ще, Прищепа, зовсім не пасує як метафоричний конспект ролі 
героя в романі. Картина екзотичної галузки, штучно прищ еп
леної на іншу рослину, не переноситься на Хому. Навпаки, 
він втілює органічне входження лю дини в спільноту та її по
годження із загальноприйнятими ідеалами. Так само вільним  
від значення є ляйтмотивне самовизначення Хоми як гриба 
маслюка, на підставі загадки: “крізь землю пройш ов, червону 
шапочку знайш ов”. Ц ей, часто повторюваний, образ з  вираз
но еротичним натяком якось не в’яжеться з  сексуальними 
неуспіхами Хоми.

М ожливо, через брак психологічних ню ансів у персонаж ів 
Гуцала деякі критики порівнювали їх  з маріонетками або кар
навальними масками.21 Але це порівняння не стосується го
ловних героїв, яким бракує гострої типіф ікації та гротескного 
перебільш ення, характерного для ляльки чи маски, не менш , 
ніж їм бракує тонкости в зображ енні. Саме дрібн і персонаж і 
представлені як карикатури, як втілення якогось одного на
строю: біотехнік Невечеря, грабар з тенденцією  до комічного 
філософування (персонаж відомий щ е з  часів “Гамлета”), і 
бородатий мистець з його ідеєю  ф ікс, естетикою  “рухомого 
живопису”.

Однією з визначальних рис піджанру, до  якого належить 
“П озичений чоловік”, є , звичайно, гумор. Гуцало вживає 
тільки деякі із гумористичних прийомів, якими може корис
туватися роман. Його фабула відмовляється від комічних по
воротів та інтриг, і він не поєднує народности свого стилю зі 
словесною дотепністю . Натомість, він використовує гуморис
тичні можливості неспівмірности, еротики та іронії.

У першій частині дилогії основою  фабули є неспівмірність 
понять: строге дотримування норм поведінки щ одо ситуації 
позичання гостро й комічно контрастує з не менш  універ
сальним ігноруванням соціяльних правил стосовно подруж
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жя. Ц ей парадокс породж ує серію  комічних ситуацій: М арто- 
ха наполягає на том у, щ об Хома охайно вдягнувся перед тим, 
як іти жити до Одарки, інакш е односельчани про нього погано 
думатимуть; Хома гаряче сперечається з  М артохою, чи випадає 
йому відразу перейти до Одарки, чи спочатку почекати на 
породисту телицю. Але ситуації, які гумористично викорис
товують ефект неспівмірносги, досить рідкісні в “Приватно
му житті ф еном ена”, а в “П озиченому чоловікові” вони з ’яв
ляються часто тільки в початкових розділах, д е  Гуцало обі- 
грує комічні мож ливості поняття позичання подруж нього 
партнера. Складається враження, щ о він вичерпує ці можли
вості до  початку дев’ятого розділу і потім переходить до  інш ого 
анекдотичного матеріялу.

В комічному трактуванні еротичного Гуцало виявляє ви
гадливість і, навіть, оригінальність. Д о комічної традиції на
лежать і гучне раблезіянське схвалення сексу, і поєднання 
удаваної авторської цнотливости з  сексуальними двозначнос- 
тями. Гуцало н е схиляється до  ж одної з  цих альтернатив. У  
відкрито сексуальних ситуаціях воєризм оповідача супровод
жується сантиментально орнаментальним стилем:

А іруди ... Щ о я мож у сказати про іруди , коли м ої очі пас
лись і по грудях, але могли тільки запримітити, як вони  
здіймаються й  опадають під виш иванкою, відтак пиш ні 
вишиті квітки наче ворушаться, наче хвилюються, неспокій
ні. А  про самі ір уди  можна було лиш е здогадуватись, щ о, 
може, схож і вони на два книш і чи на дві паляниці. (36)

Навіть за  сучасними радянськими стандартами, Гуцало тут 
проявляє надзвичайну цнотливість, хоч н е зовсім  ясно, як  
треба сприймати порівняння сексуальних атрибутів з  пред
метами народної кулінарії.

З такою ж  псевдоневинністю  автор натякає на тварин в 
ролях сексуальних сурроґатів. Пародіюючи мітологічну р оз
повідь про Л еду, Гуцало описує ніжність М артохи д о  поране
ного лебедя. Гумористичною є неспівмірність між наслідка
ми згвалтування Л еди Ю пітером в образі лебедя (народження 
Ціоскурів) і наслідками, які село передбачає для Мартохи: 
народження лебеденят.

Щ е двозначніш ою  є роля породистої телиці. Мартоха ство
рює аналогію між  власністю на телицю і “власністю” на лю 
дину через подружжя. Вона твердить, що після шестимісяч
ного строку, що його Хома проведе позиченим Одарці, “ти 
[Хомо] матимеш телицю й  М артоху, а я матиму Хому й тели-
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ию. А ота пройда Одарка Дармограїха не матиме н і телиці, н і 
Хоми, втямив?” (31).

Автор не подає читачеві ж одного знаку про навмисність 
таких натяків аж до другої частини дилогії, де розкривається, 
що якийсь західній літературознавець знайш ов у “П озичено
му чоловікові” не тільки вічний лю бовний трикутник, а лю
бовний чотирикутник, який складають Хома, М артоха, Одарка 
і телиця (334). Цей прийом служить подвійній меті: по-пер
ш е, він запевняє читача, що авторова сексуальна двознач
ність навмисна, а по-друге, він займ ає м ісце в Гуцаловій 
гнівній критиці західнього суспільства (мовляв, воно настільки 
збочене, що спроможне вигадувати саме такі прочитання ульт- 
рацнотливого тексту).

Самоіронія, ознаки якої добре приховані, є  важливим еле
ментом Гуцалової прози.22 Показуючи радянське суспільство, 
оповідачі без будь-яких сатиричних сигналів часто виголо
шують твердження, які збігаються з державною пропагандою, 
але абсурдно суперечать дійсності. Коли М артоха сумніваєть
ся, чи дозволять Хомі покати до СШ А, він відповідає: “чого 
це мене мають пускати чи не пускати? Захотів — їду, захотів 
— не іду” (446). Д о ц ієї категорії жартів належить ляйтмотив 
списку закордонних газет, які можна придбати на ринку в 
Яблунівці (“М ессаджеро”, “Ле Ф іґаро” і “Н ью -Й орк Тайме”) 
і які з  інтересом читають доярки місцевого колгоспу. Такі 
анекдоти належать до жанру “tall story”: їхній  гумор полягає 
в тому, що оповідач абсолютно серйозно розповідає найдикіші- 
небилиці.

Поважна антиамериканська сатира в Гуцала також не об
ходиться без кількох знаків підтексту. Одну із гучніш их ідео
логічних тирад, наприклад, виголошує робот, а видіння Пись
менника страшних пригод Хоми в Америці обрамовано як  
психічні явища, пов’язані з болем зубів. Переказ листа Хоми 
Прищепи, в якому він дає стандартне засудж ення західніх 
політичних злочинів, переплітається з  штампами радянської 
пропаганди; пародійну функцію тут підкреслюють і комічна 
відсутність сподіваного прямого додатку в перш ому абзаці, і 
анафоричні повторення:

В своєму листі грибок маслючок гнівно викривав і нещ ад
но таврував, палко засуджував і справедливо бичував, по
казував перед усім світом і натхненно закликав.
Гнівно викривав убоге життя бідноти в країнах капіталу... 
Грибок маслючок нещ адно таврував мілітаристську політи
ку імперіалізму...
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Грибок маслючок гнівно засуджував політику расової ди с
кримінації й  політику геноциду, д о  якої вдаються верхово
ди  СШ А та Ізраїлю , ПАР і Н ам ібії, Чілі і  Парагваю. (650)

Правда, ф онічна рама н е заперечує загалом політичної ло
яльности твору. Сатиричні відступи такі довгі і  голосні, а  сиг
нали іронії такі дискретні, щ о навіть езопівський чигач-між - 
рядками мусів би важко попрацювати, щ об інтерпретувати 
сатиру в “П озиченом у чоловікові” як самопідривну. Гуцалова 
іронія хіба щ о допускає можливість абсурдности як наслідку 
перенаголош ення ортодоксальних позицій. А ле в чотирнад
цятьох розділах Гуцало невтомно й  вигадливо критикує куль
туру і суспільство Сполучених Ш татів. В ін розбудовує систе
му Гротескових символів, щ об передати читачеві відчуття 
жахливости системи-противника: м істо, населене тільки ожив
леними автомашинами, де бензоколонки та Гаражі заступа
ють м ісце барів та ресторанів; модерна механізована свино
ферма стає точною  орвелівською алегорією американського 
суспільства. Явища, які Гуцала турбують, як, наприклад, п о
слуги охорони здоров’я  для домаш ніх тварин та торгівля людсь
кими органами для пересадки, подаються як характерні для 
ц ієї культури в цілому. Вкінці, незважаючи на окремі натяки 
на самоіронію , Америка Гуцала стає о б ’єктом агресивної м іто- 
логізації; вона нелюдська й незрозуміла.

Намагаючись розмістити “П озиченого чоловіка” в контексті 
його ж анру, ми раз у  раз зіставляли цю  книгу з ї ї  попередни
ками в традиції комічного роману, щ оразу доходячи виснов
ку, щ о роман н е досягає рівня ц ієї традиції. Як розповідь, як  
приклад гумористичного філософування, як осередок пам’ят
них персонаж ів, книжка викликає сподівання, яких вона н е  
задовольняє. Тут можна б запитання: щ о такий твір хоче ска
зати публіці в тій культурі, в якій сам перебуває? — і щ о він  
каже мимоволі, через незбіг його намірів з досягненнями?

Неважко виділити рад заплянованих “аргументів” роману. 
П одібно до  інш их творів, ближчих за  формою д о  соціалістич
ного реалізму, “П озичений чоловік” має намір хвалити й  ка
рати: західня культура, як ми бачили, стає об’єктом безпосе
редньої критики; радянська культура, менш  безпосередньо, 
але без вагання трактується панегірично й  апологетично. Н ай- 
міцнішим апологетичним аргументом є сама форма. Химерна 
структура, забавна та індивідуалістична, мовби доводить, щ о 
радянський мистець здобув нову свободу д ії і  тепер вже не 
зв ’язаний незм інним и формулами, як і колись визначали
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художню творчість. Роман Гуцала доводить також, щ о в ра
дянській літературі сьогодні знаходиться м ісце для насолоди  
та індивідуального самовираження. Далі, вже самою  крити
кою Заходу, роман свідчить про неабияку поінформованість 
про Захід, і то в деталях: назви модних рою руп та прізвищ а 
відомих інтелектуалів не залиш илися поза увагою соф істико- 
ваного радянського письменника та його публіки. (У  цьому, 
звичайно, випадково криється і мимовільний контраргумент: 
своїми поривами доказати, що він “не відстає” від західньої 
культури, роман приводить щ е один доказ свого провінція- 
лізму.)

Символічною для демонстративної ревізії правил радянсь
кого роману в романі химерному є  Гуцалова критика самого 
соцреалізму. В Яблунівці П исьменник зустрічає бородатого 
художника, який винайшов так званий “рухомий ж ивопис”. 
Мета мистця — малювати так реалістично, щ об корови й трак
тори на його стінописах могли б спуститися з і стін і взяти 
участь у процесі виробництва: “— М рію про час, коли оця 
корова, намальована на стін і, доїтиметься!.. Я  мрію про той  
час і про таку силу мистецтва, себто рухомого ж ивопису, коли 
намальована череда даватиме молоко і масло, сир і сметану”. 
(396)

О б’єктом Гуцалової сатири є партійність соцреалістичного 
мистецтва: його підпорядкування завданням, щ о їх  накрес
лила партія, зокрема завданню збільш ення продукції. Гуцало 
видобуває чимало гумору, насміхаючись з ц ієї думки. Боро
датий мистець пізніш е мусить витримувати критику з боку 
голови колгоспу, оскільки корова, яку він намалював, не 
відпорна проти маститу, а лани пш ениці на його картині 
давали б менше зерна з  гектару, ніж  Яблунівка вже тепер ви
робляє.

Фолкльорність роману, яка охоплює його стиль, тематичні 
зацікавлення та характер персонажів і все, щ о поєднане в 
символі Яблунівки, також задумана як аргумент. Якщ о міт 
Сполучених Штатів асоціюється з усім , що загрозливе, ме
ханічне та дегуманізоване, то Яблунівка має репрезентувати 
протилежне: царину природного, людського та гумористич
ного. У своєму етнографізмі Гуцало намагається наслідувати 
Котляревського: йому хочеться створити мальовничий літе
ратурний світ, який своєю  різноманітністю  й жвавістю ваби
тиме читача.

Та наслідування Котляревського завжди було небезпечною  
справою. “Енеїда” Котляревського мала важливий аргумент 
для своїх читачів кінця 18-го та початку 19-го століття: в кон
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тексті поступової втрати етнічної сам освідомосте української 
еліти, вона відкрила культуру звичайних лю дей як єдину  
цінність, що її  українці всіх соціяльних класів могли назвати 
своєю  власного. Н а підставі ц ієї культури могла розвинутись 
більш диференційована та софістикована національна куль
тура. Такої ф ункції роман Гуцала не міг м ате у 1980-х роках. 
Розкош уючи в сільському корінні культури, аби розважити 
читача, “П озичений чоловік” наражає себе на ту саму крити
ку, якій було піддано епігонів Котляревського, а саме: етно
графізм, н е доповнений інтелектуально чи естетично, зводиться 
до вульгарносте та провінціялізму. Наша аналіза роману п о
казує, що етнографізм Гуцала такого доповнення не отримує.

К ниж ка засвідчує, щ о в Гуцала і багата уява, і  хист д о  
змальовування Гротескних ситуацій, і майстерне володіння  
мовою . О днак корінь проблем и в том у, щ о “П озичений ч о
ловік” намагається бути рівночасно ідеологічно оротодок- 
сальною  апологією  і ком ічним  ром аном  в традиційном у  
значенні цього поняття. В основі традиції Сервантеса і Стер
на лежить право на інтелектуальний експеримент, готовність 
ставити п ід  знак  запитання ортодоксальні м оделі п ояснен
ня світу і насміхатися з  них. Гуцало намагається кооптува
ти цю , по суті, скептичну традицію  д о  власної мети: надати 
пригодницького та індивідуального тону, з  усім а його при
вабливими асоціяціям и м одер н осте, творові, який зали
ш ається, все ж  таки, візантійським панегіриком. Автор ром а
ну робить надзвичайне зусилля, щ об довести  леґітим ність  
зам кненої культурної систем и, представивш и її як відкри
ту. Ключовим аргументом ц іє ї апології м ає бути сам роман: 
він повинен  бути свідченням  н еобм еж ен осте естетичних  
м ож ливостей  радянськ ої літератури і, за  м етон ім іч ною  
асоц іацією , радянського життя взагалі. Але таких свідчень  
роман н е дає. * 1

Н аписано 1987 р ., вперш е опубліковано як: Y evhen H utsalo’s 
Pozychenyy cholovik: The W himsical in  the Contemporary Ukrainian N ov
el.— У k h .: In Working Order Essays Presented to G .S .N . Luckyj, ред. 
E.N.Burstynsky * R.Lindheim.—Edmonton: Canadian Institute o f Ukraini
an Studies, 1 9 9 0 .-C . 1 1 3 -12 8 .

1 Анатолий Погрибный, Мода? Новация? Закономерность? О “хи
мерном” жанре в украинской прозе. / /  Литературное обозрение.— 1980.— 
N 2 . -  С .2 4 -2 8 , тут С.25.

2 Катерина Кларк довела, що практично всі романи періоду сталіні
зму, чи то історичні чи біографічні, чи то про виробництво, чи про 
війну, дотримувалися одного “панівного сюжету”: герой з  проґресив-



96 Частина I

ною візією не без трудностей, але переможно бореться з силами відста
лосте. Katerina Clark, The Soviet Novel: History as Ritual.— Чікаґо: U ni
versity o f Chicago Press, 1981.— C.159 і далі.

3 Литературное обозрение.— 1980.— N 2.— С .25. Див. також статтю 
Погрібного: Сучасний стиль: вдумливість пошуку і підступність моди. /  
/  В ітчи зн а,- 1 9 8 4 .- N  1 2 .-  1 4 5 -1 5 2 , тут С .150.

4 Литературное обозрение.— С.24—25.
5 Історія української літератури схвально обговорює Гуцала і високо 

оцінює його субтельне зображення ляндшафту та емоційних станів (Т. 
V III.— К.: Наук, думка, 1971.— С. 425); Михайло Стрельбицький в 
1980 році писав про Гуцала, що він —"прозаїк, котрий уже з перших 
публікацій справедливо завоював репутацію серйозного, далекого від 
будь-яких манірницьких спроб оригінальничати" (Цикл “пісень” Євгена 
Гуцала. / /  Ж овтень.— 1980.— N  7.— С.134—142, тут С .134). Не дивно, 
що Михайло Наенко вважав “Позиченого чоловіка” “експерим ентам ] 
перед наступним якісним зростанням прозаїка” (Н а бистрині часу [з 
романного потоку — 1982]. / /  Радянське літературознавство.— 1983.— 
N 9.— С.28—36, тут С .35). На Заході ранню прозу Гуцала відзначив 
Іван Кошелівець, залучивши три оповідання Гуцала до збірки: Панорама 
найновіш ої літератури в УРСР, 2-ге видання.— М юнхен: Сучасність, 
1974. Кошелівець назвав Гуцала одним з письменників, які “типово 
відбивають найприкметнішу рису молодої прози: бажання модернізу
вати безнадійно захуторянену т. зв. “народністю” нашу літературу” (С.14).

6 Див.: Микола Рябчук, Осяяння і сяйво прози. / /  Ж овтень.—1981 .— 
N  6.— С .131—137. Михайло Стрельбицький присвячує чимало місця 
роману в оглядовій статті: Високосний рік роману. / /  Жовтень.— 1982.— 
N  1 .-  С.105—113.

7 Євген Гуцало, Позичений чоловік. Приватне життя феномена. 
Роман-дилогія.— К.: Рад. письменник, 1982. Посилання в тексті статті 
даються за цим виданням.

* Рябчук, Жовтень.— 1 9 8 1 .- N  6 . -  С.135.
9 Фолкльорна ерудиція Гуцала, очевидно, менш несподівана, ніж  

подібна ерудиція Котляревського, оскільки Гуцало мав доступ до таких 
збірників, як Українські народні прислів’я та приказки. Дожовтневий 
період.— К.: Держлітвидав, 1963 та Загадки, ред. І.П .Березовський.— 
К.: Вид-во АН УРСР, 1962. Останнє джерело, де матеріял впорядкова
но за тематикою, могло мати вплив і на Гуцалові групи загадок. У  
всякому разі, загадки, що їх вживає Гуцало, точно збігаються з текста
ми в цьому збірнику.

10 Рябчук, Жовтень.— С.135.
11 Helen Moglen, The Philosophical Irony o f Laurence Sterne.—Ґейнзвілл: 

University Presses o f Florida, 1970.— C.9—30.
12 Anthony Close, The Romantic Approach to “D on Q uixote”: A Critical 

History o f the Romantic Tradition in Quixote Criticism .— Кембрідж: Cam
bridge University Press, 1978.—C.29—67.

13 Див., напр., Herbert Singer, Hoffmann, “Kater Murr”. / /  Der deut- 
sche Roman von Barock bis zur Gegenwart, ред. Benno von W iese.— Д ю с
сельдорф: Bagel, 1963.— T. 1.— C.301—328 і M ichael T .Jones, Hoffman



Канон та іконостас 97

and the~Problem o f Social Reality: A  Study o f “Kater M u if’. / /  M onat- 
sh e fte .- 1977.— T. 6 9 .-C .4 5 -5 7 .

14 Показово, що саме цей елемент його структури не розглядається в 
жодному з критичних відгуків, які були нам доступні.

15 Українська народно-поетична творчість, ред. М .С.Грицай. К.: Вища 
школа, 1983.— С.66.

16 Там ж е.— С.74.
17 Там ж е.— С .65. Див також: Філярет Колесса, Українська усна сло

весність.— Едмонтон: Canadian Institute o f Ukrainian Studies, 1983 — C.147.
18 M ichel Foucault, Les mots et les choses: une archeologie des sciences 

humaines.— Париж: Gallimard, 1966.— C.45.
19 Стрельбицький, Ж овтень.— 1982.— N  1.— С .112.
20 Негативна критика будь-яких аспектів фолкльору не належить до 

можливостей радянських критиків, оскільки народна творчість має, а 
priori, гідність та авторитет; вона, згідно з твердженням стандартного 
радянського довідника, “виявляє геніальність творців усіх матеріальних 
і духовних цінностей — людей праці". Див. гасло “Народна творчість” 
/ /  В.М .Лесин і О.С.Пулинець, Словник літературознавчих термінів, 
3-тє видання.— К.: Рад. школа, 1971.— С.262. Рябчук розглядає фол- 
кльорний стиль як одну із сильних сторінок роману (Жовтень.— 1981.— 
N  6.— С .135). Навіть Стрельбицький, хоч він і відчуває невелику гли
бину роману, не пов'язує цю ваду з фактом, що в романі спостерігаєть
ся “самовільність нанизування словесних перлів — сталих словосполу
чень”; для нього це не “такий уже великий гріх” (Ж овтень.— 1982.— 
N  1 . -  С .112).

21 Див. Рябчук, Ж овтень.— 1981.— N  6 .— С.137 і Стрельбицький, 
Ж овтень.- 1 9 8 2 .- N  1 . -  С.111.

22 Роля ірон ії в романі Гуцала загалом не звернула на себе уваги 
критики. Винятком є  коротке спостереження Василя Марка у  його статті: 
Основа творчих шукань. Художня концепція людини і  стильові пошуки 
в сучасній прозі. / /  Ж овтень,— 1984.— N  6 .— С .107—113, тут С .110.



“Дім на горі” 
Валерія Шевчука

Відразу треба!сказати: роман Валерія Ш евчука “Д ім  н і горі” 
(1983) складний, багатовимірний, насичений значеннями й  
навіть — рідкість у сучасній українській радянській прозі — 
спроможний втримати спонтанне зацікавлення читача. Більше 
того: роман займає важливу й контроверсійну позицію  в ук
раїнському літературному процесі. М аємо справу, отж е, з  ро
маном “цікавим”, “добрим ” — за загальними критичними 
критеріями, а не за тими спеціальними, апологетичними, щ о 
їх так часто доводиться застосовувати, розглядаючи радянсь
ку літературу. Не треба починати наш ого обговорення виба
ченням (на зразок: “твір знову доводить не зовсім  невідомі 
марксистсько-ленінські тези — такі вже обставини; проте, мова 
багата, стиль сочистий” і т. ін .), а це не абияка своєрідність.

Перед тим як обґрунтувати наш і враження щ одо “Д ому на  
горі”, варто підсумувати відомі факти творчої біограф ії авто
ра. Народившись у Ж итомирі 1939 р ., Валерій Ш евчук був 
одним із літературних дебютантів 1960-х рр. У тому десятиріччі 
вийшли три його книжки: збірка оповідань “С еред тиж ня” 
(1967), роман “Набережна, 12” разом з повістю  “С ередохрес
тя” (1968) та збірка оповідань “Вечір святої осени” (1969). У  
цих творах тонка спостережливість та зацікавленість винят
ковими психологічними станами щ е вкладалися в очевидно 
реалістичну творчу методику.

Незважаючи на деяке невдоволення нахилом Ш евчука до  
психологічної “мікроаналізи”, оф іційна радянська критика 
зарахувала автора до нових “безсумнівних талантів” українсь
кої прози, поруч з Євгеном Гуцалом, Володимиром Д роздом , 
Григором Тютюнником та Ю рієм Щ ербаком.1 Оцінка Ш ев
чука серед українських критиків на Заході також була на
стільки висока, що його оповідання ввійшли в антології Ю рія 
Луцького та Івана Кошелівця.2 Впродовж майже цілих 1970-х 
рр., Ш евчук, однак, не виступав з новими творами. Чому саме 
про Шевчука “ніби забули й думати”, як пиш е радянський 
критик М икола Рябчук,3 нам невідом о. Ввесь цей п ер іод  
Ш евчук працює над “Домом на горі” — від 1966 до  1980,
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якщо покладатися на нотатку при кінці роману. Аж  1979 р. 
з’являється “Крик півня на світанку”, 1981 р .— “Тепла осінь” 
і “Долина дж ерел” , 1983 р . (порад з  “Д ом ом ”) — “Н а полі 
смиренному”, а 1984 р .— “М аленьке вечірнє інтермеццо”.

Рівночасно Ш евчук, колиш ній науковий співпрацівник  
Київського історичного м узею , проявляє активне зацікавлен
ня давньою українською літературою. У  деяких антологіях з ’яв
ляються його переклади з  української п оезії доби  ренесансу й  
бароко (багато раніш е, щ е 1968 р ., вийшли його переклади 
Сковороди). Ш евчук також виступає як автор літературоз
навчих статгей про цей період.4 Таким чином, автор вклю
чається у  відомий процес популяризації та пожвавленого вив
чення української передклясичної літературної спадщ ини, щ о 
почався в УРСР десь 1978 р .5

Нічого дивного, у  світлі цих біоірафічних фактів, щ о в “Домі 
на горі” зустрічаємо глибоку обізнаність автора з  давньою та 
езотеричною  для нас стихією  17 ст. Н е дивує також прита
манна цьому романові співзвучність з передмодерними ф ор
мами мислення. Однак “Д ім  на горі” поділяє — принаймні 
на перш ий погляд — чимало ознак з порівняно новим літера- 
т у р т ш я в т ц ем , щ о його деякі критики вже називають “ж ан
ром”. Йдеться про т. зв. “химерний роман”, перш овзором  
якого був роман Олександра Ільченка “ Козацькому роду нема 
переводу, або ж  М амай і чуж а м олодиця” (1 9 5 8 ).6 Серед 
пізніш их прикладів цього літературного жанру “Савка” (1970) 
Івана С енченка, “Л ебедина зграя” (1971) та “Зелені М лини” 
(1976) Василя Земляка, “Левине серце” (1977) Павла Загре- 
бельного, “П озичений чоловік” (1982) Євгена Гуцала та “Авто
портрет з  уяви” (1980) Володимира Яворівського. їх  о б ’єднує 
місце д ії (позаміський ляцдш афт, найчастіш е — село), гумо
ристичний тон , наявність фолкльорних елементів і мотивів з  
історії (найчастіш е — української козаччини) і втручання 
фантастичного в хід  подій і зображ ення персонажів. “Д ім  на 
горі” відкидає деякі з  цих атрибутів (гумор), вбирає в себе  
інші й перетворює їх , входячи таким чином у полеміку з  хи
мерним романом та закодованими в ньому культурно-політич
ними тезами. Саме це надає творові Ш евчука значущ осте та 
важливосте в контексті сучасної української літератури, і на  
цьому варто зупинитися в наш ій аналізі. Передумовою такої 
спроби розібратися в аргументації роману, однак, є  докладний 
його опис.

Роман складається з двох частин однакового розм іру. Пер
ша —це рамкова розповідь (у підзаголовку автор назвав її 
“повістю -преамбулою ”). Другу частину творять дванадцять
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майстерних новель; про обставини їхнього виникнення роз
повідає перша частина.

Перша частина розкриває долю чотирьох Генерацій, пов’я 
заних з домом на горі впродовж періоду 1911—1963. Роман 
починається нібито реалістично. 1946 р. в дом і, щ о знахо
диться недалеко містечка над річкою Тетерів, живе троє лю
дей: 27-літня Галя, її син, який у романі зветься просто Хлоп
цем, та її Бабуся. Розгортається немовби зовсім  стандартна 
фабула післявоєнної відбудови: в містечку з ’являється Воло
димир, новий директор школи, ветеран. Він знайомиться з  
Галею, і вони згодом одружуються. Характеризація Галі як 
мрійниці і молодої ще жінки з неприспаними пристрастями 
відбувається за нормальними правилами творення психологіч
ної вірогідносте:

Часом на Галю находило: хотілось убратись у найкращу 
одежу, взяти сина за руку й податись у кіно чи просто прой
тися по вулицях; накидала гачок на двері Д годину крути
лася біля дзеркала, видивляючись на себе. Розбирала сукні, 
хай і довоєнні, одягала кожну й припасовувала. Хотілося 
муркотіти- й крутитися, хотілося, щ об синьо світилося від 
доброї погоди вікно і щоб падало в її кімнату сонце. (20)7

Але поступово виявляється, що такі й подібні реалістично 
зображені елементи життя вкладаються в зовсім  не реалістич
ну загальну схему. Зв’язок між подіями підлягає не ланцюгові 
причин і наслідків, а правилам циклу вічного повторення, в 
якому вирішальну ролю відіграють надприродні сили. Ц і пра
вила об’єднуються в міт дому на горі, що його кожна меш 
канка передає своїй спадкоємиці:

Наш дім трохи незвичайний, ласочко,— сказала бабця після 
павзи,— може, вже пора тобі про це розказати... Так от, 
народжуються в цьому дом і здебільш ого дівчата, чоловіки 
сюди приходять... Вони підіймаються знизу і, як правило, 
просять напитися води. Той, хто нап’ється з наш их рук, 
переступає цей поріг і залишається в дом і назавжди. Так 
було і в матері твоєї, так повинно статись і з  тобою ... М ені 
бракує розуму, щоб все це пояснити, але так воно трапля
лося,.. [...] Приходять до нас і інш і чоловіки. П ринаймні 
до мене і до м оєї бабці. Д о твоєї матері і до  матері м оєї. Ц і 
пришельці не піднімаються знизу і не просять напитися 
води, вони з ’являються бозна-звідки... [...] Тоді народжу
вались у нашому обійсті хлопчики, доля яких майже завжди
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була сумна: все вони до чогось рвалися і навіть з  дом у тіка
ли... (7 3 -7 4 )

П оступово стає ясно, щ о весь роман є підтвердженням цих  
дивовижних послідовностей. У  Генерації Галиних дітей Хло
пець щ езає блудним сином на довгі мандри, а Оксана, дочка 
Володимира (який за встановленим правилом піднявся на гору, 
прийняв від Галі воду й  одружився), залишається в дом і, де її 
свого часу знаходить непрош ений гість “бозна-звідки”.

Чоловіки “бозна-звідки” відзначаються своєю  бездоганною  
зовніш ністю: автор називає їх  “джигунами” й  “дженджурика- 
ми”. В їхн іх елегантних сірих костюмах, лякованих і загадково 
незапорош ених черевиках від самого початку криється натяк 
на щ ось несусвітне, який пізніш е підтверджується авторите
том оповідача. Е пізод, гідний сюрреалістичної картини, п о
казує читачеві, щ о дж ендж урик є витвором надприродної 
трансформації:

Вночі до  обійстя прилетів великий сірий ш ах. Черкнувся 
підош вами лискучих туфель стежки і звільна піш ов по ній  
до самітного будинку на горі. Н ебо сьогодні було засипане 
величезними зорями, інколи одна з них зривалася й  крес
лила білу риску. Птах іш ов по стеж ці й  помалу втрачав 
пташину подобу: пір’я на його голові стало кучугурою ку
черявого волосся, крила руками, і  поклався йому на плечі 
той-таки неодм інно сірий костюм. (229—230)

Отже, не диво, щ о автор у  підзаголовку жанрово визначив 
свій твір як “роман-баляда”: до центральних мотивів, євро
пейської романтичної баляди належить кохання між ж інкою  і 
демонічним єством у  чоловічій подобі. Але в той час, як баля- 
да захоплюється жахом і трагічністю неприродного зближ ен
ня двох світів, “Д ім  на горі” зацікавлений наслідками таких 
демонічних зачать та їхнім  символічним потенціялом. В р о
мані виступають два сини перелесників-джиґунів: Хлопець та 
козопас Іван Ш евчук, син Галиної прабаби. В ін ж е колиш ній 
урядовець, в якого ненароком з ’явилася здатність до  ясно
видіння. Вміння проникати в глибину явищ і лю дей вигнало 
його з  кабінету на природу, спонукало читати Сковороду й  
вести журнал своїх спостережень. Опис його перш ого про
зріння, переходу до якісно нових, уцривілейованих форм ба
чення, належать до  традиції романтичних зображ ень мисгця- 
ясновидця в дусі Новаліса й  Ш леґеля, Вордсворта чи Кітса:
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Здавалося йому, що все навколо різко освітилося, сяйво те 
попливло з неба і все єство його почало насичуватися 
дивовижним яскравим спокоєм . Всі чуття його обернулись 
у єдине — наслухання й теплу радість. Бачив скелі, що 
надвисали навколо, безладно громадячись одна на одну, 
відчув небо, що наче приспустилось і лягло йому на душу; 
пізнав раптом увесь світ, засіяний тим-таки світлом, повний  
гармонії, але сплетений у надзвичайно складний вузол. Зда
валося, душа його розш ирюється, роблячись безмеж но ши
рокою; відчув пульс дня, що ожив тут, на цій зем лі,— 
з ’єднання всього живого, неба й зем лі, води й зем лі, а та
кож води й неба — чудовий вогонь запалював усе це, 
напоюючи й живлячи. Побачив він, як рухається сік  від 
коріння до стебла в траві та гіллі кущів, як п ’є  тепло й  
повітря ящ ірка і як травиться в золотом у соку в н ій  
зловлений комар”. (115)

Все тут близьке світобаченню  й образності романтиків: 
єдність і гармонійність світобудови, тотожність світу й душ і 
лю дини, мотив взаємопроникнення чотирьох альхемічних 
елементів (землі, повітря, вогню, води), органічність зв’язку 
між усім живим, символіка плинности та світла. Стан, в яко
му людина спроможна пізнати світ у такій формі, Іван Ш евчук 
називає “спокоєм”, а шлях до такого пізнання й спокою — 
це любов (65). Очевидно, й це поняття належить до роман
тичного канону: воно проілюстроване долею  хлопця, який 
мандрує по світі доти, поки не повертається додом у й рівно
часно знаходить і мудрі записки Івана Ш евчука, і Н еонілу — 
дівчину, з якою єднає його лю бов щ е з дитинства. Напри
кінці першої частини роману він також стає ясновидцем: “Звів 
очі й пізнав раптом космос, повний нескінченного простору, 
густо заповнений круглими темними та ясними тілами. [...] 
За кілька секунд побачив і пізнав більш е, ніж  за всі десять 
років своїх мандрів” (235). В тій хвилині він утверджується в 
своєму ріш енні відредагувати й видати зош ити свого духов
ного предка, козопаса Івана. Таким чином візії Івана Ш евчу
ка стануть художнім словом, оповіданнями другої частини 
роману. Як уже спостеріг М икола Ж улинський у вдумливій 
післямові до роману, народження мистецької іскри в дом і на 
горі уповноважує нас вважати що гору П арнасом, а ж інок, 
що там живуть — своєрідними музами.*

Напруга між реалістичними та фантастично-романтични
ми елементами розповіді віддзеркалюється також у часовій 
структурі перш ої частини. Тут переплітаються три оповідай-
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ня: про Галю та інш их жителів дому; про М иколу й Олек
сандру Ващуків, батьків Н еоніли, і про Івана Ш евчука та його 
ж інку М арію. Більше того, кож ній із цих розповідей характе
ристичний рух уперед і назад у  хронології, щ о дезорієнтує 
читача. Всезнаю чий оповідач залюбки подає інформації про 
часове пов’язання між подіями, але таким способом  тільки 
містифікує читача, який н е зн ає, коли відбувається розповід
не “тепер”: “Вийшли з того дом у, якому судилося через де
сять років загинути разом з  його веселою господинею  [...]. 
Через п ’ятнадцять років він знову зустрінеться з  Олександ- 
рою  П анасівною ...” (66). Правда, взявши п ід увагу всі такі 
часові натяки, можна дуж е докладно визначити час кож ної 
події. За враженням часової непроглядносте криється сувора 
хронологічна послідовність. Однак роман навмисне приховує 
календарні конкретності від читача. П одії в житті дом у на 
горі позбавлені дат, а через це — виразного пов’язання із за
гальною “публічною ” історією . Таким чином, Друга світова 
війна опиняється майже на марґінесі розповіді, а революційні 
події 1917—1921 рр. навіть н е згадуються.

Такому від даленню вір конкретного служать і інш і стиліс
тичні засоби Ш евчука. Й ого проза великою мірою поетична. 
Ц е не означає, щ о вона занудж ує “ліризмом” задиханої сан- 
тиментальности або зайвими фігурами й  тропами, плодами 
гарячкового намагання будь-щ о-будь красиво писати, як це 
буває в багатьох сучасників Ш евчука. Поетичність “Д ому на 
горі” проявляється в тому, щ о читач, сприймаючи слова й  
речення, свідомий їхнього навантаження значеннями й  асо
ціаціями. Витворюється враження, щ о кожна річ чи явище є  
не тільки собою , а також символом; щ о кожний образ має 
своє м ісце в обдуманій загальній системі. Довідавш ися, на
приклад, що Володимир “сидів неруш но на камені, невідривно 
дивлячись на той бік річки, де жовтіло перш е осіннє листя, і 
йому здавалося, щ о, коли сидітиме так щ е з кілька годин, 
перетвориться в ящ ірку” (159), читач опиняється перед пи
таннями інтерпретації: який існує символічний зв’язок між  
каменем та осіннім  листям? Чому Володимирові тут здається 
відповідним перетворення саме в ящірку? І навіть, якщ о чи
тач сам н е дошукується відповідей, в нього підсвідомо виникає 
переконання, щ о цей комплекс образів вжито н е випадково.

Враженню невипадковости сприяє також урівноваженість 
і серйозність, навіть урочистість стилю Ш евчука. Речення в  
нього синтаксично прості. Переважає складносуряднісгь. П одії 
як зовніш ні, так і внутріш ні, оповідаються розлого з повно
тою деталів, витворюючи ефект неквапливосте, продуманос-
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ти. Мова твору уникає порівнянь і метафор: авторський голос 
мовби не бажає відводити уяву читача від розповіді й сим
воліки, яка в ній закладена. А  вже зовсім  відмовляється “Дім  
на горі” імпонувати красномовністю: сказане, мовляв, є  над
то ваговите, щоб його причепурювати мовними прикрасами. 
Всі стилістичні сигнали переконують читача, що тут розпові
дається важливе, небуденне; йдеться не так про одноразові 
події чи про індивідуальних лю дей, як про великі й значущ і 
узагальнення.

Перша частина твору, отже, представляє нам з великою  
серйозністю  — можна б навіть сказати, з  деякою  ф ілософ сь
кою повчальністю — світоглядовий модель, відомий нам у  
головних його рисах ще з літератури й думки раннього ро
мантизму. Чому саме? Який у цьому аргумент для сучасного 
читача? Зможемо наблизитися до відповіді на ц і питання, коли 
збагнемо значення контрасту між перш ою та другою части
нами роману.

Тип розповіді в першій частині в певних аспектах архаїч
ний, подібний до гомерівського епосу. В “О діссеї” напочатку 
сказано, що трапиться далі, і вся розповідь — це не відкриття 
нового, а підтвердження відомого, ритуальне переказування 
мітичного. Так і в перш ій частині “Д ому”: в бабиному міті 
сказано все суттєве, а решта розповіді тільки домальовує за
здалегідь відому схему, показує в деталях правдивість і до 
стовірність міту. Друга частина роману своєю  розповідною  
структурою багато більш модерна, дарма щ о обстановка — 
історичне тло козаччини та атмосфера народної фантастики — 
витворює враження давности. Дванадцять “оповідань” другої 
частини є насправді новелями, розповідями лін ійної побу
дови, які викликають зацікавлення незвичайністю  сюжету, 
драматичністю й несподіваністю  сюжетних поворотів і роз
в’язок. Новеля як витвір духу ренесансу — вона ж  виводить 
свій родовід від “Д екамерона” Боккаччо — передбачає вже 
сучасного читача-споживача і тому вбачає у розповіді не ри
туальну святість, авторитетне оформлення правди про світ, а 
засіб, призначений для психологічного стимулювання чита
ча, викликання в ньому певного ефекту: хвилювання, насо
лоди, дива.

Новелі другої частини роману є особливо вдалими вираз
никами такого жанрового самопоняття. Вони виявляють чи
малу тонкість у керуванні напругою, у творенні нових і пере
творенні старих сюжетів, у навіюванні атмосфери непевнос- 
ти й жаху, у вигадуванні розповідних несподіванок. Вони  
полонять фабулою. Візьмімо для прикладу останню  новелю
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“Голос трави”. Д о старої чарівниці Іванихи Галайдихи при
ходить хлопець, щ об учитись її ремесла. Іваниха його прий
м ає, хоч нерадо: по-перш е, чарівниця, передавши своє знан
ня, мусить умерти, а , по-друге, Іваниха боїться втручання 
Варки М орозівни, м олодої та ворож ої їй  відьми. Хлопець на
вчається, а Іваниха поступово втрачає спроможність володіти 
руками й  ногами. Нареш ті, перед самою S  смертю, передав
ш и ключове для чарівниці знання про зілля (здатність чути 
“голос трави”), Іваниха довідується, щ о її  учень — ц е ніхто 
інш ий, як Варка М орозівна. Основний розповідний ефект тут, 
очевидно, кінцева несподіванка: Варка, яку Іваниха скрізь 
шукала, була весь час присутня в особі хлопця. Закінчення, 
однак, ефективне тому, щ о воно розрадж ує напругу, яка на
збиралася впродовж розповіді у  ф ормі настирливих питань: 
чи добре зробила Іваниха, прийнявши хлопця учнем? Чи встиг
не вона передати все, щ о зн ає, поки н е відімруть її  руки, ноги, 
й  вона сама н е помре? І, найважливіше, д е  ж  Варка?

Інш ий ефект, спільний усім  новелям “Д ому на горі”,— це 
моторош ність, спричинена серйозним трактуванням надпри- 
роднього світу. В усіх оповіданнях лю ди входять у якісь, зви
чайно трагічні, взаємини з нелюдськими силами, найчастіше 
постатями з  народних вірувань. Виступають чорти, відьми, 
домовики, перелесники, смерть — і в контексті новель пи
тання про їхню  “сцравжність” навіть н е поставлене. Новелі 
вводять читача в тип лю дської свідомості, для якої такі пер
сонажі є справжніми, і відновлюють таким чином призабуті 
можливості жаху й  неспокою .

Естетичний ефект новель полягає в основному в їхній  фа
булі та атмосфері. Але клясифікувати їх  найлегш е, мабуть, за  
тематикою. Д еякі з  них функціонують як моральні спостере
ж ення й  ніби ілюструють тезу про відносність і взаємопро
никнення добра й зл а  У  новелі “Ш вець”, наприклад, рем іс
ник, перехитривш и чорта, примуш ує його відкликати всі свої 
домовлення з людьми, які обіцяли йому свої душ і. Н а здиву
вання шевця, виявляється, щ о до  ц ієї категорії належать усі 
його знайом і, навіть свящ еник. У  “Ч орній кумі” новоспече- 
ному знахареві стає ясно, щ о неможливо рівночасно розба
гатіти й  залиш итися праведним, а в знайомому нам “Голосі 
трави” Галайдиха свідома того, щ о бажаючи людям тільки 
добра, мимоволі також творить зло. Інш і новелі втілюють два 
роди антропологічно-психологічних спостережень: по-перш е, 
щ о д о  о сн о в н и х  ф орм  л ю дсь к ої св ід ом ости  належ ить  
непогам оване, часто еротичне, баж ання (“П ерелесник” , 
“Панна сотниківна”), а, по-друге, щ о в людській психіці існує
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безпідставне зло, яке породжує ненависть, заздрість, злобу, 
бажання помсти (“Відьма”, “С амсон”, “Джума”). Н овелю  
“Свічення” можна тлумачити просто як образ Гротескности 
й абсурдности людських взаємин. Старенького свящ еника за
прошують до якогось дивного міста на щ е дивніш ий шамансь
кий ритуал: ховають мертвого півня. У моторош них бройґ- 
елівських деталях описано фантастичні церем онії та звичаї, 
значення яких залишається нерозв’язаною  загадкою.

З новель, отже, викристалізовується образ світу, в якому 
панують непевність і страх, в якому межа між добром  і злом  
нечітка й мерехтлива, в якому людина є  жертвою згубних 
пристрастей, в якому багато знаків, але мало значень.

Тепер можемо повернутися до питання: який зв’язок між  
новелями та філософським настроєм повісти про дім  на горі? 
У світлі того, що сказано про розповідну архаїчність перш ої 
та модерність другої частин, імовірним стає таке тлумачення: 
новелі, твори козопаса-мислителя Івана Ш евчука, є  інтер
претаціями суті модерности з перспективи ясновидця, в яко
го відродився дар архаїчного, незіпсованого, природного ро
зуміння явищ. Історичність і фолкльорність другої частини  
зовсім не применшують її модерности: навпаки, життєва н е
певність козаччини, одерж им ість см ертю  доби  бар ок о, 
забобонний страх фолкльорних залишків поганства — все це 
належить до портрета сучасної, наш ої доби . Очевидно, таке 
зіставлення архаїчного з модерним не може вийти на користь 
останнього. За старим звичаєм літературного романтизму, нове 
критикується як нелюдяне й нелюдське, а гідні лю дини о с
нови життя відкриваються в архаїчних вартостях, що їх  втілює 
буття Івана Шевчука: спокій, лю бов, зв’язок  з  природою , 
відмова від усіх матеріяльних вимог.

Чи ми, переказавши такі ф ілософські настанови й світо
глядні оцінки, справді дійш ли до зм істу роману? Так, якщо 
погодитися з радянськими критиками. За Ж улинським, твір 
пропонує нам у наш “дещ о раціональний, утилітарно-праг
матичний час”9 щось на зразок сковородинського світоба
чення, зорієнтованого на серце й на інтуїцію . М икола Ряб- 
чук, дещ о стриманий у своїй оцінці, викладає доволі одно
значно, “про щ о” йдеться в романі: “про єдність роду, про 
нерозривний зв’язок поколінь, про п остій не повернення  
“блудних синів”, про діялектику зм інного і постійного”.10 Не 
можна не погодитися: все.це в романі є , і все це мусить звер
нути на себе увагу критика, який намагається вкласти роман 
у рамки реалістичної естетики, читаючи його як авторську 
спробу подати авторитетний модель дійсности.
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Із західньої перспективи підказуються деякі інш і, потенцій
но продуктивні, підходи до  тлумачення “Д ом у на горі”. М ожна 
б, наприклад, підкреслити його зв’язки з естетикою реалізму 
та філософськими основами романтизму, а також з принци
пами сюрреалізму. Аджеж ми тут зустрічаємо фантастику, яка 
схожа на витвори сновццінь і яку можна б розглянути у  світлі 
вимог А ндре Бретона в маніфесті сюрреалізму, за  якими мис
тецтво мало б відтворювати дійсність щ дсвідомости. М ожна б 
запропонувати психоаналітичне читання: коли взяти під ува
гу, щ о основна фабула розповідає про реакції ж інок на еро
тичні спокуси дженджуриків, то можна б побачити в романі 
розгляд різних можливих сублімацій сексуального. Хто пере
борю є спокусливих пришельців (придушує сексуальне) — на
роджує тільки дівчат і вкладається в суспільні норми; а хто 
піддається — народжує творчих чоловіків (мистецтво й  твор
чість, отже, є  перетворенням сексуальної енергії). Взагалі, кри
тик, який бажав би црочитати роман по-фроДдівськи, не мав 
би особливих труднощів.

В сі досі накреслені підходи д о  роману мають спільну рису: 
вони — іманентні, тобто звертають увагу на внутріш ні явища 
й структури в самому тексті. Вже те, щ о текст запрош ує до  
таких критичних інтерпретацій, є рекомендацією  для роману: 
він вказує на складність твору, його багатозначність та неза
лежність як ідейно-мистецький о б ’єкт. Хоч як це н е дивно, в 
суті іманентними є  навіть радянські спроби інтерпретувати 
роман. Як правило, обов’язком критика-марксиста є  показу
вати на зв ’язок твору із соціяпьно-економічною  дійсністю , а 
зокрема відкривати, як текст входить у дискусію  із зображ е
ними формами суспільства й  культури — чи відкидає їх , чи 
підтверджує їхню  правильність. Натомість знайом і нам ра
дянські критики “Д ом у на горі” — Ж улинський, Рябчук, 
Ониш ко11 — трактують роман так, наче б він у  такій дискусії 
не брав участи. І взагалі, так воно ведеться у критиці сучасної 
української радянської літератури: вважається очевидним, щ о 
кожен твір апробує сучасну радянську дійсність, і його суспіль
но-політичне становищ е в критиці загалом н е обговорюється. 
Це закономірно, бо, як правило, зв’язок між текстом і його 
суспільним контекстом справді є  однаковісінько апологічне. 
Та у випадку “Д ом у на горі” , твору, який, неначе навмисне, 
відчужується від суспільної та історичної конкретности, ха
рактер зв’язку між текстом і контекстом варто обереж но пере
глянути.

М ожна було б удовольнитися вказівкою на те, щ о в основі 
всіх романтичних творів a priori лежить заперечення злої су-
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часности й паралельне возвеличення якогось ідеалу. У ви
падку “Дому на горі” цим ідеалом є  архаїчна гуманність Ш ев
чука. Але таке пояснення було б надто простим. Та м одерніс- 
ть, яку критиковано в “Д ом і”, не належить до конкретної 
історичної чи суспільної ситуації. Моральний релятивізм, пер
винність сексуальних чи насильницьких пристрастей, пере
конання в абсурдності світобудови — ц і елементи “модер
ного” притаманні різним культурним ситуаціям від 1890-х рр.: 
вони є власністю всіх —і нікого. Якщо справді на цьому кінча
ються дебати між романом і дійсністю , “Д ім  на горі” треба 
було б назвати твором дещ о абстрактним, з надмірними уза
гальненнями і — хоч які б не були блискучі окремі його заду
ми — в суті не оригінальним. Полемічних дискусій з  модерніс
ти), все ж таки, до 1983 р. вже назбиралося чимало.

Але не тільки про це мова в романі. Коли приглянутися 
ближче, стае ясно, що в своєм у ром ані автор висловлю є 
своєрідні й відважні погляди в дуж е конкретній дискусії на 
тему української національної культури й літератури. Ш лях 
до ц ієї дискусії він знаходить через згадану раніш е полеміку 
щ одо жанру химерного роману. Яке значення має химерний  
роман, жанр, позначений фантастикою, фолкльором, істо
ризмом і гумором, у  сучасній українській культурі? На пер
ший погляд, це значення могло б виглядати навіть позитив
ним.

П о-перш е, на тлі традиційного соцреалізму химерний ро
ман помітний своєю релятивною свободою  в підході до  пи
тань форми. В ньому допускається відхилення від правдо
п одібності, мітологізація, ускладнення часових площ ин та 
розповідної перспективи — словом, технічні засоби , що їх  
давно культивує роман на Заході, але на які в радянській літе
ратурі 1934 р. було накладено табу. Тому прихильники хи
мерного роману (наприклад, Анатолій П огрібний),12 мабуть, 
щоб заздалегідь обеззброїти нові закиди у  формалізмі, твер
дять, що цей жанровий рід далі підлягає надзавданням ре
алізму в широкому розумінні: осягати “сутність буття”. П о
грібний ніби добачає в химерному ром ані шукання складні
ших стилістичних форм для зображ ення дедалі складніш ого 
радянського ж иття,13 а Стрельбицький зараховує химерну 
жанрову течію до традиції гротеску, відразу визначаючи гро
теск по-реалістичному як особливо гостре знарядця віддзер
калення д ій сносте.14

П о-друге, радянська критика вважає химерний роман яви
щем насамперед українським і — хоч на це тільки натякаєть- 
ся —якою сь м ірою  док азом , щ о українській  л ітературі
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дозволено мати свій власний профіль. Дджеж визначальні риси  
цього піджанру недвозначно українські: фантастичні елемен
ти черпаються з  українського фолкльору, історичне тло — 
українське, етнографічні деталі — українські, гумор продо
вжує українські народні й  літературні традиції. А  поєднання  
всіх цих елементів у  своєрідному химерно-гумористичному 
настрої, як твердять критики, покликаючися на авторитет 
“самого” М . Бахтіна, має коріння в українському “національ
ному характері”.15

Отже, можливо, химерний роман — це, справді, те явище 
в оф іційній українській радянській літературі, де поєднується  
нове та осучаснене з  відвертим ствердженням української куль
турної самобутности? Анітрохи. За право більш ої гнучкости у  
площ ині форми химерний роман заплатив суворою ідейною  
ортодоксальністю, щ о й означає, щ о його оригінальність н е  
сягає глибш е від зовніш ніх ознак. В романі Ільченка “К о
зацькому роду нема переводу” козак М амай, наділений сила
ми характерника, допомагає жителям містечка М ирослава ви
явити свою льояльність М оскві в боротьбі проти антицарсь- 
кого повстання українського гетьмана О днокрила. Крім  
особливо підлабузницького трактування свящ енних тез про 
російсько-українське “возз’єднання”, роман вражає грубістю  
характеризації, примітивністю гумору та вимушеністю ста
росвітського стилю. “П озичений чоловік” Гуцала, знову ж  
таки, аж приголомш ує читача легіонами народних прислів’їв , 
намагаючися без особливих успіхів роздобути гумор із цент
ральної події роману: одна колгоспниця позичила другій сво
го чоловіка в обм ін на породисту телицю. Технічно більш  
вдалим, хоч безсором нілгам  своєю  брехливістю , є  роман  
“Л ебедина зграя” Василя Земляка, який, розглядаючи індиві
дуальні долі у  вимиш ленному українському селі, подає гумо
ристичний образ процесів, які в історичній дійсності аж ніяк  
сміш ними н е були: колективізація й  розкуркулення 1920-х і 
1930-х років.

Далеко в усьому цьому д о  “осягнення сутности буття”, про 
яке з таким пієтизм ом  пиш е П огрібний. У  цих романах ве
деться звичайна апологетика апробованих мітів, історичних 
моделів і світоглядних позицій. А  засоби  химерности — см іх, 
народна фантастика, історичний кольорит — за  перевіреною  
традицією застосовується для того, щ об розважати читача. І в 
характері цього розважання криється особливо підступна куль
турна аргументація.

Треба змодифікувати твердження П огрібного, щ о традиція 
химерности сягає “Е неїди” (1798—1842) І. Котляревського й
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“Вечорів на хуторі поблизу Диканьки” (1831—1832) М .Гого- 
ля.16 Не від Котляревського, а від котляревщини йде родовід  
химерного роману. Котляревський, поєднавш и в своїй життє
радісній травестії автономістський зм іст козаччини з етно
графічною образністю  народного життя, сприяв створенню  
нового міту, який пропонував українській суспільно-куль
турній еліті нову можливість самосприймання вже новітні
ми, національними, категоріями.17 Формула Котляревського, 
однак, мала виправдання тільки на початковій ф азі процесу 
національного самовизначення й тільки в поєднанні з твор
чим генієм самого Котляревського. Щ е в 20-м у столітті бур
лескне трактування етнографічного серед епігонів Котляревсь
кого сприймалося як явище обивательське, провінційне й рет
роградне.18 Котляревщ ина навіть ретроактивно підірвала  
авторитет свого першовзору: П антелеймон Куліш , зокрема, 
вважав, що Котляревський насміхається й ставиться з  погор
дою до народної стихії, яку літературно використовує.19 Саме 
цей закид, невиправданий як критика автора Е неїди, можна 
спрямувати 120 років пізніш е на адресу химерного роману, 
який є своєрідним і анахроністським відродженням котля
ревщини.

П оірібний, однак, має рацію, коли вбачає в химерному ро
мані дух Гоголя. Якщо аріумент Котляревського в “Е неїді” — 
це життєздатність і леґітимність автономної української куль
тури, тоді аріумент Гоголевих “Вечорів” та “М иргороду” 
(1835) — це ототожнення українськости з  провінційністю . Вже 
сама мова Гоголя, очевидно, була мовою “столичною ”, росій
ською, а публіка, до якої спрямовані його твори — всеім - 
перською. Коли сміх Котляревського — це см іх разом із сам о- 
впевненими троянцями-козаками, см іх Гоголя — це см іх над 
українською народною сільською стихією . Химерний ром ан, 
хоч і написаний українською мовою , по-гоголівському вкла
дається в імперський контекст. Він асоцію є украш ськість з  
нібито барвистою, привабливою “народною ” стихією , яка, 
однак, існує тільки в тотально безпрестиж ному культурному 
контексті: в селі. Таким чином химерний роман аргументує 
здебільш ого, мабуть, і несвідомо, відсталість, несутгєвість, 
марґінальність і сміш ність українського. Химерний роман  
демонструє своєму читачеві, що українська культура — це 
антитеза культури міської, новітньої, актуальної. В ін підкрес
лює і повторює сільсько-романтично-старосвітську символі
ку українського: в химерному романі обов’язково буде пасі
ка, наївно-хитра мудрість прислів’їв і приказок, нахил до  уо
соблення тваринного світу. Українська лю дина химерного
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роману — це нащ адок Рудого Панька: милий оригінал, хи
мерний дивак, який стоїть осторонь життєвої практики зви
чайної сучасної лю дини.

Отже, виходить, щ о химерний роман, який, на перший 
погляд, міг би фігурувати як український "національний” 
жанр, насправді є  аргументом проти української літератури 
як самобутнього явища. Ц е щ е один засіб підривання пре
стижу української культури, асоціюючи її з  стихією сільською, 
відсталою, безперспективною .

Проти ц ієї аргументації — очевидно, н е відверто в полеміч
ній  ф ормі, але самою своєю  суттю — виступає Ш евчуків “Д ім  
на горі”. Н аціональні засоби  химерного роману — фолкпьор, 
козаччина, фантастика — з ’являються в ньому, але із зовсім  
новими фущ щ іями. В они звільнені, передусім , від т ієї на
бридливої сміш ности — інш ими словами, кепкування, — яке 
визначає “химерну” тональність. Позаміський простір в Ш ев
чука — ц е н е село, не провінція, а краєвид, майже абстракт
ний, в якому розташ овані символічні місця й  речі (гора, д о 
рога, ріка, мряка, захід сонця). Історія — це н е те музейне 
минуле, окремі елементи якого продовжують тішити своєю  
мальовничістю, а тло, на якому роман розглядає р ізн і перед- 
сучасні пізнавальні можливості. Козаччина — ц е н е так гео
графічно-хронологічне, як філософське м ісце. Етноірафічний  
елемент включно з  народно-поетичною  фантастикою — це 
засіб н е для підкреслення місцевого кольорнгу, а звільнення 
фабули від реалістичної відображальности, щ о відкриває р о
ман для ш ирокого спектру читань та інтерпретацій.

Отже, “Д ім  на горі” Ш евчука недвозначно сигналізує свою  
участь в українській культурній традиції, але різко відмов
ляється від саморуйнівного трактування ц ієї традиції, такого 
характерного для химерного роману. Натомість у  ром ані тра
диція використовується як живий ґрунт для самовизначених 
літературних завдань. Таким чином “Дім на горі” стає аргу
ментом ж иттєздатности, природности, нормальности й  рівно- 
правности української літератури.

Ось яка аргументація криється у  творі, який на поверхні 
виглядає як ідеологічно нейтральний та далекий від пекучих 
питань дня. Гіпотетичний читач, який н е знає літературного 
й історичного контексту і бачить тільки зовніш ні риси рома
ну, міг би оцінити його як щ е один витвір пізнього неоро
мантизму, щ ось на взірець творів Германа Гессе. Але в своє
му літературному й  суспільному оточенні, як аргумент, пред
ставлений зовсім  специф ічній  публіці, роман Ш евчука є 
твором майже безпрецедентним: Він заслуговує на наш у пиль
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ну увагу не тільки тому, що виступає поза парадигмами ра
дянської програмової літератури, а й тому, що у самій своїй  
структурі відмовляється бути співвідповідальним за пропаїу- 
вання української культурної менш евартости.
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Відлига, література 
та національне питання: 
проза Валерія Шевчука

М ета ц ієї статті подвійна. Передусім спробуєм о інтерпре
тувати деякі риси літератури та літературної дискусії п ід час 
двох так званих “відлиг” в Україні — хрущ овської в другій  
половині 1950-х — на початку 1960-х років і ґорбачовської в 
другій половині 1980-х. П о-друге, намагатимемося простежи
ти крізь призму чергування відлиг та заморож ень творчу ево
люцію українського письменника, показового, хоч далеко н е  
типового для його ґенераціїГВалерія Ш евчука.

Культурно-політична відлига в М оскві й  Л енінграді — це 
не те сам е, щ о подібне явище в республіках СРСР. Є , очевид
н о, подібності в хронології та риториці. Чимало із вимог, ви
сунутих за Горбачова, наприклад,— в оф іційному житті д о 
тримуватись етичних норм , чесно говорити про колиш ні 
злочини держави, берегти навколиш нє середовищ е — про
голошуються в К иєві не менш е, ніж  у  М оскві. Але відміннос
ті в контексті породжують різницю  субстантивну. У  столиці 
ті, щ о настроєні опозиційно, вбачають центральну проблему 
системи в надмірній авторитарності їх н і відповідники у  рес
публіках реагують на ту саму авторитарність, але сприймають 
її як наслідок колоніялізму.1 У  центрі відлиги уможливлюють 
формулювання вимог демократизувати суспільство. У  республі
ках основна програма відлиг, деколи відвертіша, як, напри
клад, У Прибалтиці від 1988, деколи більш прихована, це — 
збереж ення національної самосвідомости й  відновлення авто
ном ії в різних сферах життя країни.2

Такі програми спочатку найчастіше  формулюються в ца
рині літератури: в літературних творах, також у  критиці, в 
літературних дискусіях та в позалітературних виступах і сим
волічних діях літераторів. Ц е н е повинно нас дивувати. Н е
зважаючи на сувору цензуру, література в Радянському Сою зі, 
не менш е, ніж  у Російській ім перії, часто була носієм  кра
мольних ідей. Відповідно до  ц ієї традиційної ролі, література 
звичайно швидко реаґує на кож не полегш ення ідеологічного 
контролю; під час ґорбачовської відлиги, вона активно відре- 
аґувала на оф іційне і відкрите запрош ення брати участь у  кри-
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тичному обговоренні досить ш ирокого діяпазону громадсь
ких питань.

Після смерти Сталіна 1953 року і, зокрема, після XX з ’їзду  
КП РС, з невеликим запізненням  порівняно з  М осквою  і 
Л енінградом, стали відчутними ознаки відлиг в У країні.3 
Вимоги поновлення української мови на її  законному м ісці в 
житті суспільства було висунуто привселюдно, було розш и
рено легітимну сферу українських історичних дослідж ень, 
можливою стала відкрита критика русифікації, особливо в 
системі освіти. Деяких, хоч далеко не всіх, репресованих пись
менників та українських комуністичних діячів 1920-х і 1930-х 
років було реабілітовано, здебільш ого посмертно. П ровідний  
український драматург міжвоєнного періоду, М икола Куліш, 
який загинув 1942 року в концтаборі, належав до ц ієї групи: 
однотомник його творів появився 1958 року, але без контро- 
версійних п’єс , які порушували тему українсько-російських 
відносин. Й ого сучасник, М икола Хвильовий, некоронова- 
ний король української прози 1920-х років, який після оф іцій
ного очорнення і цькування поповнив самогубство 1933 року, 
залишився persona non grata аж до відлиги середини 1980-х 
років, коли нарешті з ’явилися й замовчувані п ’єси  Куліша. В 
1950-х роках відлига в українській літературі як такій, на про
тивагу літературному журналізмові, починалася поволі. П ер
шим її передвісником був Олександер Довженко. Й ого заклик 
розширювати творчі межі соціялістичного реалізму4 звичай
но розглядається на Заході як один з двох початкових пунктів 
української відлиги. Другим вважається публікація Д овж ен- 
кової ліричної автобіографічної кіноповісті “Зачарована Д ес
на” (1956), розповіді про дитинство в дореволю ційному селі. 
Твір задав тон певній частині прози 1960-х.

Довженко помер 1956 року і, впродовж кількох років, його 
пізні твори були немовби тією  ластівкою, якій не пощ астило 
зробити весни. Парадоксально, але саме серед часткового 
політичного замороження 1958—1961 років відбулася раптова 
якісна зміна в літературній творчості З ’явилася ціла низка 
талановитих молодих поетів, народжених в 1930-х роках, се
ред них Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Симоненко, М икола 
Вінграновський та Віталій Коротич. (Деякі з  них пізніш е мали 
відіграти провідну ролю у відлизі 1980-х. 1986 року, напри
клад, К оротич став редактором всесою зного тиж невика 
“Огонек”, одного з провідних органів гласности).

Поезія ш істдесятників, як почали називати нових поетів, 
індивідуальна за тоном і насичена патосом щ ирости, ніби  
символізувала виникнення, після років сталінської підозри й
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страху, нового почуття віри і надії. Правда, із західньої пер
спективи ліричний суб’єктивізм ш істдесятників міг деколи  
виглядати сантиментальним, їхній  полемічний т ів  —непо
етичним риторизмом, а ш ироко хвалене-формальне експери
ментування, наприклад, Драча — новим винаходом модерніс- 
ш чного колеса.5 Але на тлі апробованої п оезії сталінізму вони  
виблискували новизною ; нічого подібного н е відбувалося в 
українській культурі після 1920-х років. Вони повстали проти 
генерації сталінських "батьків” , проголош уючи себе носіями  
тієї щ ирости й  невинности, яку Батьки втратили, колябору- 
ючи з і Сталіном.6 “А  мистецтво чисте тоді, коли роблять його  
і руками й  думками чистими”, проголошував 25-літній К оро
тич.7 Повстання дроти лицемірного інтернаціоналізму (ев
ф ем ізм у для російського культурного ш овінізму) сталінської 
ери йш ло паралельно з  поміркованим відновленням роман
тичного культу нації з  його героєм , національним пророком  
Тарасом Ш еченком, та канонічним текстом, поезією  "Любіть 
Україну” Володимира Сосюри (1944) — п оезією , написаною , 
щ об стимулювати патріотичні почуття під час Другої світової 
війни, скригикованою за  буржуазний націоналізм 1951 року і 
реабілітованою 1956-го.

П роза 1960-х н е відійшла від минулого так радикально, як 
поезія. Літературним скандалом 1968 року був роман “С о
бор” перш ого серед офіційно апробованих письменників, Оле
ся Гончара, який тоді був головою Спілки письменників Ук
раїни. Як підкреслив Іван Кошелівець, цей формально соц- 
реалістичний роман має позитивного героя та звичний сюжет 
(боротьба за  досягнення певної громадської м ети), але мета 
ця нова: охорона навколишнього середовищ а перед промис
ловим забрудненням та збереж ення старого собору, символу 
національної духовної спадщ ини.8 М ожна бути певним, що 
не за відхід від естетичної ортодоксальности, а за  свій зм іст 
роман зазнав безжалісних критичних нападів і був вилучений 
з читацького обігу аж д о  його трію мфальної реабілітації 
вісімнадцять років пізніш е. Якщо в 1960-х роках з ’являлися 
новації в українській прозі, то головно в коротш их жанрах. 
М олоді письменники тієї ж  Генерації, щ о й  поети — Євген 
Гуцало, Володимир Д розд, Григір Тютюнник, К>рій Щ ербак 
та ін .— відійшли від великих громадських тем війни і вироб
ництва і віддали перевагу суб’єктивному та ідилічному, часто 
зосереджуючись на внутрішньому світі героя, зокрема в п е
ріод дитинства, і вибираючи позаміські сюжети. Такий при- 
ватизм породив окремі беззаперечні перли, але також ство
рив схему для політично безпечної, але сентиментальної та
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нецікавої, сільської прози, що пізніш е дало привід багатьом  
письменникам  та критикам для п еси м істи чн ої д іягн ози  
невиліковного провінціялізму рідної літератури, зміцнюючи  
зсередини тавро марґінальности, накладене на українську 
культуру її колоніяльним статусом.

Валерій Ш евчук був одним із  визнаних нових талантів 
1960-х років. Між 1967 і 1969 роками вийшли три його книжки, 
“Серед тижня”, “Набережна, 12” та “Вечір святої осен і”, які 
своїм психологізмом та суб’єктивізмом вписувались у пара
дигму 1960-х. Далі настала десятилітня видавнича павза, під  
час якої Ш евчук, не припиняючи писання “для шухляди”, 
досліджував та перекладав українські ренесансові та барокові 
тексти. 1979 року з ’явилася збірка повістей “Крик півня на 
світанку”, потім збірка оповідань “Долина дж ерел” (1981), 
романи “На полі смиренному” (1983), “Д ім  на горі” (1983), 
книжка повістей “М аленьке вечірнє інтермеццо” (1984), ро
ман “Три листки за вікном” (1986) і  збірка повістей “К амінна 
луна” (1987).

Арешти представників української інтелігенції у 1965 році 
позначили початок кінця відлиги в Україні. Хоч твори Ш ев
чука з 1960-х років виходили окремими книжками і після ц ієї 
дати, вони й далі відбивали ентузіазм  більш раннього періоду 
і надію на можливість гуманніш ого суспільства. У “Н абереж
ній, 12” застосовано принцип організації тексту, яким Ш ев
чук залюбки послуговувався й пізніш е, змальовуючи послідов
но життя кількох груп персонаж ів, яких о б ’єднує факт про
живання в одному будинку. Д олі, мовби відокремлені одна 
від одної, виявляються переплетеними. В “Н абережній” жит
тя кожної квартири напочатку позначене якоюсь соціяльною  
проблемою : ш вець П авло —алькоголік, хлопчик Саш ко 
занедбаний самозакоханою матір’ю , Люся завагітніла перед 
шлюбом, а Бухгалтера мучить совість через дон ос, який він 
колись зробив на одного з  сусідів, через щ о той опинився в 
Сибіру. Але кожна з проблем твору поступово розв’язується, 
і будинок святкує своє оновлення на весіллі Лю сі та її  коха
ного. Твір можна розглядати як дбайливо структурований 
модель переходу від суспільного нездоров’я до одужання та 
похвалу вірі, надії і любові. “Набережна, 12” — одне з найпе
реконливіших стверджень можливости соціального та людсь
кого поліпш ення, що з ’явилися в українській літературі п ід  
знаком відлиги.

В тому самому томі, що й “Набережна”, було надруковано 
“Середохрестя”, повість, в якій набагато відвертіше підно
сяться цінності перш ої відлиги. У “Середохресті” з симпа
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тією  зображ ено людину-самітника — студента, який відкидає 
компроміс із системою , відмовляється вступати д о  комсом о
лу, витримує “конструктивну критику” однокурсників і через 
все це вважається безнадійним  ексцентриком. Сатиричне 
вістря розповіді сцрямоване дроти молодих кар’єристів, які 
вже в університеті сповідують обивательство та матеріялізм, 
характерні для “зрілого” св іїу . Твір є  прикладом критичної 
реалістичної прози, яка згодом  стала характерною для відлиги 
1980-х років, але від якої сам Ш евчук пізніш е відійш ов.

У “Вечорі святої осен і” (1969) з ’явився вже більш мелан
холійний тон , пов’язаний із зображ енням вічних людських 
проблем. Спостереження, щ о надії, народж ені відлигою, н е  
сповнилися, звичайно, було зформульоване н е прямо, а через 
песим істичні судж ення про м ож ливості лю дського буття 
взагалі.

М овчанка Ш евчука між 1969 і 1979 роками, безперечно, 
була наслідком оф іційної неласки, як і мовчанка Л іни К ос
тенко. М ихайло Осадчий, інтелектуал, комуніст, вперше за
судж ений за  націоналістичні відхилення в 1965 році, відзна
чив, щ о серед небагатьох лю дей, які листувалися з  політв’я з
нями його табору в М ордовії, були Василь Стус і Валерій 
Ш евчук. “Листи Ш евчука”, писав Осадчий, “були як неве
личкі новели. їх  зачитували”.9 Знаки солідарности з  політич
ними в’язнями влада ледве чи могла сприйняти прихильно. 
Ш евчук не був одним із репресованих 1965 року і н е  впав 
жертвою хвилі обш уків та арештів 1972 року, яка підтвердила 
існування нової політичної зими в Україні.10 Але, на відміну 
від багатьох із колег —Драча, Д розда, Гуцала, Коротича та 
інш их, кар’єри яких н е зупинилися в 1970-х — Ш евчук н е  
входив у компроміси, щ об забезпечити собі можливість публі
куватись. Й ого твори, написані впродовж цих десятьох років, 
виявили більший потенціял для підриву устійненої ієрархії 
“центр — провінція” , ніж  його раніш і твори. Й ого переклади 
і видання українських авторів 16-го, 17-го і 18-го століть 
наново дарували українській інтелігенції епізоди культурної 
історії України, які раніш е, великою мірою, ігнорувалися чи  
приховувалися. Очевидно, Шевчук не був єдиним подвижником  
цього проекту, але, наприклад, левина частка перекладів у  збірці 
“Аполлонова лютня” (1982) та в першому томі нової шеститом
ної антології української поезії (1984) належали йому, як також 
дбайливо анотований переклад літопису Самійла Величка, 
який з ’явився в журналі “Київ” в 1986—1988 роках.

Віднайдення бароко для української національної свідо- 
мости мало велике символічне значення. Бароковий період
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17-го та 18-го століть був останнім, в якому Україна мала 
самостійну, за словами Чижевського, “повну” культуру.11 Її 
діяпазон охоплював культуру і аристократичну, і народну; вона 
(культура) проявлялася в широкому спектрі мистецтв, зокре
ма в музиці, архітектурі й літературі, і в специфічних м ісце
вих стилях; вона мала визначних інтелектуальних провідників 
серед своєрідної еліти церковників та вчених у  К иївській  
Академії. П еріод бароко також збігався з  останнім періодом  
української політичної автономії напередодні закінчення про
цесу асиміляції України в Російську імперію до  останньої чвер
т е  18-го століття.12

Звичайно, Ш евчук рівночасно освоїв цю культурну скарб
ницю як матеріал для себе. Коли його твори знову побачили  
світ, в них з ’явилися нова історична софістикованість і нове 
філософське підгрунтя для його меланхолії, пов’язаної з  кра
хом відлиги. Й ого найпершим авторитетом тепер став Гри
горій Сковорода, а найбільш ціненими чеснотами — стоїчна 
хоробрість та витривалість. В оповіданні “Крик півня на світан
ку” з однойм енної збірки, наприклад, центральним симво
лом нестабільносте та переходовости світу є  ріка, в якій щ од
ня купається хлопець-герой. Хлопець відчуває суєтність Л ю 
бови і навіть мистецтва, але йому вдається збагнути, щ о суть 
і велич вічносте можна пізнати в одній хвилині — наприклад, 
коли півень співає на світанку.

Твори Ш евчука почали знову оф іційно толеруватись при  
кінці 1970-х років, добрих ш ість років перед відлигою Горба
чова і ще в середині періоду, який радянська преса згодом  
почала називати “брежнєвсько-сусловським застоєм ”. П овер
нення Шевчука до відносної ласки не було чимось винятко
вим. Як показав Роман Солчаник, у  1978—1979 роках без 
великого розголосу в культурній сф ері відбулися зм іни, які 
можна розглядати як прояви нового порозуміння держави з  
українською інтелігенцією .13 Відблиски такого “примирення” 
стали видимі і в літературі. Так званий химерний роман, тра
диція якого була пов’язана з  Рабле і Стерном і  який, без
сумнівно, дістав поштовх від нових перекладав латино-ам е- 
риканської прози, зокрема Ґабрієля Ґарсії М аркеса, відкри
вав можливість для гумористичного та іронічного трактування 
дійсносте, хоч він (химерний роман) ніколи не розвинув сво
го потенціялу до соціяльної критики.14 Фантастика і іротеск  
доповнили коло можливостей таких письменників, як Роман  
Іваничук і, найважливіше, Валерій Ш евчук. Ситуація вигля
дала так, неначе досягнуто компромісу: письменникам було 
дозволено новаторство у формі й тематиці п ід умовою , щ о



Канон та іконостас 119

вони н е переступатимуть відомих ідеологічних меж . Ю рій 
М ушкетик, який незабаром став головою  Спілки письмен
ників України, написав два романи на бездоганну тему (кол
госпи та їхн і проблеми), які, однак, представляли соціяліс- 
тичний реалізм у  його найбільш аналітичному і вірогідному 
прояві. “П озиція” (1979) та “Рубіж ” (1984) багато в чому ви
передили критичний тон, який став майже обов’язковим для 
пізніш ої літератури періоду гласности. Павло Загребельний, 
попередник М ушкетика за  кермом Спілки письменників і до  
того часу автор о б ’єм ного, але н е вельми визначного, корпусу 
творів, написав іронічний та грайливий роман “Л евине сер
ц е” (1977) та формально софісгикований історичний роман  
“Я , Богдан” (1983). О станній твір показовий для природи  
нового соціального контракту в літературі. Герой Загребель- 
ного, Богдан Хмельницький, постає у  внутріш ньому м онолозі 
трьох оповідачів: історичного персонажа з 17-го століття, брон
зової статуї Хмельницького, встановленої в К иєві в 19-му 
столітті, і  позачасового духу Богдана, який витає над Украї
ною . Таке експериментування в царині оповіді, неможливе за  
попередньої соцреалістичної м онополії, все ж  таки, збалян- 
совувалося скрупульозною  ідеологічною  ортодоксальністю: 
роман підкреслено схвалював обм ін важковибореної незалеж - 
носги козацьких земель від Польщі на підлеглість московсь
кому цареві.15

Отже, Ш евчук повернувся до  українське» літератури, але в  
цей двозначний період перед відлигою 1980-х. Й ого н е приймали 
з розкритими обіймами, і аж поки, у  березні 1988 року, Ш ев
чук не отримав Державної премії ім ени Ш евченка в галузі 
літератури, критики звертали увагу на його “прозірну пери- 
ферійність” і підкреслювали “црорахунки” у  його “худож ній  
реалізації принципу історизму” .16 Твори, які з ’явилися тепер, 
готувались довго. “Дім  на горі” було написано, згідно з  п о
міткою автора, м іж  1966 і 1980 роками, а “Три листки за  
вікном” у 1968—1981. “Д ім  на горі” дотримувався соціально
го контракту тільки в тому, щ о не заперечував відверто офіцій
них догматів: занадто езотеричний, щ об зробити це в очевид
ний спосіб, роман допускав прочитання між рядками, як опо
зиційний текст. “Д ім  на горі” — ц е твір неабиякої складности, 
який ми розглянули більш детально в інш ому м ісці.17 Тут вис
тачить сказати, щ о в основі роману протиставлення між двома 
моделями часу. В одному з  них час — архаїчний, мітичний і 
циклічний; з огляду на ц е верпшна лю дського задоволення 
вбачається у  внутрішньому спокої. У другому — час лінійний, 
неспокійний, моторош ний, модерний; його наративним екві-
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валентом є повороти та несподіванки, характерні для жанру 
новелі. Останній з цих двох протилежних моделів отримує в 
романі негативну оцінку. Цей аргумент на користь архаїчно
го — аргумент запізненого романтизму і, як такий, не н о
вий —відіграє ролю у доведенні автентичности та легітим- 
ности української культури. Роман побудований з тих еле
ментів — етнографічний гротеск, фантастика, народні віру
вання, сільський пейзаж — які від часів Гоголя були визна
чальними символами України, як етнографічного, см іш ного 
та провінційного начала.18 Ш евчук перетворю є ц і елементи  
так, що роман, залишаючись незаперечно українським, відмов
ляється від стереотипової самопринизливої жестикуляції і, 
таким чином, протистоїть одній з основних стратегій російсь
кого культурного імперіялізму.

Коли, в 1986 році, ознаки ґорбачовської відлиги стали 
відчутними і в Україні, основною  серед них був протест про
ти імперіялізму доміную чої культури. Головною причиною  
нової толерантности щ одо критики було бажання центру по
жвавити обмін ідеями в інтересах м одернізації та поліпш еної 
економічної ефективности, але цей намір був, якщо не зірва
ний, то бодай відсунений на другий план розвитком подій. 
Енергія гласности пішла головно в культурну сферу: виправ
лення перекручень історії, зокрема викриття реж имних зло
чинів, і повернення відчужених культурних скарбів. Ц е сто
сувалося й України, де письменники — серед яких не ос
танніми були ті, які у 1970-х роках п ід  тиском  реж им у  
продемонстрували свою лояльність —наново вийшли на гро
мадські позиції, які посідали в 1960-х. На дев’ятому з ’їзд і 
Спілки письменників України і восьмому з ’їзд і Спілки пись
менників СРСР, які відбулися в червні 1986 року, було 
викладено основні скарги української інтелігенції. У багатьох 
випадках це було повторення тем із 1950-х і 1960-х років, але 
набагато гостріше. Поети Дмитро Павличко та Борис Олійник 
вийшли на авансцену, артикулюючи загальновідомі, але раніше 
замовчувані, істини. Стало можливим зняти табу з репресо
ваних письменників і діячів та цілих періодів української куль
турної історії, зокрема 1920-х і 1930-х років. Було викрито 
цілу низку ганебних явищ: що за доби  застою  багатьох ав
торів несправедливо цькували; що літературна критика пере
творилася на доноси; що історичні пам’ятки пляново знищ у
вались; що природну та культурну спадщ ину країни було 
занедбано через надмір бюрократії та корупції. П оказано ж а
люгідний стан української культури: катастрофічно скороти
лися сфери офіційного вживання української мови, різко змен



Канон та іконостас 121

шилося число шкіл з українською мовою навчання; дедалі 
більш е дітей  в російськомовних ш колах звільнювалося від 
вивчення української мови; число назв і тиражі українських 
книг та журналів українською мовою зменшувались; кіноін- 
цустрія України майже перестала випускати українськомовні 
фільми. П исьменники висунули під час обговорення цих бо
лючих питань відповідний набір вимог: дослідити навмисно 
забуті культурні явища і епохи; перевидати твори письменників 
та діячів 1920-х та 1930-х років — включно навіть з М иколою  
Хвильовим, який пропагував орієнтацію  української літера
тури на “психологічну Европу” і породив незм інно контро- 
версійне гасло “геть від М оскви”; перекласти українською м о
вою і видати літописи К иївської Руси та козацької доби. С е
ред найбільш их несподіванок для західніх спостерігачів були 
.вимоги досліджувати організований державою Голод 1932 і 
1933 років, саме існування якого перед цим оф іційно запере
чувалось. (Впродовж 1988 року Голод ставав дедалі більш прий
нятним об ’єктом для журналістичних та літературних тракту
вань.)19 Прозвучали повторні заклики, в тому числі і дуж е 
оф іційні, з  боку самої Спілки письменників України, зроби
ти українську мову обов’язковим предметом навчання у  всіх 
школах в Україні і, шляхом конституційної зм іни, проголо
сити її  державною мовою УРСР. Спільним ґрунтом для бага
тьох із цих скарг та вимог було бажання зберегти символи 
української культурної ідентичности, особливо українську 
мову. Центральною метафорою для цього дискурсу стала куль
турна екологія, поняття, щ о його увів в українську (і, можливо, 
радянську) літературу Олесь Гончар у  ром ані “С обор”. У  “С о
борі” прозвучав аргумент, щ о втрата будь-якого витвору людсь
кого духу, а тим більше цілої культури або мови, була б такою  
ж трагічною для людства, як знищ ення природного середо
вища. Н е дивно, щ о питання екологічного виживання і ви
живання національної культури переплелись у країні, на те
риторії якої відбулася Чорнобильська катастрофа і в якій  нову  
атомну електростанцію  планували побудувати в Чигирині, 
одній із столиць козацької держави і, таким чином, одному із 
найцінніш их історичних місць України. Зв’язок між культу
рою та екологією  підкреслювався і у  платформі радикального 
Культурологічного клюбу в К иєві (групи, яку влада зацькува
ла, незважаючи на гласність), і в багатьох передвиборчих кам
паніях напередодні виборів народних депутатів СРСР в бе
резні 1989 року.

З огляду на те щ о нова відлига наново ополітизувала пи
тання української культури, провідні представники тієї куль
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тури, письменники, опинилися в ролі політиків. Двадцять 
шість письменників були кандидатами в депутати у виборах 
1989 року. Багатьох із  них висунула не Спілка письменників, 
а —колективи робітників. Сімох із них, у  тому числі О .Гонча- 
ра і Б.Олійника, було вибрано. Тижневик Спілки письмен
ників “Літературна Україна” почав відігравати дедалі більш у 
політичну ролю , друкуючи проекти статутів нового Товари
ства Української М ови та Н ародного Руху України, останній  
всупереч енергійній опозиції з  боку консерваторів.

Спалах активности літераторів позначився і на літератур
них творах. Невідкладні літературні відгуки на “гарячі” п одії 
чи питання стали для письменників майже обов’язковими. 
Тему Чорнобильської аварії, наприклад, використали у своїх  
художніх творах, серед багатьох інш их, Світлана Й овенко, 
Володимир Яворівський, Ю рій Ш ербак, Іван Драч та Борис 
Олійник. О фіційне заохочення критикувати систему, підкріп
лене новою свободою  писати правду про минуле, дало по
штовх документальному реалізму, який мінімалізував різни
цю між літературою і репортажем. Творці експериментальної 
прози 1960-х років — Ю рій Щ ербак, автор іронічно-грайли
вої “Хроніки міста Я рололя” (1968), та Володимир Д розд, 
формально вибагливий роман якого, “Катастрофа” (1968), було 
перевидано 1988 року після двадцятилітньої заборони — те
пер воліли писати тверезо реалістичним стилем. У  вступних 
заувагах до свого роману “Н овосілля” (1986—1987) Д розд пи
сав: “Я визначив би жанр своєї нової роботи як роман публі
цистичний. [...] Вразити читача особливими худож німи нова
ціями — такого завдання перед собою  н е ставив. Я  ставив 
перед собою  єдине завдання —зловити, відобразити, відзер- 
калити мить нашого ш видкоплинного життя, те нове, щ о сьо
годні народжується”20.

Основна принада “Новосілля” та інш их творів, щ о їх  кри
тики часто характеризували як показові — зокрема романів 
“Причини і наслідки” (1988) Щ ербака та “Тридцяті” Анато
лія Дімарова (написаний 1966 року і опублікований 1988) — 
полягала у їхній  злободенності. Якби не публікації давно за
мовчуваних творів, що їх  написали Хвильовий та Валер’ян ГЦцмо- 
гильний у 1920-х роках, чи Володимир Винниченко на пере
ломі століть, українському читачеві ґорбачовська відлига могла 
б, з  естетичного погляду, виглядати менш  цікавою, н іж  хру- 
щовська. Залишилося фактом і те, щ о, незважаючи на ре
абілітації творів п 'ятдесяти річної давности, найориґінальні- 
ші і найбільш новаційні твори 1960-х, 1970-х і навіть 1980-х 
років — поезія Ігоря Калинця та Василя Стуса (останній за
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гинув у  таборі 1985 року, коли відлига вж е почалася) — н е  
могли бути надруковані і  ледве згадувалися, так сам о, як  
“Більмо” О садчого, спогад з  тю ремного і  табірного життя, 
написаний дискурсом модерністичного роману, та культурна 
і літературна критика Євгена Сверстюка, Івана Світличного 
й  Валентина М ороза.

К оротко кажучи, перш і три роки ґорбачовської відлига н е  
породили нової естетичної візи. Навпаки, в цей час відроди
лася леґітимність примітивного реалізму та дидактичного па
ю су , які в к інці 1970-х спокійно вмирали поруч із догматич
ною  інтерпретацією соціалістичного реалізму.21 Друга відлига 
навіть не принесла з  собою  якихось яскравих нових імен: 
К остенко, Драч, Д розд, Щ ербак і Ш евчук, уж е п ’ятдесятирічні, 
надалі лишалися на провідних позиціях. З їхньою  громадсь
кою репутацією  м іг конкурувати хіба щ о Володимир Явррів- 
ський, який з ’явився на полі літератури н е п ід  час сам ої 
відлиги, а щ е при кінці 1970-х. Відсутність нової хвилі літера
торів, які були б такими ж  активними й  відважними, як свого 
часу ш істдесятники, стала предметом нарікань літературної 
критики. П розові твори, які висувалися, як визначні, були 
або давні (“С обор”), або, подібно д о  “С обору”, новаторськи
ми тільки тематично, як, наприклад, роман Дрозда “Спек
такль” (1984), сатира на письменника як вірного слуги дер
жави та своїх власних матеріяльних інтересів. Незважаючи на 
це, і, мабуть, внаслідок пристосування до  нових реформа
торських імперативів, проза загалом уникнула гострих кри
тичних нападів. М ожливо, компенсуючи ц е, критики виси
пали своє невдоволення н а нових поетів, яких судили обо
в’язково за  стандартами сенсаційних 1960-х років і які на цьому 
тлі виглядали відносно блідо.22

Хоча вим ога, висловлені п ід час відлига 1980-х, були ра
дикальніш , н іж  вимоги 1950-х і  1960-х років, ґорбачовській 
відлизі було притаманне почуття обереж ности й  розрахунку, 
не характерне для її попередника. Я к висловився Віталій К о
ротич, “ми щ е довго будемо вчитися демократії, постійно при  
цьому оглядаючись”.23 Українські актори у  драмі гласности 
безсумнівно усвідомлювали свою непевну сш уацію : при най
менш ому похолоданні політичного клімату їхня діяльність на 
захист національної культури могла бути інтерпретована як  
заперечення непоруш носга єдиного і неподільного Радянсь
кого С ою зу і наново активізувати звинувачення у  бурж уазно
му націоналізмі. З  огляду на це, культурні вимоги дуж е часто 
висувалися у вигадливо необразливій формі: у  школах треба 
зміцнювати викладання української і російської м ов, держав
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ними мовами мають бути українська і російська. Навіть сен 
саційна промова Дмитра Павличка на пленумі Спілки пись
менників України в червні 1988 року, в якій він попередж у
вав, що внаслідок зменш ення числа українських шкіл може 
виникнути ситуація, при якій українське шкільництво виживе 
тільки в Канаді, починалася славословієм на адресу російсь
кої мови і знімала вину за оплаканий стан рідної мови з  цент
ральних органів у М оскві.24 Ця обережність була, зв існо, пере
дусім стратегічною — через побою вання, що передчасна й  
занадто гостра постановка питань може викликати оф іційну  
реакцію і стати загрозою для вже завойованих позицій- Д а
вався взнаки, мабуть, особистий досвід п ’ятдесятирічних д ія
чів, які в 1960-х були молодими радикалами. Навіть якщо їм  
вдалося не уникнути арешту, їх цькували в пресі, певний час 
не друкували їхніх творів. Іван Д зю ба, наприклад, написавш и 
свій славнозвісний трактат “Інтернаціоналізм чи русифіка
ція?”, зазнав цькування й приниження аж до арешту 1972 
року.25

Літературний журналізм також виявляв обереж ність, зок
рема щодо тем, пов’язаних з національним питанням. К ри
тика, в якої вимагали рецепт для нової літератури, не зуміла 
запропонувати нову концепцію , не зважаючи на довгі диску
сії в колонці “Літературної України” “Література в час пере
будови”. Принцип, що характер літератури мають визначати 
ті чи інші державні надзавдання, залишився незмінним. Л еонід  
Новиченко, незнищ енний речник культурної політики, ледь- 
ледь забарвленої лібералізмом, висловлював не просто оф іцій
ну, а й громадську думку, стверджуючи, щ о, в “новій літера
турній епосі”, яка щ ойно почалась, основне завдання літера
тури “допомогти кардинальним процесам перебудови”.26 Інша 
сивоголова критична теза, яка спочатку не викликала запере
чень, стосувалася авторитету “радянської багатонаціональної 
літератури” щодо літератури української. Одним із штампів 
критики в 1986—1987 роках було нарікання, щ о такі сенсаційні 
твори, як “Плаха” Чінгіза Айтматова чи “Сумний детектив” 
Віктора Астаф’єва, не з ’явилися сперш у в українській літера
турі. Вважалося очевидним, що для престижу української літе
ратури необхідно повторювати явища, які звертали на себе  
увагу на всесою зній арені.27 П ізніш е, деякі українські крити
ки й письменники намагалися протидіяти цьому симптому 
комплексу культурної менш евартости, передусім мобілізую чи  
літературну громадську думку проти Віталія Коротича, який 
використав свою всесоюзну відомість як редактор “Огонька” 
для того, щоб висловитися негативно про естетичні стандар



Канон та іконостас 125

ти української літератури.2* О бурення Коротичем було відгу
ком на центральну проблему сучасної української культури: її 
колоніяльний статус, про який і сьогодні не можна говорити 
відверто. Такий стан ставить творчу інтелігенцію перед вибо
ром між  культурою, таврованою цровінціялізмом, та коопта
цією  культурою метрополїї, на щ е більшу некористь рідної 
культури.

Саме той  факт, щ о у  своїх зрілих творах Валерій Ш евчук 
запропонував вихід з ц ієї дилеми, уповноважив нас на почат
ку ц ієї статті назвати його нетиповим, але показовим, пись
менником своєї епохи. Гласність н е сполітизувала Ш евчука. 
На відміну від своїх колег, Щ ербака чи Драча, він рідко вис
тупав із запальними промовами і не займався політичною  
діяльністю. Але в одному з небагатьох інтерв’ю  Ш евчук опи
сав колоніяльну хворобу української культури чітко і відважно, 
як мало хто інший:

У  нас піш ла мода порівнювати стан російської літератури 
з українською , при цьому н е з ’ясовуючи ряд важливих 
моментів:
а) українська література, коли хоче залишитися явищем  
оригінальним, а н е вторинно-провінційним, не мусить дуб
лювати культури інш ої, сильніш ої, інакш е вона втратить 
власне обличчя;
б) видавнича база російської літератури без порівняння 
ширша й  більша, ніж  у  літератури української;
в) соціально-політичні умови в обох республіках р ізн і. Ч е
рез те ті самі процеси (рух до  гуманітаризації літератури й  
демократизації життя) відбувалися по-різному. В Росії літе
ратурного процесу так н е зупиняли й  не обривали, як на  
Україні, д е  з  літературою розправлялися поліцейськими  
методами. Згадаймо політичні арешти 1965-го і 1972 років, 
згадаймо, щ о в літературу свідомо н е пустили постш істде- 
сятників-поетів і тим самим перервали правильний літе
ратурний розвиток; частина ш істдесятників [...] були з літе
ратурного процесу усунуті, частина потрапила за  грати [...]. 
О тже, українська література н е в застої перебувала, як  
російська, а в мало н е розгром і.29

Так само уникаючи евфемізмів, Ш евчук говорив про ото
тож нення культури Радянського С ою зу з російською  культу
рою , через щ о література українська стає практично невиди
мою: “[центральні] журнали українською літературою не цікав
ляться анітрохи. Ц е й зрозуміло: в суті своїй вони російські, а
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не загальносоюзні. [...] справжньої “друж би літератур” таки 
не існує — це поки що одна з  оф іційних ф ікцій”.30

Ш евчук не пристосовував манери та зм істу своїх творів до  
нової відлиги, радш е, під час відлиги стало ясно, щ о він зф ор- 
мулював багато з її аргументів ще тоді, коли це було небез
печно. “Три листки за вікном”, роман, який з ’явився 1986 
року, було сприйнято як книгу своєї еп охи ,— щ о й було 
підтверджено нагородженням Ш евчука у 1988 році Держав
ною премією імени Т.Г.Ш евченка в галузі літератури. (С имп
томатичним для тогочасних суджень щ одо цінности реабілі
тованої та нової літератури було те, щ о в наступному році 
жоден живий автор не був удостоєний ц ієї нагороди. Її отри
мав посмертно Григір Тютюнник (1931—1980), письменник, 
який, як і Ш евчук у 1970-х роках, не піш ов на компроміс.)

Панегірики, які передували нагороді, хвалили “Три лист
ки за вікном” більш -менш  як твір, в якому втілено авторизо
вану Горбачовим критику бю рократизм у та суспільства, 
позбавленого ініціятиви та почуття відповідальносте.31 Хоч 
такі елементи, безсум нівно, теж  входять у  сатиричний плян 
роману, винятковість твору полягає у його езопівському відоб
раженні питання колоніалізму.

Роман складається з  трьох частин. Д ія  відбувається в Ук
раїні у 17-му, 18-му та 19-му століттях — у трьох століттях, 
протягом яких почато й заверш ено перетворення країни з  
незалежної козацької республіки в жмут російських губерній. 
Три фіктивні автобіографії ілюструють поступове обниж ення  
прагнень людського духу, яке в ром ані зображ ене як пара
лельне до втрати національної автономії. У  перш ій розповіді, 
побудованій за схемою “більдунґзроману” (роману про вихо
вання й освіту), герой, Ілля Турчиновський, виходить у світ, 
як Сковорода, щоб шукати правду. На кожному кроці воро
жий світ ранить його; увесь час його супроводжує персоніф і
кований Страх; але, незважаючи на це, Ілля осягає персо
нальної мудросте і спокою . В другій розповіді П етро, наща
док  Іллі і лю дина доби  П росвітництва, також  зайнятий  
пошуками, але вже в ролі слідчого у службі держави: його 
завданням є розкрите ланцюги причин та наслідків, які б  
раціонально пояснили серію  загадкових злочинів. Централь
ний персонаж останньої розповіді, Киріяк Автомонович С а- 
тановський, є гротесковим Ш лемілем, який ум іє невидимо 
пересуватися разом із тінями інш их лю дей. За проф есією  вчи
тель, він, однак, зацікавлений не мудрістю Іллі, не о б ’єктив
ним і практичним пізнанням Петра, а постійним і патологіч
ним спогляданням того, що в людській природі найгірш е.
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Саме цю  останню  розповідь криш ки, намагаючись побачиш  
в романі Ш евчука магістральний дискурс гласности, прочита
ли як прямолінійну соціяльну сатиру, спрямовану проти типу 
людини-бюрократа.

Але книжку можна з  більшою підставою інтерпретувати як 
критику викривленого й  безконтрольного просвітництва в 
централізованій імперській державі. Ідеалі ефекгивности та 
впорядкованого суспільства — цінності не тільки Російської 
імперії після реформ Петра П ерш ого, а й  реформаторських 
плинів Горбачова —розмасковуються, як схильні до антилюдсь- 
ких деформацій. Щ об представиш  ц і спостереження як само
зрозумілі, майже як штампи, відомі європейській культурі впро
довж останніх двох століть, Ш евчук використовує улюблену 
метафору романтичної культурної критики 19-го століття — 
автомат. (Ц е слово перекликається з  патронімом Сатановсь- 
кого, “Автомонович”.) Вчитель Сатановський визначає себе 
рівночасно як інструмент і  як жертву перетворення суспіль
ства у  мертвий, бездупш ий механізм. “М и готуємо цих дітей  
стати коліщатками д о  велетенської лю дської машини, якою є  
наша імперія, але чи н е коліщатка м и самі? Чи н е механічною  
стаю я лю диною , сидячи за  цією  кафедрою ...7”32 Читач має 
підстави дійти висновку, щ о чим досконаліш е людина вхо
дить у псевдораціональний порядок, встановлений державою, 
тим обмеженіш ими стають можливості автономного духовно
го життя.

Ш евчук розробляє також інш у романтичну тему, особливо 
важливу в колоніальном у контексті: відкинення претензії 
Просвітництва стати над усіма культурними відмінностями, 
підносячи тільки спільний досвід просто людського. В персо
наж і Сатановського таке нібито піднесення над культурними 
відм інностям и подається як заперечення самого себе, як  
нігілістичне відкинення власного права на ідентичність: “Я ”, 
твердить Сатановський під час прийому на роботу, вживаючи 
етнічну наклейку, яка найяскравіш е символізує імперське 
підкорення українців, “малоросіянин. Але н е з  тих, хто виді
ляє їх  в особливе плем’я ”.33 Ц е твердження становить частину 
його успіш ної стратегії здобути прихильність своїх керівників 
в державній служ бі, вивчаючи та вдовольняючи їхн і бажання. 
Національне самозаперечення Сатановського творить части
ну його самоліквідації як людини. Воно необхідне для при
стосування його особи  до  його м ісця в імперській ієрархії; 
воно підтверджує його дегуманізацію .

Безсумнівно, ж оден радянський критик н е запропонував 
такої інтерпретації “Трьох листків”. Н е можна твердити, що
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аргумент, який ми побачили в романі, обов’язково збігається 
зі свідомими намірами автора (про які ми, зреш тою , вже в 
принципі нічого не можемо знати). Однак, створивши склад
ний твір, який допускає таке політичне прочитання, Ш евчук 
пішов набагато далі, ніж його сучасники (за винятком тих, 
хто, як В’ячеслав Чорновіл чи М ихайло Горинь, не мали на 
той час громадського голосу поза органами самвидаву). Ш ев
чук дозволив своїй критиці проникнути глибш е за симптоми  
бюрократизованого імперіалізму і впізнати та засудити імпер
ську хворобу як таку — або, точніш е, він створив для чуйного 
читача можливість саме так інтерпретувати його критику.

Формулювати такі аріументи не є однією  з  дозволених  
функцій гласности. Роман “Три листки” може функціонува
ти так, як тут описано, завдяки езопівській двозначності: текст 
можна прочитати також як політично невинний чи лояль
ний. Це — риса, від якої українська література, незважаючи 
на стан відлиги, поки що не мож е безпечно відмовитись.

Загальною тенденцією  відлиг є  підривати той авторитет, 
який дозволив їм повстати. Це і є  причиною схильности відлиг 
кінчатись раптовими приморозками та відновленням репресій, 
про що свідчить досвід країн Східньої Европи та СРСР від 
часу Другої світової війни. Відлиги в неросійських частинах 
Радянського Союзу становлять особливу проблему для цент
ральної влади. Вони сприймаються не просто як обіцянки  
змодифікувати зовніш ні атрибути держави, а як загроза те
риторіальній цілісності. Антиколоніяльний тон відлиг на п е- 
риферіях СРСР б ’є по одному з найулюбленіш их мітів цент
ру, успадкованих від Російської імперії. Ц е міт про гармоній
но приєднані і тепер невідривні одна від одн ої території. 
Внаслідок цього в Україні лібералізація навіть за Горбачова 
пішла зовсім не так далеко, як в інш их місцях. Політичне 
виживання брежнєвця Володимира Щ ербицького на чолі К о
муністичної Партії України мало свої відповідники і в куль
турній сфері: зміни в освіті, у практиці збереж ення історич
них пам’яток і в мовній політиці відбувалися болісно і по
вільним темпом, якщо взагалі вони відбувалися, а критична 
аналіза культурної ситуації в Україні, яка б пішла далі про
стого переліку симптомів, залишилася майже неможливою.

Показовість Валерія Ш евчука полягає в тому, щ о він усві
домлює ці обмеження української відлиги і підходить до  пи
тань, які вона не тільки не розв’язує, а й не називає. П робле
ми, на які звертає увагу Ш евчук, глибш і ніж  просто невико
нання певних автономістських вимог. Він розум іє, щ о навіть 
ті вимоги, що під час відлиги допускаються до  арени гро
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мадського обговорення, є тільки ознаками безвихідної ситу
а ц ії, в як ій  оп ин и лася українська радянська культура. 
Будь-яка відлига в Україні, як підказує дотеперіш ній досвід, 
розв’язує сили, щ о кристалізуються як традиційний роман
тичний націоналізм  19-го століття, що обстоюють мову, істо
рію , фолкльор та природу як загрож ені символи національної 
ідентичности і протистоять універсалізму, який ототожнюється 
з нищ івною ідеологією влади. Імпліцитним в дискурсі українсь
ких відлиг є відчуття, щ о, поки н е розв’язано щдставових 
питань національного і національно-культурного виживання, 
не можна перейти до  нових проблем і нових культурних за
вдань. Але така розв’язка немож лива, поки існує імперія. 
Ш евчук символічно віддзеркалив ситуацію глухого кута у  третій 
частині "Трьох листків” , де середина 19-го століття є кінцем  
історії: Російська ім перія, в якій ж иве Сатановський,— ц е  
згідно з  його промовистим прізвищем, пекло — місце н е тільки 
неприєм не, а й  вічне.

Особливі проблеми культури, обтяж еної такими нерозв’я
заними питаннями, недостатньо відомі і мало зрозум ілі за  
межами ім перії. Так сам о і всередині ім перії головні речни
ки української культури, ї ї  письм енники, рідко сприйма
ються із  зрозум інням . В они ризикують: їх  можуть н е тільки  
таврувати, як ворогів реж иму; у  суспільстві, щ о звикло виз
начати мотивації як наслідки класових інтересів, їх  можуть 
також трактувати, як невелику та спеціялізовану елітну гру
пу, щ о намагається оборонити свої привілеї, а тому прив’я 
зана д о  української культури, як до  причини свого існування. 
Адже українська культура — це визначальний атрибут ук 
раїнського читача, єдиного споживача того анахроністич- 
ного продукту українського письм енника, української л іте
ратури. Задовольняю чи ц ей  вузький ін тер ес, вони готові 
відіграти ролю  реакціонерів та обскурантистів, протистоя
чи раціональності одном овної та однокупьтурної держави.

Від лиги в Україні н е припинили ворожих інтерпретацій та
кого типу, але, бодай, уможливили висловлення альтернативно
го погляду. Вони виявили боротьбу слабкої периферії за те, щоб 
не віддати залишків своєї жиггєвосги всесильному Центру. Вони 
висвітлили репресивні культурні ієрархії всередині нібито бага- 
токультурної держави. Але вони не змогли їх  змінити.

В основі статті доповідь, виголошена на конференції “Відлиги” Ав
стралійської і Новозеландської асоціації славістів, Університет ім. Мо- 
наша. Мельбурн, 11—13 лютого, 1988.
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Тарас Шевченко 
і його доба у творчості 

Валерія Шевчука

Зображ ення постаті Тараса Ш евченка в більших і менш их 
прозових творах різного жанру і різного рівня художнього 
домислу стало пош иреним явищем в українській радянській 
літературі. З белетризаціями різних етапів біографії Ш евчен
ка виступали (якщ о починати облік тільки від 60-х років) 
Олександер Ільченко, Л еонід Смілянський, Дмитро Косарик, 
М ихайло Рубаш ов, Дмитро К расицький, Василь Ш евчук, 
Володимир Дарда, Оксана Іваненко та Зінаїда Тулуб.1

Валерій Ш евчук не належить до  тих авторів, щ о висунули 
Ш евченка тематично на перш ий плян своєї твррчости, хоч  
відом о, щ о Ш евчук н е тільки висловлюється з  пієтетом про 
Ш евченка, а й  заглиблювався в Ш евченкову біографію  та 
приготував для публікації обш ирний ілюстрований життєпис 
поета.2 Головним персонажем Ш евченко виступає тільки в 
од н о м у  н евел и к ом у і, м ож н а б ск азати , н еп ом ітн ом у  
оповіданні-етю ді Ш евчука “Чарівник”. П оет згадується та
кож , н іби  побіж но, в романі “Три листки за  вікном” (1986). І 
ц е, здається, все.

Чи заслуговує, отж е, наша тема на окреме дослідження? 
Адже Ш евчук як романіст, перекладач і літературознавець 
виявив свою  близькість передусім  д о  доби  бароко. Якщ о про
стежити відгомін у його творчості персонаж ів з  історії ук
раїнської культури, то, мабуть, більш логічно було б почина
ти від Григорія Сковороди, мислення якого зазнало в Ш ев
чука продуктивного перетворення. Але наш е зацікавлення 
сприйняттям Ш евченка чи, точніш е, Ш евченкового суспіль
ного, політичного та культурного середовищ а в одному-двох 
творах Ш евчука виправдовується н е центральністю ц ієї про
блематики у  Ш евчуковій творчосте, а надзвичайною її зна
чущістю (як суспільно-критичною , так і історико-філософ сь- 
кою ) в “Трьох листках”.

Коли йдеться про кращі зразки української радянської літе
ратури (або, зреш тою, будь-якої літератури в умовах цензу
ри), наш ої уваги вимагає насамперед той скомплікований і 
багатозначний зв’язок, що існує між твором і читачем: той  
езопівський шар аргументів, який очевидний чутливому і поін-
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формованому читачеві, але існування якого однозначно д о 
вести не так легко. Концентруючи увагу на арґументаційній  
площині твору, ми вводимо його в риторичний контекст, тобто 
бачимо його як спробу “переконати” публіку, прихилити її 
до певного способу думання й відчування. Для розкриття такої 
літературної “аргументації” особливо корисним е  поняття 
читацького “горизонту сподівань” (як це називає Ганс Ро
берт Яве) — тієї сукупносте понять та читацьких звичок, щ о 
їх даний твір передбачає як спільну власність читацької публі
ки, до якої він спрямований.3 Саме в зіставленні з  горизонтом  
сподівань постає те, що нове, помітне, “добре” в літературі.

Літературні твори, які беруть свою  тематику з історії чи 
біографії, входять у контакт з  горизонтом сподівань, який 
нерідко включає в себе усталені, традиційні і  загальноприй
няті уявлення про минуле. Ц і уявлення твір або коригує і змі
нює, або доповнює і посилює. Останній тип віднош ення до  го
ризонту сподівань досить характерний для історично-біогра
фічного роману в СРСР: за влучним спостереженням Катерини 
Кларк, роман цього типу ритуально потверджує апробовані 
міти.4

М ожна, здається, заризикувате узагальненням, щ о віднос
но оцінки й психологічного зображ ення постаті Тараса Ш ев
ченка горизонт сподівань українського радянського читача 
доволі чітко визначений. З одного боку, він включає карти
ну, створену публіцистикою й популярною критикою: образ 
поета-генія, велетня людського духу. З другого — конкретні 
спроби “показати” Ш евченка засобам и м истецької прози  
частіше кінчаються приземленням і ущ оденненням поета, ніж  
його апотеозою . Трактування Ш евченка в літературі потверд
жує застереження критика Дьйордя Лукача щ одо зображ ення 
незвичайно маштабних осіб в історичній прозі: переконливо 
віддзеркалити їхню великість, тобто показати правомірність 
прямого зв’язку між окремими їхніми діями і величчю їхньо
го загального досягнення в рамках мистецького (на протива
гу науковому) зображення практично немож ливо.3 У попу
лярній свідомості, отже, побутують дві постаті Ш евченка, які 
себ е  взаєм н о доповню ю ть: ур оч и сто  п ід н есен а  і ф а
мільярна.

Існує також і горизонт сподівань щ одо зображ ення суспіль
ного середовищ а, пов’язаного в уяві читача з  поняттям “Ш ев
ченко”. Сюди належить передуєш  протиставлення “пан — 
кріпак” та всі похідні від нього мотиви соціальної несправед
ливосте, але також мальовнича мистецька богема С анкт-П е
тербургу, серйозно-наївний світ кирило-методіївців у К иєві,
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і сальони більш -менш  цивілізованої, навіть альтруїстичної, 
аристократії.

У  Ш евчуковому оповіданні “Чарівник”, яке опубліковане 
у збірці “Долина джерел” (1981), ц і горизонти сподівань ні в 
чому н е переступається. М аємо тут необхідне приземлення 
поета — він ж е “ш ирокоплечий вусатий дядечко” (188) ,6 який 
допомагає загубленій дівчинці знайти в К иєві дорогу додом у. 
Оповідання втілює декілька несподіваних “тез” про Ш евчен
ка. Він перериває малювання, щ об розрадити й  врятувати малу 
Настуньку, отж е (доказ його гуманности) для нього люди — 
перша цінність, мистецтво — друга. Він з ’єднує розлучених 
дочку й  матір, отже (алегорія його суспільно-національної місії) 
він відтворює органічну єдність, щ о її символізує в Ш евчен- 
ковій п оезії родина, а особливо діти й  мати. Він без труду, 
лагідно й  грайливо добуває від дівчинки ті інформації, які 
потрібні для того, щ об завести її додом у, хоч вона власними 
силами туди н е потрапила б , отже (алегорія його каталіза- 
торської історичної ролі) ум іє перетворити хаос наївного й  
безнапрямного бажання у  програму цілеспрямованої д ії. А  щ об 
людина, навантажена таким символічним зм істом , не вигля
дала аж надто буденною  й неформальною, їй  надається авре- 
оля: “Дядько стояв на пагорбі [п ’єдесталь — М .П .], і вся його 
постать була оторочена зусібіч  жовтавим світлим обрамлен
ням” (188).

Додаткового значення набуває оповідання “Чарівник”, коли 
його розглянути поруч із дещ о довш им твором “Постріл” з  
тієї сам ої збірки. Тут зображ ено інш ого українського поета 
XIX століття, Амвросія М етпинського. Ш евчук розгортає в 
його характері суперечність між свідомим, невгамовним ба
жанням бути поетом і недостатністю  поетичного таланту. 
Приятель М етяинського М икола Костомаров називає його 
творчість, і  свою , “професорською  лірикою ”: вона н е в т р и 
мує порівняння з  “Тарасовими віршами” (215).

Коли розглянути ц і два оповідання разом , стає очевидним  
зачин теорії про типи мистецької творчости. П риродній, ге- 
ніяльній творчості протиставлено надуману, штучну. Н е тяж
ко тут пізнати відлуння Ш іллерових категорій “наївної” та 
“сантиментальної” п оезії, хоч у  Ш іллера ц е категорії пере
дусім історичні (в розвитку культур “наївне” звичайно пере
дує “сантиментальному”), а в Ш евчука — психологічні. Якщо 
ставити питання тільки про пізнавальне надбання, яке ці твори 
пропонують читачеві, можна сказати, що вони просто опи
сові: вони вказують на р ізн і настрої, які стають спонуками до  
м истецької творчости. Аргументація оповідань навм исне
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обмежена й скромна. Вона не ставить під знак запитання 
встановлених моделів інтерпретації минулого. Навпаки, своєю  
обережністю  вона є дитиною  свого часу і вкладається в куль
турно-політичний контекст ранніх 80-х років, коли твори 
“Чарівник” і “Постріл” побачили світ — періоду, який ще 
належав, за сучасною термінологією , до бреж нєвського “за
стою ”.

Зовсім інша річ — великий за розміром та амбітний за  
естетичним задумом роман “Три листки за вікном”, в якому 
трактування історії взагалі, і доби  Ш евченка зосібна, висту
пає далеко поза рамки горизонту сподівань та вражає своєю  
чималою оригінальністю. М абуть, тому цей роман став одним  
із небагатьох творів української літератури, що були сприй
няті як вираз духу перебудови й гласности.

Твір складається з трьох частин. Д ія перш ої частини відбу
вається в 17-му столітті, другої — у 18-му, третьої — у сере
дині 19-го, за царювання М иколи І, починаючи 1849 р ., не
забаром після розгрому К ирило-М етодіївського братства в 
Києві. Всі три розповіді ведуться від перш ої особи . Вони на
лежать представникам різних Генерацій одного роду і доку
ментують поступове звужування можливостей людського духу.

У третій частині роману оповідачем є  постать із  багато
значним найменням: К иріяк Автомонович Сатановський, 
гротескна фігура в бройгелівському світі ім перії М иколи І. 
Риси Сатановського частково належать до  царини фантасти
ки. Йому притаманна химерна здатність невидимо приєдну
ватися до тіней інш их лю дей, непомітно супроводжувати їх  у 
найінтимніш их ситуаціях і таким чином проникати в низькі 
й скандальні секрети їхнього приватного життя.

М аємо тут справу, очевидно, з  варіянтом романтичного 
мотиву загубленої т ін і, щ о його популяризував особливо  
Адельберт фон Ш аміссо своїм  оповіданням “Петер Ш леміль” 
(1814), в якому герой продає свою  тінь “сірому чоловікові”, 
демонічному спокусникові, і в ту ж  мить стає об’єктом жаху 
в людському суспільстві. (Д о речі, Ш евчук міг ознайомитися  
з твором Ш аміссо в українському виданні 1966 р. Воно по
явилося з післямовою Євгена Сверстюка, в якій загадковий 
символ втрати тіні пов’язується з біографічним фактом авто
рової втрати своєї батьківщини, Ф ранції.) Одна з важливих 
різниць у використанні мотиву обома авторами полягає в тому, 
що в Ш евчука дияволоподібний персонаж  не забирає тін і в її  
власника, а тільки непомітно користується нею. У “Трьох 
листках”, отж е, не відбувається та втрата тін і, яка в Ш аміссо 
ставить героя віч-на-віч з проблематикою власної ідентично-
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сти і змуш ує його глибш е пізнати своє “я ”. Обивателі, що на 
їхн іх тінях їздить Сатановський, так і н е зазнають прозріння. 
Вони залишаються такими, якими були.

Для чіткішого виявлення суп  літературного “світу”, що його 
витворює Ш евчук, корисно звернути увагу на одну спільну 
рису “Трьох листків” і “Ш леміля”. У  Ш аміссо дем он-спокус- 
ник, представник економічних процесів та світоглядних форм, 
яким автор надає різко негативної оцінки,7 н е сприймається 
суспільним загалом як чужий йом у елемент. Так і в Ш евчука. 
Центральною, і для свого суспільного оточення типовою , по
статтю є сам спокусник Сатановський. “Нормальний” світ 
не протистоїть Сатановському, а є  його природним середо
вищем. Й ом у н е доводиться спокуш ати жителів цього світу, 
бо вони вже суцільно прокляті (40S).

У  триптиху “Три листки”, отж е, розвивається трьохетапна 
історія пізнавальних прагнень лю дини на територіях України 
як історія занепаду. Ілля Турчиновський шукає позачасову 
істину як самоціль. П етро Турчиновський намагається вста
новити об ’єктивні факти в рамках правосуддя Гетьманщини, 
тобто в інтересі державного порядку. Сатановський, дитина 
царської ім перії, н е шукає н і одкровення, н і фактів. Світ для 
нього відомий від початку: споглядання призводить н е до  
нового пізнання, а до завжди нових потверджень безмеж ної 
підлости всього суспільного оточення. Документом такого 
світосприймання є  “Чорна книга” Сатановського — запис 
інтриґ та скандальних історій, які відображають те, щ о він 
уважає “дійсністю”, і, мов порнографія, хвилюють його своєю  
відразливістю.

Н е дивно, щ о особа Ш евченка існує тільки на периферіях 
світу Сатановського. Однак сюжетний зв’язок між ними існує. 
Сатановський навчався в К иївському університеті за  часів 
Кирипо-М етодіївського братства; був на тих ж е курсах, що й  
зрадник братства студент Петров (349); він зн ає, щ о внаслі
док  дон осу Петрова “тяжко постраждав професор Костома
ров з і своїми товаришами” (349). Але він настільки вірнопід
даний ім перії, щ о й  на такі явища очевидної несправедли
вости супроти знайом их реагує суворо ортодоксальними  
штампами. Погляди ліберальніш ого співбесідника він ріш у
чо заперечує:

— А  ви сам і,— спитав я , нахиляючись над столом,— не 
чуєтеся на іріхах? От недавно висловили ідею  про федера
цію  слов’ян , а це супротивна існуючому ладу думка. Чи не 
чули ви про кирилометодіївців, а серед них такого собі
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художника Ш евченка, котрий замість малювати писав об
ридливі вірші? (334)

Сатановський своїм прізвищ ем наближ ений до  поняття 
Антихриста; його можна б розглядати щ е й як Антиш евчен- 
ка. Він ж е вчитель, але не завдяки поетичному натхненню , а 
завдяки казенному призначенню . Він виховує не вільні душ і, 
а вірних підданих імперії. Він нехтує своєю  національною  
приналежністю, вважаючи що він “м алоросіян ин ,... але не з 
тих, хто виділяє їх в особливе плем’я” (348). Щ одо свого се
редовища він займає позицію  моральної і політичної капіту
ляції: “облагороджувати світ й чинити його ліпш им я не мав 
нахабства” (291); “не м оє діло поліпш увати світ чи йому 
співчувати” (432).

Антишевченко, отже, є ідеально пристосованим громадя
нином антисвіту, яким є російська імперія. Роман пропонує 
читачеві безліч іротескових картин бюрократизму, ірращ она- 
льности, нелю дяносте, які належать до стану природи в цьо
му середовищ і, що його влучно характеризує топос “перевер
неного світу” (ordo inversus). Хабарництво, корупція, непо
тизм, сваволя можновладців тут узагальнені. В оф іційних колах 
панують суцільна неефективність і марнотратство часу і  людсь
ких засобів. Єдиний шлях до  справедливосте — це дон ос, 
єдиний шлях до авансу в службі — лицемірство і підлабуз
ництво. Є дині раціональні основи для практичної моралі в 
такому антисвіті — це підлість і цинізм , а лю дина, яка моти
вує свої вчинки добротою , стає в оцінці загалу безнадійним  
диваком (449). “Як уберегтися в цьому світі чесном у чолові
кові, як йому залиш итеся з чесною  душ ею та сумлінням?” 
(346), розпачливо запитує станційний доглядач, виняткова лю
дина, яка всупереч загальній практиці не бажає обкрадати 
переїжджих пасажирів.

Таке зображення доби Ш евченка в українській літературі 
нове; воно поза звичним горизонтом сподівань. Зображ ення  
суто “соціяльних суперечностей пізнього феодалізму”, яке 
мало б зобов’язувати послідовно марксистсько-ленінський  
текст про 19-те століття, тут просто не існує. С оціальний д іа 
пазон роману навмисне вузький. Селян, наприклад, у  творі 
немає, мабуть не тільки тому, щ о вони за правилами соціаль
но-психологічної вірогідносте не могли б входити в поле зору 
оповідача-чиновника, а й через те, що об’єктом сатирично- 
критичного відображення є не пригноблення класу класом  
(воно в українській радянській літературі вже досхочу опра
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цьоване). Цим о б ’єктом є  імперія як структура: її бюрократизм, 
її централізм, її одержимість порядком, який парадоксально 
породж ує несамовитий і ж орстокий безлад. Роман Гротескно 
змальовує також  і територіально -адміністративну абсурд, 
ність централізації всіх вертикальних ліній  авторитету: щ об 
боротися з корупцією  у  Зв’ягелі на Волині, треба, ризикуючи 
безпекою  і майном, подати дон ос самому цареві, а потім че
кати, щ об відповідна постанова пройшла від Санкт-Петер
бургу, через Великого К нязя Константина Павловича у  Вар
шаві, через генерал-губернатора в Ж итомирі, і нарешті по
вернулася до м ісця заподіяної кривди.8 Н а кожному кроці 
доводиться поборювати неймовірні переш коди. Гірше того, 
направити одну несправедливість імперія спроможна тільки 
дорогою  заподіяння інших: за  те, наприклад, щ о Великий 
Князь примуш ений проти своєї волі вислати комісію  для д о 
слідження хронічного хабарництва волинського генерал-гу
бернатора, він метаться ф ізично на своєму адьютантові.

Деякі літературні засоби, за допомогою  яких у “Трьох лист
ках” відбувається розм асковування ім пер ії, відом і нам з  
німецької романтичної літератури, зокрема з  творів ЕЛГАГоф- 
мана. Повністю відчужене суспільство, в якому індивід н е має 
найменш ої мож ливосте на те, щ об співдіяте у визначенні 
політичного шляху власної країни, а й  формувати свою при
ватну долю , віддзеркалюється в понятті автомата. Сам пат- 
ронім Сатановського — “Автомонович” — калямбурно вка
зує на зв’язок цього персонажа з  картиною суспільства як 
бездуш ного м еханізм у. Ц е підтвердж ує його визначення  
суспільної ф ункції власної вчительської професії: “М и готує
мо цих дітей стати коліщатками д о  велетенської лю дської 
маш ини, якою є наша імперія, але чи не коліщатка ми самі? 
Чи не механічною  стаю я лялькою, садячи за цією  кафед
рою ...” (400). Відома нам з  Гофмана також і атмосфера хи
м ерносте (“U nheim lichkeit”) , що витворюється як через на
копичення гротескних деталей із життя імперії, так і через 
постійні натяки на пекельні риси Сатановського і його над
природне ставлення д о  людських тіней.

Є  такий рівень інтерпретації твору, який прочитав би  
Ш евчукову критику імперії як езопівську алегорію сучасного 
бюрократизму в Радянському С ою зі — алегорію в дусі, що 
його вимагає теперіш ній курс на “гласність” та критику за
стійних явищ у радянському суспільстві. “Образ Сатановсь
кого”, пиш е Григорій Клочек, “допомагає нам зрозуміти пси
хологічну природу сучасного чиновника-бюрократа глибше і
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точніш е, ніж  багато творів, побудованих на сьогоденном у  
матеріалі” .9 За критику, таку близьку до духу часу, Клочек і 
номінував Ш евчука на здобуття Ш евченківсько! премії.

Але таке прочитання ІІІевченкової доби  в романі Ш евчука 
було б дещ о неповне. Гірше того, воно було б можливим тільки 
тоді, коли б ігнорувати аргумент, закладаний у тричастинну 
структуру твору. Бо ж  у кожній його частині духовні прагнен
ня центрального персонажа нижчі, ніж  у попередній, а рівень 
включености в мережу держ авного контролю — вищ ий. І 
неможливо не відчути тут історіософ ської тези  (вона навіть і 
не має тієї самозахисної двозначности, яка звичайно прита
манна езопівським висловам): чим повніш е включення лю
дини в раціональність, що її визначає держава, тим більш  
обмежені її можливості розвивати автономне життя духу.

Цього радянські критики оф іц ій н о визнати н е могли. 
Микола Ж улинський, критик чималої проникливосте, у пере
дмові до “Трьох листків”, мабуть, відчуває потребу оборони
ти роман заздалегідь перед можливими нападами ортодок
сальної критики та намагається витворити враження, неначе 
в “Трьох листках” критикується світобачення доби  бароко й 
самого Іллі Турчиновського, який ніби “замкнений у собі 
забобонами, схоластичними уявленнями”.10 Очевидний факт, 
що в романі найвищий рівень свободи й самопізнання дося
гає таки Ілля, читач мусить побачити без помочі критика.

М іж етапом Петра Турчиновського, десь при кінці Геть
манщ ини, та періодом Антишевченка Киріяка Автомоновича 
Сатановського завершилося те, що Горкгаймер і А дорно сво
го часу назвали “діялектикою просвітництва” 11: такі, мовби  
самі собою  позитивні процеси, як м одернізація, раціоналіза
ція, введення організаційної еф ективносте, перетворилися на 
свою протилежність і карикатуру самих себе.

На індивідуальному рівні вирод ження ідеалів і звичок думки 
доби просвітництва втілює сам Сатановський. П росвітниць
ка любов до раціональних систем проявляється в нього спо
творено, у формі, наприклад, проекту реіляментації системи  
покарань учнів у школах (414). Просвітницьке замилування 
чіткою клясифікацією є і в Сатановського (він ж е “дослід
ник” людської природи), але його “лю динознавчі” категорії 
віддзеркалюють світобачення крайньої цинічносте й утиліта
ризму. Людські д ії і думки поділяються на “безпечне” і “н е
безпечне”: “безпечне — це те, що не заважає нам жити й 
служити царю та в ітчи зн і,... а небезпечне — це те, щ о робить 
нас нещасливими” (333). “Освічена”, але безсором но еґоцент-
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рична антропологія Сатановського поділяє лю дей то на три 
категорії: “одн і мною  брщ яться, а інш і мене побоюю ться. Є  
щ е й  треті: ті й  бридяться і побоюю ться” (349), то  на дві: 
“Розкладаю лю дей на дві категорії, незважаючи на їхн ій  маєт
ковий стан та м ісце на маєтковій драбині: є істоти — “з істо
рією ”, непересічні, цікаві, і  без історії — тобто сіра маса, до  
якої м ені немає ніякого діла” (347).

Зовсім аналогічно на рівні держави: принципи просвітниц
тва, використані для збереж ення при владі автократії та для 
підкорення території, народів і індивідів, створили монстра 
ірраціональносте — імперію , м ісце, д е  сатана-Сатановський 
споглядає те зло, щ о спотворена раціональність запровадила 
в людину і світ.

У  логіці ром ану, отж е, прізвищ е оповідача має зовсім  п о
слідовне місце: лю дина з прізвищ ем “ Сатановський”, згідно  
з давно встановленими релігійними асоціяціями, мала б про
живати в пекельних місцях, і поле д ії Сатановського, справді, 
є  метафоричним пеклом. Я к царська імперія, так і пекло є  
місцем страждання, безнадії і зла. Але аналогія між  політич
ним і теологічним пеклами має і результати історіософського 
характеру: виявляється, щ о “Три листки” представляють нам  
не тільки діялектику, а й  есхатологію  просвітництва. П екло, 
як відом о, є  м ісце поза часом. У  ньому закінчилася історія і 
почалася вічність. Ф ормується, напевно, незалежно від свідо
мих намірів автора, глибоко песимістичний і страхітливий 
силогізм: якщ о імперія доби  Ш евченка — пекло, а пекло — 
вічне, тоді імперія приречена продовжуватися без зм ін , вовіки 
й  віки. * 1
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Мітологічне, 
релігійне та філософське 
у прозі Валерія Шевчука

Лібералізована культурна дискусія в Радянському С ою зі 
після XXVII з ’їзду КП РС в 1985 році розглядала, серед інш их 
питань, і  природу літератури, яка б відповідала новим ідеалам  
гласности та перебудови. Н а Україні, як і в інш их місцях, у  
ході дебатів було зформульовано вимоги, які, не ставлячи під 
сумнів принцип служіння літератури соціяльним та політич
ним надзавданням, стали пош товхом до  нового типу літера
турної “партийности”. Література не повинна боятися “см і
ливого вторгнення в сучасну дійсність”,1 а має обороняти  
історичну, культурну, мовну та екологічну спадщ ину і розм ас- 
ковувати злочини та зловживання минулого й сучасного.2 Літе
ратура не повинна бути, як колись, блідою, і приборканою, 
уникати контроверсійних питань (“гострих тем”), беззасте
реж но хвалити існую чий стан.3

Паралельно з появою цих нових критичних параметрів здо
був оф іційне визнання Валерій Олександрович Ш евчук, ав
тор, якого впродовж майже цілих 1970-х років не друкували. 
У березні 1988 року Ш евчука було нагороджено за його ро
ман “Три листки за вікном” (1986) Державною премією  УРСР 
ім ени Т.Г.Ш евченка в галузі літератури. Незважаючи на те, 
щ о дія  книги відбувається у  минулому, Ш евчука хвалили за  
те, щ о його роман має дотичність д о  сучасних проблем і, зок
рема, подав своєчасну сатиру бюрократизму.4

Н ові похвали на адресу Ш евчука заперечували попередні 
оцінки критики. П роза Ш евчука у  багатьох випадках уникає 
прямого зв’язку з і знайомим світом безпосередньої реальнос
ти — риса, яка донедавна була приводом для критичного осу
ду. Нагорода Ш евченківською премією  була однозначною  з  
визнанням, щ о увесь корпус творів Ш евчука і, разом з ним, 
також і раніш е неприйнятні його аспекти, тепер толерується; 
це дає нам право розглядати прозу Ш евчука як показник п о
ш ирених меж легітимного літературного дискурсу в час ґор- 
бачовської відлиги.

Тому наш е обговорення бере п ід увагу окремі відступи  
Ш евчука від устійнених літературних норм: такі визначальні 
та новаторські (в радянському контексті) риси його прози, як
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використання мітів, релігійні алю зії та наголос на ф ілософ сь
ких традиціях, далеких від марксизму-ленінізму.

Як показав Лев Л осев, літературний текст у ситуації куль
турного контролю отримує політичний підтекст, який н е ство
рюється просто як результат індивідуальних суб’єктивних 
інтерпретацій, а є необхідною  частиною процесу сприйман
ня тексту кожним читачем.5 Для аналізи творчости Ш евчука, 
отже, нам треба застосувати риторичну раму, яка допом ож е 
поставити питання про те, як формується аргумент ц ієї твор
чости: як вона намагається вплинути на переконання та ха
рактер почуттів читача. Слід зазначити, щ о, вживаючи тут 
термін “аргумент”, ми н е допускаємося помилки умисности” 
(intentional fallacy). М и не уявляємо собі тексту, як сукупніс
ть програмових тез, одягнутих у шати естетичної форми. Аргу
мент виникає як наслідок д ії сил переконання, щ о супрово
дять естетичне функціонування тексту. Аргумент формується 
тільки в процесі взаємодії тексту з  читачем, літературні споді
вання якого, знову ж , перебувають пі д впливом специфічних 
соціяльних, політичних та культурних факторів. Звичайно, 
письменники часто творять за певною  програмою, особливо 
в суспільствах, де література визнається важливою сферою  
громадської думки. Але це не зм іню є принципу, щ о аргумент 
може діяти, аналогічно до  процесу “перемоги реалізму” Дьйор- 
дя Лукача,6 незалежно від авторських намірів і навіть на про
тивагу їм . У  цій статті ми спробуєм о розкрити Ш евчукову 
аргументацію (у щ ойно визначеному сенсі) на користь куль
турного відродження та звернути увагу на три її головні еле
менти: нове узаконення середньовіччя та доби  бароко як еле
ментів української літературної традиції; вщвоювання тієї зони  
естетичного почуття, яка межує з  сакральним; і заснування 
нового літературного дискурсу, н е детермінованого монополіс
тичною ідеологією  і н е зорієнтованого на єдиний всесою з
ний культурний центр.

Наш риторичний модель підказує корисність застосуван
ня терміну “топос” , який вживатимемо тут в .його арісто- 
телівському значенні, розвинутому такими сучасними тео
ретиками топосу, як Вальтер Файт та Льотар Бррнш оєр.7 То
пос — це не просто, як дехто вульгарно твердив, штампований 
загальник, а естетична структура будь-якого розм іру (в ід  
індивідуального образу чи мотиву до оповіді), яка повторюєть
ся і може бути .прочитана як носій  різних аргументів. Серед 
таких топосів у Ш евчука ми зустрічаємо символ сф ери, м о
тив перетворення людини на тварину, біблійні та інш і текс
туальні алю зії, жанр притчі та поняття про циклічність часу.
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Впродовж 1970-х років, періоду, коли Ш евчук перебував в 
оф іційній неласці, він досліджував, редагував та перекладав 
українські середньовічні, ренесансові та барокові тек сїи  і 
поглиблював знайомство з  релігійною  культурою цих періодів 
та її речниками.
• Наслідки ц ієї зустрічі з  історією  стали особливо очевидни

м и, коли знову почали виходити друком худож ні твори Ш ев
чука. Збірка оповідань “Крик півня на світанку” (1979) та 
повісті в “Д олині дж ерел” (1981) щ е досить близькі до  реаліс
тичного тону ранніх оповідань, але вже “На полі смиренно
му” (1982) є  перш ою з  ряду книг, що прочиняють двері у  
таємничий світ, в якому діють і надприродні сили. Роман “Дім  
нагор і” (1983), мабуть, був апогеєм “мпологічної прози” Ш ев
чука. П ісля нього з ’явилася дещ о легша збірка повістей “М а
леньке вечірнє інтермеццо” (1984) і “Три листки за  вікном” 
(1986), роман у трьох частинах, який розглядає процес секу
ляризації на Україні у  17—19-му століттях. “Камінна луна”, 
збірка повістей, видана в 1987 роц і, демонструє одне з періо
дичних повернень Ш евчука до реалізму. Хоча проза Ш евчука 
коливалася поміж  полюсами міметичної вірогідности та фан
тастичного, критика визнала, щ о в обох випадках вона (про
за) створює особливий тон та вимальовує світ своєрідно ш ев- 
чуківський, для якого характерний, як влучно спостеріг один  
критик, “непомітний перехід від конкретних реалій життя до  
втаємниченості”.8

Ефект місгерійности та сакральности викликається міто- 
логічними топосами, з яких деякі традиційні (розповідь про 
Едіпа чи символ крилатого коня), а інші отримують свою міто- 
логічну функцію  уж е в творах Ш евчука. Явища щ оденного 
життя наділяються ореолом сакральности і стають символа
ми, які н іби вказують на якесь глибоке значення, але н е легко 
піддаються інтерпретації.9 Топоси природи особливо важливі 
для ц ієї стратегії. Багатократно зустрічається топос природи, 
наділеної розумом та мовою: природа говорить з людьми, суп
роводжує їхню  дію , відбиває їхн і думки і загадково показує в 
напрям надцриродніх світів. Так, наприклад, р ізн і й  мало не 
протилежні значення отримує поняття трави. У  “Трьох лист
ках за вікном” трава і сприяє героєві, і вороже ставиться до  
нього; вона виражає насильність долі, коли ш орстко забиває 
рот пораненом у чоловікові, якого кинуто на землю; вона вис
тупає, як алегорія самотности (“Чи може людина бути на
стільки самотня, щ о стає наче трава? [...] Невже досить зача
вити її чи вирвати, і по ній  ніякого н е лишається н і сліду, ні 
відгомону?”), людської здатносте пристосовуватись (“віє вітер,
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і вона хвилюється, падає тьма, і вона спить”) та містичного 
пізнання (найвища майстерність відьми, яка здобувається аж  
при кінці відьомського формування, проявляється у  здатності 
чути, як росте трава).10 Природні явища (сонце, місяць, тінь, 
туман і пил), рукотворні речі (дороги, будинки, села й  замки), 
навіть абстракції (геометричні форми) використовуються так, 
мовби вони складові символи якоїсь мітології: їхня частота й  
урочистість стилю, яким про них мовиться, нагадує ритуал, а 
їхня багатозначність опирається раціональній алегоризації і 
підказує читачеві, щ о значення слід шукати більше в  самому 
процесі розповіді, ніж  у  якійсь закодованій “правді”, яка ле
жить у  підтексті. Аргумент, який можна побачити в такій текс
туальній стратегії, обстою є і дає приклад віднайдення свя
тости у світі, показую чи м ітичне переосм ислення раніш е 
світського тексту і заперечуючи авторитет ф ілософського ма
теріалізму. Ц е підтверджується синтаксою , в якій такі топоси  
розміщ ені. Мова Ш евчука багата на довгі складносурядні р е
чення, які створюють враження літургійної урочистосте та 
архаїчної простоти:

Помалу відступав він у  глибину земного сутінку, дощ  шумів 
і плескотів, і  дивився він сум но, а зелений сутінок розцвів  
несподіваним світлом — попереду лежала прозора куля, і 
він уже мав увійти д о  неї. Саме туди вела синя, мерехтлива 
дорога, по якій йш ов, а позаду лишалася хата із печально- 
ю жінкою і з  веселими дітьми.11 У

У цій цитаті ми зустрічаємо один із найпош иреніш их м іто- 
логічних образів Ш евчука — образ, який мож е стати своєрід
ною емблемою всього його мітогенного задуму: коло або сфера. 
Вже в одному з ранніх оповідань Ш евчука сфера допомагає у  
втіленні імпресіоністичної тези, що світ — це те, щ о ми (ф ізіо
логічно) бачимо: “За вікном рідшав туман, стали чіткіш і о б 
риси двох декоративних кленів, круглих, як м ’ячі. Я  любив 
лежати у своїй кімнаті і, натискаючи пальцями на повіки, 
дивитися, як скачуть, роздвою ю чись, два зелен і м ’ячі” . 12 
П ізніш е образ з ’являється в непроглядній різном анітності 
форм: як страшне перекотиполе в апокаліптечних ляндш аф- 
тах або як Гротесковий гарбуз, який котиться по полі; як ча
сом лагідне, а часом загрозливе сонце; як страхітлива сф е
рична хмара червоного пилу; як світлові кулі, не подібні до  
ж одного природного явища; як гадюка, що кусає свій влас
ний хвіст; як циклічний шлях мандрівника, який заблукав і 
намагається рухатися по црямій; як “великі сферичні тіла”,
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що плавають в н ебі і в яких “проглядали людські подобенст- 
ва: витягнуті і зм іщ ені, наче у  кривих дзеркалах” , та щ е в 
багатьох інш их втіленнях.13

М ожна б розглядати коло чи сферу у Ш евчука, як поси
лання на нім б християнського святого (оскільки нім б також є  
спільним атрибутом безлічі святих, щ о втілюють найрізно
манітніш і чесноти та б іоіраф ії), або на мацдалу індусів та буд
дистів — коло, малюванням якого створюють свящ енне м ісце. 
М ірцея Еліаде твердить, щ о мандала представляє космос та 
пантеон і щ о її  малювання інсценізує створення світу та оздо
ровлення шляхом повернення до  податків часу.14 В тому, щ о 
Ш евчук повторно малює мандали, вбачається ритуал, мета 
якого — оздоровити світ та відновити в ньому елемент сак
рального.

Мова та образність творів Ш евчука — і тих, щ о використо
вують мотиви надприродного, і тих, де цього немає — прой
няті м ітологічним и топ осам и, як і втілюють відновлення  
святого. Хвилина благовіщ ення, в якій правдива дійсність від
кривається чутливому спостерігачеві, належить так само реаліс
тичному героєві “Долини дж ерел”, як і козопасу Іванові, яс
новидцю в “Д ом і на горі”. Реалістичний герой мож е збагнута 
“душ і потрібну гармонію ”, побачивш и відбійні молотки, які 
гризуть землю , та будівельні крани, які кружляють п ід небом. 
У цьому його почуття споріднені із “дивовижним яскравим  
спокоєм ” та й  “теплою радістю ”, які проймають Івана, коли  
йому відкривається “з ’єднання всього ж ивого”.15

Щ одо надприродного, воно також робить значний внесок  
у мітологічну атмосферу. Ш евчук позичає персонажів та м о
тиви з фолкльору й  створює нові, подібні до  них. В ін вико
ристовує сюж ет Синьої Бороди та мотав праведного чолові
ка, який змуш ує диявола виконувати його накази.16 М и зустрі
чаємо ш амана в його українському втіленні як знахара чи 
характерника.17 У дем онології Ш евчука впізнаєм о нічного  
вершника, відьму, перелесника та домовика з європейської та 
слов’янської мітологій, чортів-спокусників з  “К иєво-П ечерсь
кого патерика” і пана Твардовського, польського Фавста.1* Інші 
дем они, як наприклад, інкуб у  ф ормі людини-птаха, який за
літає до дом у на горі і перетворюється на дженджурика в еле
гантному сірому костю мі та бездоганно лякованих черевиках, 
чи Сатановський у  романі “Три листки за вікном”, є , здаєть
ся, оригінальними винаходами.

З погляду риторики можна запропонувати два пояснення 
для цього фолкльорного і псевдофолкльорного світу темних 
сил (у додатку, звичайно, д о  того, щ о надприродне та м ого-



148 Частина І

людини-птаха, який залітає до дом у на горі і перетворюється 
на дженджурика в елегантному сірому костюмі та бездоганно 
лякованих черевиках, чи Сатановський у романі “Три листки 
за вікном”, є , здається, оригінальними винаходами.

З погляду риторики можна запропонувати два пояснен
ня для цього фолкльорного і цсевдоф олкльорного світу  
темних сил (у додатку, звичайно, до того, що надприродне 
та моторош не — це випробовані засоби для привертання й 
утримування уваги читача). П ерш е пояснення стосується  
проекту повернення святого. Якщ о у всесвіті витає крім  
матерії ще щ ось, тоді для цього “щ ось” вигідно використати 
як символ традиційний світ духів, оскільки він знайом і
ш ий, навіть для секуляризованої публіки, н іж  може бути  
будь-яке нове твориво автора. Друге пояснення політичне. 
Принаймі від часу Гоголя, залишки поганських мітів входили 
в зображення України як провінційного та комічного місця, 
інтерес до якого може бути, в найкращому випадку, етно
графічний; в інш ому м ісці ми доводили, щ о, переймаючи 
старий фолкльорний дискурс і перетворюючи його на со - 
фістикованого носія високого мистецтва, Ш евчук звільняє 
світ української етнограф ії від рабського служ іння цьому 
літературному стереотипу.

Незважаючи на все сказане вище про мітологічні топоси, 
Ш евчук свідомо не пропонує нової мітології; мітояогія не 
виникає навіть як мимовільний наслідок естетичного функ
ціонування цих топосів. Радш е, твори Ш евчука фіксують 
прагнення існувати в мітологічній добі, і в цьому прагненні 
виражається невдоволення сучасним станом світу.

П одібне можна сказати про використання релігійних то
посів у Шевчука: вони дуже пош ирені в його творах, але не 
пропонують читачеві нових релігійних почувань і не вима
гають реставрації старих. Зокрема, присутність християнсь
ких образів та понять не однозначне з визнанням причет- 
ности до християнської віри автора, який не раз подавав 
елементарну критику християнства.19 Радш е, в релігійних 
топосах Ш евчук виражає жаль з приводу неминучого на
ступу секуляризму.

У творах Шевчука чимало цитат і запозичень з релігій
них текстів. Серед епіграфів до розділів у “Д ом і на горі” є  
уривки з вавілонської молитви; в оповіданні “Диявол, яко
го нема” відбувається дискусія між  героєм  та релігійним  
полемістом Іваном Вишенським, в якій слова Вишенського 
— це прямі цитати, в сучасному українському перекладі, 
його “О бличения диавола миродерж ца”.20 Ш ироко вико-
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тут метафору перевернуто з  ніг на голову: рибалкою є світ, 
Петри є його жертвами, а кінцевий результат риболовлі — це 
не християнське спасіння, а світське прокляття. Ш евчук на
віть використовує два виразно релігійні жанри: притчу і пате
рик. Перш ий оповідач “Трьох листків за  вікном” пиш е серію  
притч, щ об втілити те, щ о він збагнув з  “мудрости передвіч
н о ї”, а “К иєво-П ечерський патерик” є основою  роману “На 
полі смиренному”, який перевикористовує його сюжети і на- 
ративну структуру.

Ш евчук формулює окремі релігійні поняття, як наприк
лад, ідеали нірвани чи аскетизму; вони входять в аргумента
цію , яка, зреш тою , н е запрош ує читача поділяти ц і погля
ди. Але християнські мрральні засади (радянські критики 
назвали їх  принципами гум аністичної етики, яким и, зви
чайно, вони є також ) у  сатиричних творах Ш евчука є  нор
мативними і подаю ться читачеві як беззастереж но правдиві 
— н е як топ оси , щ о служать якимось інш им аргументам. 
Засуджую ться вади захлан н осте, егоїзм у, злости, ненаж ер
ливості та лицемірства, а чесноти  щ едрости, чесности , п о
м іркованосте та відповідальносте безпосередньо й однозначно 
підтримуються.

Ранній твір Ш евчука “Н абережна, 12” базується на таких 
Принципах християнської етики. Твір написано у  1960-х ро
ках; час д ії — 1956 рік. Твір можна інтерпретувати, як святку
вання потенціалу оздоровлення в післясталінській відлизі. 
“Н абережна, 12” простеж ує життя кількох ір уп  персонажів, 
які живуть в одному будинку. Спочатку вони між  собою  в  
незгоді, нещ асливі та придавлені соціальними проблемами: 
швець Павло — алькоголік, Сашко — занедбана дитина, Люся 
завагітніла поза ш любом, а Бухгалтера, щ о колись дон іс на 
сусіда, якого потім заслали до  Сибіру, мучить совість. Н е вик
лю чено, щ о “Н абережна” навмисно натякає на мотив вибору 
віри в “П овісті минулих літ”: Ш вець, шукаючи полегш ення 
свого духовного та екзистенційного неспокою , вивчає чесно
ти трьох релігійних груп — баптистів, євреїв та католиків — і 
вкінці виріш ує, на противагу Володимирові в літописі, щ о не 
шукатиме заспокоєння в ж одній формальній релігійній прак
тиці. П роблеми розв’язуються без втручання надприродних 
сил, і сюжет розвивається у  напрямі примирення всіх персо
нажів, яке відбувається під час весілля Люсі. Ш любна цере
монія та весільний обід — це секуляризовані залишки та'ін 
подружжя та євхаристії. Все ж  таки, дух гармонії, який спус
кається на зібрану громаду (майже як ласка Божа), підказує, 
що світське наново освятилося.
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Щ одо донощ ика, він також знім ає з себе вину способом , 
який мусимо назвати християнським, настільки однозначно 
нагадує він таїну сповіді. Грішник відчуває жаль за свою  про
вину, виконує акт сповіді (в цьому випадку, розповівш и всю  
правду своїй жертві) і починає свою  покуту тим, щ о залиш ає 
рідне місто.

У Ш евчука два типи філософських топосів: ті, що тільки 
доповнюють загальну атмосферу серйозности й вдумливосте, 
яка гармонізує з мітологічним тоном , і ті, які творять більш  
специфічно спрямовані частини аргументації. Д о перш ої ка
тегорії належать уведення в сюжети ф ілософ ів (Григорія Ско
вороди, П латона), ш ироко розповсю дж ені мотиви, пов’язані 
зі здобуттям мудрости (хлопець, який запитує в мудреця, як 
жити; виховна подорож) та загальні ф ілософські місця —еп іс- 
темологічні, естетичні та етичні.22 Д о епістемологічних топосів  
у творах Ш евчука належать напівмістична свідомість вищ ої і 
невимовної правди та слабість теорії і книж ної науки.23 Ш ев
чук застосовує естетичний топос, знайомий з творів Ф рідріха 
Шіллера, контрасту між наївною та “сантиментальною” творчі? 
стю.24 Окремі філософські топоси часто суперечать один одно
му: сковородинська необхідність втечі з і світу та пасивного 
ставлення до зла контрастує зі стоїчною  вимогою добрих діл; 
визнання суєтносте світу протистоїть ствердженню ц інносте 
буття; дарвінівській аморальній боротьбі за  виживання про
тиставлена етика, базована на одкровенних істинах.25

Ф ілософські топоси другої категорії,— ті, що стосуються 
ф ілософії історії — підгримують найсміливіш і й  найважливіші 
політичні аргументи, закодовані у  прозі Ш евчука. Серед них 
зустрічаємо три топоси часу, усі відомі та ш ироковживані в 
літературі: циклічний час, прототипи якого вбачаємо в світо
гляді архаїчних, сільських, передцивіл ізаційних культур; 
лінійний час нескінченної хронології прогресії — час у ф ормі, 
в якій він звичайно сприймається модерним секуляризова
ним людством; і хіліястичний час, який розглядає час лінійний  
просто як передмову до постісторії — есхатологічного, утопіч
ного чи дистопічного стану, в якому вже не відбуватиметься 
жодних зм ін.

Ц і топоси часу відіграють важливу ролю у двох великих 
романах,— “Дім на горі” та “Три листки за вікном”. “Дім  на 
горі” об’єднує два різні типи розповідей. Рамова розповідь — 
це мітична історія того, що від самого початку відбувалося і 
далі відбувається у Домі: дім  переходить від одн ієї Генерації 
ж інок до наступної, і кожну жінку відвідує спочатку суккуб, а 
потім чоловік. Десять новель, які займають приблизно поло
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вину ром ану, є розповідями ясновидця, який рівночасно є 
персонаж ем в рамовій історії. Н овелі, незважаючи на дем о
нологічні та м оторош ні елем енти в н и х , п ідпорядковані 
лінійному часові: їхній сюжет розвивається у  поступовому роз
критті інформації!, які створюють напругу та дивують несподі
ваним, внаслідок чого вимальовується світ страху, непевнос
те  та трагедії.

Стратегії, занадто складні, щ об їх  тут детально описати,26 
дають читачеві зрозуміти, щ о новелі пропонують авторитетне, 
хоч і песимістичне прочитання світу, тоді коли рамова роз
повідь подає світ як гуманний та сповнений значення — світ 
архаїчний, ідилічний, бажаний, але н е реальний. Часова струк
тура роману, таким чином, зводиться до  топосу золотої доби , 
згідно з  яким сучасність сіра, нужденна та здрібніла порівняно 
зі щасливим часом, який колись був або колись настане. Я к  
завжди, топос золотої доби , в якому виражається меланхолія 
щ одо сучасного і ностальгія за інш им часом, чи то минулим, 
чи то майбутнім, відкритий для політичної інтерпретації.

Роман “Три листки за  вікном” історично та географічно 
конкретизує дещ о абстрактну та нельокалізовану хандру “Дому 
на горі”. Роман подає історію  не культури взагалі, а конкрет
н о ї культури, української, як історію  ш пенґлерівського зане
паду. Роман складається з  трьох книг, в кож ній з  яких роз
повідь від перш ої особи веде оповідач, нащадком свого попе- 
редника-наратора. Д ія відбувається в Україні у  17-му, 18-му 
та 19-му століттях. Триптих подає хроніку еволю ції в способі 
та завданні людського пізнання та спаду у  гідності духовних 
прагнень лю дини. Ілля Турчиновський, представник бароко
вого світогляду і, як Сковорода, мандрівний мислитель, шукає 
трансцендентальне пізнання. Й ого містичні благовпцення — 
йому з ’являються н е божественні особи, а, радш е, етичні прин
ципи — виникають у снах та візіях. Він намагається передати 
зм іст збагненого у  формі притчі та драми, аби поділитися 
ним з інш ими. Й ого внук, Петро Турчиновський,—людина 
Просвітництва. Як працівник судової системи Гетьманщини, 
він шукає правди з прагматичних причин: державі необхідно  
знайти й покарати вбивцю. Турчиновський шукає правди, яку 
він розум іє як сукупність фактів, за  допомогою  раціонально
го дослідж ення і скептичного критицизму. Оповідач з 19-го 
століття, Сатановський, д о  хворобливосте відданий зовніш 
нім  ознакам раціоналізму (обож ню є систематизацію і кля- 
сифікацію ). Але його діяльність уж е не має нічого спільного з  
шуканням правди і повністю визначається утилітарним по
літичним завданням: зміцнити Російську імперію .
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Поступовий спад духовних амбіцій чергових оповідачів іде 
паралельно із зміцненням держави. У житті Іллі Турчиновсь- 
кого держава взагалі не фігурує; у 18-му столітті вона висту
пає як Гарант справедливости, а в 19-му столітті Сатановсь- 
кого держава вже стала всесильним і зловісним велетнем, імпе
рією , в якій у виродженій ф ормі ще можна впізнати залишки 
ідеї просвітницького централізму. Н аслідки цього збоченого  
“просвітництва” — бюрократизм, іротескова неефективність, 
випадковість у вживанні влади, відчуж ення лю дини та в ід
сутність свободи . В ідбулося те, щ о М акс Горкгаймер і Т ео
дор А дорно назвали діалектикою  просвітництва: застосу
вання колись нібито й раціональних організаційних принци
пів призвело з часом до ж орстокої карикатури раціоналізму.27 
М ож на б ін терп ретувати  як ем бл ем у ц іє ї д іял ек ти к и  
загадковий образ у сн і Іллі Турчиновського: йому приснився  
кабан, який вирив квадратний клапоть зем л і.28 У багатьох 
мітологіях, як стверджує Еліяде, квадрат, вписаний у коло, 
символізує святе м ісце. Ця ф орма часто збігається з перві
сним пляном заселеного пункту (як  наприклад, вірогідно, 
у випадку Риму) і становить центр к осм осу.29 У в ізії Іллі, 
однак, квадрат створю є кабан, член родини свиней — тва
рин з небагатьма позитивними асоціяціям и в літературній  
традиції. М ожливе таке алегоричне прочитання: центр, який 
передбачає Турчиновський, фальш ивий, і т і, хто створю ю 
чи його, насильно накладають квадрат (раціоналізму?) на круг
лу поверхню плянети, заперечують свящ енну круглоту мандати 
і заслуговують на порівняння зі свиньми.

Сюжет як хроніка людського занепаду перехрещ ується з  
хіліялістичною часовою рамою, яка виникає в розповіді де
монічного наратора з 19-го століття, Сатановського. Й ого 
прізвище підказує, що м ісце, де він знаходиться — пекло; але 
ж сфера його дій — Російська імперія. Отже, можливо, імперія 
— це пекло? Читачеві створено можливість побудувати ще й 
інш і страшні силогізми: якщо імперія — це пекло, а пекло — 
місце при кінці історії, вічне, в якому не може бути ж одних 
змін, тоді імперія також рівночасно пекельна і нескінченна. 
Читачеві залишається вирішити, чи ця вічність охоплює і його 
сучасність, а це пекло — країну, в якій він живе.

М ітологічні, релігійні та ф ілософ ські топоси у Валерія 
Шевчука — так можна підсумувати — подають сучасним чи
тачам субстантивні аргументи про політичний та культурний 
виміри їхнього життя. На різних етапах розвитку творчости 
Ш евчука ці топоси допомагали формулювати дедалі більш  
песимістичні погляди на політику — від реформаторського
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оптимізму “Н абереж ної, 12” через загальне несприйняття су
часного в “Д ом і на горі” до  гострого засудж ення в “Трьох 
листках за  вікном” Російської імперії та, потенційно, держ а- 
ви-спадкоєм ці, метонімічно представленої в романі. У  рам
ках ди скусії про культуру м ітологічні та релігійні топоси  
Ш евчука підкреслюють важливість духовного й  сакрального, 
не віщ аю чи переваги, однак, якійсь конкретній мітології чи 
релігії.

М ітологічні, релігійні та ф ілософські топоси також тво
рять частину тривалої аргументації Ш евчука на користь ожив
лення середньовічного й  барокового минулого України, зок
рема його передсекулярного, духовного виміру. Я к елемент 
культурної традиції, передсекулярне минуле сприяє сучасній 
мистецькій творчості. Таким чином “На полі смиренному”— 
це прочитання “проти ш ерсти” К иєво-П ечерського патери
ка, яке іронічно коментує первісний текст, розкриваючи його  
чернецьку ідеологію .30 Ц е розмаскування н е з  висоти “науко
вого атеїзму”, а з  третьої позиції — позиції оповідача, який, 
хоч і скептично ставиться до  релігійних догм , відкритий для 
відчуття існування якогось надреального принципу, який надає 
значення Всьому. П озицію  “самого автора” серед усіх цих  
механізмів самовідсторонення важко визначити, але можна з  
певністю твердити, що атеїстичним кредо цей твір н е є.

Використовуючи церковну тематику та окремі релігійні й  
ф ілософ ські мотиви минулих століть у  сучасній літературі, 
Ш евчук н е тільки розш ирив діяпазон потенційних естетич
них інтерпретацій минулого, а й  спричинився до  узаконення 
складніш ого й цікавішого образу історії української культу
ри, в якому доба бароко з її культурною своєрідністю  та п о
літичною автономністю отримує гідне м ісце. (М іж 1930-ми і 
1970-ми роками бароко було практично заборонено терито
рією  для української літератури — з  тим винятком, щ о 17-те 
століття могло фігурувати в творах, наприклад, присвячених 
розробці м ігу про благотворну Переяславську раду.)

Ш евчук запропонував прочитання минулого, які н е спи
раються на оф іційну ідеологію , н е повторяють тези про бла
годатну центральність М оскви, а звертають увагу читачів на 
колиш нє багатство, незалежність та гідність української куль
тури. Я к уж е зазначалося, твори Ш евчука також засвідчують 
розрив у  довготривалій єдності між  етнографічним та про
вінційним і, таким чином, повертають авторитет і престижність 
важливій частині української культури.

Звичайно, у  тодіш ній культурно-політичній ситуації такі 
аргументи можуть формуватися тільки дискретно. Заперечення
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авторитету центру прямим текстом немож ливе, воно мусить 
виникати тільки як одна з можливих реалізацій езопівського 
тексту. Текст залишається відкритим і для переконливих, але 
абсолютно протилежних, критичних прочитань, які, зокре
ма, доходять висновку, що автор вписується в схему ортодок
сальної думки. М икола Ж улинський, наприклад, мож е твер
дити, що “Три листки за вікном” — це антиклерикальний 
текст, який прихильно ставиться до  процесу секуляризації.31 
Ш евчук не може собі дозволити на те, щ об замінити один  
авторитет на інш ий, як це зробив М икола Руденко в “Орло
вій Балці” (1982), запрош уючи відкинути марксистський і 
перейти на фізіократичний економічний модель. Ц е б не спри
яло інтелектуальній та культурній відкритості, такій фунда
ментальній для проекту Ш евчука. З другого боку, він не за
довольняється, як Олесь Гончар у “С оборі” (1968), вимогою  
модифікації способів, якими центр реалізує свою  владу. Ш ев
чук багато більш радикальний. Він шукає альтернатив до  влади 
як такої: втеча від структур світу, бароковий ідеал, до якого 
найчастіше звертаються перш і дві книги “Трьох листків за  
вікном”, могли б послужити емблемою для цілої його твор
чо сти.

Щ об вийти поза незм інні та виключні ієрархії культурних 
цінностей, проза Ш евчука пропонує читачеві матеріяли, спро
можні формувати нову українську культурну ідентичність — 
або й нові українські культурні ідентичності. П опередні спроби  
таких нових початків брали за свій вихідний пункт відкинен- 
ня традицій. “Енеїда” Котляревського (1798—1842), вказую
чи напрям до парадигми романтичного етноіраф ізм у, відмо
вилася від старої церковної літературної культури. М икола 
Хвильовий, закликаючи до нової літератури, яка б відповідала 
настрою післяреволюційних 1920-х років, відкидає етногра
ф ізм , як провінціялізм.

Ш евчук вибирає інш ий шлях. Й ого новаторство полягає в 
тому, що він не відкидає, а привласнює старі дискурси і ви
користовує їх для того, щ об естетично та інтелектуально зба
гатити національну літературу. Тож чинить більш толерантно 
та ощ адно, ніж його попередники — і, щ о важливо, менш  
авторитарно. * 1

Написано 1989 року, вперше надруковано як: Mythological, Reli
gious, and Philosophical Topoi in the Prose o f Valerii Shevchuk. / /  Slavic 
R eview .- 1 9 9 1 . - T. 5 0 , -  C .905-913 .

1 Енергія слова. / /  Літературна Україна (далі ЛУ). — 1986.—24 
липня.
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2 Див., напр., Володимир Пугач, На підступах до істини. Яка вона, 
сучасна “сільська" проза? / /  ЛУ.— 1986.— 31 червня.

3 Див. Ігор Дзеверін, “Критика в час перебудови: больові точки і 
завдання”. / /  ЛУ.— 1986.— 18 вересня.

4 Обережне схвалення було до 1987 року домінантою в критичних 
оцінках творів Шевчука. 1980 року Григорій Штонь вважав, що Шев
чук “стоїть [...] осторонь від головних ліній руху сучасної української 
прози” (Майстер психологічної світлотіні. / /  Жовтень.— 1980.— N  
10.— С.126—130, тут С.126) Михайло Наєнко, рецензуючи “На полі 
смиренному” Шевчука, звертав увагу на “окремі прорахунки в худож
ній реалізації принципу історизму” (На бистрині часу. / /  Радянське 
літературознавство.— 1983.— N  3.— С.31). Микола Рябчук писав про 
“периферійність” Шевчука, хоч визнавав, що його твори виявляють 
високий рівень ориґінальности (Те, що вивищує людину. / /  Україна.— 
1984.— N  45.— С.11), але в 1988 номінував його на Шевченківську 
премію. Схвалення за відповідність до проблематики сучасносте (пе
ріоду гласности) прозвучало в статті Григорія Клочека “Господар у “лісі 
людей” (Л У .-  1 9 8 7 .-  N  8).

5 Lev Loseff, On the Beneficence o f Censorship: Aesopian Language in 
Modem Russian literature.— Мюнхен: Sagner, 1984.

6 Відому тезу про те, що Бальзак, незважаючи на свій соціальний і 
політичний консерватизм, створив романи, в яких марксистський кри
тик може віднайти об'єктивно “правильне” та прогресивне відбиття 
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Квадратура круга: 
пролегомени до оцінки 

Василя Стуса

Квадратура круга — це класичне математичне завдання, 
над яким працювали Генерації вчених, інтуїтивно відчуваючи 
можливість його розв’язання. Завдання полягає в том у, щ об, 
починаючи від даного круга і користуючись тільки простими 
геометричними засобами (“лінійкою ” та “циркулем”), побу
дувати квадрат, поверхня якого дорівню є поверхні первісного 
круга. Вкінці, у  19-му столітті, було доведено, щ о виконати 
такими засобами квадратуру кола — неможливо.

М атематична задача квадратури круга м ож е послужити 
емблемою  для наш их роздумів про поезію  Василя Стуса з двох 
причин. П о-перш е, співіснування символів квадрату і кола — 
це риса, характерна для певного (важливого) етапу в твор
чості Стуса. Більше того: вона — риса — підказує напрям для 
наш ої спроби зрозуміти й  оц іниш  Стусові твори в контексті 
сучасної історії. П о-друге, квадратура круга як задача в одно
му аспекті аналогічна до  наш ого завдання: воно надзвичайно 
важке, а  рівночасно уявляється нам необхідним.

Щ о оцінювати Стуса — справа складна, бачили вже всі, 
але на принципову трудність такої оцінки, здається, не вказав 
досі ніхто. Висувались на поверхню проблеми конкретні, але, 
вкінці, тільки релятивні: і  філологічна неготовість корпусу 
(Ш евельов),1 і  те, щ о в наш их, ополітизованих, часах важко 
відмежувати роздуми над достоїнствами Стуса як поета від 
поваги до  його “героїчної біографії” (Царинник, той ж е Ш е
вельов).2 Але в наголош енні цих ускладнень відчувається ба
жання чомусь зберегти критичну непорочність, яка на ділі 
давно втрачена. Відтворення найкращих варіянтів, встанов
лення хронології творів та їхн є датування — такі філологічні 
завдання виконуються звичайно як наслідок певних оцінок, а 
не як їхня передумова. Зреш тою, про приблизну хронологію  
творів дотеперіш ні упорядники не сперечалися: рання маса 
(“Зимові дерева” та “Веселий цвинтар”), “Палімпсести” п е
ріоду ув’язнення (1972—1976/1977), пізніш е “Палімпсести” 
періоду заслання (1976/1977—1979). Щ одо переплетення п о
літики з мистецтвом слова — це ж  одна з основних рис не
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тільки української культури, а взагалі культур т. зв. “замкне
них” суспільств, у яких немає нормальних форумів для вира
ження громадських настроїв. Адже все компетентне українсь
ке літературознавство більшою чи менш ою мірою мусіло звер
тати увагу на аргументацію політичного в естетичнім.

Навмисна аполітичність української критики на Заході щ одо 
Стуса — частково результат небажання критиків приєднува
тися до діяспорної практики використовувати культурні сим 
воли для політичних потреб, частково звичка, характерна для 
післявоєнної Н ової критики взагалі. Вимога радикального 
відцілення політичного від поетичного досягає свого апогею  
в дещ о юродивому некролозі, щ о його вмістив орган (хотів- 
би!) модернізму “Термінує” (Торонто): “Ясним стає те, що не 
вірші є головними плодами праці Стуса”.3 При світлі ц ієї “яс
ности” журнал спокійно освячує поетову біографію  і чинить 
абсолютно антимодерний акт введення Стуса в літературний 
іконостас. Це відбувається навіть на рівні візуальної символі
ки: сторінки, присвячені Стусові, обрамлені репродукціями 
одного й того ж  портрета; кожне фото більш пересвітлене, ніж  
попереднє, щ об створити мартирологічну розповідь про по
ступове щ езання. Результат — своєрідна агіографія.

В цьому пляні більшу етично-естетичну дозрілість вияви
ли критики в Україні, вітаючи недавно збірку “Д орога болю ” 
як книгу року, а то й десятиліття. Володимир М оренець гово
рить розумно, хоч чомусь якоюсь пародійною  стилістикою, 
що в цій книзі чути “передзвін заіржавлених кайданів, які 
тільки-но починають опадати з рук і душ наш их”. І далі, вже 
дещ о менш кольорово, “все краще, на що ми як народ споді
ваємось,—можливе лиш е там, у новому духовному просторі, 
до якого немає інш их доріг, окрім дороги покути і болю . їх  
треба перейти”.4 Дещ о спрощ ена у своїй причиновості, але 
правильна своїм поєднанням цих двох елементів, думка Ана
толія Ткаченка про “могутній моральний імператив, який і 
диктує відповідну естетику”.5

Н і, справжня проблема оцінки Стуса для нас (хто такі 
“ми” — за хвилину) — наслідок складности східньо-західньо- 
го ландшафту, на тлі якого відбувається рецепція Стуса. Тре
ба сприйняти як факт культ Стуса, який сьогодні розвиваєть
ся. П опереднє офіційне заперечування й замовчування засту
пається популярною іконостасизацією. Народжуються штампи 
трактування його біографії, народжуються нові табу, його своє
рідність загрожена нівеляцією освяченням. П еред критиком, 
отж е, постає завдання створювати противагу популярному 
знеціненню . Виникає потреба створювати кваліфіковану, ро
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зум ну, дискусію , яка б розкрила потенційне значення Стуса 
для розвитку культури, до якої він належить. Дискусія ця мусіла 
б запобігти втисненню  його в прокрустове лож е, в якому вже 
розкош ують такі добродуш ні погляди, як ось, “ [Стусова] по
езія могла б бути гордістю кож ної нації”.6

Отже, існує пекуча потреба критичної оцінки. Але пробле
ма в тому, щ о ми як критики стоїмо на суперечливому ґрунті. 
“М и” —це лю ди, яких в інш ому м ісці я  назвав “льояльною  
множ иною ”.7 Ц е та частково реальна, частково мітична ір о - 
мада в Україні й  в діяспорі, в інтересі якої — неколоніяльна 
Україна вдома, і картина України як немаріінальної в уяві 
культуртреґерів світу взагалі. Льояльній м нож ині залежить на 
тому, щ об дискусія довкола Стуса розвивалася “нормально”, 
себто —лцоб її  розуміли, і  щ об вона виглядала компетентною  
в Н ью -Й орку н е менш е, н іж  у  К и єв і

Для льояльної множ ини, з одного боку, проблемою є тра
диційність в Україні літературних оцінок, які перетворюють 
поетів на символи ідеологічних постулятів. Льояльна множина 
мусить тому виконувати елементарне, просвітянське завдан
ня: вказувати на досягнення Стуса і його важливість саме як 
поета, себто худож ника слова; доводити різницю  між ним і, 
скажімо, простодуш ним (хоч потужним) Симоненком, чи Ка- 
раванським, чи Красівським; і доводити, щ о він гідний п о
шани н е тільки за етичні атрибути, а через те, щ о за  своєю  
сутністю належить до поетів, яких високо оцінюють за крите
ріями “модерністського”, “загального”, “світового” мистец
тва. Величезна спокуса тут користуватися загальними місця
ми “добре є те, щ о подібне до доброго” (отж е Стус добрий, 
бо в певних рисах подібний до  Рільке),8 або “добре є те, що 
хвалять усі, або серед усіх — ф ілософ и” (отж е Стус добрий  
тому, щ о він подобається авторитетам і модерністолюбам Ш е- 
вельову й Рубчакові).

З другого боку, льояльна множина перебуває в оточенні 
світової ситуації постмодернізму і н е хоче виділятися, займа
ючи п ози ц ії, з  ним неспівмірні. А  постмодернізм  не визнає 
авторитетних систем цінностей; він протистоїть усім  претен
зіям канонізувати будь-який текст; пройнятий переконанням  
про відносність усіх вартостей, він тільки посміхається з  на
магань серйозно оцінювати явища культури, серед них і мис
тецькі твори; він поблажливо ставиться до  пародії, до  кічу, до  
того, що раніш е н е вкладалося у “високі” вимоги м одерніс
тської естетики, і усвідомлює собі визвольне значення свого 
протистояння кож ній ієрархії, кожному авторитетові, кожній 
голосно стверджуваній системі цінностей.
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Отже, критикам, членам льояльної множини, з одного боку, 
необхідно кричати: “Слухайте, непросвіщ енні! Стус — добрий  
поет. Він — незрівнянно кращий (і естетично, і етично) майже 
всієї вірш омазі! своїх друкованих однолітків 70-х років; він 
значно кращий більш осте навіть найвизначніш их ш істдесят
ників в їхньому найкращ ому десятилітті; він — рівний К а- 
линцеві”. І критикам льояльної множ ини доводиться обґрун
товувати такі твердження і систематизувати їх , орудуючи зна
ряддям “авторитетного” смаку й “авторитетної” моральної 
оцінки. З другого боку, вони (критики) надто свідом і віднос
носте своїх понять про цінність, і  їхньої залеж носте від своїх 
соціяльно-культурних інтересів. Біда в тому, щ о наш і інтере
си — передпостмодерністичні; що нам передусім  треба ство
рити можливості постмодернізму, тобто, можливості брати 
участь у сьогодніш ньому загальнокультурному дискурсі. У цих 
ж е інтересах нам доводиться стратегічно відкладати наш у 
постмодерністську свідомість, прикидатися модерністами, і 
за допомогою  модерністських ж естів створювати сякий-та- 
кий порядок, який мож е бути основою  для того ладу, щ о нам 
сьогодні справді відповідає. М и мусимо встановити автори
тет Стуса (неначе б ми вірили в авторитет), і ми мусимо вка
зати на його відносно високе м ісце в ієрархії поетів (неначе б  
ми вірили в ієрархії, які не підлягають автоматичній сам оде- 
конструкції). Чи можна цю інтелектуальну гімнастику назва
ти квадратурою круга? Здається, так.

Отже, приступаємо до  квадратури круга. Але перед тим 
варто, бодай схематично, пригадати пройдені етапи поціну
вання Стусових поезій .

Існує прочитання систем ою . Тут читається і лю дину, і  її 
тексте, з  пізнавальним інтересом: чи він за нас чи проти  
нас? Ц е прочитання, зовсім  буквально, судове. Тут і біогра
фія, і текст — джерело доказів про невинність чи вину підсуд
ного. Ц ієї тональносте важко позбутись із  культурної систе
ми і, парадоксально, нею  просякнута навіть апологетика 
М иколи Ж улинського, н айвпли вовіш ого р еаб іл ітатор а  
Стуса.9

Існує прочитання антисистемне. Ц е, по суті, не прочитан
ня, а сприйняття спорідненосте спорідненого. Ш анування 
Стуса колом “дисидентів” — це був у перш у чергу респект до  
морально стійкої, хороброї лю дини. Акти упорядкування  
“Палімпсестів” Н адією Світличною і “Дороги болю ” М ихай- 
линою  Коцюбинською мають характер виконання обов’язку: 
спорудж ення пам’ятника, написання епітаф у, збереж ення  
доброї пам’яті. І оцінка тут однозначна: героина.
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Існує прочитання діяспорне. Ц е також рід непрочитання: 
читається біографія, в преса цитується найменш  характерні 
вірші з  прямим ідеологічним зм істом . О цінення діяспорних 
критиків, як вже згадано вищ е, в сам ообороні перед рецеп
цією  такого стилю виходить пісним і повзд ержливим: мов
ляв, м и н е  оц іню єм о, бо  зарано.

Існує, вкінці, прочитання реабілітаційне. Сюди входить і 
апологія (яка перетинається з  системним прочитанням), і  куль- 
тотворна рецепція (перепоховання, названия нагороди, зби 
рання ф ондів на пам’ятник), і  рецепція більш ускладнена, 
яка відчуває, але щ е н е осмислила, ралю , яку може відіграти 
поезія Сгуса у  пош иренні меж  власної культури.

Д о останньо ї форми рецепції — з  усіма вже висловленими 
умовами — мусимо приєднатися й  ми. Наш посткслоніяльний 
інтерес змуш ує нас запитувати: щ о в Сгуса нового? Щ о має в 
собі здатність сприяга бажаному нами культурному розвиткові? 
З  такого куту зору дотеперішня описова критика виявляється 
неадекватною. Оскільки вона, д о  того ж , частенько зводилася 
до констатацій типу “Стус — український Рільке”, вона й  пере
бувала в силовому полі якраз такого культурного імперіяшзму 
(правда, н е  радянського), проти якого ми виступаємо.

Нам краще послужить відомий з Ганса Роберта Явса модель 
горизонту сподівань та його розш ирення.10 Ц е поняття — дещ о 
романтичне, оскільки воно по-геґелівськи бачить світ культу
ри в постійном у прогресі. А ле з і стратегічним прийняттям  
деяких для н ас уж е н е зовсім  життєвих інтелектуальних схем  
м и вже змирилися.

У  схемі Явса цінність має те, щ о розш ирю є діяпазон уж е 
відомих нам естетичних почуттів і форм бачення. Поняття 
горизонту сподівань дає нам зм огу розрізнити таким чином  
оцінки смаку від суджень про те, чи дані явища позначені 
рисою  історичности: чи вони створюють історично нове. Оцін
ки творів, щ о н е виходять поза традиційний горизонт споді
вань, є  оцінками смаку. (Смак — ц е здатність, яка допомагає 
н ам суди га про більш чи менш  вдале осягнення відомих кри
теріїв). Натомість, є  й  оцінки, які полягають в усвідомленні 
того, щ о певне явище уможливило трансформацію наш ого 
бачення: вон о, скажімо, розш ирило чи  змінило (як у  випадку 
Шевченка) нашу мігачну систему.

Н ас, стратегів льояльної м нож ини, сьогодні цікавить оц ін
ка цього останнього, історичного типу. Я к виглядає Стус, коли 
до нього підійти з  такими претензіями?

Виглядає він н е в усіх своїх творах так само. Відбувається 
розвиток. Спочатку немає історичности (тобто, здатности р е-
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волюціонувати горизонт сподівань). П отім , у перш ій частині 
“Палімпсестів” , вона з ’являється. П отім вона знову зникає. 
Початок не являє собою  нічого історичного: це — досить різно
манітне й талановите обігрування літературних форм і тем. 
Воно просто цікаве, і Рубчак, широко цитуючи “Зимові дере
ва”, цікавість ц ієї поезії достатньо документує. В ін S  навіть 
уш ляхетнює, знаходячи в ній бінарну протиставленість “р оз- 
дріблености” і “зібраности”, яку він приписує всьому С тусо- 
вому доробкові.11

Просто цікавими, знову, є  останні п оезії, з  причин, на які 
ми потім глянемо докладніш е. Але ядро Стусового опусу — 
місце, де картини згущуються, стають неминучо логічними, 
потрібними, де вони стимулюють дедалі більш е послідовних 
значень і алю зій, одне слово, де вони кристалізуються як ес
тетична система — це перш а частина “П алімпсестів”, куда 
ввійшли вірш і, написані, згідно з  упорядниками, між  1972 і 
1976/1977. Картинна структура поезій  цього періоду ув’яз
нення стає видимою , коли читати вірш і не кожен зокрема, а 
— масою. Створюється значущ а сукупність дуж е небагатьох, 
зате часто бачених речей. Оскільки вони, і тільки вони, п о
стійно фігурують як зм іст баченого, вони стають формами 
світу. П ро таку “інтенсивність” образности Стуса згадував 
уже Ш евельов: “неволя в небагатьох деталях: колючі дроти, 
ґрати, калю ж а, л іхтар , со сн и , в ор он а , пори  р ок у, св іт  
без світла” і т. д .12 Але треба ж  звернути увагу на принцип  
орган ізац ії цих картин. О рганізовані вони надзвичайно  
доцільно (і, здавалось би , прозоро). Світ ранніх “П алімп
сестів” — це мікрокосм, вписаний у макрокосм, причому 
мікрокосм — це тюремний інтер’єр , символ якого — квадрат, 
а макрокосм — це всесвіт з його плянетами, зорями та їхнім и  
рухами, символ яких — коло. “Ввесь обш ир мій — чотири на  
чотири. /  Куди не глянь — то мур, куток і ріг” (87, 137);13 
“Н а однакові квадрати /  поділили білий св іт” (8 8 , 94); 
“поділено світ на квадрати” (130,182); “Уже м оє життя в інвен
тарі /р озби те і розписане по графах” (96 , 125); “чотири  
мури — і п ’ятого кутка ніяк не знайдеш ” (109, 170), читаємо 
в цих поезіях; а також , вже по асоц ія ц ії з  п оп ер едн ім , 
знаходимо “квадрати жертв” (116, 207) і, декадентно, як п о
бачимо, “квадратне серце” (141 ,282 ). Д о квадратности мікро
косму належать і вікна, п оділен і на ш иби або п ерехре
щ ені гратами, і, як неповні квадрати, речі вертикальні — 
свіча, ліхтар, з  явищ природних — сосна, зокрема сосна, щ о 
схожа на щоглу (115, 235), “чотири вітри в полі”, щ о сур
млять “у ріг” (130, 182). Д о квадратности належить і улю бле
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на фігура підсилення в Стуса: ім енник спочатку в називному, 
потім у родовому відмінку: “Усевигончуваний зойк, /  крик 
крику, крику крик” (99, 145), або “Ніч ночі. Темінь тем ені” 
(118). Тут майже математично: ніч х  ніч =  ніч2, себто ніч до  
квадрату.

Найдетальніше викладено геометрію мікрокосму в п оезії 
“мов мертві дерева, неначе мамути” (200). Основна думка тут 
—перехід з і стану пасивности (“лігва”, себто тюрми) до  стану 
готовности: “Лігво це /  запрагло вертикалі”. У  Стуса верти
кальність пов’язана з  праведною смертю: то поетове “я ” за
висло “у  вертикальній трумні” (86 , 132), то Алла Горська 
“ввійшла /  у  вертикальний склеп, куди живущим /  заказано 
ходи ш ” (392). У  цьому ж  вірші смерть — вихід з і свпу, який 
існує як сума різних чотиригранних обмежень:

Мов мамути,
новонародженою марять смертю, 
сподіючись — чим далі од  ж итія, 
тим ближчає рятунок. К вадрат ура  
таємних бід і  ромби самоти, 
і прямокут ники  старих напастей, 
і  л ін ії спадні усевпокорн, 
і верт икальний  понадзірний щем.
Куди податися? (2 0 0 )

Смерте визволяє — що також виражено образом перемоги 
геометрії (тут — прямої лінії):

Скидається двоповерхове горе 
з-п ід  круч зчамрілих сновидінь 
і  напростовується путь до Бога. (2 0 0 )

Якщ о квадрат — емблема призем леносте й  терпіння, то  
коло сим волізує буття, щ о п ідн есен е (чи ф ізи чн о, чи пси
хологічно) “понад” болю чу щ оденність світу. Д о  кола нале
жать образи , щ о мають, або можуть мати, позитивні асо- 
ціяції. П о-перш е, небосхил: сон ц е, м ісяць, зоря, “зо р і, мов  
горох” (104, 151), і , пам’ятно, “У  н еб і м ісяць горовий” , який 
“скидається, як пульс ж ивий” (88 , 92); “приосінн ій  сон ц е- 
лет” (94 , 115); світанки й  вечорі, які творять у Стусовій 
п оезії часовий орієнтир (вони ж  — наслідок обертання зем лі 
довкола її  осі); потім  квіти (соняш ник, айстри); вкінці все, 
щ о живе: очі; “щ оки округлі” коханої (103, 150), яєчко; 
виш ні, щ о “ущ ухлим світом сяю ть” (88). А ле, якщ о косм іч
ним колам належить грандіозність, то приземні — дрібненькі 
розм іром  і часто якісь пригнічені: виш ні ущухлим світлом
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сяю ть, щ оки — тугою  п ри гаш ен і, сон ях — обер еж н и й  
(103, 150).

Округлість надає тону чи не найідилічніш ому із Стусових 
віршів, “П осоловів од співу сад” (87—88, 92), в якому свят- 
кується акт поетичної творчосте:

Свіча затріпотіла — й світло, 
мов голуба, пустила в літ, 
і вірш твій вирвався без титла, 
і дух твій вирвався з тенет, 
бо надто кругле небо краю 
і кругла саду ліпота, 
бо мати дивиться свята, 
я в ній смеркаю і світаю.

Все, що належить до причин подвійного “вирвання” п оезії 
і духу поета, символізується якимось варіянтом круглосте: 
“надто” круглий обрій, “кругла” краса саду, мати (з  асоціа
цією  круглих форм ж іночого тіла), і циклічне “смеркання і 
світання” поета в святій матері (себто його перебування, немов 
планета, в її силовому полі). Круглісгь при таких позитивних 
асоціяціях в образній систем і Стусової п оезії настільки н еоб
хідна, що її присутність деколи перечить нормальній мовній  
логіці. Яке значення можна надати твердженням, щ о “ліпо
та” (краса) саду —кругла, а “небо краю” — “надто кругле”? 
Очевидно, ці вирази не можна перекласти простою  мовою, 
їхня функція — покликати до життя сюрреальні образи, які 
мають уже визначене м ісце в Стусовій знаковій системі.

Знакова система Стуса неоднозначна. Було б  помилкою, 
наприклад, звести його вживання квадрату й кола до  просто
душ ного рівня “коло — добре, квадрат — погано” . Існують 
бо “кружні кроки, скрадливі і безш умні” (86, 131), і “тільки 
кружна” дорога у вічність “веде крізь нетрі та хащ і” (91, 111), 
і “гадючаться круглі дороги, /  напоєні кров’ю і потом ” (195). 
З другого боку, квадрат символізує не тільки обм еж еність  
тюремного життя, а саму ідею  м еж і У світі, який проявляє 
нахил до аморфности й хаосу, квадрат представляє форму і, 
таким чином, порядок; де загрожує порожнеча, квадрат ство
рю є умови для наповнення — стану, який у Стуса означає 
досягнення і втримання свідом осте. Щ е в збірці “Веселий  
цвинтар” зустрічаємо такий вірш:

Попереду нарешті порожнеча —
І довгождана,. Вічність пізнаю , 
даровану годиною лихою.
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А білий світ — без кольору і звуку, — 
н і форми, н і вага, ані смаку, 
розлився безберегою водою.
Цей бенкет смерті в образі життя 
щасливого вілстрапіує і  врочить:
Устромиш ноту в воду — і  помреш. (48)

Якщо на цьому етапі — збірка написана 1970 р.— порож 
неча і розлиття сприймається напівпозигивно, як у  деяких 
філософських та релігійних системах С ходу, то потім згущ ен
ня й  втримування субстанції стає основною  цінністю:

..ж ити — то не є долання меж, 
а навикання і  самособою — 
наповнення. (97, 126)

Н е сприймається як цілковито неґативний той факт, що 
“М іж світом і душ ею  виріс мур” (399), бо там, де його немає,

Там вітер видуває душ і з  тіл, 
ламає дерева і  хилить трави, 
і  творить многолику порожнечу... (3 9 9 )

В идно, отж е, щ о перша частина “Палімпсестів” пропонує 
нам нову схему світу. Ц е світ, який найкраще виражається 
картинами геометричної абстрактности. У  ньому плоть існує 
тільки для того, щ об проявити свою нікчемність. У  цій поезії 
нам представлено міт — себто пояснення основних рис світу. 
М іт звичайно, за  визначенням М ірсеї Еліяде, поясню є п о
ходж ення світу і його природу за допомогою  розповідей та 
картин. У  Стусовому світі розповідей нем ає. Ц е протиставить 
його попередньому великому українському поетичному світові 
мітів, Ш евченковому, де все складається з  розповідей-доль і 
сучасність постає як результат зіграних та незахінчених драм. 
Якщо немає розповідей, то немає і часу, як лінії; немає пояс
нень, нем ає причин. Є цросто синхронний, абстрактний  
світ — квадрат у  колі, тюремна вічність перед вічністю бігу 
плянет. Абстрактність посилю є Стусів кольорит. Усе тут чор
не або біле — кольору чорнила й  паперу. Деколи з ’являється 
й синій колір, який н е оживлює картини. Кольорит визначає 
і моральний ляцдшафт: у  ньому чорнота, пітьма, см ерк, ніч, 
але в ньому також можливе твердження, щ о “тільки тобою  
білий святиться світ” (89,96) — себто, щ о в спілкуванні з  іншим 
постає можливість життя, яке не тотожне з терпінням.
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Однак “білий світ” людських взаємин у Стуса — виняток, 
не правило. С еред абстрактного, обезтіл ен ого, м інім алі- 
зованого світу суб’єкт Стусової поезії сприймає стимули за
гально як біль, як болюче вторгнення в свідомість. Д о про
відних атрибутів світу належить його колючість. Колючими 
стають зовсім  несподівані речі — посмерк, наприклад (103, 
150), або “скалок щастя” (102, 154), або навіть сон  (103, 150). 
У цьому світі “пасмуги світання” спромож ні “колоти небо 
колуном” (100, 147), тут “кінь навіж ений” “чує під серцем  
метал” (104, 152), тут “синіє лезо /  утрат нестерпних” (105, 
161), тут “перша птаха різала крилом /  обрус н ебес” (93, 113). 
Це світ, у який навіть промені з круглого, можливо благо
творного, довколишнього макрокосму вникають як н осії болю  
й ран:

М ені зоря сіяла нині вранці,
уст ром лена в  вікн о. І благодать —
така ясна лягла мені на душу
сумирену, що я збагнув нарешті:
ота зоря — то тільки скалок  болю,
що вічністю прот ят ий , мов огнем. (96, 126)

Не дивує, що формою вираження поетичного “я ” в цьому 
світі буває зойк, чи “крик крику, крику крик” (99, 145). На 
думку спадає відома картина Едварда М унка, де лю дина, що 
кричить, зображена на тлі зовсім  стусівського краєвиду.

Світ Стуса являє собою  щ ось нового в українській п оезії. 
Він відрізняється від світу ІНевченкової лірики тюрми і за
слання. В Ш евченка, хоч поетове “я” перебувало в тісних  
обіймах соліпсизму, світ-тюрма бодай перебуває в плоті й 
часі: 1

1 небо невмите, і заспані хвилі; 
І понад берегом геть-геть 
Неначе п’яний очерет 
Без вітру гнеться. Боже милий! 
Чи довго буде ще мені 
В оцій незамкнутій тюрмі, 
Понад оцим нікчемним морем 
Нудити світом? Не говорить, 
Мовчить і гнеться, мов жива,
В степу пожовклая трава;
Не хоче правдоньки сказать,
А більше ні в кого спитать.14
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М айже всі, хто коментували Стуса, підкреслювали його 
зв’язок з Ш евченком, його прихід у поезію  через Ш евченко- 
ву стихію .15 У цьому спостереж енні, безперечно, чимало прав
ди, хоч текстуальний зв’язок між Стусом і Ш евченком н е
однозначний. На початку його творчости, наприклад, можна 
натрапити на випадки дикого пародіювання:

Один лиш час і має совість: 
тече й тече, немов Дніпро.
Не знаю, зло це чи добро — 
та загадкова невідомість 
вже й закінчитися спішить.
І те — померти а чи жить — 
однаковісінько, їй -бо їу  ж , 
однаково. Чи ти, чи ні,
А помремо на чужині, 
шукавши отчого пороту. (73)

ТУг створено коктейль із віршів “Лічу в неволі дн і і  ночі” 
та “М ені однаково” , можливо для того, щ об очуднихи по
етичну мову Ш евченка, вказавши на її  аж надмірну знайо
мість (мовляв, поет щ ойно послабив контроль — і відразу 
виходять ш евченківські ш тампи). П ізніш е, як побачимо, Сгус 
просто ляже в готовий Ш евченків слід. Але в поезіях початку 
“Палімпсестів” він виходить п оза горизонт свого майстра, 
створюючи м іг, адекватний для його доби  — доби  н е ама
торського, царського, а вже заверш еного тоталітаризму. Якщо 
в Ш евченка немає спілкування з  інш им, з публікою, то в Стуса 
немає н і історії, н і навіть натяку на те, щ о вона колись існу
вала. Н емає тіла (тільки абстракції), і  майже немає свідом ос- 
ти, яка б н е була болем.

Чи ц е м іг про стан людства взагалі, чи про стан України? 
Великі світопояснювальні міхи звичайно інформують і„про 
початок світу, і про його кінець. У  Стуса — міт кінця. Й ого 
квадратово-кругла, колюча сучасність — це вічний кінець із 
забутим початком. Чого ж  кінець: кінець усього? Н і, кінець 
усього, як чітко бачив Беккет, мав би бути абсурдний і 
сміш ний, бо  відмирання всесвіту створює своєрідну рівно
правність, і в цій  д ем ок р ат  смерти немає несправедливости, 
яка мож е бути джерелом патосу. А  тут відбувається вічно роз
тягнутий кінець м ене, нас, і це й  болісно, й  патетично, і про
ти цього треба боротися. Д о символіки цього наш ого кінця 
належить фетиш изованісгь української мови у  Стуса. Ш еве- 
льов бачить у  ній  стилістичний прийом поетизму.16 Але не 
можна заперечити, щ о віршування мертвими словами, взяти
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ми зі словника, чи з  мертвої старослов’янської мови, чи з  
лексики вчорашньої Галичини, це віршування для персональ
но-національного некрополю.

Щ о десь існує інш ий світ, антинекрополь, Стусова поезія  
знає. Бо, крім круга й квадрату, у ній з ’являться форми зм ’як
ш ені, барокові, як папороть і акант:

Немов крізь ш иби, кроплені дощ ами, 
крізь скрик розлуки, ліхтарів і ірат  
затрембітав тонкими голосами 
гранчастий келих квітів і дівчат.
Там мармуровий вруниться акант, 
різьбленими лопоче язиками 
поколяду — немов за образами 
доносить співу тужний аромат.
Там буриться похмурий амарант 
і айстри у покірній непокорі 
останні долітовують прозорі 
дні вересня — ясноджереяьний кант.
І папороті цвітом процвітає 
оцей дивочний опівнічний спів.
0 , як би я туди до  вас хотів — 
хоч краєм ока або серц я краєм!
Рцдають ув аортах солов’ї
і пролітають в вирій, пролітають.
А ті, що йдуть крізь смерті, поринають 
в галай-світи, світища галаї!
Покірні тузі, образи пливуть, 
тремтять, мов струни, кроплені сльозою.
Промов ж е, Україно, за котрою  
із загород відкриється нам путь?
Такі бо забродили алкоголі, 
такі надсади і такі хмелі!
Сурмлять у ріг чотири вітри в полі
1, ніби криця, сталяться жалі. (129—130, 18 1 ) У

У цій поезії, яку ми зацитували повністю , формулюється 
рідкісна в Стуса романтична напруга між омріяним і дійсним , 
між об’єктом бажання і явищ ем. О сновна структура вірша — 
це співвіднош ення між рамою і обрамованим, на щ о вже пер
ший рядок натякає знайомим стусівським образом  вікна: 
“крізь ш иби...” Раму творять атрибути тю ремно-квадратного 
мікрокосму. На початку вірша це вікно, ірати , вертикалі 
ліхтарів і мунківський “скрик”. При кінці це “чотири вітри”, 
щ о “сурмлять у ріг”, активізуючи у сприймана асоціяцїї н е  
тільки з рогом-інструментом, а й рогом-прямим кутом, який, 
очевидно, належний до символіки квадрату. Раму закінчують
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образи криці та сталі (холод, твердість, здатність перетворю
ватися на зброю ) і поняттям ж алю , яке звуково перегукуєть
ся з  (колючим!) словом “ж ало”. А  ц е вже із сер ії тих образів, 
щ о відбивають болю че вторгнення в  інтер’єр  чи в  організм.

Але в  чорній і прямокутній рамі вірш а “Н емов крізь ш иби” 
знаходиться палатно зовсім  інш ого настрою . В ід вбивчої про
стоти квадратного вікна переходим о д о  складної і  привабли
вої геометрії “гранчастого келиха”, яка групує предмети кра
си  (“квіти”)  та о б ’єкти чоловічого бажання (“дівчата”) . Далі 
Йде повний розпад дисципліни црям ої л ін ії і  святкування 
розкіш ної органічної форми акантового листка. З ’являється 
нечувана у  Стуса синестетика (“співу тужний аромат”) , ай
стри, “ясноджерельний кант”, “папороті квіт”. Активізується 
зір , слух, ню х, і  в  чуттях оживає ф ізичність, тіло. А ле, вже 
називаючи предмети цього рамами обведеного світу барв і  
плоті, вірш підкреслю є їхню  минущ ість (“останні... прозорі 
дн і вересня”) , а  потім — їхню  неосяж ність (“О , як  би  я  туди 
до  вас хотів”) . П овноцінний вітаїстичний суб’єкт, отж е, п о
стає тільки як  мрія чи я к  твір, рама якого підкреслю є його 
штучність. Аналогічно ефемерним є  становлення постколо- 
ніяльного суб’єкта:

Промов ж е, Україно, за  котрою
із  загород відкриється нам путь?

В кінці, вірш “Н емов крізь ш иби” гнітить навіть нещ адні
ш е, н іж  п оезії більш однотонно песимістичні, іу г  допущ ено 
існування ц ілісної лю дини і  ц іл існої н ації — але тільки як  
конструкція, ідея, як  обрамована нереальність. Т аким и виг
лядають гум анізм  і  національна романтика в найавгентичн І- 
лю му, на наш  погляд, періоді творчости Стуса.

Д алі, після тем ного блиску перш ої частини “П алімпсес- 
тів”, цде розпад і розлад другої половини збірки. Розпад цей  
двоякий. П о-перш е, розш ирення діяпазону поезій  — в тон і, 
картинах, тем атиці — сприймається як випущ ення з  р ук  иажкп 
зібраного контролю, як  безповоротне поруш ення дисциплі
ни. П о-друге, тут Ш евченко таки метиться: Стуса переборює 
і  проковтує Ш евченкова візія , причому та дещ о мажорна й  
неорганічно оптимістична, щ о панує в другій редакції “Лічу 
в неволі д н і і  ночі”.17 Там уж е й  недалеко гріховна візія сам о
го себе н а п’єдесталі. О це падін н я  аж болісно відчутне у  вірші, 
з  якого (іронія іроній!) Сгус взяв епіграф д о  збірки “П алімп- 
сести” , а  М ихайлина К оцю бинська — назву упорядкованої 
нею  збірки “Д орога болю”:



170 Частина I

Уже Софія відструменіла, 
відмерехтіла бузковим гроном.
Ти йшла до м ене, але не встигла 
за першим зойком, за першим громом.
Немов почвара в пекельнім колі, 
довкола ж тіні, довкола кволі.
Благословляю твою сваволю, 
дорого долі, дорого болю.
Сніги і стужа. Вітри й морози.
Гудки і крики. Чорні прокльони.
Собачий гавкіт. Крик паровоза.
І закмашини, і заквагони.
Шпали і фари, пси і солдати, 
рейки, і пруття, і загорода.
Впали — і хода. Встали — і хода.
В плече штовхають нас автомати.
Квадратне серце — в квадратнім колі, 
в смертнім каре ми падемо долі.
Благословляю твою сваволю, 
дорого долі, дорого болю.
На всерозхресті люті і жаху,
на всепрозрінні смертного скрику
дай, Україно, гордого шляху,
дай, Україно, гордого лику. (141—142, 282)

Замість попереднього суворого обмеж ення матеріяльних 
речей та чуттєвих стимулів, тут знаходимо цілий ярмарок 
явищ, речей, звуків. У цьому хаотичному й розмагніченому 
оточенні “квадратне коло” — основний символ попередньо
го етапу —перший раз таки названо, і рівночасно дискреди
товано сантиментально сюрреалістичним “квадратним сер
цем”. Тут квадрат і коло, символи замкнености, кам’яного 
мішка в безчасовому космосі просто заперечені символом — 
яким банальним! — дороги. Це вже не мерехтлива путь, щ о, 
серед смерти й “зчамрілих сновидінь”, напростовувалася до  
Бога (200), а дорога недвозначна, політична. Вона натякає 
зовсім очевидно на страсну дорогу і на телеологію  спасіння, і 
все в ній відоме і заспокійливе. Тут уже й поетове “я ” стало 
десь над дорогою  і благословляє (привласню є собі на це пра
во!) її сваволю, і молиться голосом дум до України.

Це цікаво, але вже як психологічний випадок. Такого, щ о 
важливе для культури, тут уже немає. М ожна б це доказати 
ширше, але в цьому була б якась нетактовність і мазохізм.

Гляньмо назад. Ми оцінювали, створюючи і стверджуючи 
ієрархії цінностей. Ми цінували те, що оригінальне й займає
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незалежне місце в діялозі з  традицією, і відмовляли в увазі тому, 
що стоїть поза цією дискусією, або йде в ній просто шляхом, що 
його проклав уже хтось інший. Ми цінували “історично важливе”, 
відкидали “випадкове”. М и цінували мігачне, відкидали просто- 
публіцистичне. Таким чином ми стверджували картину історії як 
процесу і схвалювали, крім того, певну (соціяльно-національно- 
політичну) телеологію. М и показали себе добрими ром антками, 
гегельянцями. І все це ми зробили зі стратегічних міркувань, про
пагуючи наші антиколоніяльні інтереси як члени льояльної 
множини.

Тільки такі стратегічні міркування дозволяють нам твер
дити, щ о у  Стусовій творчості відбувається “розвиток” від 
“випадково-літературного”, до  “важливого”, до  “декадентно- 
го”, щ о Стус у своєму “апогеї” дає нам поезію , яка “історич
но значущ а”, “потрібна” і “нова”. За цими твердженнями 
підуть ланцюговою реакцією  дальші судження: Стус створив 
“правильний” м імезис світу, в якому жив. Хто н е створив 
такої картини, а зобразив світ вільним (не тю ремним), ожив
леним (н е абстрактним), багатоманітним (н е звуженим) — 
брехун, а то й  зрадник. Ц е дає нам у  руки морально-естетич
ний молот, яким мож емо бити по р ізних немилих нам ка
нонізованих о б ’єктах наш ої культури.

Усю цю високу серйозність ми інсценізуєм о, очевидно, з  
іронією . М и ж  свідомі власної стратегії. М и знаєм о, щ о роби
мо. М и узаконю ємо пош ану до  історії. Ми святкуємо розви
ток, як  хід д о  доброго, щ о поборю є погане. М и займаємося 
модернізацією  смаку. Але всі ц і ж ести м и сприймаємо як учо
рашні. К ожне з названих понять — історія, розвиток, модерні
зація — вже давно для нас н е становлять абсолютних ціннос
тей. Гляньмо, в яку парадоксальну ситуацію ми забрели: ба
жаючи, щ об наша культурна стихія була в діялозі з  усіма (бо  
нам так найвигідніш е), ми опинились в ситуації, д е  займає
мося просвітою  і, творячи передумови сучасного діялогу, самі 
від нього відходимо. Такі жнива колоніялізму.

М ож е, колись прийде час, коли ми зм ож ем о подивигась 
на Стуса так, як нам би кортіло: розглянути ранній період 
його творчосги як постмодерністичний м узей тем, стилів, 
цитат і пародій, і побачити в ньому просто літературність літе
ратури, а п ізн ій  період — як бароковий, насичений, грайли
вий: як заверш ення блискучого кічу у  виконанні поета 
рідкісної технічної вправности. А , м ож е, цей час уж е прий
шов? М ожливо, вже тепер можна рівночасно і ставити куль
турно необхідну оцінку, і її деконструювати? М ож е, таки 
вдасться квадратура круга?
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Вперше опубліковано у кн.: Стус як текст, ред. Марко Павлишин.— 
Мельбурн: Університет ім. Монаша, Відділ славістики, 1992.— С.31— 
52; передруковано в журналі “Всесвіт”.— 1993.— N  11—12.— С .157— 
161. Про генезу статті і самої збірки сказано в передмові, яку подаємо 
нижче майже повністю.

Ця збірка відгуків на поезію  Василя Стуса і на його недавній, 
запізнений вхід у культуру України — наслідок двох стимулів. Перший
— це враження про небуденність, глибину, своєрідність, словом — важ
ливість Стусової поезії. А другий стимул, можливо, й міцніш ий за пер
ший — це відчуття незатиш носте, викликане новонародженим куль
том Стуса. Бо, як реакція на режимне приховування поезій  і на вбив
ство самого поета, з ’явилися нові шабльони сприймання Стуса: Стус
— приклад людської нескореносте перед тоталітаризмом, символ на
ціональної гідносте, Стус — мученик, Стус — “син Тараса”. Усі ці 
загальні місця висловлюють щиру правду, але вони обмеж ені кутом 
зору колонізованої та пригніченої культури, яка примушена оцінювати 
кожне явище як зброю в боротьбі за виживання. А при цьому випадає 
з поля зору те, що може мате резонанс поза парадигмою колоніялізму 
і, навіть, здатне співдіяти в побудові постколоніяльної культури.

Тому статтям у цій збірці притаманний тон і святкування, і про
тесту. Святкування — саме поезії. Тому — назва, спочатку конференції, 
а потім збірки “Стус як текст”. Тут намагання збагнути щось із чуттє
вого діяння цього вражаючого корпусу віршів, тут пропозиції підходів 
до тлумачення (філософського, історичного), тут спроби постмодерно- 
го прочитання, що свідоме всієї обрамленосте, релятивносте та залеж
носте поезії як різновиду письма. Тут і протистояння схильності ото
тожнювати людину з  її творами, бачити в творчості тільки політичне. У  
цьому збірка бажає ввійти в діялог із серйозною  традицією обговорень 
Стуса, до якої вже спричинилися Богдан Рубчак, Ю рій Ш евельов і — 
недавно — Михайлина Коцюбинська.

Очевидно, сам факт протистояння підтверджує життєвість того, 
проти чого, висловившись по-стусівському, “стоїш  супроти”. Впевнені 
в необхідності прочитання Стусових поезій, яке б виходило поза рамки 
“героїчної біографії” (Ш евельов) та політичних оцінок, автори все ж 
таки змушені (в цьому невблаганність колоніяльного контексту) по
вертатися до біографії і, через неї, до політики. Таким чином, Анна 
Берегуляк, розглядаючи ніби суто внутрішньо-літературний прийом — 
конструкцію “пам’яті” в Стуса — виходить на пояснювальний модель, 
в якому Стусова поезія виступає як результат психологічних стратегій, 
вжитих конкретною особою  в конкретних (але символічних) умовах 
ув’язнення, відчуження та загроженої самосвідомосте. Сергій Саржевсь- 
кий знаходить у поезії Стуса риси духовних вправ, характерних для 
релігійних практик Сходу. Але і в цьому, мовби універсалізуючому, 
погляді, який виносить Стуса поза межі власної культури, криється 
“льокальний” підтекст: навіщо українському поетові практика духов
ного тривання, як не для того, щоб перетривати довколиш нє зло? У 
статті Петра Савчака, яка найполемічніша за тоном і мета якої — опи
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сати і  розвінчати культові елементи в рецепції Сгуса, повороту до Сту- 
са як тексту взагалі немає: аргумент проти політизації культури зали
шається культурно-політичним документом (як, до речі, іконоборство 
Миколи Хвильового, в якому Савчак вбачає продуктивний прецедент). 
Моя власна стаття, шукаючи основ для оцінення Сгуса, визнає необ
хідність оцінки, яка визначає місце Сгуса відносно попередніх (по
літично функціональних) мітичних і риторичних систем української 
літератури.

Навіть найбільш аналітичне з наших досліджень — праця Тамари 
Гувдорової — проголошує поєднання біографічно -політичного з текс
туальним, ґрунтуючи обговорення на новому понятті “жертвослова”. У 
статті Гундорової зосередження на конкретних деталях текстів створює 
текстуальну біографію, розділену, немов драма, на д ії, з яких кожна 
відповідає специфічним умовам світосприймання. Ця текстобіографія 
поетичного “я” розвивається не без аналогій з персональною, справж
ньою біографією поета — біографією жертви. Не дивно, отже, що Гун- 
дорова — як, до  речі, і Михайлина Коцюбинська — звертається до  
епістемології і  етики екзистенціяпізму як до явищ культурної історії 
Європи, що допомагають вникнути в світ Сгуса. (Стаття Михайлини 
Коцюбинської “Ф еномен Сгуса” (“Сучасність” .— 1991,— N  9.*—С.26— 
35) з ’явилася вже після конференції “Сгус як текст”.)

Так виходить, що, як би ми не намагались обійти символістичну 
розповідь про Сгуса, ми залишаємося впійманими в ній так, як і  вся 
культурна система України впіймана в ї ї  справжній історії.

Інша первісна амбіція ц ієї збірки — бажання включитися у  важли
ву дискусію довкола української культури, сказавши і своє слово проти 
колоніялізму. У червні 1991, коли біля Мельбурну зібралася група п’я
тьох — троє місцевих, двоє з Києва, двоє літературознавців-фахівців, 
троє аспірантів — на конференцію “Стус як текст”, цей намір був ще 
пекучо актуальним. У  грудні того ж  року, у  світлі референдуму за неза
лежність, він виглядає вже дещ о історичним.

У червні 1991, менш ніж за рік після проголошення суверенности 
України, два місяці до невдалого путчу в М оскві, передбачався по
вільний, поступовий, непевний прогрес до незалежности. У  сфері куль
тури, де вже нарешті утвердилося повне право самовислову, структури 
культурного колоніялізму широко дискутувалися, але їхн і основи виг
лядали незагроженими. В таких умовах було, мабуть, доцільним зфор- 
мулювати протест проти романтизації Сгуса як протест проти віднов
лення колоніяпьних і  віджилих шабльонів думання.

Була теж символічна доречність у  тому, що така спроба, оцінення 
Сгуса відбувалась (мабуть, серед інших подібних спроб) в Австралії: 
тодішній колонізованій і тому “ненормальній” Україні протистояв “нор
мальний” Захід. До атрибутів ц ій  “нормальности” належать, очевидно, 
західні літературознавчі методи і  культурологічні теорії, поняття та лекси
ка. З висоти тієї дещо самовпевненої нормальности хотілося поглянути на 
Сгуса, і  довести, що він залишається цікавим і в такій перспективі.

Усе це постає сьогодні в дещо зміненому світлі. Навіщо так енергійно 
протестувати проти шевченкізацїї Сгуса, коли зі створенням нормаль
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них державно-політичних умов література і так втрачає свою функцію  
як суроґат національного життя? Сумнівним, також, стає діяспорне 
право представляти для України західню нормальність: адже нормаль
ним стає тепер материк, винятковим — факт еміграції.
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Чорнобильська тема 
і проблеми жанру

У  сучасному, лінгвістично поінформованому, літературоз
навстві категорія жанру щ учка і н е обмеж ена традиційними 
поняттями про три роди (епічний, ліричний, драматичний) 
та їхн і п ід- і  пщ підкатегорії. Ж анр становить будь-яка група 
текстів чи актів мовлення, котра, на думку якоїсь громади 
сприймачів, має певні визначальні риси. Ріш ення приймати 
ці тексти як сукупність створює жанр і, рівночасно, покликає 
до життя певні ж анрові припущ ення і сподівання, які мають 
вплив і на тих, хто продукує тексти, і на тих, хто їх  сприй
м ає.1 Ж анр як категорія пізнання в такому трактуванні по
стає як витвір якоїсь соціально, історично і культурно кон
кретної групи людей. Існування жанру в полі соціяльних сил 
є  одним із принципів, на якому базується одна з  найбільш  
традиційних процедур інтерпретації, а сам е, встановлювання 
пояснювальних зв’язків між  текстом і контекстом.

М ета наш их роздумів — ствердити в рамках згаданих вище 
дефініцій існування “чорнобильського жанру”; окреслити його 
ознаки, водночас вказуючи на їхню  конкретну соціяльну та 
історичну зумовленість; і зосередити увагу над проблемами 
цього жанру. “П роблеми” розуміються тут н е тільки як пи
тання, щ о заслуговують на дослідж ення, а як характерні для 
самого жанру суперечності, нерозрядж ені напруги, для яких 
існують причини в соціяльно-культурно-історичному контекс
т і, де він —жанр — став необхідним.

Аварія 26 квітня 1986 р. викликала низку літературних 
відгуків. З українських досі найбільш розглядались у  критиці 
твори Л.Горлача, С .Й овенко, Ю .Щ ербака, ВЛ ворівського, 
Б. Олійника та І.Драча, які вийшли в названому порядку від 
січня 1987 до січня 1988. їх  об’єднує, безум овно, спільна те
матика. За формою  ж  вони р ізн і, і ця формальна різнорід
ність корпусу чорнобильських творів дала змогу критикам 
клясифікувати його за традиційними жанровими ознаками. 
Так Л.Скирда і В .М оренець зосередили увагу на тих чорно
бильських творах, які вони віднесли до епосу, Л .Бойко та 
І.Заярна — на чорнобильській документалістиці.2 Але в цих
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дослідж еннях жанровість творів не розглядається як складо
вий елемент їх  діялогу з  соціально-культурним контекстом. 
Ц е, мабуть, тому, щ о “епічність”, “документальність”, а та
кож можна б  додати, “драматичність” різних чорнобильсь
ких творів відіграють н е визначальну, а служ бову ралю  в ес
тетичній аргументації твору (сукупність засобів , щ о мають 
вплинути на інтелектуально-емоційний світ сприймана). Ж ан
ровість (хай буде дозволено вжити таку постструкгуралістич- 
ну псевдоетимологію ) чорнобильського ж анру випливає із  
зовсім  інш их жанрових рис.

Яких?
П еред тим як відповісти, сл ід повторити кілька очевидних 

і елементарних, але підставових загальних місць: а) чорно
бильська катастрофа така далекосяжна і  така загальна своїм  
уже видимим і щ е потенційним ефектом, щ о вона приєдна
лася до тих небагатьох под ій (як Голод чи Друга світова війна), 
щ о ввійшли в загальну громадську свідомість і  таким чином  
стали покликом для літератури та інш их форм культурної 
репродукції: б ) всупереч Заходові, д е  художня творчість вва
жається в принципі протилежною  д о  оф іц ій н ої та громадсь
кої думки, у  недавно тоталітарних країнах С хідньої Европи, 
де мистець був “клієнтом” держ ави, існує сьогодні навіть се
ред “перебудованих”, ідеологічно переформованих кіл тяжіння 
до конформізму, хоч конформізм сьогодні сам е й полягає в 
підтримуванні позицій , які щ е вчора були оп озиційними . 
Такий неоконформізм в інш ій моїй статті названо “льояль- 
ною  опозиційністю ”.3 У  тих ж е країнах С хідньої Европи се
ред літераторів та їхн іх читачів вельми пош ирене переконан
ня про високе покликання і  обов’язок  літератури осмислю 
вати головні сусп ільн і питання м ом енту. П ричини ц іє ї 
культурної звички можна шукати в двох різних традиціях: у  
традиції служіння літератури щ е з  19-го століття як сурогату 
відкритого форуму суспільної думки і  в новіш ій традиції 
“партійности” літератури.

Такими є  деякі істотні риси соціокудьтурного контексту, в 
якому формуються провідні ознаки чорнобильського ж анру. 
Ц е і є  контекст, щ о озмістовлю є критерій “такту”, тотож ний  
з риторичною чеснотою  “aptum” (відповідністю ). І  той  кри
терій, як виявляється, може відігравати важливу ролю  у  (дуж е 
непростом у) проц есі поцінування окрем их творів чорно
бильського жанру.

Тож якими є  домінантні ознаки чорнобильського жанру? 
Крім самого тематичного пов’язання з  подіям и чорнобильсь
кої аварії та S  наслідками, такі ознаки я  бачу в трьох момен
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тах напруги. Перш ий — стилістичний (між  “простою мовою ” 
та “високим стилем”), другий — моральний і синхронний (між  
критикою й  апологетикою); третій — моральний і діяхрон- 
ний (м іж  сьогодніш ньою  і вчорашньою оцінками тих самих 
явищ).

Стилістична напруга має свою основу в тому, що Ч орно
биль — з  одного боку, о б ’єктивна подія, пережита багатьма, з  
другого —подія у  внутрішньому житті даного автора. Відтак 
виникає питання такту: чи личигь показувати таку глобальну 
подію  крізь призму тільки власної обм еж еної (і ким, власне, 
авторизованої?) свідомости? Д ехто відповів на це питання 
рішучим “н і” і обрав максимально о б ’єктивні зображальні 
засоби. Ю рій Щ ербак склав документальний роман ледь не з 
самих лиш е автентичних інтерв’ю .4 Володимир Яворівський, 
опублікувавши роман “Марія з  полином у  кінці століття” 5, 
потім виступив як упорядник збірника документів та фото
графій “Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреж дение”.6 У 
таких творах авторська позиція визначена риторичною чес
нотою  “hum ilitas” (скромності): мовляв, я не формую худож 
ній  текст з чорнобильського матеріялу, а просто фактам д о 
зволяю заговорити власним голосом. Х удож нє “використан
ня” такого матеріялу, можна б прочитати у підтексті, було б 
святотатством, аналогічним злочинові батька у  “Цвіті яблу
н і” К оцюбинського: батько-письменник не мож е виключити 
рефлексу збирання художнього матеріялу навіть тоді, коли 
о б ’єктом  спостереж ення є  смерть власної дочки. Але — 
скромність скромністю — в таких творах часто натрапляємо 
на ствердження типу, “невдовзі після аварії м ені випало н е
одноразово побувати в Зоні”.7 Ц е —своєрідний новий топос 
самоавторизації: “et in С отоЬ уГ  ego” (і я  був у  Чорнобилі). 
Ц ей топос, однак, несе небезпеку суворого поруш ення такту, 
переступивш и меж у “hum ilitas”. Саме таку ваду Іван Дзю ба 
розкрив у  рядках поеми Л еоніда Горлача “Зона”: “І як себе  
причислю д о  героїв, мовляв, я  серед перш их був отут?”.8

Однак — і тут проявляється жанрова напруга — докумен
тальні твори також прагнуть і н е бути журналістикою. “Чор
нобиль мусив стати фактом української літератури”,— підкрес
лює Щ ербак.9 Рама, якою  він оточує свій монтаж інтерв’ю , 
має ознаки професійно-письменницького “високого стилю”. 
Більше того: майбутнє значення Чорнобиля представлене тут 
суто літературними, навіть жанровими (в традиційному зна
ченні цього слова) категоріями. “Чорнобильська епопея” по
стане перед нами у  всій її “трагічній повноті”, і для її осмис
лення будуть потрібні “нові літературні форми... ” 10 (курсив
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мій.— М . IL ). Яворівський уж е в титулі свого документаль
ного збірника літератизує Чорнобиль, називаючи його “тра
гедією ”. Навіть —а, можливо, зокрема (бо , як початківець, 
він найбільш е відчуває силу ж анру), невідомий д о с і автор 
російськомовного репортажу, який прагне дати тільки “прав
диву картину” , базовану на власному досвіді пращ  в  Чорно
билі, вже в самій назві “Упала звезда Полынь” н е мож е обій 
тися без літературного натяку на Одкровення, а в перш ому 
реченні — “Слово пришло ранним утром”, — на Євангеліє 
від св. Й оанна.11 Виходить, попри прагнення о б ’єктивности, 
письм енники воліють н е відмовлятись о д  своїх  цехових  
знаків. У  поєднанні простої і “високої” мови унаочнюється 
напруга між громадянином, заклопотаним долею  суспільства, 
і письм енником , якому треба довести необхідн ість своєї 
проф есії.

Є й  друга можлива відповідь на запитання, чи личить від 
власного імени писати про Чорнобиль: “так”. Логіка тут ясна. 
Література від п податків займається “високою ” тематикою і  
володіє для цього знаряд дям високого стилю та високих форм. 
Зокрема, поети відчули, щ о авторитет, співмірний з  вимогами 
теми, несе епос. Борис Олійник без особливих вибачень перед 
читачем у  поем і “Сім”12 бере на себе традиційні завдання 
епосу: мітотворність (подавання пояснень на ключові про
блеми життя, вживаючи для цього символів) та творення ге- 
ро'ів. З усієї української чорнобильської бібліотеки поема  
Олійника отримала досі чи н е найвищі оцінки — за  її  сати
ричну гостроту, проблемну (навіть філософську!) всеохопність 
і “громадянську масштабність”.13 Однак враження поетичної 
суверенности в Олійника куплене дещ о високою ц іною . Про
блема лежить навіть глибш е, ніж  у  його похвалі на адресу 
В. І Л ен іна як джерела всієї правдивої соціяльної теорії і прак
тики — похвалі, яку вже критикували ІД зю ба і В .М оренець.14 
Проблема полягає в тому, щ о Чорнобиль н е належить до  тих 
тем, які можна літературно осмислити, н е застановившись 
над характером стосунку між автором і темою: ц е була б зух
валість, прогріх проти ж анрового такту. Б.Олійник, натомість, 
вдалою стратегією поставив це питання поза рамки твору. 
Вибравши форму діялоіу між круком, екстремним представ
ником культурного песимізму, та н е дуж е ефективним диспу
тантом, який говорить у  поемі від перш ої особи , Олійник 
звільнився від обов’язку визначити власну позицію , ширяю
чи таким чином на ґетівських висотах понад своїми новітні
ми М ефістофелем і Фаустом. П іднесення над темою , яким  
би воно місцями не було сатирично вдалим (візьмімо хоч рядки
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“Самоїли дух і тіло, Д оки й  корінь переїли”), досягнуто без 
розв’язання закодованих у  н ій  проблем і тому недостатнім  
поетичним зусиллям.

Інш а форма нетактовности, яка випливає з  наявности сиг
налів авторового контролю над своїм матеріялом, це тривіялі- 
зація теми та її перенесення на рівень буденного. Такий (оче
видно, н е інтенційний) результат загрож ує, зокрема, спробам  
пов’язати з  подіями Чорнобилю белетристичний сюжет. Це 
може відбутися наївно, себто без будь-якої проблематизації 
питання гідносте теми, як у  російськомовній белетризації 
В.Губарєва “Фантом”.15 Але ефект тривіяльности мож е п о
стати і в творах, які очевидно зум исне намагаються надати 
темі підвищ еної значущ осте, як ось “Марія з полином у  кінці 
століття” ВЛ ворівського. Тут використано цілий комплекс 
літературних засобів, щ об н е допустити враження буденнос
те. Саму форму родинного роману вжито для того, щоб згус
тити мереживо фабул, взяти в один ракурс неспоріднені долі 
і створите таким чином можливість для красномовних іро- 
ній: наприклад, проектант реактора і пожеж ник, вражений 
радіацією — члени однієї сім ’ї. М отиви часто повторюються з  
метою символізації (корова, полин, чортове колесо, сексу
альна всевідданість усіх усім ). Але такі ж ести неспромож ні 
подолати принципової проблеми літератури, яка стосується 
людини в екстремннх ситуаціях. Як влучно спостеріг Дж еймс 
Е .Я н ґ, пиш учи п ро л ітературу євр ей ськ ого гол ок осту, 
“невід’ємна риторичність літературного несамохіть надає са
мим подіям певної несправжноста” .16 Якщо документальна 
література вже за  своєю  суттю зберігає респект суцроти жаху 
й величі теми, то література художня цього автоматично н е  
робить і таким чином часто розчаровує враженням неадекват
н осте. Відтак н е мож е бути несподіванкою  поява докумен
тальної збірки Яворівського, можливо як доповнення чи ко
рективу раніш ого роману “М арія з полином ...”.

Альтернатива таких різнородних гріхів гордині в чорно
бильському ж анрі — це постійне вказування на специфіку і 
проблематичність авторської позиції стосовно теми. Саме так 
потрактовано авторську позицію  в “Чорнобильській м адонні” 
Івана Драча. Довгий зачин до поеми накопичує топоси скром
н осте (“Чи н е лячно тобі виходите із  етю дником На цю  
космічну дорогу...?”) , топоси заклинання М узи (“вона при
ходить і робить з тебе перо”) і топоси невимовносте (“Немає 
в мене слів”) .17 Іван Д зю ба бачить у  цій гіпертрофії самореф- 
лексивних сигналів певний надмір.15 Але надмір, здається, 
потрібний для того, щоб уникнути враження самовдоволення
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і гладенької безпроблем носга. Гротескну і фраґментовану 
манеру поеми було сприйнято багатьма як просте продовження 
відомих стилістичних нахилів поета. Але саме вона більш, 
ніж  спроби гармонійних і мудро замкнених світоглядних чи 
сюжетних композицій, спроможна на м імезис неосяж ности  
чорнобильської ситуації.

Другим визначальним моментом чорнобильського жанру 
ми назвали його моральну напругу у  синхронному пляні. 
М ається на увазі наруга між  двома одночасними, але проти
лежними арґументаційними прямуваннями: тотальної кри
тики — з одного боку, апологетики — з  другого. Катастрофу 
Чорнобиля західні вчені розглядали як продукт нашарування 
комплексних вад. Державна ухвала користуватись атомною  
енергією; прив’язка АЕС у  густонаселеній місцевості, на межи
річчі артеріяльних вод, під боком у  Києва; деформації у  ш и 
нуванні й  будові реактора; безвідповідальність у  керуванні 
ним; бюрократичний параліч і злочинна негласнісгь як пер
ша оф іційна реакція на катастрофу — все це стало видимим, 
наприклад, у  дослідж еннях Давида М арплза, як наслідок не 
одноразового збігу обставин, а докорінної порочности всієї 
системи в її економічному, політичному, суспільному аспек
тах.19 Натомість у  творах Чорнобильського ж анру щ е сильно 
діє тенденція, яку Катерина Кларк розглядає як одну з клю
чових структур соц ія л істи ч н ого  реал ізм у: обм еж увати  
виднокола критики до  мікрокосму —окремого колгоспу, фаб
рики, сектора фронту. За цією  формулою мікрокосм перебу
ває в обіймах макрокосму, в якому все гаразд: існує мудра 
партія й непомильні теоретичні орієнтири, спромож ні навес
ти лад і повернути мікрокосм до нормального, гармонійного 
стану.20 Словом, принцип зображ ення макрокосму — макро- 
косметика.

У творах чорнобильського жанру вже (майже) немає без
посередньої апологетики. П роте щ е немає системної крити
ки; немає того зведення ліній  біди до  центру, д о  самого пер
сонального ядра системи, щ о надавало радикальної гостроти 
сатирам Ш евченка. “Марія з полином в кінці століття” у своє
му сатиричному аспекті творить враження реєстру місцевих 
вад. У Б. Олійника формується картина порочности всього 
суспільного організму, але ця універсальна критика все ж  таки 
обрамлена благотворним макрокосмом ленінізму. У  “Ч орно
бильській м адонні” І.Драча сама фрагментарність форми н е- 
співмірна з метою системної критики. Є  картини, сюрреаліс
тичні задумом й апокаліптичні зм істом , як ось черепи Хмель
ницького й Сірка, щ о плавають “сер ед зел ен о ї роп и ” 21
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Кременчуцького моря. Але ц е символи симптомів зла, не його 
генези.

Третьою ж анровою  ознакою  чорнобильського жанру ми  
назвали напругу м іж  сьогодніш нім і вчорашнім поглядом на  
ті самі р еч і Ця ознака — частина ширш ого явищ а, а саме — 
напруги м іж  літературою в ролі речника ідеалів гласности й  
перебудови і літературою в ролі більш чи менш  відвертої про
паганди режиму. Вона пов’язана з нацругою між  письменни- 
ком-громадянином і письменником-урдцовцем, яка н е може 
н е існувати в психічній обстановці авторів, котрі на різних  
етапах виступали то в тій, то в тій ролі.

У  своїй загальній формі ця напруга є характерною для твор
чосте всіх тих, хто раніш е йшов на більший чи менш ий ком 
проміс із владою. Вона — напруга — настільки центральна, 
щ о в творах, д е  на поверхні її н іби нем ає, сама її неприсутність 
є знаком її присутносте. Авторський голос у  “Чорнобильсь
кій  мадонні” визнає себе винним у  тому, щ о раніш е оспіву
вав такі екологічно катастрофічні о б ’єкти, як Кременчуцьке 
море. Ця сповідь приєднується до топосів скром носте, яких 
Драч уживає для того, щ об виборота леїїтам ність для свого 
поетичного слова на цю тему. Такого почуття такту н е поді
ляє авторський голос у  поем і “Сім” Олійника: “Чому ж  ми  
мусимо покутувати Чужі гріхи?”,22 на щ о критика зреагувала 
з піднесеними бровами.23 Відтак дивовижною є відсутність 
будь-якого сигналу сповіді в “М арії з полином у  к інці століт
тя”, хоч у  Яворівського є роман “Ланцюгова реакція” (1977), 
в якому міститься стандартне на той час героїчно-хвалебне 
трактування А Е С .24

Відсутність вибачення турбує не тільки тому, щ о нам суб’є 
ктивно н е подобається легке приписування собі моральної 
непорочносте, а й  тому, щ о вказує на відмову від почуття 
відповідальносте, тобто на стан самонакладеної неповноліт- 
ности, щ о його Кант розум іє як ознаку непросвіщ енности. 
Відсутність вибачення тотожна із запереченням послідовнос
т е  як ц інносте в людському діянні, з  допущ енням принципу 
морального релятивізму: той курс д ії є правильний, який у  
даний момент вигідний.

Наш огляд трьох форм напруги, спільних для творів, що їх  
відносимо до  чорнобильського жанру, дозволяє на висновок: 
так само як чорнобильська аварія виявила в жахливій яскра
вості порочність усієї системи, цей жанр виявив усю симпто
матику порочної ролі письменника в тій ж е системі. П о-пер
ш е, донедавній письменник-урядовець за звичкою береться 
за обов’язок осмислити “велику” тему, і йому надзвичайно
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важко побороти нахил писати ідеологічний трактат. П о-дру
ге, йому тяжко вирватися зі звички апологетики і взятися за  
універсальну критику системи. П о-третє, він часто несам о
хіть малює автопортрет, у  якому він зображ ений як опор
туніст і людина морально нерозвинена.

Одне слово, проблеми чорнобильського ж анру — це про
блеми тієї частини літератури, яка прагне відкинути обм е
ж ення й деформації, накладені традицією тоталітаризму, але 
яка досі не знайшла формули для такого самовідродження. * 1 11
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Щ е не всі повернулись, але і  пішли ше не всі.
Наталка Бімцерківець

Мета ц ієї статті — зафіксувати, як виглядають з одного, 
можливо ідіосинкратичного, західнього кута зору деякі риси  
літературного життя в Україні сьогодні. На етапі, коли, після 
п'ятьох десятиліть відносної нерухомости, ортодоксальні п о
няття про культуру нареш ті втратили свою авторитетність, 
хочеться приглянутися до  механізмів, через які створюються 
нові судження про літературу й  кололітературний світ.

М ої спостереження беруть до  уваги стан справ зокрема в 
Україні не тільки через те, щ о він сам по собі цікавий. Л іте
ратурний канон і система цінностей, на якій він базується, 
захиталися в цілому Радянському С ою зі завдяки скасуванню, 
або, точніш е, модифікації політичних імперативів, які раніш  
визначали функцію культури. На Україні, як і в інш их н е
російських республіках СРСР, загальне полегш ення мало два 
основні виміри: в додаток до  загальної політичної лібералі
зації настали і певні зруш ення в ієрархічному визначенні сто
сунків між Росією  і не-Росією  як між центром і периф ерією , 
метрополією і провінцією , столицею і колонією . Розгляд про
цесів, що відбуваються далеко від центру, отж е, мож е бути 
кориснішим для проникнення в суть справи, н іж  більш тра
диційне зосередж ення уваги на культурі колиш ньої метро
полії.

Вихідним пунктом для наш их роздумів мож е послужити 
незвичайна (бодай у  західньому розум інні), але симптоматична 
подія. Йдеться про Володимира Дріозда — прозаїка, який вва
жається одним із тих дебютантів 1960-х років, які тоді ввели в 
українську літературу новий суб’єктивний тон і ускладнили її  
естетичні амбіції. У 1989 р. Д розд не тільки взяв на себе ролю  
упорядника ювілейного (до 50-ліття) двотомного видання своїх 
“Вибраних творів” , але й сам написав довге переднє слово. 
Як розуміти такий жест? П о-перш е, виглядає, що Д розд бажає 
взяти під власний контроль рецепцію  свого творчого доробку 
і навіть визначити умови своєї канонізації. У  цій спробі він
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представляє себе однозначно як автора для періоду гласнос
ти, хоч на поверхні проголошує незацікавленість модними сьо
годні політичними критеріями критичної оцінки і виявляє н е
сподівану близькість до  позиції “мистецтво ради мистецтва”: 
“І якщ о я, готуючи “Вибране”, нещ адно бракував чимало влас
них сторінок, то це н е від зайвої скромності, а від тверезого 
розуміння, щ о н е все з  написаного мною  худож ньо вартіс
не”.1 Але досить ясно, щ о його вибір вифільтровує всі опові
дання, повісті й  ром ани, які віддавали кесареві кесареве 
(головно речі, щ о написані в “застійних” 1970-х рр.). У  збірці 
фігурують сам е найбільш антикесарівські його твори, сердиті 
сатири на радянське життя і його неминучі моральні ком
проміси. Виключено роман-біографію  про революціонерку 19- 
го століття Софію Богомолець, натомість включено роман про 
бюрократа в  подобі вовкулаки.2

Свідомо конструюючи себе, Д розд відбиває склад думки, 
який протилежний букві попередньої догматики, але який н е 
дуж е відрізняється від н еї своїм духом. З одного боку, пись
менник демонстративно відмовляється зберегти вчорашню  
пропаганду як частину його вкладу в скарбницю культури. З  
другого боку, цим жестом він складає зброю  — очевидно, на
вмисне — перед вимогами сьогодніш ньої ортодоксальности: 
він виявляє бажання йти назустріч концепції, щ о “література 
має допомагати кардинальним процесам перебудови” .3 Оче
видно, було б дещ о більш доброзичливо розглянути селек
тивну самоканонізацію  Д розда як частину деконструктивіст- 
ського проекту, який полягав би в усвідомленні напруги між  
творами, написаними з метою отримати оф іційне благосло
вення, і  творами, написаними за інш им задумом. Ігноруючи 
перш і й антологізуючи останні, Д розд підриває офіційну ієрар
хію  передгласного часу, ставлячи в центр те, щ о раніш  було 
на периферії.

Написавши власну передмову, Д розд подав щ е й  інш ий, 
особливо важливий сиґнал: він висловив своє недовір’я суп
роти громади критиків, натякаючи таким чином, щ о вона 
некомпетентна висловлюватись про його творчість. І справді: 
установа критики виявила себе спромож ною  реабілітувати 
репресованих і ш тучно забутих письменників і вбудовувати їх  
в існуючий канон, але, як правило, вона показала свою  н е
спроможність видалити кого-небудь з канону. Соцреалісти та 
їхн і товсті романи згадуються, як і раніш , якщ о н е з пієтетом, 
тоді все ж  таки в неперебудовано схвальному тоні, у  таких 
канонотворчих контекстах, як історичні огляди й  педагогічні 
матеріяли.
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Спостерігачеві іззовні спадають на думку р ізн і причини, 
соціальні й  історичні, чому справи стоять саме так, а н е іна
кш е. П о-перш е, немає недавньої традиції негативно! крити
ки, яка 6 не була рівночасно доносом . П ісля того, як у  1930- 
х роках насильно припинено справжню дискусію  над темами 
культури, а  натомість заведено критичну одноголосність п ід  
партійним контролем, негативна оцінка мистецького твору 
могла бути тільки ідеологічною , тобто однозначною  з  нападом  
на спроможність автора працювати й  відносно вигідно ж ити, 
а то й на його ф ізичну безпеку. У  такій ситуації н е  дивно, щ о 
критики загалом зустрічали кож ен твір млявими ш абльонни- 
ми похвалами (за “гуманітарний паф ос”, наприклад) і деколи  
вдавались д о  невеликого репертуару обереж но неідеологічних 
загальних місць невдоволення: стиль, скаж імо, надто бага
тослівний (або метафоричний), психологія непереконлива, 
тощ о. А ле, як правило, критика ставилася безм еж но толе
рантно д о  посередностей. Ця звичка лиш ається актуальною  
сьогодні, оскільки критики, позбавлені теоретичної милиці 
марксизму-ленінізму, н е відкрили нових критеріїв для кри
тичних оцінок. Цю проблему часто бачать сам і критики, але 
це н е означає, щ о ї ї  вже через ц е легш е розв’язати. О дне з  
найвиразніших формулювань наслідків ц ієї ситуації знаходи
м о в статті Івана Д зю би “Д ва крила і . ,  безкрилая” (1987): 
“Критикові нав’язувалася роль ш фтера, який має підносити  
(чи підводити) літературних апаратників, літературну ном ен
клатуру на висоту класиків” .4

П о-друге, типова для СРСР централізація п ід  одним авто
ритетом споріднених родів фахової діяльности привела д о  того, 
ЩО в Побуті письм енник і  критик ПОСТІЙНО няпттпвхуц И'кСЯ 
один н а одного. Живуть вони в тих самих будинках, відпочи
вають у  тих самих лїтфондівських пансіонатах творчости, п о
стійно зустрічаються на вечорах, читаннях, відкриттях, пле
нумах, форумах, за  круглими столами, в редколегіях, тощ о, 
які складають значну частину життя, як письменників, так і 
критиків. І хоч такий над то частий контакт плекає серед них  
почуття взаєм ної роздратованосги, він , контакт, все ж  таки 
утруднює надто гострий виступ одного члена цього клюбу 
проти іншого. Негативні рецензії н а письменника з  певним  
стажем бувають настільки рідкісним и, щ о вони сприймають
ся як сенсацп.

П о-третє, структура успадкованого радянського суспіль
ства, і зокрема його освітніх установ, н е  перестала відтворю
вати й підкреслювати потреби конформізму й  участи в дис
циплінованій, навіть авторитарній, системі судж ень. Вияви
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лося, щ о гласність стала стимулом н е так для індивідуальних 
оцінок чи для критичного плюралізму й різноголосся, як для 
м оноф онічного хору опозиції, яка, входячи в конфронтацію  
з  колиш ньою оф іційною  сф ерою , прагне стати новим авто
ритетом. В інш ому м ісці я  порівняв розвиток опозиційної 
іромадської думки з  рухом військового фронту, ніхто н е бажає 
бути надто далеко попереду л ін ії боїв, але й  ніхто  н е  хоче 
відставати від н е ї, бо  спереду щ е чигає небезпека смерти від 
руки ворога, а  ззаду — вже вірогідність, щ о тебе сприймуть 
як боягуза чи дезертира.5 Установа історії літератури, оскіль
ки вона проявила себе в шкільній та вищ оосвш гій педагогіці 
і в нових публікаціях про періоди і про авторів, щ о їх  щ ойно 
реабілітовано, н е утвердила права індивіда — скаж імо, сту
дента — на персональний відгук на нові об ’єкти пізнання. 
Навпаки, вона від початку намагалася створити альтерна
тивний, але відразу авторитетний, образ історії літератури, 
який доповнятимуть результати зусиль окремих критиків чи 
студентів просто як ампліфікації чи додаткові докази зазда
легідь узгодж еної загальної тези. Л ітературно-педагогічний  
істебліш мент сприйняв гласність, в перш у чергу, н е як  мож 
ливість запропонувати нові і  р ізн і прочитання літературного 
процесу, з  протиставлення яких могла б виникнути дискусія, 
а як заклик написати нові підручники з  історії української 
літератури. Таке припущ ення, щ о в освіті необхідна одно- 
згідність, неминуче привело до  делікатного питання про іде
ологічний відтінок нових підручників: як ревно вони повинні 
віддзеркалювати тепер уж е узаконені вимоги українського на
ціонального самоствердження, і наскільки, якщ о це взагалі 
можливо, вони мали б зберігати апарат понять вчорашньої 
епохи. У  часі писання цих рядків у провідному журналі ук
раїнського літературознавства з ’являються “сторінки підруч
ника”.6 Але ш видкі зм іни в політичних настроях породжують 
труднощ і для нових канонізаторів, співавторів “сторінок”: 
р озділ  підручника п ід  заголовком  “У країнська худож ня  
ленініана” міг бути оголош ений як річ зовсім  нормальна ще 
в серпні 1989, але в квітні 1990, коли його було надруковано, 
відчувалась уж е потреба відмежувати його від редакційної дум
ки вступом і післясловом. Сам журнал у  міжчасі переймено
вано з  “Радянського літературознавства” на “Слово і час”.

Н е дивно, щ о в культурі, яка зорієнтована на одностайність, 
погляди, підперті традицією , мають чималу інерцію . У  кри
тики, дещ о розгнузданої гласністю, вистачило енергії, щ об 
таки повернути в канон донедавна заборонені тексти. Більше 
того: ж урнали навіть почали конкурувати між  собою  в
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намаганні друкувати найрадикальніш і тексти: після появи  
повного діяпазону безпечніш их речей, вийшли і “Україна чи 
М алоросія” Хвильового, і окремі п оезії Василя Стуса.7 Але не 
стало снаги для того, щ об грунтовно прорідити канон, який  
виник після 1934 р. згідно з формулою соцреалістичної літе
ратури.

Наслідок такий, щ о дві потенціяльно цікаві можливості 
культурної переорієнтації зовсім  н е розглянуто. Н е взято до  
уваги можливосте радикально нового канону, який просто 
відкинув би майже всю соцреалістичну продукцію , зберігаю 
чи з н еї тільки окремі твори, позначені (випадково) атрибу
тами, які вкладатимуться в якусь нову схему цінностей. Таким 
чином можна було б визначиш  нове генеалогічне дерево гідних 
творів, яке проростало б крізь модернізм 1920-х і  1930-х рр., крізь 
певних домаш ніх і діяспорних письменників і поетів 1960-х 
рр., до  сьогодніш нього дня, де така традиція могла б стате й  
логічним початком, і канонічним орієнтиром для сучасної 
літератури. Відкинуто, як ми вже показали, також другий ва- 
ріянт: обійтися зовсім , бодай тимчасово, без поняття канону. 
Якби це трапилось, міг би настати період культурного міжвлад- 
дя, під час якого можна було б переглянуте й  наново оц іните 
успадковану літературу, і могли б з ’явитись нові оцінки, 
базовані на різних теоретичних фундаментах. Кінець кінцем  
могла б виникнути нова консенсуальна схема або могло б 
назріти переконання, щ о можна дуж е продуктивно обійтися 
без авторитетних узгіднень у  сф ері культури.

Натомість реалізувався найгірш ий з усіх  можливих сц е
наріїв. Як тільки воскресають колись високо оцінювані, а потім  
заборонені літературні твори, їх  розташовують серед тих п о
середностей, що творять старий канон. П озбавлені колиш 
нього контексту критичних судж ень, які визнали їх  перш о
рядними, реабілітовані тексти кооптуються тим ж е каноном, 
який виник впродовж п ’ятдесятьох років оф іційного запере
чення їхньої вартосте. А  нова публіка навіть не бачить, як ці 
тексти протестують і пручаються в своєму новому оточенні: 
на “сторінках підручника”, про які була мова вищ е, м одерніс
тів 1920-х і 30-х років учителям подають в моментах їхньої 
добровільної, стратегічної або вимуш еної леніном анії, а ціка
вих поетів Ґео Ш курупія і Євгена Плужника знецінюють, став
лячи їх поруч таких сірих посередностей, як ром аністе Іван 
Ле й Петро Панч.

Соцреалісти (нема де правди діти: такими вони є) М ихай
ло Стельмах і Олесь Гончар зберігаються на “Сторінках” на 
їхніх попередніх п ’єдесталях високої пош ани. їх  далі пози
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тивно коментують такі критичні етюди, очевидно канонотворчі 
за наміром, як вступ Віталія Дончика до  книги “Діалектика 
худож нього пош уку: літературний процес 60—80-х років” , 
збірник стал ей  у  виданні А кадемії Наук УРСР.8 Правда, най- 
впливовіший український літературний критик періоду глас
ности, М икола Ж улинський, н е включив н і Стельмаха, н і 
Гончара в свою збірку літературних портретів “Наближення” 
(1986).9

Випадок Гончара повчальний. Від 1946 р ., коли вийшов 
перш ий том його “ П рапороносців”, він користувався стату
сом  перш ого серед рівних в українській літературі. Але його 
безперервна присутність у  каноні — ц е н е результат самої 
тільки інерції. Є  конкретні ідеологічні причини, чому Гончар 
н е мож е н е фігурувати в каноні 1990-х рр. Я к відом о, “С о
бор”, розкритикований при кінці 1960-х, відкрив аналогію  
між  загроженим природним середовищ ем і заірож еною  на
ціональною самосвідомістю, і його тріюмфальна реабілітація 
1986 р . збіглася з утвердженням обох цих пекучих питань у  
сф ері поліш чної дискусії. Наново виданий 1988 р ., “Собор” 
став миттєво взірцевим текстом.10 Є  й  інші аспекти політич
ного значення Гончара, які зміцнюють його м ісце в каноні: 
як людина чималої громадянської хоробрости й  моральної по
рядносте, він був одним із перш их, щ о виступив відверто в 
обороні української мови й  культури, визначаючи позиції, які 
ввійшли як майже самозрозумілі в плягформи Руху та інш их 
виразників українського культурно-національного відроджен
н я.11 Коли на початку 1990 р. з ’явилася парляментська опози
ц ія, Гончар на сторінках преси оголосив свою  підтримку най
більш войовничих її членів. За таких умов зовсім зрозуміло, 
щ о розглядати роман Гончара з наміром деканонізувати ав
тора було б крайньою негречністю, там  більше, щ о авторите
та , які могли б узяти на себе таку переоцінку, самі стоять 
близько ядра Руху і мають політичну корить з Гончаревого 
патронату.

Вже не раз було звернуто увагу на те, щ о серед найбільш  
видимих діячів Руху, парляментарної опозиції, Товариства 
Української М ови та інших організацій хвилі відродження, є  
саме поета й письменники (Драч, Павличко, Яворівський). Та 
й чимало організаторів, активістів і публіцистів рухівського на
пряму працює в культурі чи в гуманітарних науках, зокрема в 
літературознавстві. Так виглядає, що політичний істеблішмент, 
який сьогодні в процесі становлення — це колишній літератур
ний істеблішмент. Можна вже тепер побоюватися, що цьому 
новому істеблішментові буде не менш тяжко провести межу між
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політичним і естетичним схваленням, н іж  ц е було для реак
ціонерів і застійників 1970-х років. Тим більш е, міг би додати  
скептичний споглядач, щ о склад осіб , про яких треба вис
ловлювати судж ення, н е  дуж е й змінився від того часу. Ті 
самі творці авторитетної думки схвалюють тих самих відомих 
діячів культури, хоч і  з  інш их причин. Саме ц е є  контекст, 
який запевняє продовження позитивної оцінки творів Гон
чара, і який заздалегідь унеможливлює оцінки в стилі мю н
хенського критика Івана Кошелівця: відразу після появи “С о
бору”, Кошелівець привітав відносну відважність письмен
ника, але засудив твір як позначений вадами, типовими для 
соцреалістичного ром ану.12

П оєднання в одній особі письменника й  політика і  погре
ба, так би  мовити, авторизувати останнього, сприяли підви
щ енню репутації політичних діячів. Тяжко розділити літера
турний і політичний компоненти в сучасних оцінках, скажі
м о, Дмитра Павличка; те саме стосувалося Бориса Олійника 
перед тим, як він втратив на популярності серед рухівських 
кіл. Спостерігається також явищ е ретроспективної автори
зації: поети-політики, які сьогодні в пош ані, входять у  спис
ки поетів-ш істдесятників, хоч у 1960-х роках їх , як правило, 
туди н е зараховували. О дин із способів включення в каноніч
ну серію  — це список, який має риторичну силу надати гщ нос- 
ти групи усім її членам. У  Віталія Дончика, наприклад, зустрі
чається таке речення: “Найяскравіше новаторський дух, нові 
уявлення про покликання літератури проявилися в п оезії ш ес
тидесятників В .С им оненка, М .В інграновського, ІД р ач а , 
Б.Олійника, В.Коротича, Р.Третьякова, Б .Н ечерди та Д .П ав- 
личка й  Ліни К остенко, які дебютували в 1950-х роках...” (с.10)

Василь Голобородько та Ігор Калинець тоді щ е до  каноніч
н ої серії н е входили.

Дотеперіш ні м ої спостереження стосувалися деяких рис і 
процесів формування канону. Сам характер канону і його 
функція в суспільстві залишилися досі поза наш ою диску
сією  і потребують тепер уваги. Термін “канон” вживається 
тут умовно, просто тому, щ о вш прижився в західньому літе
ратурознавстві. Але справді “канон” — н е найбільш  влучна 
метафора для того радянського (і потенційно пострадянсько
го) явища, яке нас цікавить. Поняття “канону” в літератур
н ій  дискусії Заходу існує за  аналогією з  поняттям біблійного 
канону: групи книг, визнаних церквою як натхнених Святим 
Духом. Тут об’єктом канонізації вважаються, передусім, тексти. 
Коли на Заході беруться змінювати “канон” (наприклад, р оз
ширювати його, щ об він н е виключав голосів упосліджених
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груп — ж інок, чорних, м ігрантів, колонізованих народів), такі 
зусилля стосую ться насамперед книг. “Відкривати канон” о з
начає, як правило, переконувати читачів, зокрема студентів 
літератури в  університетах, прочитати тексти, з  якими вони б  
інаїппе н е мали контакту. К ан он ізац ія  раніш е неканонічних 
текстів впливає н а  звички читання і  на видавничу й  педа
гогічну діяльність. Я к правило, на Заході зм іни в каноні не 
бувають стимулом для загаяьногромадських зруш ень і  таких 
ритуалів, як перейменування вулиць, встановлення меморіаль
них дощ ок чи перепоховання замучених поетів, як  ц е буває в 
СРСР.

У  С хідній Европі о б ’єктом пош ани в літературі часто був 
н е так текст, як  особа, чи, точніш е, сукупність біографії пись
менника, його творів та історичної роль Існують культи пись
менників — П уш кіна, Толстого й  Достоєвського в Р осії, Ш ев
ченка, Л есі Українки і  Ф ранка на У країні, Купали і  Коласа в  
Білорусі — які своєю  спроможністю  викликати пієтизм і ри
туал н е мають еквіваленту н а Заході. Літературна канонізація  
в Радянському С ою зі набирає ф орм , як і в  дечом у нагадують 
канонізацію  церковного святого. П исьменник (особотекст!) 
посідає м ісце в  сер ії собі подібних особотексгів, яку більш  
корисно розглядати н е як канон, а  як іконостас.

Іконостас спрямовує увагу вірних н а святу особу, П чесно
ти , S  значення та ї ї  зв’язок  з  центральною ідеєю  спасіння. 
Саме особа надає значення атрибутам особи , в тому числі і 
текстам, які з  нею  асоціюються. З  такої перспективи н е текст 
(скаж імо, Драча чи Яворівського) виправдовує зацікавлення 
автором, хоч текст і  сам по собі м ож е бути цікавим. Навпаки: 
зацікавлешсть вірних в авторах як особах пош ирюється та
кож  і  на тексти, які вони написали.

К оли доводиться словами визначати своє ставлення до  
постатей в  іконостасі, критика н е мож е бути для такого зу 
силля найбільш природним жанром. Критичне зіткнення пере
дбачає традицію , яка наголош ує текст, інтенсивне чигання 
якого витворює враження діялогу і  навіть рівносги між текс
том і  читачем.13 Іконостас, натомість, вимагає агіографії — 
стилізованої біограф ії, яка складається з  елементів, взятих із 
відносно невеликого резервуару чеснот, конфліктів, випро
бувань, перемог, виправдань і  мученицгв.

За розвинутого сталінізму, і  знову в  1970-х роках, у  писан
нях про літературу, зокрема в  енциклопедійних статтях, б іо
графічних довідниках та загальних історіях, агіографічний  
СТИЛЬ був П Я г ііи н и й . Історія літератури зводилась ДО БІЧНОГО 
повернення розповіді про те, як (чи н е той самий?) ідеологія-
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но втрим ан ий  автор пиш е (чи н е той самий?) ідеологічно 
витриманий твір. Ц е, очевидно, сьогодні зм інилося. Існують 
уже нові біоіраф ічні мотиви, які сигналізують позитивну оцін
ку критика чи історика (книги, заборонені цензурою ; н едо
пущення до друку; деформація редакторами; конфлікти з  вла
дою  і КДБ, навіть ув’язнення). Д о того ж , біографії самі ста
ли більш індивідуальні, наповнені фактами, реалістичні й  
оживлені. Іконостас, видно, еволю ціонує від свого візантій
ського різновиду до барокового. Зміню ється також централь
на ідея спасіння, яку він ілюструє: вона вже н е м ає нічого 
спільного н і з  безкласовим суспільством, н і з  щ асливою су
купністю  злитих націй п ід благородною  егідою  великого 
російського народу.

Українська літературна дискусія, як уж е сказано, н е  виб
рала шляху іконоборства, яким би він н е був визвольним чи, 
з другого боку, небезпечним. Її результатом виявилося доп о
внення іконостасу новим ярусом щ ойно канонізованих. Старі 
ікони залишилися приблизно в тій самій ієрархії, як і раніш. 
Часом у тих, кому знайш лося м ісце в іконостасі, з ’являються 
раніше непомічені атрибути, які символізують донедавна єр е
тичні ідеологічні нахили. Правда, декого з  тріском виломлю
ють з іконостасу. Таке трапилось з  Олександром К орнійчу
ком, якому сьогодні закидається ідеологічну причетність до  
сталінізму. В ін, мабуть, став козлом викуплення, пожертву
вання яким відвертає увагу від гріхів багатьох.

Яка доля нових членів іконостасу? Звичайно, їх  зам оро
жується в нерухомих позах, як і всіх інш их. Реабілітованих з 
1920-х і 1930-х рр.— Винниченка і Хвильового, Зерова, Д рай- 
Хмару і Филиповича, Олександра Олеся та багатьох інш их — 
трактують, принаймні покищ о, як святі о б ’є к т . їх н і прізви
ща шанують, часто шляхом включення в довгі списки знедавна 
шанованих прізвищ , оповідаються їхн і ж итія, з ’ясовується ха
рактер і неминучий результат їхнього конфлікту з  радянсь
кою владою. Друкуються їхн і твори, або вперше після довгої 
павзи, або в більш повних виданнях. Але дуж е мало гово
риться про їхн і тексти.

М ожна б тв ер д и т , щ о щ е занадто рано в хронології л ібе
ралізації для таких дискусій: сьогодні щ е треба збирати, р е
дагувати й видавати матеріали.14 Справді, ц е важливо. Але 
тенденція “іконостазувати” не заохочує розвитку продуктив
ної дискусії над найцікавішими літературними текстами, які 
мають потенціал бути сприйнятими як щ ось далеко більш е, 
ніж  просто симптоми їхньої доби. У  відновленій традиції є  
т е к с т , спромож ні стати вихідним пунктом для ґрунтовних
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роздумів над питаннями культури, як це трапилось навколо 
“Фавста”, “Мадам Боварі”, Рабле чи “Безплідної землі” Бліота 
на Заході. Серед таких текстів є , безперечно, творчість Васи
ля Стуса, поета надзвичайної сили й  невловимосте, який і 
здивував, і захопив українських критиків на Заході.15 В Ук
раїн і, сперш у дем онізований і зам учений реж имом (його  
смерть у  листопаді 1985 падає вже на початок доби  Горбачо
ва), Стус нарешті зазнав канонізації: н е як текст — коли пи
шуться ц і рядки, обіцяне видання “Палімпсестів” щ е н е вийш
ло, з ’явилося в журналах тільки кілька добірок його поезій  — 
а як символічна особа. Й ого аііоіраф ію  доповнило перепо- 
ховання його тлінних останків у  К иєві 1989 р.

Хоча дискусії останніх років довкола канону (чи іконоста
су), здається, щ е не подали українській культурі оживлюю
чих стимулів, спостерігається певна еволюція в їхньому на
ціональному вимірі. Від періоду сталінізму, всіх вірних у  куль
турних храмах неросійських республік  навчали ш анувати 
іконостас у  сусідній російській церкві як найвеличніший, най- 
прекрасніш ий, найтонш е виконаний і духовно найбільш  над- 
хненний з  усіх: як ш едевр, порівняно з  яким іконостас у  влас
ному храмі м іг бути тільки блідою  копією . Коли з ’явилися 
кардинальні тексти гласности в російській літературі (“Діти  
Арбату” Рибакова чи “Сумний детектив” Астаф’єва) чи в  
російськомовній конструкції культурного централізму, відомій 
під назвою  “радянська багатонаціональна література” (“Пла
ха” кіргізького письменника Ч інґіза Айтматова), вірні в н е- 
Р осії оплакували відсутність подібних творів у  власних свя
тинях.16 Ц ей жанр скарга — принаймні, щ о стосується ук
раїнської літератури — вичерпався десь 1988 р ., паралельно з  
інш ими змінами в культурному процесі. Відкриття оригіналь
н ої й амбітної п оезії й прози, останньої зокрема в журналі 
“Прапор”, зменш ило базу для почуття культурної неповноцін
носте. Зростання важливосте м ісцевої (української) політи
ки підбудовувало самовпевненість і свідомість власної авто
ном ії серед членів культурної еліти, щ о становлять, як уж е 
сказано, також і нову політичну еліту. М ожливо, поволі стає 
ясно, що порівняння колонії з  метрополією , яке випадає, річ  
ясна, на некористь колонії — це продукт імперіалістичної 
ідеології і, як такий, має бути розмаскований.

Іконостас, отж е, є  могутнім засобом  переконування. Він  
безпосередньо стимулює уяву, його легко показати школя
рам (а вони його легко запам’ятовують), і, що важливе, він  
стверджує, а не ставить під знак запитання. Н е важко збагну
ти, чому літературним критикам не захотілося його зачіпати:
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він є символом стабільности в культурній системі, в якій чи
мало інш ого перебуває в стані непевности. Він вміщ ує в собі 
об ’єкти національної гордости і служить процесові національ
но-культурного самоусвідомлення. Таким чином, він є кори
сним елементом національно-державних світогладних схем , 
які знову починали активізуватися в н е-Р осії. Крім цього, 
стабільність іконостасу чи канону є в інтересі його творців, 
які насправді є членами н е так нової, як  самоперевихованої, 
Гвардії. Хто з них написав щ е перед гласністю каноностверд- 
жувальні книги, нерадо бачитиме їх  на смітнику історії.

Ми можемо тут тільки заторкнути складне й  цікаве пи
тання про взаємодію  радянського й діяспорного канонів. 
Після Другої світової війни кілька потужних критиків, серед  
них Ю рій Ш евельов та Ю рій Л авріненко, створили альтер
нативний канон української літератури 1920-х і 1930-х років, 
представляючи його як модерністський канон читачам ук
раїнських ж урналів і альманахів, як і з ’явилися в другій  
половині 1940-х років у  західніх окупаційних зонах Н імеччи
ни. Цю лінію  продовжувала “Українська літературна газета” 
(1955—60) та її спадкоємець, журнал “Сучасність” (від 1961), 
які ставилися прихильно до модернізму і, зокрема черга п о
леміку Івана Кошелівця, негативно до  соцреалізму. Д іяспор- 
ні видання творів з цього альтернативного канону зміцню ва
ли систему суджень емігрантських авторитетів, які заверш и
ли свою канонізаторську діяльність на початку 1960-х років 
своєю  високою оцінкою  Н ью -Й оркської групи поетів-м о- 
дерністів і, майже рівночасно, п оезії “ш істдесятників” в Ук
раїні. Про емігрантський канон можна було тепер твердити, 
що він об’єднує всі твори української літератури, які мають 
мистецьку вартість і стоять у  традиції, цінності якої мають 
коріння в клясиці і  можуть бути відновлені авторами, звільне
ними від ідеологічних деформацій радянської культури. Також  
стало можливим твердити, щ о в К иєві, н е менш  ніж  у  Н ью - 
Йорку, існує легітимна українська культурна традиція, яка є 
просто частиною західньої традиції і  яку можна збагнути, вжи
ваючи категорії, знайомі для західньої культури.

Чи такі амбіції, частіше висловлені в підтексті, н іж  відвер
то, але очевидні в антологіях,17 були виправдані? Відповідь 
на це велике й цікаве питання мусить залишитися поза рам
ками ц ієї праці. Тут досить зазначити, щ о, коли в середині 
1980-х років радянські вчені змогли користуватися західніми  
публікаціями, правильність еміграційних суджень про ук
раїнську літературу було просто црийняга В багатьох випад
ках книжки, друковані на Заході, використовувалися в підго
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туванні нових радянських вищань. Але якщ о позитивні оцін
ки західньої критики про творчість репресованих було прий
нято як  правильні, негативні західні реакції на велику части
ну радянської літератури суцільно ігнорувалися. Рівночасно, 
критика в Україні поставилася так само поблажливо до  ук
раїнської діяспорної літератури, як і  до домаш ньої продукції. 
Толерантний супроти стилістичної спадщ ини соцреалізму, 
літературний істебліш мент почав друкувати в своїх журналах 
н е тільки амбітні твори авгорів-еміїрантів, апробовані в Нью- 
Й орку й  М ю нхені, але й  багато таких, кого емігрантські зако
нодавці зігнорували або відкинули як маловартісні. Н есподі
ваний результат такого всесцриймання мож е виглядати, крізь 
західні окуляри, як приклад своєрідно українського постмо
дернізм у, який, через зближ ення високої культури й  санти- 
ментально-тривіяльного кічу, примушує нас переоцінити наші 
системи культурних суджень.

Канонізатори-еміґранти досягли свого зеніту в 1960-х ро
ках. Репрезентативною  книгою  цього періоду була збірка  
Ш евельова “Н е для дітей” (1964).18 Наступна Генерація ук
раїнських літературних критиків, яка працювала головно в 
північноамериканських університетах, н е  часто займалася 
питаннями літературної вартости, зокрем а щ одо оф іційно  
апробованої літератури сучасної України. Ц е був наслідок, н е  
тільки нецривабливости соцреалістичних писань для критиків, 
зформованих в силовому полі Н ової критики та структураліз
м у, а й  небажання виступати з оцінками, які для колег могли 
б виглядати занадто антирадянськими: бажаючи всякою ціною  
зберегти наукову непорочність і респектабельність, ця Гене
рація уникала будь-якого натяку на п ози ц ії, які могли б бути 
сприйняті як націоналістичні. Загалом, вона відмовилася від 
самої тематики сучасної української радянської літератури, 
воліючи займатися літературою доби  бароко, 19-го століття і 
1920-х років. Її представники не буди байдужі д о  українських 
національних прагнень, але їхня небайдужість була приватна 
і звичайно не виливалася в публікації чи публічні виступи. 
Оця група, однак, з  необхідности стає частиною нової грома
ди українських інтелектуалів, яку я  хотів би назвати “льояль- 
ною  м нож иною ”, щ об відрізнити S  від льояльних однин, які 
донедавна існували обабіч залізної заслони. Льояльну м но
ж ину покликав до  життя кінець холодної війни і збільш ені 
можливості спілкування м іж  членами колиш ніх протилежних 
ідеологічних таборів. Саме льояльна множ ина кваліфікована 
й покликана відігравати провідну ролю в дискусіях довкола 
канону, які лежать попереду. Новий колектив складають люди
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дуж е різного виховання, але спільного інтересу. їхн ій  інте
рес, незалеж но від того, чи він ґрунтується на соціяльних 
реаліях, чи зформований в уяві на ідеологічних основах, п о
лягає в поборюванні марґінальности української культури, 
яка є або о б ’єктом їхніх професійних зацікавлень, або сф е
рою , в якій вони заробляють на хліб насущ ний. В обох ви
падках, українська культура — ц е м ісце, в якому або довкола 
якого вони шукають визнання. У  їхньому інтересі є створен
ня неколоніяльної України вдома і немаргінальної картини 
України в уявленні світу. В їхньому інтересі, зокрем а, ство
рити неколоніяльну українську культуру, яка мож е сама д о 
биватися престижу на світовому ринку культури, замість того, 
щоб нерухомо перебувати в силовому полі імперського цент
ру. Льояльна множина складається з лю дей, щ о працюють в 
галузях науки, культури й освіти Сходу й Заходу і мають певне 
розуміння не тільки власного культурного середовищ а, а теж  
середовища колег з  другого боку колиш нього вододілу. Льо
яльна множина твориться реально в процері взаємних на
укових і творчих подорож ей і відряджень, на міжнародніх 
конференціях, у  М іжнародній Асоціяції Україністів, у  спільних 
видавничих проектах, а також' і на сторінках “Світо-виду”.

Барбара Гернстайн Сміт висловлює думку багатьох учас
ників недавніх дискусій про культурну й  естетичну вартість, 
коли вона оголош ує нераціональним поняття про об’єктивну 
систему естетичної вартосте, незалеж ну від оточення. Всі 
можливі уявлення цро естетичну цінність, а тому й усі канони, 
виходять з інтересів, потреб і спромож ностей тих осіб , які 
спіцдіють у  процесі визначення цінностей і творення канону.u

Існували суспільства, в яких однозгідність стосовно вар
тосте була така загальна, щ о оцінки, базовані ца прийнятих 
цінностях, виглядали як твердження про іманентні риси суд
жених творів. Радянський Союз у  його сьогодніш ньому стані 
культурного й політичного бродіння до цих суспільств н е  
належить. Там, бодай у  сучасному моменті, зв ’язок ц іннос
тей з інтересами, які вони виражають, очевидний. Оскільки 
існує льояльна множина з і спільними й  відвертими інтереса
ми, вона теж може виразити свої інтереси в системі суджень, 
поклавши таким чином основу для нового канону. Н овий  
канон міг би послужите рамою для культурної орієнтації, 
яка б замінила, нарешті, колоніяльний іконостас. Як нагадує 
нам Ф ренк Кермод, “канон — ц е те, щ о повстанці збирають
ся окупувати”.20 О днією  зі стратегій для створення нового 
канону мож е бути поєднання можливостей східніх і західніх 
членів льояльної множини. З одного боку — і це, очевидно,
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найбільш раціонально робити в Україні — має відбутися зби
рання субстанції літературної традиції повністю і без цензу
ри . З др угого  бок у , тек сти , щ о творять традиц ій ни й  і 
доповнений канон, треба б піддати новому прочитанню, ви
користовуючи сьогодні доступні методи літературної аналізи, 
зокрема такі, щ о кладуть наголос на розмасковування мітів та 
Ідеологій. Слід ж е перевірити, щ о саме в успадкованому каноні 
спром ож не створювати резонанс у  новій інтелектуальній і 
культурній атмосфері.

Безперечно, треба бути обереж ним, щоб процес переоцін
ки не став простим накиненням нового канону, породж еного 
західними методами і оцінками, і навантаженого їхнім и ж  іде
ологічними передумовами. Але для осягнення не-колоніяль- 
н о ї культури необхідно припинити теперіш нє репродукуван
ня й  пош ирення соцреалістичного іконостасу. Ц ей іконостас 
наповнений предметами й  цінностями, існування яких треба 
зафіксувати як історичний факт, але його продовж ене авто
ритетне ф ункціонування протилеж не інтересам льояльної 
множ ини. Розвиток серйозної і гострої літературно-критич
н ої практики, натомість, допом іг би зліквідувати паралельне 
існування двох видів критики, щ о їх  спостеріг Іван Дзю ба 
1987 р.: одного —публічного, схвального й  підлабузницького, 
і другого — часто продукованого тими ж  критиками стосов
н о тих ж е о б ’єктів — н еоф іц ій ного, але принизливого і пре
зирливого.21 Н і оди н , н і другий н е сцром ож ні освічувати 
читацьку публіку або виховувати літературний смак.

Проблема виражається в рядку поезії Наталки Білоцеркі- 
вець, який творить епіграф ц ієї статті: “Щ е н е всі поверну
лись, але і пішли щ е н е всі”.22 Тут мовиться, мабуть, про п о
вернення репресованого шляхом реабілітації, і про те, що й  
серед нерепресованих були такі, щ о гідні уваги. Але рядок  
можна прочитати й інакше: дещ о із того, щ о м и сьогодні 
м аєм о, давно належить минулому. * 1

Написано 1990 року, вперше опубліковано я к  Aspects o f tbe Literary 
Process in  the USSR: The Politics o f Recanonization in  Ukraine After 1985. 
/ /  Southern Review (Аделаїда).—1991.— T. 24 .— N  1.— C .12—25, а згодом  
з теперішньою назвою в ж. “Світо-вид”,— 1992.— N  8.— С.69—81.

1 Володимир Д розд, М ої духовні мандрівки.— Вступ до його Вибра
них творів у  двох томах.— К.: Рад. письменник, 1989.—Т. 1.— С.17

2 Володимир Дрозд, Ритми життя.— К.: Дніпро, 1970 і Вовкулака. /  
/  Вибрані твори.— Т. 1.— С .311—461.

3 Леонід Новиченко, Наша сьогоднішня пошукова думка. / /  Літера
турна Україна.— 1987.— 16 квітня.— С.1.



198
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Про можливість опозиції 
за гласности

Лібералізація в СРСР, значно далекосяжніш а в культурній 
сф ері, ніж  в економічній, соціяльній чи навіть політичній, 
призвела д о  кризи в одном у із найтриваліших і  найбільш  
ш анованих інститутів радянського, а перед тим, російського 
імперського життя: в інтелектуальній та письменницькій опо
зиц ії до  режиму. Люди, практики, дискурси та символи, які 
раніш е визначалися як ворожі супроти держави та ї ї  ідеології, 
поступово допускаються д о  все більш автентичної публічної 
сфери; опозиційні погляди, які раніш е заборонялися й  пере
слідувалися, стали спочатку легітимними, а, згодом , навіть 
домінантними. Паралельно з цими процесами виникло п и 
тання про можливу ролю , в новій культурній обстановці, 
поглядів, які н е узгоджуються ні з  попередньо панівними  
цінностями, н і з  щ ойно узаконеними.

П еред тим як підійти д о  цього питання, спробуєм о описа
ти, користуючись риторичним м оделей літературної ситуа
ц ії, можливі форми літературної оп ози ції за період гласнос
ти. Забігаючи трохи наперед, можна сказати, що ми їх  назвемо 
“дисидентством”, “мовчанкою”та “езопівською мовою”. Після 
цього спробуєм о накреслити можливу природу і  дж ерела 
нового типу опозиції всередині культурної конфігурації, за
початкованої гласністю, і запропонувати деякі роздуми сто
совно того, чому ця нова опозиція, хоч і  заявила про себе, 
тим часом н е займає в культурі помітного місця.

Наш намір — використати підручниковий модель зв’язку 
оратор — промова — публіка для висвітлення відносин між  
письменником, текстом та читачем.1 Такий намір мож е вик
ликати заперечення: адж е риторичний модель передбачає 
просту та узагальнену психологію  рецепції; серед усіх  видів 
діяння літературного твору, він (модель) звертає увагу тільки 
на переконування; він припускає аналогію м іж  “наміром” 
оратора та соціяльним інтересом , яку, насправді, треба було 
б сперш у переконливо довести.2 Але це наш е обговорення  
зосередж ується саме на категорії, якою б непевною  вона не 
була, авторського наміру — категорії, яка завжди була і далі є  
ключовою в радянських літературних дебатах. У  таких ум о-
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вах, здається, цілком виправдано розглядати письменника в 
ролі оратора, який промовляє (свідомо чи несвідомо) від імени  
певних інтересів і, паралельно, намагається переконати публі
ку, яка наділена владою, діяти за чи проти інтересів, щ о їх  
оратор обстою є.

Крізь призму такої аналогії оф іційна соцреалістична літе
ратура перед гласністю бодай в ідеальному випадку належить 
до царини політичної риторики. Автор-оратор апелює до маси 
читачів, яка (знову, в ідеальному випадку) представляє суспіль
ство в загальному, намагаючись переконати їх  зм ін иш  самих 
себе і світ, в якому живуть, так, щ об уможливиш  прихід к о
мунізму. Автор виступає рівночасно в двох ролях: він і репре
зентує інтереси публіки, і апелює до  н еї ж  до  влади, щ о мож е 
діяти в цих інтересах. Річ ясна, промовляючи від ім ени публі
ки (суспільства загалом), автор висловлює думки, відмінні за  
формою , але тотожні за  змістом з  твердженнями найпроіре- 
сивнішого елементу в суспільстві, К омуністичної партії. Звідси  
випливає необхідна в приписах для соцреалістичної літерату
ри збіж ність атрибутів “партійности” з “народністю ”. Третій 
елемент тріади, “класовість” , символізує історичну розповідь 
про прогрес у  напрямі безкласової утопії, щ о є незмінним  
змістом такої літератури і проголош еною  метою її стратегії 
переконання.

Звичайно, можна б дати і зовсім  інш ий опис риторичного 
стану справ у зв’язку між радянським письменником, текс
том та публікою. Якщ о взяти під увагу письменника бреж нє- 
вських 1970-х років, періоду, коли, згідно з багатьма спосте
реженнями, цинізм  щ одо правди марксизму-ленінізму і щ одо 
вірогідности комуністичного проекту набув загального пош и
рення, можна побудувати наступний модель: автор-оратор в 
акті писання-промовляння представляє тільки один інтерес, 
а саме, свій власний. Д о того ж , цей інтерес мінімалістичний 
і стосується елементів виживання: їж і, житла і безпеки; 
можливо, деяких матеріальних комфортів; і забезпечення того 
самого для сім ’ї  та близьких приятелів. Апеляція до  ш ирокої 
читацької публіки, мікрокосму суспільства загалом, вельми 
проблематична: ця публіка не має влади бути руш ієм зм ін , 
оскільки інститути публічної влади є своєрідними шарадами, 
сценарії яких пишуться справжньою, централізованою, м о
нолітною владою партії-держави. Читацька публіка навіть н е  
має влади, вирішуючи купувати або н е купувати к н ш р у  даного 
письменника, вплинути на тираж його майбутніх видань. 
Тираж визначається не ринком, а тією  галуззю партії-держ а
ви, ж а  розподіляє соціяльні нагороди.
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Справжня публіка-як-влада, до  якої апелює автор-оратор, 
є  сама партія-держава, представлена конкретними механіз
мами культурного контролю: спілками письменників, видав
ництвами, цензурою  та інститутом літературної критики. Х у
дож ня література, таким чином, насправді не є вправою в 
політичній риториці, яка намагається переконати громадян у  
цінності якоїсь конкретної версії загального добра. Навпаки, 
її риторика — це риторика похвали, намір якої — вихваляння 
патрона з метою отримання його прихильности. Щ о саме в 
даному м оменті подобається патронові — який відтінок со
ціального, політичного, національного чи будь-якого інш ого 
міту —загально відомо в цеху ораторів, які освітою та досвідом  
втаємничені в технологію  праведного мовлення. В ідом о, щ о 
патронові подобається спектакль, в якому автор-оратор н іби
то промовляє до  публіки, яка нібито представляє суспільство 
загалом, нібито з  метою переконати її у  правдивості апробо
ваної ідеології. А ле, насправді, патрон вимагає, щ об йому 
довести готовність оратора, промовляючи, інсценізувати саме 
цю і тільки цю  шараду. В тому разі, якщо патрон у  це по
вірить, соціяльні блага попливуть у напрямі оратора. Раз д о 
сягнуто цього первинного показника, конкретний рівень успіху 
визначають такі фактори, як особистість автора, його компе
тентність, плодовитість, особисті зв’язки та спритність. Н а
передодні гласности, коли література вся була перейнята 
езопівською мовою , Володимир Д розд створив досконалу екс
позицію  такої багатошарової неавтентичности у професії пись
менника в романі “Спектакль” (1984).

Слід згадати, у  світлі майбутніх зм ін , щ о впродовж 1970-х 
років більшість нових авторів, щ о виступили під час хрущовсь- 
кої відлиги 1960-х років як представники етосу “щ ирости” (і, 
таким чином, опозиційного напряму), змогли після кількох 
попереджувальних сигналів від влади зробити солідні кар’єри  
в рамках оф іційної літератури.3 В українському контексті, з  
якого, через додатковий інтерес колоніяльного зв’язку з  Р о
сією , взято більшість із наш их прикладів, до  таких успіш них 
ораторів належали поети Віталій Коротич (який після Чор
нобиля переїхав з  Києва до М оскви і став, як редактор “Огонь
ка”, однією  з провідних особистостей гласности) та Іван Драч, 
який у  другій половині 1980-х років очолив Рух. Д о значення  
таких відносно безпроблемних переходів від старої ортодок
сальности д о  нової ми ще повернемося нижче.

На тлі такої оф іц ій н ої “норм альности” в часи п еред- 
гласности літературна опозиція могла набути одн ієї з  кількох 
можливих форм. (Термін “опозиція” використовується тут із
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звичним діапазоном  значень і охоплює ш ироку Гаму став
лень — від голосного опору до  делікатного вираження невдо
волення.)

Голосний опір — це прямий виклик унітарній систем і, 
виклик, який ми погодились назвати “дисцдентством”. Вис
ловлюючись поняттями наш ої риторичної схеми: на вира
ження чиїх “інтересів” претендує літератор-дисвдент і кому 
адресована його апеляція? Відповідь на обидва запитання, у  
принципі (як і у  випадку апологета системи),— “суспільство 
як цілість”. Дисидентська (і тому тільки самвидавна) поезія  
Василя Симоненка, Ігоря Калинця та Василя Стуса, проза 
М ихайла О садчого, критика Є вгена Сверстюка та Івана 
Світличного, публіцистика Валентина М ороза і Ю рія Бадзя 
претендують на намір розкрити порочність “системи” перед 
публікою, яка поділяє етос універсалізованої гуманности — 
публікою, яка могла б змінити цей жахливий стан справ, якби  
тільки її достатньо переконати.

Але, знову ж , емпірична риторична ситуація виглядає іна
кш е. Дисидент н е має доступу д о  засобів масової інф орм ації, 
які перебувають під державним ковдропем, і, фактично, звер
тається тільки до  невеликої групи втаємничених — не більш  
ніж кілька тисяч осіб — в якій уж е навернені постійно віднов
люють свою  групову свідом ість, прислухаю чись один до  
одного. Саме від ц ієї групи кож ен її член отримує нагороди  
дисидентського ораторства: почуття моральної праведности; 
членство еліти, переконаної в своїй власній нормальності і 
порядності, тоді коли навколо існує перевернутий світ, воро
жий розуму, добру й  красі; та інтелектуальний клюбізм, підсо
лоджений таємним доступом д о  забороненої ерудиції. Д иси
дентську опозицію  вельми підтримує в її елітарній самосвідо
мості знання про “справжню” культуру Заходу, д е , завдяки 
можливостям публікувати нелегально вивезені рукописи, ут
ворюється значна частина емпіричної публіки. Ц я публіка, 
очевидно, як і публіка домаш ня, безсила: вона д іє н е як ви
разник потенційної політичної влади, а як співчутливий гля
дач. Мотив тюрми чи карального табору як єдине м ісце р оз
ташування нормальности та чесноти, домінування жанру Гро
тескної соціальної сатири (Зінов’єв , Войнович, Є роф еєв, 
автори альманаху “М етрополь”) , постійне сигналізування 
своєї участи в модерністській традиції — такі риси дисидентсь
кої літератури легко пов’язати з і специфікою  та обм еж ення
ми риторичної ситуації, в якій вона виникає.

Літературне дисидентство дає своїм представникам певний  
тип влади. Д о психологічних нагород дисидентства, здаєіь -
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ся, належить впевненісіь у  собі та відчуття м ісії, які дають 
змогу політично недосвідченим інтелектуалам та літераторам  
займати провідні ролі в разі зм іни режиму. Більше того, при
належність до  дисидентства сприймається частиною  публіки 
як свідчення про високу моральність оратора — фактор, який, 
на думку Арістотеля у  другій книзі “Риторики”, відіграє значну 
ралю у  створенні переконання (13776).

Як і література конформізму, дисидентське письменство 
має серед своїх публік і  державу. Д о улю блених позалітера- 
турних дисидентських жанрів належить пряме звертання до  
влади (протести, петиції, заяви та деклярації, часто з  н а- 
півіронічними посиланнями на К онституцію СРСР чи на ав
торитет М аркса та Л еніна). В сі дисидентські д ії та тексти, 
звичайно, мають таємну публіку: органи держ авної безпеки. 
Тут намір мовлення — н е задовольняти патрона (хоч зовніш 
ня форма — скаж імо, відкритий лист — мож е на ц е натяка
ти), а провокувати. Д о  таких провокацій належать навмисно 
ризиковні форми поведінки: зберігання в квартирі забороне
них предметів та текстів, підтримування зв’язків з  політични
ми в’язнями або відмова п ід час допитів від вигідних ком 
промісів, щ о їх  підказує слідчий. Значення таких провокацій 
полягає в тому, щ о вони інсценізую ть непогодж еність з  сис
темою партії — держави і  претензію  на проголош ення себе  
альтернативним авторитетом.

Д исидентство як  провокація має стару традицію  в ра
дянській та передрадянській імперії. Д о  н еї належать у Росії 
18-го століття публіцист Радіїцев, а в Україні 19-го століття 
поет Тарас Ш евченко. Ц е міцна риторична стратегія: змуш у
ючи державу брати на себе каральну іїгіціятиву проти орато- 
ра-дисидента, провокація народж ує два джерела переконан
ня, обидва високо цінені в риториці: характер (оратор дуж е 
виграє н а авторитеті, доводячи свою  моральну стійкість) і 
приклад (оратор н е просто описує, а втілює модель опозицій
н ої поведінки). Політичний успіх колиш ніх політичних в’язнів 
та жертв репресій (Сахарова, Гавела, Ч орновода, Лук’яненка) 
підтверджує це узагальнення.

Другий тип літературної та культурної опозиції з-перед глас
ности — мовчання. Добровільна відмова друкувати будь-щ о 
або те, в щ о втручалася культурна поліція, сама по собі ство
рю є дискурс чималої риторичної ефективности. В Україні 
впродовж 1970-х років, на тлі великої кількости соцреалістич- 
ного ш уму, мовчало двоє з  найбільш  ш анованих літераторів 
країни: письменник Валерій Ш евчук та поетеса Ліна К остен
ко. Частково внаслідок цього, з ’явившись наново в 1980-х
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роках на літературній арені, вони посіли ролі культурних Гуру, 
їхня мовчанка нібито не зверталась н і д о  кого, але, на ділі, 
вона промовляла д о  справжньої читацької публіки (якій бра
кувало читабельних книг обох авторів), імпліцитно звинува
чуючи державу в акті позбавлення голосу. Всевладній публіці 
державних органів така мовчанка демонструвала відкинення 
їхнього авторитету. Інтереси, яким служила ця форма опо
зиційної риторики, знову ж  таки, могли претендувати на 
загальність: заради добра всього громадянства мовчазний ора
тор навчав своїм прикладом техніки відмови співпрацювати 
з і злою  владою. Але й  особистий інтерес оратора н е був 
занедбаний у процесі мовчання: на противагу своїм  колегам, 
які, як висловився дисидентський поет Стус про оф іційного 
поета Драча, “сьогодні [...] як балакуча тіточка”4 говорять про 
культурно та політично неважливі справи, Ш евчук, напри
клад, утримав авторитет етичного оратора. У  ситуації, д е  ста
ло неможливим вправлятися в ars bene dicendi — мистецтві 
доброго (як морально, так і естетично) промовляння, етич
ний  оратор волів взагалі втрим атись в ід сам овислову. 
(В інш ому місці я звернув увагу на користь ц ієї мовчанки для 
авторитету Ш евчука. Вона дала час для філологічних та істо
ричних дослідів, які дали йому зм огу в пізніш их історичних 
романах виступити проти мітів української колоніяльної за- 
лежности та менш евартости. П о-друге, мовчанка створила 
можливість написати книжки, які, хоч н е були надруковані в 
час написання, з ’явилися перед публікою на світанку глас
ности, себто в найвідповідніш у хвилину у культурному про
цесі для введення в світ розробленої системи постколоніяль- 
них аргументів та символів.)5

Третя опозиційна п ози ц ія  з-п ер ед  гласности , яку ми  
виділили для дискусії,— езопівська мова. Ц е найскладніш а, а 
також і найдвозначніша, форма літературної опозиції, оскільки 
вона побудована на механізмі літературного перехитрюван- 
ня. Оратор намагається однією  і тією  ж  промовою  апелювати 
до різних публік з протилежним складом інтересів. З  одного  
боку, його намір, як і у  випадку звичайного оф іційного ора
тора, полягає у задоволенні патрона, таким чином здобуваю 
чи звичні персональні нагороди. Водночас, оратор подає інш ій 
публіці сигнали непогодж еноеги або неповної погоджености. 
Ця друга публіка не визначена: можливо, існують читачі в 
Україні, спроможні побачити підривний підтекст у , скажімо, 
історичному романі “Я, Богдан” Павла Загребельного (1983), 
які прочитують у цьому творі не тільки підтвердження, а й  
заперечення оф іційного міту про благодійне возз’єднання
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України з її колоніальним господарем.6 Такі читачі існують 
серед літературних критиків на Заході. Вони можуть спосте
регти таку пертурбацію в структурі роману і прочитати його, з  
одного боку, як доказ нових проломів в ідеологічному фронті 
противника холодної війни, або, з  другого боку, як приємне 
ускладнення в романі, яке робить його менш  нудним , ніж  
ортодоксальні м ітоствердж увальні твори і, таким чином , 
кваліфікує книгу, як гідну для представлення західній публіці. 
Безсумнівно, саме існування таких езопівських пертурбацій 
н е можна стверджувати з певністю. Будь-які роздум и щ одо 
їхнього свідомого наміру і щ одо ефекту на публіку залиша
ються тільки теоретичними. “Значення” таких сигналів завжди 
мусить бути наслідком інтерпретації; про їхній  риторичний 
ефект неможливо говорити більш -менш  просто і неконтро- 
версійно, як ми говорили про ефект відвертого дисццентства чи 
опозиційної мовчанки.

У  всякому разі, якщ о такі сигнали існують, вони спрямо
вані на чутливого неоф іційного читача, з  яким відбувається 
спілкування, щ о згідно з правилами ц ієї ір и  вважається при
хованим від цензури. Риторичною функцією  цих сигналів є 
н е стимулювання читача до д ії і навіть н е модифікування його 
бажань (про щ о пиш е Рос Ч емберс, маючи на увазі дещ о іна
кший вид оп ози ц ій н ості),7 а свідчення перед читачем, щ о 
оратор, насправді, говорить не те, щ о дум ає, коли віддає К е
сареві кесареве. Лев Лосев звернув наш у увагу на естетичну 
продуктивність езопівської опозиційності. М исгці, які беруть
ся за цю гру, мусять діяти в рамках складної системи правил 
як політичних, так і естетичних. Складність завдання викликає 
складність (і, в системі суджень Л осева, також високу есте
тичну вартість) твору.8 Таку арґументаціїо, безсумнівно, можна 
було б привести н а користь, скажімо, загадкового роману “Дім  
йа горі” Валерія Ш евчука (1983).

О днак, коли в умовах гласности критичне ставлення до  
системи стає позитивним атрибутом, існування самого п о
няття езопівської мови уможливлює ретроспективне претен
дування на опозиційність у  минулому з боку постатей, при- 
належних д о  офщ ійного канону. П исьменники часто корис
тувались цією  стратегією на ранньому, сповідальному, етапі 
гласности: топос “і я був в опозиції” став частиною нового 
словника самолеґітимації.

Прихід гласности поступово, але радикально, зм інив рито
ричну ситуацію. Гласність — це н е процес будови громадянсь
кого суспільства, себто, створювання механізмів для вислову 
волі гром адськості, для узагальнення ц ієї волі і перетворення
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її в дію . Радш е, це назва процесу ш видкого пош ирення сво
боди слова, при кінці якого виявляється, щ о н е залишилося 
практично нічого, про що не можна говорити. С анкції, що їх  
партія-держава мож е накласти на непокірного оратора, о б 
межуються, аж поки н е стає ясно, щ о їх  взагалі н е можна 
застосовувати.

Які наслідки ц ієї зм іни для оф іційного та різних видів опо
зиційного мовлення, щ о їх  ми зафіксували у  культурній ситу
ації передгласности? Звернімо увагу спочатку на оф іційну 
позицію . Уявлення, щ о ю н а  зникає, було б хибним. Навпаки, 
офіційна думка існує впродовж цілого процесу поглиблення 
гласности і ї ї  продовжують виголошувати, великою мірою , ті 
самі . люди. Але впродовж трьох чи чотирьох років її  зм іст 
змінився до  невпізнання. Стара оф іційна ідеологія, аж до ав
торитету Л еніна і Маркса, відкидається, а пощ ади, щ о недавно 
вважалися зрадницькими, утверджуються як ортодоксальні. 
В інш ому м ісці я розглянув надзвичайну одноголосність, яка 
зберігається впродовж тривання цього процесу: реабілітація 
осіб, на яких колись було накладено табу, відбувається гладко 
від найменш  контроверсійних (М икола Зеров) д о  найбільш  
шокуючих (М икола Хвильовий, Василь Стус); культурна елі
та беззастереж но приймає наново легітимні аргументи куль
турного націоналізму; навіть залишитися обереж ним щ одо 
таких справ стає дуж е важко, як видно на прикладі Володи
мира Д розда.9 М айстерність письменників-ораторів, загостре
на на служ бі старої ортодоксальности, переклю чається з  
мінімальними зусиллями на новий матеріал. Якщ о колись 
можна було писати поезію , яка вихваляла партію, сьогодні 
можна писати поезію  (і ї ї  таки пиш уть), яка вихваляє процес 
реформ, гласність, націю.

Звичайно, риторична ситуація н е зберігає своєї поперед
ньої структури. Звертання д о  органів літературного контро
лю відпадає. Звертання д о  емпіричної публіки стає, можливо, 
щирішим. Але звичай писати так, щ об догодити владі, зали
ш ається, внаслідок чого колиш ні опозиційні ц інності, які 
щ ойно здобули леїітимність, швидко набирають статусу ав
торитетних і навіть авторитарних доктрин.

Опозиція у формі дисидентства, разом з  її партнером, сам - 
видавом, зазнала короткотривалого розквіту на ранньому етапі 
гласности, але швидко втратила свою функцію: її  головні то- 
поси скарги (гідність та недоторканість лю дини, чесність з  
історією , справедливість колонізованим народам) були кооп
товані на самому початку найспритніш ими членами старої 
культурної еліти. Саме письменники з  найуспіш ніш ими кар’є 
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рами 1970-х років — Іван Драч, Дмитро Павличко, Володи
мир Яворівський (а Драч і Павличко, очевидно, пам ’ятали 
надії початку 1960-х) привласнили найпотужніший із колишніх 
дисидентських аргументів під час з ’їзд ів  Спілок письменників 
у  1986 році. Саме вони виступили як оборонці української 
мови (за ір о х ен о ї русифікацією ), української історії (спотво
реної політичними табу та офіційним вандалізмом) та еко
логічної спадщ ини України (отруєної Чорнобилем). О зброєні 
такими кооптованими аргументами, провідники культурної 
еліти зорганізували себе як альтернативну політичну еліту. Ви
користовую чи простір культури, єдину існую чу сф еру н а- 
піввільного публічного спілкування як публічний форум, у  
1990 роц і вони та їхн і прибічники забезпечили соб і м ісце в  
новообраному українському парламенті. Хоч у  менш ості, вони 
змогли до  1991 року сприяти створенню  парляментського 
консенсусу, позитивно наставленого н е тільки супроти при
пинення окремих рис колоніального домінування, а й  супро
ти повної незалеж носги. О позиційну доктрину, привласнену 
культурним істебліш ментом, було прийнято й  істебліш мен
том політичним.

Паралельно з  процесом легітимації дисидентських поглядів, 
колиш ні дисиденти самі стали шанованими і впливовими гро
мадськими діячами. Вони створили політичні партії (зокре
м а, Українську Республіканську Партію) і  засідають у  парла
менті, д е  їхній  голос має вагу, н е пропорційну до  їхнього чис
ла. У  так ій  си туац ії о п ози ц ій н а  м овчанка та оп ози ц ія  
езопівської мови втратили свою функцію  і практично зн икли. 
К олиш ні представники оп ози ц ій н ої мовчанки скористали 
можливістю вільно висловлюватись, а контрабандна переда
ча забороненого зм істу між рядками тексту законспірованому 
читачеві стала непотрібною : кож ен, хто баж ає, мож е писати 
прямим текстом.

Наслідком цього стало заникнення старих та традиційних 
видів опозиційного дискурсу і як  в літературі, так і в інш их 
царинах громадянської дискусії небувале зближ ення думок  
щ одо програми постколоніялізму: з ’явилося бажання розіб
рати структури культурної залежности та відживити головні 
символи етнічної автентичности — мови та історії. Програма, 
можливо, щ е н е має підтримки серед більш ости населення, 
але вона стала абсолютно магістральною серед культурної еліти 
і  здобула собі м ісце у  популярній культурі.10

Строго говорячи, стара опозиція н е перебрала влади, але, 
безсум нівно, втратила свою колишню маргінальну, аутсай- 
дерську позицію . Вона здобула нового авторитету і нової пев-
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ности у собі. Через цю самовпевненість і, можливо, через 
інерцію  у звичках концептуалізації культури і культурної п о
літики, колишня опозиція в багатьох аспектах просто ство
рила свою власну, осучаснену, версію колиш ніх структур куль
турного авторитету. З’явився новий літературний канон, який 
відбиває зм іни в культурних цінностях; його зм іцню є ство
рення нових авторитетних гццручникових описів історії на
ціональної літератури. Н овий канон настільки наділений се
рйозністю, ієрархічною нерухомістю, догматичним монологіз- 
мом і агіографічним п ієтетом , щ о йом у м ож на б надати  
метафоричний ярлик н е канону, а іконостасу.11

Якщо ми мали б уявити собі якийсь напрям, опозиційний  
супроти того, що нам видається новим одноголоссям в куль
турі, такий напрям міг би набрати форми протистояння са
мій ідеї культурної ієрархії та авторитету. В ін міг би запере
чувати ідею , щ о література та інш і сфери культурного відтво
рення обов’язково мають бути пов’язані з виконанням якихось 
соціяпьних завдань. Такий напрям, опозиційний і щ одо куль
турної системи п ередтасн ости , і д о  її заперечення за  умов 
гл асн ости , м ав би  л о г іч н о  бути  п а р о д ій н и м , ір о н іч 
ним, самокритичним і в своїй самокритичності вщпорним  
проти серйозносги. М ожна сподіватися, щ о він підкреслю 
вав би грайливість і стверджував автономність мистецького 
проекту.

Чи існує в реальності набір сучасних творів культури, який 
би відповідав цим критеріям? Здається, існує. В ін складаєть
ся з творів, риси яких нам було б важко назвати інакш е ніж  
постмодерними. Характерні ж ести цього корпусу — зм ане- 
ризована самосвідомість стилю; підкреслена присутність пер
сон и  автора; грайливість, п ародій н ість , хитром удрість; 
дбайливе уникання претензій на правдивість і авторитет; н а
солода від між текстуальних та міжкультурних посилань; 
змішування рівнів культури та жанрів дискурсу; святкування 
популярної доступности і, серед бажаних ефектів, задоволення 
читача.12 Якщо такі твори черпають з будь-якої традиції, то 
це традиція історичного авангарду. Збірка перекладів нової 
радянської п оезії, надрукована 1989 року в журналі “М ічіґан 
квортерлі рівю”, складається повністю  з творів, які могли б 
бути прикладами нового постмодерного темпераменту.13 В 
українському контексті, на якому м и зосередж увалися, поді
бну культурну позицію  займають симптоматично названі літе
ратурні угрупування “Пропала ірам ота” та “Бу-Ба-Бу” і на 
популярнішому рівні софісгикована сатирична рокгрупа “Бра
ти Гадюкіни”.
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Було б надто легко, під натиском спокуси усю ди зустріча
ти знайоме, перенаголосити відносну важливість таких симп
томів постмодернізму в культурі гласности, в якій, як ми твер
дили в інш ому м ісці, навіть більше, ніж  в культурі пізнього 
бреж нєвізму, дом інує консервативна реалістична естетика та 
журналістичний імператив “показувати правду”.14 Тут слід 
задуматись над риторичною слабістю опозиційносте нового 
стилю. Поставмо знову питання, які інтереси могли б пред
ставляти оратори саме таких “промов”. Н ові опозиціонери  
не раз називають чистоту естетичного начала як основний  
двигун їхн іх творчих зусиль. Як би то не було, мож на б теж  
інтерпретувати їхн і інтереси як інтереси професійної групи: у  
ситуації дедалі більш ої відкритосте до  світового культурного 
ринку, письменникам на користь виглядати так, наче вони  
беруть участь у  дискурсі загальносвітовому. В колоніяльних 
територіях СРСР, така універсалізація має додаткову приваб
ливість: вона заперечує ефект культурної маріїнальности, ство
реної імперією .

Але риторичну привабливість зв’язку з авторитетною та 
“міжнародною” культурною системою перевершують щ е більш  
фундаментальні інтереси, пов’язані з  виживанням письмен
ницької еліти як еліти. Серед наслідків переходу до ринку 
попиту і пропозиції, щ о його реформатори намагаються при
щ епити в СРСР, є реалістичніш і ціни на папір та загроза 
покінчити з субсидіями, що їх  держава платила літературній 
інтелігенції у  вигляді штучно високих гонорарів за штучно 
великі видання. Почуття загрози є  навіть більшим серед пись
менницьких еліт неросійських республік, д е  існує страх, щ о 
без державного захисту видання національними мовами прак
тично вимруть і виживе тільки найпопулярніш а російсько
мовна література.

Цю загрозу гостро сприймають і письменники з іменем, 
яким треба втримувати недеш еві соціяльні позиції, і молоді 
повстанці, щ о сьогодні ведуть агітацію проти обмеж ень, на
кладених системою  культури, але завтра хотіли б у цій систе
мі самі зробити кар’єру.

Наслідком цього стало зм іцнення інстатуційних структур 
культурної однозгідноста. Спілка письменників України, за
снована як сталінська організація для контролю над літерату
рою , у  1990 році визначила себе наново як профспілка, зобо
в’язана обороняти соціяльні інтереси своїх членів, за щ о от
римала від них майже одностайний вотум довір’я. М айже 
ж оден письменник не вирішив залишитися поза членством  
Спілки. Членами сумлінно стали як старі дисидента, так і
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члени постм одерної нової оп ози ції. П редставники таких, 
мовби антисистемних, формацій, як “Бу-Ба-Бу”, н е тільки у  
цій справі виріш или вийти на магістральний ш лях. Ю рій 
А ндрухович у м ан іф есті, п ом іщ ен ом у у  “Л ітер атурн ій  
Україні”, твердить, щ о Бу-Ба-Бу ліберальне, відкрите, недог- 
матичне, карнавальне, безсмертне, синтетичне, багатогран
н е, урбаністичне та філологічне, але не забуває згадати, щ о 
воно теж демократичне, національне і гетеросексуальне.15

С посіб, як опозиційне м ож е бути зловленим у  магістраль
ному (обрамлення, неможливе у  передгласній д о б і), прекрас
но ілюструє стаття Ігоря М аленького, одного з  молодих п о
встанців, у  “Літературній Україні” . М аленький н іби  починає 
відмовою від культури одноголосся, насміхаючись з  сучасно
го періоду як з  “епохи тотальної графоманії” і відкццаючи 
ш істдесятників, письменників, які сьогодні в самому центрі 
культурного і політичного іконостасу, як “явище естетично 
й, зреш тою, етично неповноцінне”.16 Після цього приємно 
скандального початку, однак, М аленький не може придума
ти більш новаторських вимог, ніж  кращого шматка державою  
фундованого, оф іційного пирога для себе і друзів: нам, неоа
вангардистам, давай власний журнал, Гарантуй місця в ред
колегіях видавництв та журналів, нас оснащ уй відповідними  
запасами паперу. Ц ей текст звертає нашу увагу на разючий 
контраст між колиш ньою опозицією , яка, стверджуючи свої 
позиції, ішла в тюрми і табори, та сучасним молодим п о
встанцем, який зовсім  н е готовий уявити своє існування поза  
вигодами індустрії культури. Для нас цікавою є і суперечність 
у позиції Маленького. Він громить панівну політизовану “гра
фоманію ”, але не бачить, щ о для того, щ об бути послідовно 
опозиційним у  1990-х роках, треба було б н е тільки покинути  
політичні теми і утриматись від політичних ж естів, а й  пого
дитися таким чином на ослаблення власної риторичної пози
ц ії. Літератори, які визначають себе як постнолітичні, мають, 
очевидно, менш пряме право на увагу публіки, ніж  їхн і п о- 
літизовані попередники. Наслідком нової опозиційности була 
б втрата значної частини публіки і публічного авторитету, а з 
тим, дуж е вірогідно, зменш ення видань, гонорарів, видимос
ти і соціяльного престижу. Зовсім не дивує, щ о мало хто з  
письменників на цих умовах обирає статус опозиційности.

Наша дискусія мусить закінчитися спостереженням, щ о, 
хоч опозиційні явища за гласности н е тільки можливі в прин
ципі, а й існують, вони суперечать панівному культурному 
жестові часу. їхн є існування запевнене н е домінантною , а 
рецесивною  соціальною  логікою  періоду реф орм . У се це
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відповідає правилу непередбачених результатів ґорбачовської 
ери: сцроби зміцнити економіку привели її до  Ірані краху; 
спроби зміцнити леґітимність держ авної влади закінчилися 
руйнуванням імперської структури. Так само, намір заохочу
вати плюралізм у  публічній сфері мав своїм наслідком ви
никнення глибокого культурного консенсусу, який, н е спи
раючись на механізми примусу, надзвичайно ускладнив новим  
опозиційним напрямам спроби стати культурно чи соціально 
помітними. * 1

В основі статті — доповідь, прочитана на конференції “Література 
та опозиція” під патронатом Асоціації порівняльного літературознав
ства Австралії і  південного Тихого Океану та Центру загального і по
рівняльного літературознавства Університету ім. Монаша, Мельбурн, 
11—15 липня 1991 року. Вперше видано як: On the Possibility o f Oppo
sition Under Glasnost, ред.СЪш Worth, Pauline N estor і Майю Pavly- 
shyn.— Мельбурн: Centre for Camparative Literature and Cultural Studies, 
Monash University, 1 9 9 4 .- C .165-178 .

1 Див., напр., Heinrich Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, 
2-ге вид.— Мюнхен: Hueber, 1963.— C.17—18, а також модель ораторської 
ситуації, що його пропонує Броєр: D ieter Breuer, D ie Bedeutung der 
Rhetorik fur die Textinterpretation / /  Heinrich F.Plett, Rhetorik: Kriticshe 
Positionen zum Stand der Foischung.— Мюнхен: Fink, 1977.

2 Стосовно таких питань існує чималий корпус літератури. Огляд 
давнішої дискусії подає Ludwig Fischer, Rhetorik / /  Grundzuge der Liter- 
atur — und Sprachwissenschaft, ред. Heinz Ludwig Arnold і Volker Sine- 
m u s.- T. 1 . -  Мюнхен: dtv, 1 9 7 3 .-C . 1 3 4 -1 5 6 , тут C .141-152 .

3 Розвиток кар’єр “шістдесятників” обговорює Ш кацдрій: Myroslav 
Shkandrij, literary Politics and Literary Debates in  Ukraine 1971—1981. / /  
Ukraine After Shelest, ред. Bohdan Krawchenko.— Едмонтон: Canadian 
Institute o f Ukrainian Studies, 1983.— C.55—72.

4 Василь Cryc, 3  таборового зошита. / /  Василь Стус в житті, твор
чості, спогадах та оцінках сучасників, ред. Осип Зінкевич і Микола 
Француженко.— Балтімор: Смолоскип, 1987.— С .116.

5 Див. мою статтю “Відлиги, література та національне питання: 
проза Валерія Шевчука”.

6 Див. мою статтю, “Я, Богдан (сповідь у славі)” Павла Заіребель- 
ного”.

7 Ross Chambers, Room for Maneuver: Reading the Oppositional in  
N arrative.- Чікаґо: University o f Chicago Press, 1991.—C.XVI.

8 Lev Loseff, On the Beneficence o f Censorship: Aesopian Language in  
M odem Russian Literature.— Мюнхен: Sagner, 1984.

9 Див. мою статтю “Чи справді в українській літературі відбувається 
перебудова?”.

10 Див. Romana M.Bahry, ред. Echoes o f Glasnost in  Soviet Ukraine.— 
Норт Йорк: Captus, 1990, зокрема Mykola Zhulynsky, The Question o f
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Creating a New Self-Consciousness in  Ukrainian Culture.— C. 123—129; і 
Daria Daiewych, Glasnost in  Soviet Ukrainian Art.— C .208—217.

11 Див. мою статтю “Канон та іконостас”.
12 Новая проза: та же или “другая”? / /  Новый мир.— 1989.— N  10, 

зокрема Петр Вайль і Александр Генис, Принцип матрешки.—С.247— 
250; Владимир Потапов. На выходе из “ацдеріраунда”.—С .251—257.

13 Kent Johnson і Stephen Ashby, Switching Languages: The N ew  Soviet 
Poetiy. / /  Perestroika and Soviet Culture, ред. Jane Burbank і  William  
G.Roseribeig.— Спеціяльний випуск M ichigan Quarteriy Review.— 1989.— 
T. 2 8 .-  C.719—742.

14 Див. мою статтю “Чи справді в українській літературі відбуваєть
ся перебудова?”.

15 Юрій Андрухович, Бу-Ба-Бу і  все інше. / /  Літературна Україна.— 
1991.— 28 березня.

16 Ігор Маленький, Відродження чи жарт? Нерадісні роздуми з при
воду деяких рис сьогоднішньої літературної ситуації. / /  Літературна 
Україна.— 1990.— 15 листопада. — С.5.



Українська культура 
з погляду постмодернізму

М ушу розпочати із слів вибачення, бо беруся за завдання, 
яке може виглядати очевидним. М аю намір поглянути на дея
кі з  найвідоміш их питань української культури, застосовуючи 
засоби , які у  фаховій культурологічній та, зокрема, літерату
рознавчій дискусії Заходу (чи, точніш е, європейських та анг
ломовних університетів) стали звичними в останньому деся
тилітті. Я  свідомий, до речі, імпліцитного культурного ім пе- 
ріялізму, що криється в такому задумі: мовляв, пропонується 
знову “колонізувати” українську культуру, віднаходячи в ній  
структури, щ о притаманні не їй  самій, а споглядачеві зовні. 
Але хочеться все-таки взяти на себе цей ризик, бо здається, 
щ о пощ глярно-інтелекгуальний репертуар Заходу і, зокрема, 
сукупність понять та культурних форм, пов’язаних з постмо
дернізм ом, справді можуть бути “корисними” в сучасній куль
турній ситуації — “корисніш ими”, ніж  деякі інш і, які сьо
годні утверджуються.

Вживаю тут навмисне прагматичний, безсором но релятив
ний термін “корисности”, маючи на увазі здатність сприяти 
утвердженню чітко функціоную чого, плюралістичного, толе
рантного, демократичного і гармонійного порядку в суспіль
стві, культурі й політиці: порядку, який би мінімалізував агре
сивність, насильство, прагнення домінувати, а максималізу- 
вав би в кожному індивідуумі почуття влаштованости у світі 
лю дському й природному. Сам цей ідеал, як спробую  довести  
ниж че, — постмодерністичний.

П ропоную  хоча б коротко розглянути деякі з  “вічнозеле
них” питань: по-перш е, бінарну опозицію  Росія — Україна, 
синонімами якої є  імперія — нація, колонізатор — колонія, 
метрополія — периферія; по-друге, опозицію  просвіта — Ев
ропа (за Хвильовим), народництво — модернізм , мистецтво 
для політики — мистецтво для мистецтва; по-третє, протис
тавлення, похідне від двох попередніх: повна культура — 
неповна культура. Д о цих старих питань добре було б додати  
й нові, які виникли за останні два-три роки, в періоді реаль
н ої гласности: старий канон — новий канон;1 мистецтво — 
ринок; патріярхалізм — ф емінізм , але на все це н е вистачить
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часу. Насамперед я мушу з ’ясувати, щ о саме прийнято в р оз
логій літературі на цю тему вважати приналежним д о  постмо
дернізму. Термін “постмодернізм” застосовувався в 1950-х і 
1960-х рр. у  працях літературознавців Ірвінґа Гава (H ow e), 
Гаррі Левіна (Levin), та Ігаба Гассана (H assan), а в 1970-х і 
1980-х він пош ирився в культурологічній дискусії країн Захо
ду, зокрема, завдяки книзі “П остмодерний стан” Ж ана-Ф ран- 
суа Лотара (Lyotard)2 та архітектурологічним працям Чарлза 
Дженкса (Jenks). П остмодернізм  викликав ряд полемічних 
заперечень, найпослідовніш е — з  марксистських п ози ц ій  
Фредерика Ж амсона (Jam eson) та Реймонда Вільямса (W il
liam s),3 а також цілий жанр праць, присвячених визначенню  
його суті та озн ак .4 П ри всій ідеологічній  та методичній  
різнорідності таких дослідж ень утвердилася думка, щ о п о
стмодернізм визначає сукупність культурних явищ , зокрема 
творів мистецтва й  архітектури, але також і побутових форм  
та взорів інтелектуальної практики, о б ’єднаних певними ри
сами. Ц е, насамперед, переконаність у  невдачі проекту м о- 
дерности з його раціоналістською самовпевненістю, амбіцією  
бути рятівником людства та претензією  на загальнолюдсь- 
кість, яка ніби виправдовувала його агресивну авторитетність. 
П о-друге, це почуття, щ о суб’єкт перебуває вже “після” історії: 
в часі не процесуальному, зорієнтованому на наближення до  
якоїсь мети, а просто теперіш ньому. “Історія”, “великі р оз
повіді” закінчилися, і завдання тепер — влаштуватися в су
часному. П о-третє, з падінням колиш ніх телеологій пов’яза
на радикальна скептичність супроти будь-яких пояснюваль
них систем, ідеологій, понять і навіть знаків. М ожливість 
твердити, щ о будь-яке речення стоїть у прямому зв’язку з 
“правдою”, зникає, а натомість виникає постійна свідомість 
відносности й контекстуальности кож ного мовлення. П о-чет
верте,— і це проявляється, зокрема, у  творах мистецтва — 
для постмодернізму характерна іронія; підкреслення нестабіль
н осте й умовносте всіх значень; як у  творах, так і в житті — 
ігри, цитування, пародії, суміш і з  попередніх творів, визнан
ня ш тучносте зробленого; переконання, що максимальний 
ефект у мистецтві й  поведінці — це радість грайливосте. П о- 
п’яте, змішування жанрів, рівнів мовлення, високої і попу
лярної культури. П о-ш осте, в “науковому” трактуванні явищ  
— не аналіза на основі стійких категорій та логіки, а, згідно з  
французьким філософом Ж аком Дерріда (Derrida) та його по
слід овниками-постструктуралістами, — деконструкція, себто  
розвінчування ідеологій та ієрархій цінностей і звернення уваги 
на їхню  відносність; розмаскування ідеологій не задля нових
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Ідеологій, а задля дестабілізації ідеології взагалі.5 М ожна б на
звати по-сьом е й  по-восьм е, але з  практичних міркувань за
лишимо тут наш у характеристику постмодернізму і приступі
м о до  суті справи.

Перш е наш е питання, нашвидкоруч назване нами комплек
сом  “Україна — Росія” ,— це питання колоніялізму. К олоні
зована, та й  узагалі підвладна будь-якому тоталітаризмові куль
тура знаходить свій вияв найчастіше в одному з  двох типів 
дискурсу: коляборантському (культура є каналом та речни
ком влади) та визвольному (культура бореться проти влади). 
Перший варіянт сьогодні очевидно дискредитований: агіту
вати за  те, за  щ о агітував соцреалізм , сьогодні було б просто 
сміш но. Але н е так летко зауваж иш , щ о з  моментом незалеж - 
носги також і “визвольні ж ести” в культурі стали вчорашні
ми: адж е визвольна телеологія — орієнтація на мету нації- 
держави — була чи н е найважливішим орієнтиром всього 
культурного дискурсу новітньої України від м оменту, коли 
його вперш е створив Іван Котляревський, з ’єднавш и в одно
му продуктивному міті символи історії та народу. Телеологія 
колективно-національного визволення так само ясна в роман
тизм і, як і в популізмі (це “національне” часто заш ифроване 
як “соціяльне”) чи м одернізм і 20-го століття (тут визволення 
ототожнюється з  наздоганянням Европи); як у  дисидентсько
му русі 60-х , так і в еволю ції культурного й  політичного жит
тя вщ пізн іх 80-х д о  1 грудня 1991 року.

Увесь цей, як подумати, грандіозний культурний текст було 
підпорядковано реалізації двох важких завдань: створити “на
ціональну” публіку — і переконати її, щ о вона справді п о
тенційний носій  влади. Головний жанровий засіб такої рито
рики — протест проти існую чого ладу, головний емоційний  
ефект — самооборонна обуреність, головний мітичний та сим
волічний репертуар пов’язаний з  ідеєю  поневолення. Зусір і- 
чаємо таку символіку (і в н ій  запрограмовані ем оційні ефек
ти) в дуж е багатьох — часом, здається, майже у всіх —явищах 
української культури, починаючи з  образу Катерини, де ж інка- 
нація падає жертвою відсутности батьківського закону, і за
кінчуючи недавніми “списками утисків” московського цент
ру супроти українських периферій: який процент державного 
багатства України щ ороку переміщався в Росію , як відбува
лася русифікація України і т. ін .

В ідкинувш и явищ а суто к ол яборац ій н і, н е зн аю , чи 
знайдемо якісь продукти української культури, які б зовсім  
не “зробили свого внеску” в проект незалеж носте. Тому, м а
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буть, нелегко навіть усвідомити потенційне існування в н е- 
колябораційній культурі інш их провідних концепцій, крім  
думки про визволення. Але, хоч би якою  центральною для 
української культури була ідея визволення в минулому, сьо
годні, коли мету державної незалежности осягнено, визволь
ний проект втратив логіку свого існування. Він базувався на 
протиставленні українського інш ому, чужому, загрозливому; 
на прагненні відмежувати і, таким чином, зміцниш  українськість 
та оборонити її від імперіалізму, русифікації тощ о. У  такому 
ключі відбулися головні події українського культурного само
ствердження пізніх 1980-х років: кампанія за українську мову, 
її втримання та одержавлення; реабілітація пам’яга про куль
турних діячів, репресованих “чужою ” владою; поновлення 
“рідної” історії, приглуш еної історією  чужою , імперською. 
Були випадки, коли це відмежування висловлювалося навіть 
досить гостро, як-от у  відгуку Оксани Пахльовської на націо- 
нал-шовінізм Д .С  Лихачова: “якщо гуманітарні академіки Росії 
в кінці XX ст. вважають, щ о непереборний потяг їхньої нації 
до свободи повинен вдовольнитися за  рахунок чужих тери
торій, то чи н е час уж е нам суш ити сухарі?!.”6

Але продовження ц ієї системи моделювання в незалежній  
нації-державі несе загрозу ексклюзивности, домінування, одне 
слово, такої самої монополітичної тенденції, проти якої виз
вольна телеологія колись сама боролася. У  цьому неабияка 
іронія: ледве утвердилося право засновувати українські ш ко
ли та говорити в офіційних колах українською м овою , як уже 
прийшла відповідальність обороняти й  плекати менш инні 
групи України.

Неможливість далі говорити мовою визвольних гасел чітко 
усвідомилася в практичній політиці, д е  залежність парламен
тарія від його виборців викликала неусвідомлену постм о- 
дерністську толерантність та багатокультурну чутливість. Н а
голос Народного Руху України, а потім і речників влади в 
незалежній державі, на плюралістичній національній політи
ці і на понятті України як території та їхня відмова від етніч
ного визначення українськости — всі ці ознаки сучасної ук
раїнської політики, в наш ому розум інні цього слова, “ко
ри сн і” , оскільки вони сприяють побудові гарм онійного, 
постмодерністськи плюралістичного, неаіресивного суспіль
ства.

У сфері культури, натомість, такі посгмодерні корективи 
не діють автоматично. Колишня риторика визволення має 
тенденцію  продовжуватися як риторика переможця. Заподіяні 
колись кривди часто створюють непоборне бажання спрос-
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тувати колиш ні брехні тоталітаризму та російського ш овініз
м у, часом доеш ь однобічно, коли створюються нош , бінарні 
протиставлення, на які раніш е було накладено табу (зокрема 
протиставлення “ук раїн ці —н еукраїн ц і”). М аю н а увазі 
підкреслення в щ оденному житті атрибутів української етніч- 
ности, здатних виключати неукраїнців: українська мова, зв’я
зок  з  українським фольклором, пієтет щ одо суто українських 
варіантів християнської релігійности (УГКЦ й  УАПЦ, але н е  
РП Ц /У П Ц ). Такі тенденції зустрічаються і  в полеміці довкола 
К риму, і  в популярній белетристиці та історіограф ії “про 
козаків” (зокрема для дітей ), і в таких мовби невинних яви
щ ах, як видання колядок. І представники високої культури 
піддаються цій спокусі. Навіть Валерій Ш евчук, письменник, 
який у  романах “Дім на горі” (1983) та “Три листки за  вікном” 
(1986) дав найтонш і приклади посткодоніяльної свідомости, 
у повісті “Картина без рамки на білій стіні” (Березіль,— 1991.— 
Ч. 6) досягає легких, але чи н е суспільно небезпечних ефектів, 
коли насміхається з  українсько-російського суржика та з  лю
дей, котрі, живучи в О десі, н е знають української мови. М ожна 
дивуватися також, чому софісгиковані вчені надають автори
тетності теорії існування окремих національних (зокрема ук
раїнської та російської) “ментальностей”, публікуючи про це 
статті в наукових журналах.7 Адже така метафізика національ
них типів має дуж е сумнівну генеалогію: вона була підпорою  
нетоперантних, а  то й  расистських національних концепцій у  
центрі Европи в 19-му столітті і, найбільш трагічно, перед 
Другою світовою війною та п ід час н еї. Н а щастя, і  в культурі 
пом ітні зачини постм одерно толерантного ключа: і  перш і 
кроки у створенні шкіл для менш инних груп, і  послідовне 
підкреслення гетерогенного, багатомовного, багатонаціональ
ного й багатокультурного характеру Руху, і послідовна етніч
на всевключність редакційної політики впливової “Літера
турної України”.

У  творчо постм одерном у трактуванні напруги Росія — 
Україна для української інтеліґенції може полягати також вихід 
з традиційного почуття менш овартости й  відокремлености від 
світу, яка часом проявляється у  несподівано наївних, але 
щирих твердженнях типу “Українська література, маючи знач
ну кількість митців світового рівня, є малозначною  в світі”.8 
К ого ж  н е дратувала глобальна “відсутність” у  світі неросійсь
ких народів колиш нього СРСР та їхн іх культур на тлі упев
неної присутности російської культури, навіть посередніх її 
представників? За умов культурної боротьби за  незалежність 
патос Глобальности, доступ до  якої бльокує колоніяльний
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статус,— важливий визвольний аргумент, але з  моментом н е
залеж носте він втрачає свою вмотивованість. Правда, неза
лежність не створює доступу до  “світового культурного рин
ку”. М еханізм функціонування “світової літератури” надзви
чайно складний, вирішальну ралю у  ньому відіграють ринкові 
інтереси. Твори тієї чи інш ої культури н е потрапляють до  
клюбу “світової культури” за  якимись об ’єктивними крите
ріями (як це засвідчує входж ення латиноамериканських ав
торів до складу “світових”). Але постмодерна свідомість д о 
зволяє менш  трагічно розглядати свою культурну невидимість 
на світовій арені: якщо црисугаість України утвердилась на  
політичній карті світу, то її відносну невидимість на культур
ному рівні можна інтерпретувати наново як результат уні
кальносте й своєрідносте української культури.

П одібним чином асиміляція постмодерних позицій може 
допомогти дещ о розкомплексувати проблематику “просві
та — Европа”. Це протиставлення, мабуть, найбільш мазохіст- 
ське, самоїдне й непродуктивне в історії української культу
ри, але водночас воно не могло н е виникнути в умовах коло- 
ніяльного відчуження й  ізоляції від культурних процесів “нор
м альної” Европи. У парі метафор “просвіта — Европа” 
імпліцитні повага д о  космополітичного, д о  м одерного, д о  
“світового”, д о  урбаністичного, а рівночасно ж  — засором 
леність льокальним, етнічним, популярним. Найвищим пунк
том у розвитку ц ієї патологічної концепції стали полемічні 
твори Хвильового з 1920-х років, у  яких майже весь доробок  
дотогочасної української культури летить на смітник історії 
як щ ось хуторянське, маловартісне й шкідливе.

Здається, що саме через комплекс “просвіта — Европа” 
непотрібно ускладнюється адекватна рецепція значних куль
турних здобутків. Візьмімо, для прикладу, сприйняття В.Сту- 
са. Після появи його творів на Заході, а щ е більше після р е
абілітації в Україні запанувало просвітянське прочитання 
Стуса: найпростіш е, найідеологічніш е, по л ін ії — “Стус — 
другий Ш евченко, великий борець за  волю, мученик”. Таке 
прочитання обурю є “європейський” табір, який свого часу 
висунув “високе”, модерністське прочитання поета, прагну
чи визначити його великість за якимись “універсальними” 
критеріями (чигай: європейсько-американськими). Так чи
тають Стуса Шевельов, Рубчак, Царинник. Але таке прочитан
ня вимагає добору — забуття раду зовсім  немодерністських 
поезій, і у боротьбі з “просвітянством” губиться сутність твору.

Дехто в Україні знову прагне розпочати війну з  “просвітян
ством”, себто, у цьому випадку, з  культурою, яка’, мовляв, н е
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мож е випрямитися й  нормалізуватися після пригнічення то
талітаризмом і соцреалізмом і тому в новому світі продовжує 
старі стереотипи мислення. Але шляхи порятунку, що пропо
нуються, часто недостатні. Згадується напад Ігоря М аленько
го на "епоху тотальної графоманії” і навіть на канонізованих 
поетів-пгістдесягників н іби  з позицій войовничого авангар
дизм у — напад, який, як потім виявляється, є тільки прелю
дією  д о  претензії на вигідні місця в літературному апараті для 
М аленького та його приятелів.9 Дещ о серйозніш а вилазка 
проти "просвіта” — це критика Ярослава М ельника на адре
су  інтелектуального “прим ітивізм у” гасел національного  
відродження. Така критика веде М ельника д о  ствердження 
первинносте й  авторитету індивідуалізму, щ о його він чомусь 
протиставляє інстинктам та інертності “маси”.10 Таке відрод
ж ення ніцш еанських, украй небезпечних і глибоко антидемо
кратичних сантиментів здається в 1990-х роках н е просто 
відсталим, а й безвідповідальним.

П остмодернізм , у  своїй ірайливій напівсерйозності, про
понує нам оптимальне, здається, розв’язання для української 
культури: просвіта і Европа; С имоненко і Калинець; поезія  
емігрантського традиціоналізму і Нью-Й оркська група. П ост
модернізм  вітає відпружену й легку культуру, щ о відповідає 
популярному смакові; він вітає етнографізм саме за  його льо- 
кальність і життєвість, його легкість у  рецепції. Звичайно, 
такий ентузіязм постмодернізму стосовно популярного— дещ о 
іронічний, узятий в лапки: ми ж  н е можемо просто забути  
пройдених дебатів про Европу — просвіту. Але ми можемо з і 
спокійною  совістю цитувати просвіту, так само як Умберто 
Еко цитує жанр детективу в глибоко софістикованому романі 
“Ім ’я  троянди”. М ожемо припинити оте сміш не нарікання 
на відсутність у  літературі якихось її компонентів — міської 
црози, скажімо, чи авангардизму, — бо ми н е мусимо н і на 
щ о взоруватись, нікого наздоганяти.

Найкращі твори Валерія Ш евчука найбільше розкриваються 
постмодерному прочитанню: у  нього ті елементи, щ о могли б 
занепокоювати суворо “європейського” читача — етнографізм, 
козакоманія, гоголізм — “деконструююгься” у  вищ еподано
му значенні цього слова: їхній первісний колоніяльний підтекст 
розмасковується й  ліквідується. Ш евчук чинить надзвичайно 
раціонально: бере найпопулярніш ий, найприємніш ий для 
читача матеріал і переробляє його у високомистецьку, бага
товимірну і мудру конструкцію. М атеріал, з якого створилися 
колоніальні міти, вживається для їхнього заперечення. Цей 
підхід засвоїли і деякі інш і українські прозаїки та поети, зок -
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рема молоді. Такий, мабуть, сенс іронічно-грайливого вико
ристання музею  історичних та етнографічних картин у поезії 
бубабістів. Прикладом постмодерного переміщ ення й осучас- 
нення м ож е бути назва вірша Ю рія Андруховича “К озак  
Ямайка”, яка сво'ім карибським звучанням їЛобалізує спо
конвіку льокального козака Мамая. Стрінемо дух постмо
дернізму і в збірці оповідань “Спокуси” Богдана Ж оодака 
(1991), і в декого з авторів, що їх  журнал “Прапор” зарахував 
до “нової хвилі” української прози,— Володимира Д іброви і 
М иколи Рябчука.

У цьому світлі дещ о по-новому перед нами постає пробле
ма повної /  неповної культури, яку останнім часом найком - 
плексніш е потрактував Іван Д зю ба в статті “Чи усвідомлює
мо національну культуру як цілісність?”11

З постмодерного погляду стає ясно, щ о “неповнота” — ц е 
оцінка за якимись зовніш німи критеріями, встановленими 
зовніш німи авторитетами: тією  ж  Европою. Чижевський, ав
тор цього терміну, якщо н е самого поняття, чітко передбачав 
орієнтацію на “нормальний” розвиток “нормальної” літера
тури (бароко, класицизм, романтика і т. д .) .п Але постмо
дернізм  учить бути скептиками щ одо авторитетности будь- 
яких взірців та пояснювальних систем і більш  чутливими до  
своєрідности й індивідуальности кож ної культурної форма
ц ії. Ц е, зреш тою, на основі інш их положень пропонує Григо
рій Грабович у полеміці з  Чижевським (“Д о історії українсь
кої літератури”) .13

Який ж е висновок? Хоча політика України розвиваєть
ся — очевидно, неусвідомлено — за постмодерними концеп
ціями, саму культуру України сьогодні постмодерною  н е на
звеш . Присутність окремих худож ніх творів з  постмодерними  
ознаками не зм іню є факту, щ о в культурі як цілості дом інує і 
далі ідеологізований монолог, пряме заперечення вчорашнього 
ідеологізованого монологу. Але постмодерна практика бачення 
культурних фактів дає зм огу, якщ о ми цього баж аємо, досить 
оптимістично подивиш ся на українську культуру, інтегрую
чи й  плідно використовуючи те, чого раніш , з  позицій суво
рого модернізму, ми були схильні соромитися. М ожливо, ко
лись ми навчимося використовувати в наш ій культурній сис
темі навіть витвори соцреалізму як сантиментальний кіч.

На одне явище хочу звернути увагу як н а вісника приходу 
постмодернізму не лише в обговорення проблем культури, а 
й  у культуру як таку: це реабілітація культурних періодів та 
явищ, котрі були з певного погляду передчасно постмодерніс- 
тичними. Таким, зокрема, постає сучасне відживлення доби
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бароко: реставрація пам’яток ц ієї доби , переклад та публі
кації текстів, оживлення пам’яті про козаччину. Бо ж  бароко 
— це поєднання високого й  популярного, міжнародного й  
м ісцевого, релігійного і світського: бароко — жартівливе, 
іронічне, самосвідоме, грайливе, багатокультурне й  толерант
не. Чимало цих рис повторилося в українському авангардизмі, 
який також сьогодні активно віднаходиться, а то й  продо
вжується. Наприклад, поети Бу-Ба-Бу своїм універсальним, 
але життєрадісним скепсисом, своїми формальними іірами  
інсценують для нас проект постмодернізації.

Здається, щ о коли одягнеш постмодерні окуляри, українська 
культура п очинає, навіть у  її сучасній  ф орм і, виглядати 
обнадійливо чи бодай втрачає оту колоніяльну трагічність, 
яка десятиліттями висіла на її ш иї. Отже — чому б не вдатися 
до постмодерних окулярів? * 1

В основі статті доповідь, виголошена під час конференції Асоціяції 
Україністів Австралії “Україна в 1990-х" (Університет ім . Монаша, 
Мельбурн, 24—26 січня 1992). Вперше опубліковано як: Українська 
культура з куту зору постмодернізму / /  Ukraine in  the 1990s: Proceedings 
o f the First Conference o f the Ukrainian Studies Association o f Australia, 
Monash University, 24—26 January 1992, ред. Marko Pavlyshyn.— Мель
бурн: Monash University, Slavic Section, 1992.— C.38—49, а потім, з те
перішньою назвою, у  ж. “Сучасність".— 1992.— N  4 .— С.117—125.

1 У статті “Канон та іконостас".
2 Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A  Report on Knowl

edge [1979].— Пер. з французької: G eoff Bennington і Brian Massumi.— 
М іннеаполіс: University o f M innesota Press, 1984.

3 Frederic Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic o f Late Ca- 
potalism. / /  New Left Review, N . 146; Raymond W illiams, The Politics o f 
Modernism: Against the New C onform ists.-Лондон: Verso, 1989.

4 Див., напр., Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, 
Mass Culture, Postmodernism.— Гавндмілс: Macmillan, 1986; Andew M il
ner, Postmodernism / /  Andrew Molner, Contemporary Cultural Theory: An 
Introduction.—Сідней: A llen and Unwin, 1991; Postmodern Conditions, 
ред. Andrew M ilner, Philip Thomson і Chris Worth.— Мельбурн: Monash 
University, Centre for General and Comparative literature, 1988; Postmod
ernism and Sociaty, ред. Roy Boyne і Ah Rattansi.— Гавндмілс: Macmil
lan, 1990.

5 Найпрозорішим оглядом філософських основ та критичних прак
тик деконструкції є  книга Калера: Jonathan Culler, On Deconstruction: 
Theory and Criticism After Structuralism.—Ітака, Нью-Йорк: Cornell Ini- 
versity Press, 1982.

6 Літературна Україна.— 1990.— 4 січня.
7 Див., напр., Неллі Корнієнко, Українська та російська ментальність: 

проекція в сучасне. / /  Слово і час.— 1991.— N  7 .— С.З—9.
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на Україна.— 1990.— 15 листопада.
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Козаки в Ямайці: 
постколоніяльні риси в сучасній 

українській культурі

М ета цього обговорення — розглянути певні явища в су
часній українській літературі і культурі, які можна було б 
назвати постколоніяльними, і звернути увагу на трансфор
м ації, які відмежували їх  від культурної системи, щ о панува
ла раніш. Оцц відразу зазначити, щ о ми розрізнятимемо термі
ни “антиколоніяльний” та “постколоніяльний”. Структури 
антиколоніялізму в культурі розглядатимуться тут як відлун
ня та віддзеркалення їхніх колоніяльних попередників. П о- 
стколоніяльне, натомість, вважатиметься наслідком декон- 
струкції колоніялізму: наслідком розмаскування й  р о зм о т у 
вання структур культурного колоніялізму і, рівночасно, їхнього 
продуктивного перевикористання.

Виникнення політичного та культурного постколоніяліз- 
му — це поступовий процес, який складається з багатовимір
них і неодночасних зм ін  в поглядах і діях осіб та груп. Якби, 
все ж  таки, вибирати якусь історичну хвилину, яка б сим
волічно позначила прихід постколоніяльного в Україну, можна 
б зупинитися на 24 серпня 1991 року, себто на дн і парля- 
ментського проголош ення незалеж ности України, або, щ е 
більш переконливо’, на 1 грудня того ж  року, коли понад д е
в’яносто процентів громадян України з правом голосувати 
ратифікувало цей акт референдумом. П роте, для наш ої дис
кусії символічний момент щ е більш відповідний — це січень 
1992 року: дата виходу перш ого київського номера журнала 
“Сучасність”, який з  1961 року виходив у  М ю нхені і, згодом , 
у  Н ью-Йорку. Бо ж доречно розглядати прихід постколоніяль- 
н ої хвилини як, передусім , прихід сучасности (уже без лапок 
і з  малої літери) після довгого періоду одержимости як мину
лим, так і майбутнім. Катерина Кларк показала, щ о рисою  
радянських періодів “відлиги” є  переорієнтація часових па
радигм, оскільки минуле, колись цьковане й  знищ уване, п о
вертається шляхом реабілітації лю дей та текстів і вносить 
пертуроацію в ш нш нии модель часу.1 ПостКоло'йіяйіьна Хви
лина, натомість, як ми збираємось тут довести, припиняє 
гегемонію  різних форм минулого — для української культури
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це, насамперед, романтичне минуле та розповіді про генезу, 
страждання й виживання нації — й  утверджує орієнтацію  на  
проблеми та умови суб’єкта й  суспільства у  тому св ій , який 
існує тут і сьогодні.

Термін “колоніялізм” уж е досить довго послідовно вико
ристовується політичними економістами — як марксистами, 
так і їхніми противниками. Автори, які здійснюють економічну 
аналізу явищ колоніалізму, звертають увагу на перенесення  
багатства від колонізованого до  колонізатора, а політологи 
зосереджуються на формах владарювання колонізатора над 
колонізованим.2 О днак, коли йдеться про культурний коло
ніялізм, то, незважаючи на те, щ о останнім часом з ’явилося 
чимало дослідж ень колонізованих культур, досі немає н і за
довільного загального визначення цього терміну, н і загальної 
типології цього явища.3 М ожливо, й  через таку недостачу в 
систематичному осмисленні об ’єкту “колоніальних та постко- 
лоніяльних студій” у  цій галузі гуманітарних наук побутує 
невисловлене припущ ення, щ о колоніальні (та постколоніяль- 
ні) відносини існують тільки між  колонізаторами “перш ого 
світу” (країнами Західньої Европи та, в неоколоніальній іп о
стасі, СШ А) і колонізованими “третього світу” . Очевидно, і 
всередині так званого “другого світу” — СРСР та його сателітів 
— існували структури культурної залеж носги, ак і мож на роз
глядати як колоніальні. Зрештою, існують численні дослідж ен
ня, які, не вживаючи термінології постколоніяльних студій, 
розглядають колоніяльну тематику щ одо підрадянського світу: 
дослідж ення “національної проблеми” в СРСР, в яких доку
ментуються явища культурного колоніалізму (русифікація; 
освітня, видавнича й культурна політика; мотиви в пропа
ганді; мітотворчість в історіографії тощ о).4 Таким чином, нам  
знайомі чимало аспектів радянського культурного колоніаліз
му. Т і, щ о стосуються контролю над культурними ресурсами, 
ми мож емо розглянути як аналогічні рисам економ ічного 
колоніалізму. Культурні капіталовкладення централізовані в 
м етрополії, д е  розташ овані найбагатш і та найпрестиж ніш і 
установи освіти й усіх галузей мистецтва. Таланти, які з ’яв
ляються в колоніях, переміщ уються д о  центру. Таким чином  
Фазіль Іскандер, уродженець А бхазії, здобув визнання завдя
ки російськомовним публікаціям, які дали йому змогу фігу
рувати як представникові “радянської багатонаціональної літе
ратури”. На певному етапі розвитку його кар’єри він переїхав 
до М оскви. П одібну структуру мали біографії кіргізького пись
менника Ч інйза Айтматова та, зокрема, Віталія Коротича: 
український поет 1960-х років у 1986 роц і прийняв у  “самій”
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М оскві п ост головного редактора в сесою зн ого ж урнала 
“О гонек”. Таким чином, провінційний літератор, виступив
ш и п оза  “м еж і” к ол он ії, очолив всеім перську установу. 
(Згодом, відкривши щ е “ценіральніш ий” центр, Коротич опи
нився у  СШ А).

Далі: нам корисно розглядати колоніялізм як ідеологію , яка 
впливає на лю дей і на установи так, щ о вони приймають 
імперську структуру домінування за  нормальну і своєю  по
ведінкою  її  зміцнюють. Такий ракурс дає нам змогу розгляну
ти як риси культурного колоніяггізму р ізн і стратегії, застосо
вані для того, щ об утверджувати згоду з  політичним та суспіль
ним колоніальним устроєм. Чотири такі стратегії видаються 
нам особливо важливими. П о-перш е, культурний колоніялізм  
створює ієрархії ц іїш остей, які надають найвищ ої вартості 
товарам культури-домінатора. Пушкін — ц е культурна ікона, 
навіть у  Таджикістані. Верш ина успіху в культурній сфері — 
це публікація чи виставка у  всесою зній столиці або рецензія в 
“центральному” журналі. П о-друге, як спостеріг Гомі Бгабга, 
культурний колоніялізм поширює міг про універсальність ко
лонізатора, з  якою нібито різко контрастує обмеженість, пара- 
фіяльність та м ісцева заідеологізованість колонізованого.5 
Н ація, щ о дом інує, стоїть вище від ідеї національности та 
Ідеології націоналізму. Вона н е підкреслю є, а то й  уникає, 
символів своєї національности. Таким чином, РРФ СР н е мала 
столиці, яка не була столицею Радянського С ою зу, н е мала 
Академії Наук, крім всесою зної, і н е було російської мови, 
яка не була “мовою  міжнародного спілкування”. (“Російська 
мова —це н е національна мова”, сказав Айтматов на конф е
ренції в Італії 1987 року.) П о-третє, культурні установи імперії 
функціонують так, щ о її центр стає відомим і цінним для 
зовніш нього спостерігача, а к ол он ії залиш аю ться м айж е 
невидимими. А  якщ о вони в певних умовах, п ід відповідним  
контролем, досягають видимости, то головно у  ф ормі льо- 
кальної ек зоти к и . Е кспортн і культурні товари — балет 
Великого театру, мандрівні виставки з  Ермітажу — подавали
ся як етнічно н е позначені (а сприймалися західнім  спожива
чем , як російські) і, як такі, мали претензії входити безпосе
редньо у  “світову” (чигай: європейсько-американську) куль
туру. А  колонії, якщо й з ’являлися на світ, то крізь призму 
етнографізму, д е  етнографізм ототожнювався з  провінцією , 
меншовартістю. Був ж е час, коли перекладалися іноземними  
мовами для публікації в радянських видавництвах тільки тво
ри , які раніш  були перекладені російською . К олонії н е мали 
культурних установ, здатних гідно та енергійно представляти



226 Частика I

їх за кордоном. Незважаючи на незалежність, наслідки ц ієї 
спадщ ини щ е відчутні: як узагальнює Оксана Пахльовська, 
“українська культура не о б ’єктивізована, н е має виходу на 
світ, некомунікабельна і через те також відсутня у  вселюдсь
кому масштабі”.6 Західні спостерігачі потрапили під вплив 
таких стратегій далеко більшою мірою , ніж  цього слід було б 
сподіватись у проникливих ідеологічних суперників: як засо
би масової інформації, так і загальна публіка на Заході ледве 
помічали внутрішні колонії Радянського С ою зу до  хвилини 
їхньої незалеж носте. П о-четверте, культурний колоніялізм  
плекає історіоірафічні м іта, а у  радянському випадку особ
ливо важливим є міт, успадкований від царської ім перії, про 
благотворне та історично плідне приєднання до  ім перії всіх її 
складових частин, який у  вульгарній формі відомий як міт 
про “старшого брата”.7

Впродовж чи не цілих двох століть, як існує ідея м одерної 
української нації, таким елементам ксшоніялізму протистоя
ли антеколоніяльні позиції, які особливо чітко виражалися в 
українському романтизмі і в певних видах українського м о
дернізму. Д о них приєдналися у  наш  час вимоги й ппягфор- 
ми відомих громадських організацій періоду гласносте: Това
риства Української М ови, Товариства “М еморіал”, Руху на 
початковому етапі його діяльносте. Замість русифікаторської 
освітньої політики антеколоніялізм кінця 1980-х і початку 
1990-х років вимагав українських ш кіл, одержавлення ук
раїнської мови, пожвавлення видавничої діяльносте українсь
кою мовою , посилення українськомовних засобів м асової 
інформації та інш их державних ініціятив у  сф ері культури. 
“Фальшивим”, “чужим” історіографічним мітам такий анте
колоніялізм протиставив “правдиві”, “свої” (наприклад, про 
предковічну давність українського етносу, про гідність будів
ничих української незалеж носте від гетьманів до бійців УПА). 
Розповіді про братерство слов’янських народів він протиста
вив мартирологію українського народу з її кульмінаційним  
пунктом, Голодом. Якщо колоніялізм накладав табу на па
м ’ять про особи й події в історії культури, які заперечували 
провінційність і вторинність українськости, то антиколо- 
ніялізм їх  підкреслював і підносив. Д о канону він повернув, 
наприклад, Пантелеймона Куліша, “Історію русов”, “Книги 
битія українського народу”, Розстріляне Відродження з М и
колою Хвильовим включно, корпус дисидентської культури 
60—70-х років разом з  поезією  Калинця й Стуса, і культуру 
ціяспори. Наступ такого войовничого антиколоніялізму три
ває до сьогодніш нього дня, хоч окремим колоніяльним стра
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тегіям д у х е  важко протидіяти: нелегко створювати українські 
школи там, д е  їх  раніш е н е було, а щ е важче знайти шлях до  
світового культурного ринку. (Навряд, чи сповнюється оп
тимістичне бахання Людмили Тарнаш инської, щ о “культура 
з набуттям державності стає відкритою для світу, і  це зако
номірно і самоочевидно” .*) Антиколоніальні стратегії об ’є 
днує структура заперечення — переставлення з  н іг на голову 
— колиш ніх колоніяльних аргументів та цінностей. А нтико- 
лоніялізм н е менш  монологічний та ідеологізований, н іж  його  
противник, і  в дискурсі антиколоніялізму зустрічається часто 
підсвідоме бажання далі говорити від імени влади — хоч, прав
да, влади нової та інш ої.

П рирода постколоніялізму інакша. П остколоніялізм менш  
реакційний, більш оригінальний і творчий. В ін н е так веде 
боротьбу проти колоніялізму, як обганяє його і  стає на “вищі” 
позиції, ніж  колоніялізм. Постколоніялізм використовує д о 
свід колоніялізму н е просто для відштовхування від нього, 
але для формування власної самосвщ омосги. П остколоніялізм  
розум іє, щ о антиколоніяпьне кредо повторює з  протилежним  
знаком структури колоніялізму і, парадоксально, таким чи
ном  зберігає їх . О зброєний постструктуралістським, декон- 
сгруктивісгським скептицизмом, постколоніялізм розум іє р е
лятивність і  терміну “колоніялізм”, і  його заперечення: він  
готовий користати з  такого стану справ у  сферах політичної 
дії та культурної продукції. В політиці постколоніялізм ство
рю є свободу орієнтуватися на прагматизм, звільнений від  
ідеології, а в творі мистецтва він відкриває можливість вико
ристовувати старі колоніяльні міти й  гратися ними — н е так 
заперечуючи чи стверджуючи їх , як використовуючи для влас
них, нових, естетичних задумів. У  цьому процесі нерідко  
відіграють ролю прийоми іронії, пародії та карнавалу.

О чевидно, постколоніяльне, описане саме так, вписується 
в знайому раму постмодерного. У цьому зіставленні стає зро
зумілою  логіка зв ’язку між  постколоніяльністю та часовою  
орієнтацією  на сучасне, про щ о йш лося на початку. П остмо
дернізм  н е вірить у  можливість категоричного і  єдино прав
дивого; він з  підозрінням розглядає великі історичні мети й  
завдання; він вважає, щ о проект модернізму — людським ро
зумом захопити контроль над людською долею  — зазнав п о
разки й  самодискредигувався, найбільш показово в радянсь
кому експерименті. С енс буття для постмодернізму зосеред
жується в теперіш ності: у  віднош енні між “я ” і оточенням, як 
людським, так і природним; у віднош енні між собою  та іншим. 
Свій універсальний скепсис, зокрема супроти будь-якого ав
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торитету, постмодернізм виражає замилуванням грайливими, 
іронічними, пародійно-двозначними формами.9

Так само і постколоніялізм усвідомлює для себе несутгє- 
вість попередніх, “серйозних” понять часу як еволю ційної 
лінії від минулого до  якогось конкретного майбутнього. П о
літичну мету антиколоніялізму — незалежність — в Україні 
вже досягнуто, а з цим втратили свою життєвість дві раніш  
продуктивні форми управління часом: по-перш е, маніпуля
ція розповідями про минуле для того, щ об виправдати певний  
шлях до утопічного майбутнього, як у  колоніялізмі радянсь
кого типу, і, по-друге, обожнювання певних сторінок мину
лого для того, щ об конструювати з  них надійні моделі для  
визволення від колоніялізму. Постколоніяльність орієнтуєть
ся не на хронологічний процес, а на горизонтальний простір, 
фізичний та людський — на те, щ о Неллі К орнієнко називає 
“екологічним суспільством”, д е , серед інш их форм злагоди, є 
і злагода між нацією  та лю диною .10

М ожна твердити, щ о курс української політики приблиз
но від 1988 року н е позбавлений постколоніяльних рис. Д ис
кредитація ідеології, з  одного боку, потреба створювати н е
вірогідні альянси за незалежність — з другого (колиш ні партій
ці і колиш ні політв’язні; західньоукраїнські прихильники  
національної ідеї, київська культурна інтеліґенція та шахтарі 
Д онбасу) вимагали в політиці толерантности, компромісу, 
зм ’якшення максималізмів і розш ирення сфери можливого. 
Категоричність у політичних плятформах стала абсурдністю. 
Водночас поняття про національну приналежність, базовану 
на території, а н е на етносі, стало необхідним для забезпе
чення цілісности української нації-держави; позиції Руху сто
совно прав національних менш остей та його ж ести заспо
коєння супроти росіян, євреїв, поляків і представників усіх  
національностей, щ о проживають в Україні, швидко узагаль
нилися. З приходом незалежности цілі пласти старого анти- 
колоніяльного дискурсу втратили свою  гостроту, зокрем а на
бір вимог, спрямований на оборону української мови.

Характерна риса постмодерної політики, твердять А ґнес 
Геллер та Ференц Ф егер,— це турбота про теперіш нє і ба
жання осягнути гармонію у стосунках як між  людьми, так і 
між людиною і природою .11 Ц е стосується, якщ о не резуль
татів, то все ж таки орієнтирів сучасної української політики. 
Її основна сфера зацікавлення — економічна, причому в ш и
роко критикованому небажанні влади приступати до ради
кальних економічних реформ можна добачати постмодерну 
нехіть до сміливих теоретично обф унгованих експериментів,
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які, однак, мали б щ е більш поглибити соціяльний диском
форт. У  внутрішній політиці метою є  гармонійний етнічний 
плюралізм. У  закордонній політиці спостерігається своєрід
ний коктейль антиколоніального і постколоніяльного. П евні 
антиколоніяльні ініціятиви (щ одо ядерної зброї, чорноморської 
фльоти, Криму) можна інтерпретувати як спроби здобути те, 
щ о так ефективно бльокував колоніалізм: видимість, при
сутність у свідомості світової публіки. Навіть тут, однак, ми 
добачаємо постмодерну свідомість релятивности всіх позицій, 
готовність переосмислювати всі полож ення, навіть елементи  
пародії та гри.

Натомість у  царині високої культури постколоніяльна хви
лина спричинює травму. Вона вимагає н і менш е, н і більше, 
ніж  стрибка з романтики в постмодернізм , стрибка, для яко
го мало хто підготований і д о  якого мало хто ставиться з  ен 
тузіазмом. М ожливо, головна причина цього полягає в тому, 
що впродовж двох століть ті прояви української культури, які 
н е були чітко колябораційними, якоюсь мірою брали участь у  
романтичному проекті визволення. Думка про визволення з  
неволі витала над усіма головними мітами українства та була 
зм істом  телеологічних символів від знеславленої матері та 
відсутнього батька в п оезії Ш евченка до  ґулаґівського крає
виду в п оезії Василя Стуса. Вона була присутня навіть у  спро
бах повстати проти ц ієї традиційної "великої розповіді” про 
визволення — наприклад, у  гнівному космополітизмі М иколи 
Хвильового в 1920-х роках та Н ью -И оркської групи в 1960-х, 
хоч тут ішлося про визволення н е так від колонізатора, як від 
колонізованости самого себе.

Традиція нової української культури була побудована на 
бінарній опозиції себе та інш ого, де інш ий був колонізато
ром , чужинцем, ворогом. Колоніяльна ідеологія н е визнавала 
окреміш ности колоніяльного суб’єкта та проголошувала то
тожність колонізатора й колонізованого — як у  відомому ре
ченні Валуєвського циркуляра про неіснування у минулому, 
сучасному і майбутньому української мови. Н е дивно, що ук
раїнська культура майже завжди була войовничо оборонною  і 
займалася передусім консервуванням українськости та її  сим
волів, святкуючи її бурлескно, сентиментально або етнографіч
но (XVIII—XIX ст.), стверджуючи її романтичною інвекти
вою (Ш евченко), науково досліджуючи її (Ф ранко, Ш Ш , Гру- 
ш евський) чи то нагадую чи про ї ї  існ уван н я  ж естам и  
дисидентів або маневрами культуртрегерської інтелігенції 
1960-х і 1980-х років.

Саме ця інтелігенція напередодні незалеж носте зайнялася 
посиленою  антиколоніальною діяльністю, зокрема тим, що
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Гомі Бгабга назвав “розшифруванням кодів поневолення” . 12 
Реабілітацію  зам ордованих і замовчуваних підготували й  
здійснили вчені гуманітарії, передусім  літературознавці. Ч ор
нобильську справу розкрили для публіки політики-літерато- 
ри, зокрема Володимир Яворівський та Ю рій Щ ербак. Рух і 
Товариство Української М ови очолили поети Іван Драч та 
Дмитро Павпичко, Товариство “М еморіял” — реж исер Лесь 
Танюк. Культурна інтелігенція відверто висловила те, щ о доти  
було політичним підтекстом культурного процесу, і таким  
чином започаткувала перехід до  публічної політики. Внаслі
док цього, однак, висока культура та її представники почали 
втрачати своє ключове значення, а з ним і упривілейований 
статус, бо у відкритому суспільстві культура н е має функції н і 
пропагандиста партії-держ ави, н і ф оруму, д е  езопівською  
мовою творять альтернативну політику. Ч ерез це від хвилини 
незалежности сприймаються як заповнені навіть найдостойш ш і 
приклади антиколоніяльної свідомости. Історичний роман 
“Орда” (1992) Романа Іваничука пропонує складну алегорію  
підімперської історії України і гостро засудж ує колоніяльні 
інтереси, які діяли в ній. Однак, з'явивш ись в уж е незалеж ній  
Україні, твір звучить як полемічний виступ у  важливому, але 
вже закінченому диспуті

Однак до антиколоніяльних виступів і д о  притаманної для  
них риторики легко звикнути. “Літературна Україна” полю б
ляє роздратовані відповіді на все нові приклади російського 
націоналізму в політиці та пресі. Культурний істебліш мент, 
створивши антиколоніяльний канон (точніш е, приєднавш и 
до майже непрорідж еного старого канону прізвищ а й твори 
реабілітованих), не бажає розлучитися ані з  цим нововисвя- 
ченим об’єктом, ані з  досить елементарною системою  анти
колоніяльних оцінок, яка утвердилася щ е за часів гласности. 
Таким чином, у  багатьох писаннях про Василя Стуса марнот
ратно звужується значення цього перш орядного поета: хоч  
поезія' Стуса в її складності та багатій асоціативності могла б 
бути стимулом для найрізноманітніш их культурних дослід
ж ень, роздумів та дискусій, Стус сприймається майже вик
лючно біографічно — як мученик, як  узагальнений символ 
порочности радянського колоніялізму, як “другий Ш евчен
ко”.13

Найбільший опір культурному постколоніялізмові творять 
культурні установи, які обстоюють поняття “високої культу
ри” як майже тотожне з  національною ідеєю . Ц е — спадщ ина 
того довгого періоду, коли культура, парадоксально, була уп - 
ривілейована як суррогат нації та громадянського суспіль



Канон та іконостас 231

ства. Спілка Письменників України, очевидно, культивувала 
таку думку і визначила як своє завдання обороняти Літерату
ру і, щ е важливіше, Письменника проти випадковостей трик
лятущого ринку. Володимир Д розд, колись автор романів з  
чи н е найтонш ою сатирою періоду застою і письменник, який 
довго відмовлявся від позалітературних ролей, почав займа
тися соціяльним забезпеченням та стипендіями для письмен
ників.14

Усе це відбувається, звичайно, на тлі падіння престижу н е  
тільки оф іційної культури, а культури взагалі. Якщо культура 
не повинна бути рупором пропаганди, тоді тісний зв ’язок між  
нею  (культурою) та державою, такий підставовий для епохи  
соціалістичного реалізму, зайвий. Я к і багато чого в постра
дянській дійсності, українська культура стає підвладною н е  
так державній політиці, як ринковим силам. Ц е спричинює 
чимало болю. “Гірко усвідомлювати”, пиш е журналіст “Літе
ратурної України” , “але ми — видавці, журналісти, філологи, 
бібліоіраф и — дедалі більше відчуваємо свою  непотрібність 
державі, а значить, і  соціальну незахищ еність перед сувори
ми законами ринку”.15

Серед наслідків ц ієї фундаментальної зм іни в культурі є , 
парадоксально, ностальгія за  структурами пройденої епохи  
культурного контролю: якщо в імперії були чіткі приписи щ одо 
призначення культури, то і нова нація-держава мала б теж  
висловитись про те, які повинні бути сьогодні функції куль
тури. Чистим прикладом того, як антиколоніяльне може ста
ти калькою колоніяльного, є  спільна заява творчих спілок 
України — письменників, художників, кінематоірафісгів, архі
текторів, музикантів, композиторів, театральних діячів, жур
налістів — “П ро державну політику у  сф ері культури”. Т і, щ о 
підписалися, вимагають “розробити наукову концепцію  р оз
витку української культури, втілити її у  ряді державних законів 
та інш их правових актів” — мабуть для того, щ об заповнити 
порож нечу, яка заіснувала після краху попередніх “наукових 
концепцій”. Звідси один крок до вимоги про утвердження 
упривілейованого статусу, що його мали працівники культу
ри за  старого режиму. Спілки скаржаться, щ о вони “фактич
но усунені від процесу формування концепції культури, бю д
жету культури та його використання”. Такому станові справ 
слід покласти край: “Творчі спілки повинні отримати особ
ливий статус серед громадських організацій”.16 Такі заклики, 
мабуть, найкраще розуміти як ж ести непокори перед неми
нучим. Ф актичне ослаблення установ культури підкреслює і
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перехід багатьох із найдинамічніш их їхніх діячів в інш і сф е
ри: Дмитро Павличко, Володимир Яворівський, Іван Драч, 
М икола Ж улинський, Лесь Танюк та інш і, яким на початках 
їхньої політичної діяльности дуж е допомогло те, щ о вони були 
відомі як поети, вчені чи діячі культури, згодом стали про
фесійними політиками.

Проте не тільки антиколоніальні відблиски колоніалізму 
помітні на небосхилі сучасної української культури. Існує вже 
й помітна постколоніяльна течія в українській літературі. Її 
метром ще з 1970-х років є  Валерій Ш евчук, письменник, 
який своїм стилем у дечому нагадує латиноамериканських 
магічних реалістів. Ш анувальник української середньовічної 
та барокової давнини, він знаходив можливості рятувати м и
нуле, вписуючи його в нові і сучасні культурні координати; 
як імпліцитний критик Гоголя, він зумів перетворити про- 
вінціялізуючі структури гоголівщ ини на нейтральний мате
ріал для нових естетичних задумів; він у своїх творах проде
монстрував естетично продуктивне заперечення природнос
ти ім п ер ії зображ ен ням  її  п атологічн ою , гротескною  і 
моторош ною .17

Посгколоніяльними є  і ті культурні явища, які н е зводять 
усіх питань до  бінарної опозиції “імперський центр — коло
ніальна периферія”, а звертаються до  інш их аспектів сучас
ного життя. Саме в такому сенсі фільм, популярна музика та 
різні прояви молодіжної культури, які зосереджують увагу на  
питаннях навколишнього середовищ а, стилю життя, масової 
культури та фемінізму, можна вважати явищами посткалоніяпь- 
ними.18 У царині високої культури, зокрема, феміністичне на
чало можна розіляцати як посгколоніяльне, тому щ о воно вка
зує на ряд питань, пов’язаних з родовою різницею, які неможливо 
звести до протиставлення колонізатора й  колонізованого. Д о  
таких висновків можна дійти на основі ознайомлення і з  по
езією  жінок (наприклад, Ірини Ж иленко, Любови Голоти чи 
Теодозії Зарівної), і з  літературною та культурною критикою  
Соломії Павличко, Тамари Гундорової чи Віри А геєвої.19

Але найбільш послідовно посгколоніяльними жестами ук
раїнської культури сьогодні є найчіткіш е постмодерні, а саме: 
іронічні твори нових рок-груп, мистців мультиплікаційного 
кіно, окремих поетичних угрупувань типу “Бу-Ба-Бу”, “Л у- 
Го-Сад” та “Нова дегенерація”; прозаїків, яких в 1990-му році 
зарахував до “нової хвилі” української прози журнал “Ж ов
тень”; авторів, щ о друкуються в таких напівскандальних ж ур
налах, як житомирський “А вж еж ” та івано-франківський
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“Четвер” або, як Ю рій Винничук, заповнюють білу пляму 
еротики в українській літературі.

Особливо владно вписуються в парадигму постм одерно- 
постколоніяльного члени угрупування “Б у-Б а-Б у” Ю рій 
Андрухович, Олександр Ірванець та Віктор Н еборак, які в 
майстерній грі з символами колиш нього провінціялізму ство
рюють карнавальну стихію , д е  етнографізм як начало і паро- 
дію ється, і консервується як зм іст для культурного товару 
нового типу (зреш тою, нащ о викидати добрий кіч). Таку стра
тегію можна простежити, наприклад, у  поем і Неборака “Р ес
таврація” (1992).20 Тут пародіюється початковий твір українсь
к ої народньомовної літератури, “Енещ а” Котляревського, яка 
й  сама травестувала Вергілієву “Ене'іду” . Центральна подія  
твору —подорож  поета з і Львова до  К иєва — в певній мірі 
пародійно перегукується з  початковим моментом російської 
антиготалітарної думки, подорожж ю  Радіщева з Санкт-П е
тербурга до М оскви (мовляв, є  і  наш і центри, але про коло- 
ніяльні забути м и не м ож ем о). У  “Реставраціях” Н еборак  
жартівливо розпочинає проект літературної метрополітизації 
К иєва — надання місту такої літературної географ ії, якою  
позначені Л ондон Д іккенса, Париж Гю го, П етербург Д о- 
стоєвського чи Берлін Дебліна. К иїв пропонується читачеві, 
через прийом називання місць та лю дей знайомих “світові”, 
як метрополія. Коло українських модерністів і постмодерніс- 
тів (поети І.Римарук, В.Герасим’юк, І.М аленький, О.Ірванець, 
Ю .Андрухович), прихильні до  них критики (М икола Рябчук, 
Соломія Павличко) та культурно-політичний істебліш мент 
(Л .Таню к, В.Ш евчук, М .Ж улинський) згадуються, але, як  
правило, названо тільки їхнє ім’я, чи ім ’я й  по батькові, чи  
прізвисько: мовляв, “світ” цих персонажів “читачеві” так само 
відомий, як Блюмсбюрі, чи Париж Сартра, чи “Вілладж” у  
Н ью -Й орку. О чевидно, реальний поет і кож ен реальний чи
тач дуж е добре знаю ть, щ о київська культурна богема та її 
стосунки з істебліш ментом н е є частиною загальної свідом ос- 
ти “світової” культури. Грайливе припущ ення, щ о так могло 
б бути, є просто стратегією для формулювання підгекстуаль- 
ного питання, “чому К иїв — н е Нью Й орк?”. Ц е питання 
елегантно формулює постколоніяльну напругу м іж , з  одного 
боку, прямим протестом проти спадщ ини колоніялізму і, з  
другого боку, свідомістю , щ о такі антиколоніяльні позиції 
схильні самопародіюватися. Таким чином, поем і Неборака 
пощ астило досягнути становища трансцендентности віднос
но колоніялізму — щ о не вдалось навіть українським модерніс
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там 1 920-х  р ок ів , незваж аю чи н а п р ези р ство М иколи  
Хвильового супроти архетипного українського міста не-П а- 
рижу.21

У творах бубабістів раз у раз зустрічається постколоніяль- 
ний прийом рівночасно прихильного та ф онічного сприй
няття мітів та символів антиколоніяльної традиції. Так д е- 
конструюються, наприклад, у  п оезії Ірванця сосюрівський  
патріотизм (“Любіть Оклахому! Вночі і в обід , /  як неньку і 
дедці достоту”) та рідна мова (“Слово м ’яке, оксамитове, 
байкове. /  ... І Білодідове, і Сивоконеве, /  І Чорноволове вже 
узаконене”) ,22 а в вододільній повісті “Рекреації” Андрухови- 
ча (1992) —міт про Великого П оета.23 Постколоніяльним є і 
шокуюче переставлення рідного, відомого, народного, в зовсім  
несподівані контексти. У  відомому вірш і “К озак Ямайка” 
(1989) Андруховича герой найпош иреніш ої української народ
ної картини Мамай та його атрибути (кінь, шаровари, сиву
ха), н е втрачаючи своєї корінної українськости, переносяться 
в карібське оточення і таким чином космополітизуються. З’яв
ляється кольоритне зіставлення М амая з пальмами Гаїті та 
вежами Фрітауну; з ’являються такі міжкультурні знахідки, як 
“косарі корсари”, “папуга пугу” та “цукрова сопілка”.24 А  читач 
світової літератури не мож е не пригадати, щ о з відносно н о
вих держав на карібських островах іде ш ироко в світі поміче
на постколоніяльна література — щ о з Трінідаду і Тобаго п о
ходить м айстер англом овного п остк олон іяльн ого слова  
В.С.Н ейпол (Naipaul).

Отже, хоч українську культуру сьогодення постколоніяль- 
ною  не назвеш , можна твердиш , щ о в ній відкрився вже чи
малий постколоніяльний простір, на якому можливі і вільні 
імпровізації на пережиті колоніяльні та антиколоніяльні теми, 
і відпочинок від гідної, але дещ о передбачливої культури й  
літератури обов’язку, яка існувала обабіч стіни між оф іцій
ним та опозиційним в колонізованій Україні. * 1
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Щ о перетворюється 
в "Рекреаціях" 

Юрія Авдруховича?

Дотепереш ні відгуки на повість Ю рія Авдруховича “Рек
реації”, щ о з ’явилася в перш ому київському числі журналу 
“Сучасність” (січень, 1992), можна поділити без надмірного 
спрощ ення стану справ на дві групи. Перш у складають більш  
чи менш  обурені засудж ення скандальних елементів твору. 
Чимала когорта читачів, головно з діаспори, запротестувала 
проти трактування в “Рекреаціях” таких цінностей, як непо
рочність української літературної лексики та високий і світлий 
образ українського П оета.1 Д о таких народних критиків приє
днались і більш проф есійні, невдоволені відмовою “Рекре- 
ацій” від прекрасного, високого та серйозного,2 або затурбо
вані можливістю, щ о занадто гостра сатира “Рекреацій” на 
адресу національно-культурної романтики мож е боляче вра
зити “тендітну паростковість наш ого національно-духовного 
відродж ення”.3

Другий тип суджень — позитивний, але апологетичний: н е  
слід ставити якісь моральні претензії перед “Рекреаціями”, 
адже мистецтво — це, все ж  таки, мистецтво (а “Рекреації” — 
досить талановито зроблений твір); не слід також критикува
ти Авдруховича за  зображ ення сексуально-алькогольних н е
подобств, адже вони н е чужі н аш ій дійсності і письменник - 
побутописець має історичне право на мімезис. Зреш тою, у  
клясиці світової, і навіть рідної, літератур, все це вже було.4

Виникає питання: чи “Рекреації” — це тільки літератур
ний скандал, тільки твір, який порушив певні норми при
стойности, але поза тим серед творів сучасної української літе
ратури нічим особливим н е виділяється? Намір ц ієї статті — 
продемонструвати, користуючись концептуальним апаратом, 
розвинутим у  дискусіях довкола постколоніялізму, щ о “Рек
реації” в українській літературі не тільки скандальна подія, а 
й пізнавальний стрибок; що в “Рекреаціях” складно й  розум
но моделюються зм іни в українській культурі, пов’язані з  про
цесом  виходу країни з  колоніяльної залежности. А бо, у  кате
горичніш ому формулюванні: у  “Рекреаціях” осмислюється 
кінець парадигми національної культури як засобу боротьби  
за виживання нації і початок парадигми національної культу-
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ри як нормального відображення багатоманітности сучасного 
життя.

Генеалогію понять “постколоніяльність” , “колоніяльність” 
та “антиколоніяльність” та обгрунтування їхнього викорис
тання зі значеннями, які тут пропонуються, подано в інш ій  
моїй статті.5 Вистачить коротко зазначити наступне. Куль
турні явища (мистецькі твори, культурні установи, процеси в 
культурному житті суспільства) можна вважати колоніальни
ми, якщо вони сприяють утвердженню чи розвитку імперсь
кої влади: позбавляють престиж у, звужують поле активности, 
обмежують видимість, а то й  нищать все м ісцеве, автохтонне, 
словом — колоніяльне, натомість підкреслюючи гідність, світо
ву масштабність, сучасність, необхідність і природність сто
личного, центрального. Антиколоніяльними, отж е, є явища 
культури, які заперечують леґітимність імперської влади та 
похідних від неї ідеологічних конструкцій. Вони викривають 
насильність, підступність та незаконність колонізатора та 
прагнуть утвердити альтернативні чи протилеж ні ієрархії 
цінностей та ідеали людської спільности. У  новіш ій європейсь
кій та всесвітній історії такі цінності й  ідеали найчастіш е на
ціональні. Як колоніяльні, так і антиколоніяльні явища куль
тури відзначаються аріументаційною монологічністю та орієн
тацією  на певний політичний, соціальний та культурний  
результат: на стабільну і максимально гомогенну імперію , на
приклад, або на незалежну й  самосвідому націю-державу.

Від такого м онолоіізм у відмовляються явища культури, щ о 
їх  мож на назвати постколоніяльними. П остколоніяльність 
усвідомлює телеологічність колоніальних та антиколоніаль
них позицій, а тому і їхню  виключність та (історією  доведену 
чи тільки потенційну) насильність, і через ц е, ставиться вель
ми скептично до всіх схем та символів як імперської, так і 
антиімперської слави. Р івночасно, однак, постколоніялізм  
визначає реальність історії: з  одного боку — справжність і 
болючість заподіяних кривд, з  другого — немислимість су
часного без усіх елементів його передісторії як антиколоніаль
н о ї, так і колоніальної. Постколоніяльність у  культурі відкри
та й толерантна; вона творить нове, використовуючи як дж е
рело весь діапазон культури минулого. Вона обереж на ш одо 
чітких гасел, простих категорій, всепояснювальних мітів та 
однозначних історичних розповідей і схильна радше до  іроніч
ного світосприймання.

При всьому сказаному, не деструктивний, глузливий нігілізм  
творить філософське тло для постколоніялізму, а прагнення 
уникнути будь-якого насильства, будь-якого домінування. На
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м ісце домінування колонізованого постколоніялізм  прагне 
п остав и т н е нову ієрархію впади, а стан свободи й  вигоди, 
який однаковою  мірою пош ирюється на всіх.

О чевидно, таке визначення постколоніяльного підкреслює 
структурну паралелю між  ним та загальнокультурним яви
щем постмодернізму, основні ознаки якого — ставиш  під знак  
запитання всі дотеперіш ні автор и тет, ідеали, ц інності і  тра
диції та творчо перевикористовувати їх  у  доброзичливо грай
ливому комбінаторстві.6

Постколоніяльного — так звучить теза дальших роздумів — 
є повість Ю рія Андруховича “Рекреації”, оскільки вона (а) 
перейм ає, переоціню є, перевикористовує і зм іню є знайомі 
антиколоніяльні загальні м ісця української культурної тради
ції; (б) критикує колоніалізм у  його радянському вигляді, вод
ночас показуючи неможливість усамостійнення від колоніаль
них практик та звичок; (в) створює нове в культурі н е у  формі 
нового міту (як ц е робить, наприклад, певний тип найнові
ш ої української історичної щ ю зи), а як простір, в якому можна 
ж иво, вільно і цікаво комбінувати спадщ ину української куль
тури з  елементами сьогодення — цростір, образом якого в 
“Рекреаціях” є  чортопільська Площа Ринок та карнавальне 
дійство під назвою “Свято Воскресаючого Духу”, яке там відбу
вається.

Для розвитку наш ої аргументації вигіщ іо розглянути ви
щ еназвані три стратегії у  зворотному порядку, починаючи 
накресленням характеру й функції побудови карнавального в 
“Рекреаціях”. Карнавальність настільки визначає зм іст і тон  
повісті, щ о її  можна б легко прочитати як свідомо й  самоі- 
ронічно створену ілюстрацію софістикованого автора Ю рія 
Андруховича, колись учасника Вищ их літературних курсів при 
московському Літературному інституті, д о  знайомства з тео
ріям и М ихаїла Бахтіна, зокрем а (але н е тільки) стосовно  
карнавалу та карнавалізованої літератури, тим більш е, щ о 
в інтерв’ю  з М иколою Рябчуком А ндрухович сказав: “Якщ о 
я мав п еред їх  (“Рекреацій”) написаннням  якусь “загаль
нотеоретичну” настанову, то ц е хіба щ о концепцію  “карна
вальної культури”, концепцію  “амбівалентності” всіх життє
вих явищ , про яку я  згодом  вичитав в М . Бахтіна”.7 1 справді, 
центральна подія  повісти — Свято В оскресаю чого Д уху — 
наповнена сам е тими прийом ам и, щ о їх  Бахтін у  книгах 
“П роблеми поетики Д остоєвського” та “Творчість Ф ран
суа Рабле і народна культура середньовіччя та ренесансу” 
розглядає як ознаки карнавального: перевдягання й маску
вання, нехтування прийнятими соціальним и  ієрархіями та
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звичаями, ламання сексуальних табу, осквернення святинь, 
коронування і детронізація короля карнавалу, сміх над се
рйозними речами, пародія.8 Пародіюється і сам Бахтін: бага
тоголосся, у  Бахтіна складний структурний принцип, який 
не дозволяє романам Достоєвського перетворитися на гучно
мовці для однозначної ідеології, спрощ ується в “Рекреаціях” 
до наративного принципу чергування “голосів” дійових осіб, 
що ведуть внутрішній монолог; а, як додатковий жарт на ад
ресу Бахтінового “діялогізму” , ледь н е всі ц і голоси ведуть 
мову в другій особі, звертаючись самі до себе на “ти”.

Для чого такі ерудовані натяки? М абуть, цей та безліч  
інших, так само тонких маневрів — частина типово постм о- 
дерної забави: ш ановний автор, підморгую чи, повідомляє 
обізнаного читача, щ о карнавальність, яка так сприяє чита
бельності твору, в нього з ’являється не так собі, через наї
вність, а з повним розрахунком. Таким чином , твір заявляє 
про своє перебування як у  високій культурі, так і в попу
лярній; межу між “Літературою” та “чтивом”, щ о її накрес
люють ті, кого ображає популярність м’якої порноіраф ії та 
перекладного детективу (російськомовних!) серед читачів Ук
раїни, “Рекреації” заперечують так сам о, як їх  заперечують 
бестселери Габрієля Ґарсії М аркеса, Умберто Еко чи Джуліа- 
на Барнса. Андрухович дає читачеві карнавал, через щ о “Рек
реації” читаються з  не менш ою  насолодою  й  н е менш  приє
мним почуттям легкого переступлення меж пристойного, ніж  
колись читалася “Енеща” Котляревського. Рівночасно А нд
рухович і повідомляє тих, хто бажає ц е знати, що йому знайомі 
ті місця в Бахтіна, д е  йдеться про карнавальний ритуал сміху 
та його функцію: поглузувати з  богів (чи будь-яких інш их 
високих та серйозних речей) для того, щ об вони відновили
ся.9 Недаремно ж  назва повісти не тільки сягає звичаїв спу- 
де'ів Києво-М огилянської Академії, але також, якщо її пере
класти по складах, означає “ наново-творення ”.

Але карнавальність повісти полягає н е тільки в її матеріалі 
і в закодованих цитатах з  Бахтіна. Довкола ідеї карнавалу 
побудовано два ключові елементи оповідної структури “Рек- 
реацій” — елементи, як виявляється, щ о допомагають визна
чити поле значень та аргументів твору.

П о-перш е, у повісті відбувається побудова, а потім зн и 
щ ення межі між “реальним” світом і світом карнавальним. 
Початок повісти дає змогу читачеві створити собі уявлення, 
що карнавал Свята Воскресаючого Духу — це антисвіт, о б 
рамлений “справжньою”, “простою” СРСРівською дійсністю . 
Адже ж Чортопіль — невідоме для географії карпатське місто,
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куди, прориваючи стіну між  реальним і карнавальним, треба 
приїхати. І персонаж і приїжджають: Хомський — поїздом  з  
Л енінграда, М арта й  М артофляк — автобусом “Ікарус” з і 
Львова, Немирич і Ш тувдера з  Коломиї, за  якою лежать дальші 
місця проживання в С ою зі, доктор Попель — з і Ш вайцарії 
(правда, оскільки він, як виявляється, — чорт, його подорож  
могла б початися де завгодно). Приїжджаючи на карнавал, 
вони залишають удома ознаки своєї щ оденности: науковий 
інститут Х омського, М артиних дітей. Уже на дорозі, як знаки  
карнавальної інакш ости Чортополя, активізуються ерос та 
чортівня: у  Хомського відбувається перша сексуальна приго
да, у  Марти перш ий флірт, а Ю рко Немирич та Гриць Ш тун- 
дера стають свідками перш их фокусів Попеля. Словом — гряде 
альтернативне, привабливе, раціонально не зовсім  зрозуміле, 
еротично напружене. Дальший розвиток повісти мовби й  н е  
розчаровує цього сподівання — аж до самого кінця, коли кар
навальне дійство н іби  перериває військовий переворот. 
(Оскільки твір написаний 1990 року, себто перед московсь
ким путчем серпня 1991, критика не забула відзначити над
звичайну Андруховичеву передбачливість).10 Отже спочатку 
напрош ується прочитання досить пряме і, чесно кажучи, н е
цікаво алегоричне: вітаїстичне, спонтанне, органічне падає 
жертвою насильного й  авторитарного; принцип СРСРівської 
реальности перекреслює принцип чортопільської насолоди. 
Та читачеві н е дозволено залишитися з  такою простенькою, 
монологічною  наукою: виявляється, що переворот — це не 
кінець карнавалу і його антитеза, а його частина і продо
вження у  формі жарту режисера-постановника Свята, Павла 
М ацапури. На цьому м ісці, річ ясна, просте чорно-біле про
читання кінцівки повісти унеможливлюється. Оскільки стає 
ясно, щ о надійного муру між  карнавалом і некарнавалом  
нем ає, спадає на думку, вже н е по-бахтінськи, щ о, з  одного 
боку, і в карнавалі є насильство, і  карнавальний король може 
бути страшним (а отже і постколоніяльно-постмодерна злаго
да — це також ідеал, який невблаганно підлягає дестабілізації 
й розмаскуванню ), а з другого — щ о і в насильстві є свої 
елементи карнавалу (щ о відомо, зреш тою, н е тільки з “Рек- 
реацій”, а з  виразних рис блазенади в гітлеризмі та сталініз
м і). Отже, структура “Рекреацій”, вреш ті-реш т, повідомляє 
нас рівночасно про необхідність і цро химерність тієї стихії, 
яка повинна Воскресити наш  Дух.

Другий структурний принцип твору, що пов’язаний з кар
навалом, ц е напруга між індивідуальним світом персонажів 
(в якому панують принцип причин та наслідків, історія, обо-
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в’язок) та карнавальною спільністю (у якій панує н е історія, 
а сучасність, і н е людські зв ’язки, перенесені з  “реального” 
світу, а зв’язки, що постають спонтанно як наслідок випад
кових зустрічей у новостворених контекстах). У  повісті сю 
жетні лін ії, пов’язані з  кожним персонаж ем, сходяться двічі: 
перший раз у надвечір’ї  Свята, а вдруге — вдосвіта наступно
го ранку. Під час перш ої зустрічі серед молодих українських 
поетів справді створюється колективний шал карнавального, 
діонісійського, тільки-теперіш нього: “ми йдем о”, зазначує 
Мартофляк, “щ об виринути на світло, ми йдемо на музику, 
мов на запах горілки, і добре вип’єм о за те, що ми є , хлопці, 
слава вам, щ о ви є , будьмо!” (4 3 ).11 Такий настрій, однак, 
короткотривалий: подивившись на процесію  перебиранців та 
побродивш и серед сцен , кіосків та наметів свята, поети пада
ють жертвою принципу індивідуальности:

І ви безсилі щось тут сказати, щ ось тут змінити — ходите 
колами, як сомнамбули, і в кож ного своя планета, і  кожен  
піде своїм  шляхом, хоч ви цілком щ иро прагнули бути  
тільки разом (...), усі ви самотні, тож  вельми сумнівно, чи 
вдасться вам щ о-небудь виходити поміж  цими наметами 
й помостами, поміж  цими прекрасними каліками, на цій  
площ і, зусібіч оточеній горами і Європою , д е  кож ей із вас 
заблукає по-своєм у... (55)

Отже, дух карнавалу, а з  ним і можливість воскресіння чи 
наново-творення Д уху, речі вельми тендітні й непевні, про 
що свідчить і друге зібрання поетів, уж е після їхн іх осамітне- 
них пригод, у  готельному номері М артофляка й  Марти. Тут 
створюється вже н е гучна карнавальна спільність, а  розчле
нована “тиша”, щ о давить, “мов камінь” (81):

Здавалося, цей номер заклятий мовчанкою. Навіть, якщо 
б сюди увірвалося щ е зо  два десятки поетів, усе одно д о 
велося б мовчати і згасло дивитися кожному у  свій кут, 
кожному у свою ніч. Вона стояла за плечима в кож ного, 
глибока і чорна. (82)

Крихкість карнавалу продемонстровано. Далі йдуть події 
псевдопутчу, які, як зазначено вищ е, взагалі розмивають межу 
між житгєтворним карнавалом та насильницькою буденщ и
ною.

Якщо загальна побудова повісти раз оспівує, раз ставить 
під знак запитання можливість відродження, то окремі сю 
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ж етні л ін ії — приватні біографії персонажів — служать для 
переоцінення і, здебільш ого, пародійної критики окремих 
мітів.

Сюжет Мартофляка й  Марти служить карнавальному ко
ронуванню й  декоронуванню  Великого П оета. Авторитетові 
М артофляка серед інш их поетів та серед публіки протистав
лено й  непривабливі деталі його особистого життя (“Надія 
української п оезії”, роздумує Марта, “тридцятирічний без
робітний, схильний д о  повноти й  алкоголю” — ЗО), і його 
невірність друж ині, і його славолюбство, і його готовність 
виголошувати дзв інк і, але безглузді, мудрощ і (“Розум ієте, 
друзі, кож ен наш  крок — ц е прямування ш ляхом” — 56), і 
його полохливість, коли М артою починає цікавитися король 
рекету. Таке приземлення іміджу П оета, разом  з колектив
ним портретом поетів, щ о вимальовується впродовж “Рекре- 
ацій” — це частина переосмислення значення й  завдання літе
ратури в українському житті, про щ о мова нижче.

Сюжети Гриця Ш тундери й  Юрка Немирича пов’язані між  
собою  паралелізмом. Обидва поети здійснюють нічні походи  
в минуле. Гриць знаходить шлях до  м ісця, д е  колись було 
батькове село, і до  лісу, де колись було закопано жертв ра
дянського терору, а тепер будується “центр международного 
туризма “Гуцулочка” (62). Ц ей пасаж вирізняється своїм  то
ном  від реш ти повісти: немає в ньому подвійного дна іронії. 
Прямим текстом іде засудж ення як самих убивств і знущ ань, 
так і пізніших спроб знищ ити історичну пам’ять про них. Є 
певні речі, виходить, про які н е мож е бути грайливо посгм о- 
дерного плюралізму суджень. Злочин проти людства таким 
залишається назавжди і навіть сорок років пізніш е його Гро
тескність викликає ж ах, і обурення, і  моральний осуд.

Юрко Немирич (до речі, цей персонаж носить ім ’я й прізви
щ е діяча 17-го століття, автора антиколоніяльного “М аніфесту 
до володарів Европи”, в якому фіксується скасування П ере
яславської угоди урядом Виговського)а мандрує не в радянське 
минуле, а в авсгро-угорське. Демонічний Попель приводить 
Ю рка на нічний прийом у  Готичній Віллі з  Грифонами, всі 
учасники якого виявляються жителями колиш ньої багатона
ціональної цісарсько-королівської ім перії. Якщо радянське 
минуле постало для Ш тундери у  ф ормі жахливого іротеску, 
який, однак, був дійсністю , то Галичина коменданта цісарсь
ко-королівської поліції ф он Зайонца, професора природни
чих наук місцевої, гімназії М аврикія Пулярки та “старої пар- 
пулі” пані М елісанди з Поняговських Ж евуської у  пригоді 
Немирича подається спочатку як сатирично-комічний гро
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теск, а згодом , копи Попель виявляється бісом , а  гості — м ер
цями, перетворюється на фантасмагорію. Таким чином пара
лельні сюжети Ш тундери й Немирича разом  створюють к о
ментар до  історії Західної України: в минулому часі було 
страхіття, але й  в позаминулому також кошмар. Факт вклю
чення цих некарнавальних епізодів у  “Рекреації” підкреслю є 
постколоніяльну істину, щ о від минулого не втечеш і щ о рани, 
завдані колоніялізмом, довго гояться і назавжди залишають 
шрами.

Інші сюжетні лінії теж  отримують своє значення в загаль
ній  структурі, д е  індивідуальне тяжіє до  спільного, карнаваль
ного. На Хомському (його прізвищ е перекликається, як ска
зано вже в першому рядку повісти, з  щироуяраїнським “Хома”, 
але теж —з прізвищем найяскравіш ого світила софістикова- 
н ої модерної лінгвістики Ноама Чомські (Chomsky) найчіткіше 
продемонстровано перетворювальну силу карнавалу. Л енін
градський інтелектуал, який боїться, щ о його сприймуть як 
неадекватного чи непотрібного, в Чортополі розвиває сто
личну владність, самовпевненість, сексуальну потентність, 
навіть готовність до  ф ізичного насильства. Звільнивши його 
від щ оденних обмежень і табу, карнавал визволяє пі дсвідоме 
в ленінградцеві Хомському: він хоч і  український поет ближ
чої діяспори, але вже вражений хворобою  колоніяльних цент
рів, лю бов’ю до влади. Н е дивує, щ о під час псевдопутчу, 
коли учасників карнавалу люди у  військових формах зганя
ють на Площу Ринок і коли інш і поети подають бодай н е
ефективні знаки протесту, єдиний Хомський “був цілком  
незворуш ний” (83).

Н е менш  повчальним є вплив карнавалу на члена Орг
комітету Свята, ю ного діяча, про якого поети впевнені, щ о 
він —працівник КДБ. Розкутість і стан алькогольної ейф орії, 
спричинені стихією карнавальної спільности поетів, визво
ляє в ньому форми поведінки, діяметрально протилежні до  
запрограмованих: він просить привезти йом у з-за  кордону 
Донцова, проголош ує тост “за  батька наш ого Степана” (52) і 
в останніх моментах пригомности вимовляє гасла типу “ге
роям слава” (54). Крім комічної непослідовности, читач мож е 
в цьому повороті побачити притчу про те, як  крайня ди с
ципліна породжує психологічну компенсацію  у  формі край
ньої опозиційносте. На тлі карнавалу, звичайно, чітко видно 
порочність та беззм істовність як одн ієї к рай носте, так і 
другої.

Ми зосереджувались досі на проявах карнавального в н а- 
ративній структурі. Слід підкреслити, однак, щ о безпосеред
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нє враження про "Рекреації” як твір карнавалізованої літе
ратури читач отримує від описів самого Свята і від стилістич
них прийомів, застосованих у  цих описах. Центр карнаваль
н ої стилістики, безсум нівно, в розкіш ному зображ енні про
цесії перебиранців та дій , щ о відбуваються на Площ і Ринок. 
Ш едевром є  довж елезний і прекрасний список учасників про
ц есії, який хочеться тут, бодай фрагментарно, запитувати:

Вийшовши безпосередньо на Ринок, процесія розсипа
лась на кілька потоків, і  ось вони йдуть повз нас, б ’ючи в 
барабани й тупумбаси, сурмлячи в сурми й  ріж ки, граючи 
на арфах та гуслах, на струнах та флейтах, на цимбалах 
дзвінких та цимбалах гучних, їх  ціле море — в масках і з  
розмальованими ф ізіям и, їх  безліч! То були Ангели Божі, 
Цигани, М аври, К озаки, Ведм еді, С пудеї, Чорти, Відьми, 
Русалки, П ророки, Отці Василівни в коричневих рясах, 
Ж иди, П ігмеї, Улани, П овії, Л егіонери, Пастушки, Ягня
та, Каліки, Божевільні, Убивці, Розбиш аки, Турки, Інду
си , Січові Стрільці, Волоцюги, К обзарі, М еталісти, Са
мураї, Д арм оіраї, Сердюки, О лій-ники... (52)

Список продовжується щ е на сімдесят вісім позицій. Уже 
в принципі, гетерогенний список — ц е прийом, близький до  
духу карнавалу: адже тут сама синтакса стверджує н е процес, 
не хронологію , а просто присутність, буття; відсутня пере
дісторія кожного з учасників, важливий тільки контекст, який 
вони створюють усі разом і кожен у  своєм у безпосередньому 
оточенні. Таким чином створюються контексти рівночасно 
жартівливі і  пародійні, зокрема коли за  звуковою подібністю  
спарюються назви з протилежними асоціаціями, деколи про
сто ради ір и  (“Самураї, Д арм оіраї... М аланки, М аланці... Х іпі, 
С ліпі... П авіани, Павликіани, Д анайці, Н анайці”) , деколи  
сатирично (“Генерали, Горили”).

Ц ей втішний список тільки поверхово може виглядати на  
звучну суміїц випадкової екзотики. Учасники процесії пред
ставляють конкретні історично-культурні кола, які включені 
у відновлення Духу. Входять туди персонаж і українського вер
тепу як релії'ійні, так і світські, представники періодів ук
раїнського державотворення та ключових національних мітів 
(запорож ці, козаки), входять фігури з  біблійної, клясичної та 
альхемічної традицій, фолкльору, сучасної м іж народної суб- 
культури (М еталісти, Х іп і, П анки). Щ об н е був список  
позбавлений сексуальної принадности, в ньому виступають
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П овії, Хвойди, Блудниці, Ш льовдри і Проститутки, а також, 
перемандрувавш и з “Е н еїди ” К отляревського, Д іптянки, 
Фіндюрки та Ш льохи. П омітні своєю  відсутністю Росіяни, 
Білоруси, Казахи, Узбеки та інш і етности колиш ної радянсь
кої родини народів — крім Татар, потрійно представлених 
Ж идів, Євреїв та Маланців (вони, мовляв, посідають органіч
не й історично виправдане м ісце в українському карнавалі), 
Нанайців та Нівхів (вони потрапили в список через звукову 
асоціацію з Данайцями та Німфами) і, нареш ті, Арнаутів (при
чина їхнього включення залишається о б ’єктом для дальших 
досліджень).

Отже, в карнавальній процесії формується образ нової п о- 
стколоніяльної спільносги у  вимірах простору і часу. Уявний 
світ Воскресаючого Духу забув про контекст радянської імперії 
і пригадав чи наново створив інш і контексти, з  яких можна 
черпати культурну енергію . А  над цілою  концепцією  витає 
ідея вертепу — суто українського карнавального ж анру, щ о 
асоцію ється передовсш  з  добою  бароко, останньою  перед  
заглуш енням та провінціялізацією  української культурної 
сам обутносте п ід тиском культурного ім періялізм у. Вертеп  
ж е, як відом о, ж анр надзвичайно відкритий, толерантний і 
багатовимірний. У  ньом у вчена культура веде діялог з на
родною , релігійна з і світською , на рівних правах присутні 
світ зем ний і світ невидим ий, виступають у  своїй  р ідн ій  
мові представники р ізн и х народів, щ о живуть в У країні. 
Але при всьому ідейном у та побутовому плюралізмі вертепу, 
найпривабливішим його персонажем є Запорожець — воле
любний, вітаїстичний, самовпевнений, спромож ний подола
ти нечисту силу.

Відлуння вертепу в “Рекреаціях” звертає наш у увагу на 
центральну ролю в повісті риси, яку Бахтін вважає характер
ною  для меніш ю вої сатири і для карнавалізованої літератури 
взагалі: використання в ній  вставних ж анрів.13 Така міжтекс- 
туальність ілюструє гнучкість і всевключність, а в тому й  ж и
вучість, карнавального. У  “Рекреаціях” визнаних і невизна
них цитат та міжгекстуальних натяків безліч, причому вони  
послідовно вписуються в постколоніяльну аргументацію тво
ру. Є чимало посилань на масову культуру Заходу: згадуються 
мимохідь кінорежисери Феллогі і  Гічкок (21), кіноактор М іккі 
Рурк (63), сюжет чікаґського Гангстера з  американського кіно
(32) , бродвейський стиль носити тижневий заріст на підборідді 
(29), західня “сміттєїжа” (чіпси — 32), американські маш ини 
(“крайслер імперіал” — 32), французькі сигарети “Ґолоуаз”
(33) , книга рекордів Іїннеса (55) та товари індустрії сексу (32).
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Такі цитати на рінні окремих понять та образів ілюструють 
один із намірів “Рекреацій” як цілости: проголосити, навіть 
виклично, ознайомленість з  абеткою між народної культури у  
всіх її  видах. Н е відсутні і паралельні сигнали в напрям за
хідної високої культури: Ф рейд/Ф ройд, Ю нґ, Герман Гессе і 
Джеймс Д ж ойс (34), Тлюк, Скарлатгі, Крреялі, Перселл і Ген
дель (68-72), Рільке і Гайне (69), а намет з  написом “Фабрика 
монстрів. Здійснення бажань”, де Ш тундера отримує стрілець
кий однострій і де йому бриють голову під оселедець, та прий
ом у  Віллі з  Грифонами перекликаються з  мотивом лож у  
магічному театрі в ром ані “Степовий вовк” вищеназваного 
Гессе.

Щ е важ ливіш им, однак, є м іж текстуальний зв ’язок  з  
російськими текстами, оскільки саме в ньому проявляється і 
протест проти ім перії, і визнання, щ о вийти з  культурної 
ст и х ії, яка в н ій  створилася, н адзви чайн о важ ко. (Н е  
випадково, щ о така думка формулюється з особливою чіткістю 
у  повісті іванофранківця, учасника літературних курсів у  
М оскві). Тексти з  популярної російської п ісенної культури 
входять з великою природністю в дискурс “надії української 
п оезії” Маргофляка: “з ким вона зараз, хто їй  цілує пальці?” 
(5 7 ), запитує в ін , цитую чи О лександра В ертинського,14 а 
згодом , на меж і сну і, таким чином, мабуть, і  голосом своєї 
п ідсв ідом ости  він  проспівує “Л ун а-луна, цветы -цветы ” 
(64) — російську пісню  молдавсько-української співачки Софії 
Ротару.

Зреш тою, у  самій назві, “Свято Воскресаючого Д уху”, вис
тупає дієприкметник теперіш нього часу — граматична фор
ма, н е стандартна для сучасної української літературної мови, 
але зовсім  нормальна для російської. Чи це сучасний русизм , 
чи старий галицький старослов’янізм? Так чи інакше, “Рек
реації” іронізують з  приводу того, щ о, навіть мріючи про анти- 
колоніяльне відродж ення, організатори свята несвідомо п о
слуговуються формами мови колонізатора. Більше того, значна 
частина програми свята відбувається в приміщ еннях, які слу
жать потребам імперської влади або названі в її честь: акто
вий зал міськкому Компартії України, кінотеатр “Росія” , ву
лиця Дзерж инського. І, вкінці, чи н е найсубтельніш ий аргу
мент з ц ієї серії: “Рекреації” написано так, щ о твір щ юсто 
вимагає від літературознавця, який збирається його інтер
претувати, користуватися концепціями російського теорети
ка Бахтіна. Таким чином, авторитет ім перії пош ирюється, хоч 
не хоч, навіть на спроби постколоніяльного прочитання п о- 
сгколоніяльного тексту.
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Демонологія “Рекреацій” сповнена рем інісценцій з рома
ну “Майстер і Маргарита” Булгакова — не тільки російсько
го письменника, а щ е й такого, щ о створив у  романі “Біла 
Гвардія” та п ’єсі “Д ні Турбіних” твори н е просто колоніяль- 
н і, а виразно антиукраїнські. Окремі мотиви, пов’язані з  док 
тором П опелем, єднають його з  Воландом Булгакова. Обидва 
з ’являються в сірому костюмі й береті (32; 337)15, обох сприй
мають, через особливості їхньої мови, як чужинців чи еміг
рантів (33; 338, 344, 371), обидва знали провідних, але давно 
мертвих, представників німецькомовної інтелектуальної тра
диції: Воланд — Іммануїла Канта (341), Попель, як ми вже 
знаємо — Ф ройда, ЮнГа, Гессе (34). Як Волацц, так і Попель 
виймають з киш ені для своїх співбесідників замовлені ним и  
сигарети (33; 342). Чи не тому ОРГКОМ ІТЕТ у  “Рекреаціях” 
пиш еться завж ди великими літерам и, щ об нагадати про  
МАССОЛИТ у романі Булгакова? Чи не тому Ш тундера пред
ставляє себе як Немирич, а Немирич — як Ш тундера (33), 
щоб нагадати про місце в “М айстрі і Маргариті”, д е  К оров’єв  
і Бегемот, представившись як Панаєв і Скабічевський, р оз
писуються, як Скабічевський і Панаєв? (681).

Але аргумент, зформульований цитуванням Булгакова, н е  
вичерпується тезою , “щ о б ти н е робив у  колонізованій куль
турі, мусиш користуватися знаками, що їх  залишив колоніза
тор”. Адже ж  і культура колонізатора перебуває в залеж ності 
від інш их, ще потужніш их, центрів. Демонологія Булгакова 
похідна від німецької літератури — від “Фавста” Гете, як  
свідчить уже сам епііраф  (334), а в окремих деталях (які п о
тім підхоплює Андрухович) від оповідання “Петер Ш леміль” 
німецького письменника-романтика Адельберта ф он Ш аміс- 
со: мотив чорта як незнайомця в сірому костю мі та прийом  
магічної киш ені. Культура, отж е, це мережа залеж ностей і 
домінувань, і  самі поняття “визначальний центр” та “вто
ринна периферія” не такі вже стійкі, як це хотілося б колоні
заторові.

Коли йдеться про культурологічну аргументацію “Рекреа
цій”, однак, чи н е найважливіший вимір міжтекстуальности 
твору полягає у цитуванні Івана Котляревського і в складно
му діялозі з  травестованою “Е неїдою ”. Саме тут проявляєть
ся і дестабілізація прямолінійно антиколоніяльних образно- 
ідейних систем, характерних для української культури від 19- 
го століття.

Про певні суто лексичні відлуння “Енеїди” в “Рекреаціях” 
ми вже згадували. Д о подібних деталів належить і те, що в 
програму Свята внесено театральну виставу-містерію “Л ю -
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бов к  Отчизні де героїть”, назву якої взято з  п ’ятої частини 
“Е неїди”. 16 Стилістичний црийом списків, в яких поєднано  
розмаїття екзотичного, барвистого й  цікавого, яким відзна
чаю ться “Р ек реац ії”, застосований  не раз і в іртуозно в 
“Е неїді”. “Енеїда” і “Рекреації” мають багато спільного і в 
тематиці: чимало уваги в обох творах присвячено надмірному 
питтю, сексу, сучасному побуту. Зрештою, “Рекреації” з  “Е неї- 
дою ” об ’єднує спільний карнавальний тон обох творів.17

П еред тим як підійти д о  загальної інтерпретації цього яви
щ а, цікаво приглянутися до  одного його аспекту: ролі в “Рек- 
реаціях” реж исера-постановника Свята Павла М ацапури. 
Слово “мацапура” знайоме читачам з  третьої частини “Енеїди” 
Котляревського, д е  описуються муки гріш ників у  пеклі:

Якусь особу мацапуру 
Там шкварили на шашлику,
Гарячу мідь ляли за шкуру 
І розпинали на бику.
Натуру мав він дуже бридку,
Кривив душею для прибитку,
Чужеє отдавав в печать...18

Як зазначається в примітках д о  видань “Енеїди”, слово 
“мацапура” (зі значенням “потвора” , “страховисько”) похідне 
від прізвищ а Павла М ацапури, щ о відзначився, як свідчить 
указ Н іж инської полкової канцелярії 1740 р ., страшними зло
чинами, у  тому числі “ядение человеческого мяса” (до речі, 
ці слова вжито в серії нарікань поетів на адресу Мацапури в 
“Рекреаціях” — 82). Вважається, що цей пасаж спрямований 
проти перш ого видавця “Енеїди” , Парпури, який пустив твір 
у світ без дозволу автора.19 Парпура, отж е, заслуговує неодно
значної історичної оцінки: він, правда, знехтував авторськи
ми правами, але й  подарував публіці твір, який прийнято вва
жати початком нової української літератури.

П одібну двозначність Ю рій Авдрухович щ е перед напи
санням  “Р екреацій” приписав сам ом у М ацапурі у  вірш і 
“Павло М ацапура, злочинець” (1989). М ацапура, йдучи на  
страту, роздумує:

м ож е був я  лиш сумнів у  бож их руках 
а тепер полечу в нічний вавілон вавілон 
і н ікого з  вас н е болить н е болить н е скубе 
що жив на світі такий павло 
аби благими ви чули себе. 20
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Андруховичеве прочитання М ацапури в цьому вірш і — 
прочитання деконструктивне, себто таке, щ о, взявш и д о  ува
ги певну оцінку, вказує на можливість оцінки протилежної — 
не для того, щ об, відкинувши перш у, утвердиш  другу, а для 
того, щоб вказати на умовність та відносність усіх суджень.

Н е дивно, отже, щ о організаторові Свята Воскресаючого 
Д уху належ ить ім ’я й прізвищ е “П авло М ацапура” . Чи 
“справжній” Мацапура — реж исер фестивалю, чи організа
тор псевдопутчу? Чи добре те, щ о Свято відбувається, чи  
погано? Чи погано те, щ о Воскресаючий Д ух спонсорований  
такими інтересами, як спільне підприємство “Інтерсекс” та 
демонічний Попель? (36). Річ ясна, “Рекреації” не цропо- 
нують відповіді на такі питання, а радш е, звертають наш у 
увагу на складність їх  і на переплетеність культурних явищ з  
різноманітними інтересами (в тому числі, можливо, й  опор
туністичними). Згідно з постмодерними уявленнями про куль
туру та її апріорну підвладність ринку, тут не зустрічається 
засудж ення філістерських сил та підлого матеріялізму, які 
пригнічують “чисте мистецтво”, а просто констатація факту, 
що нове з ’являється в культурі завдяки взаєм одії р ізних фак
торів і часто н е без суперечностей.

Не підлягає сумніву, однак, що йдеться саме про питання 
нового в культурі. У  цьому, здається, полягає і головний зм іст 
діялогу з Котляревським, клясиком української культури, з  
яким найвиразніш е пов’язана ідея новаторства. Загальним  
місцем історій української літератури є те, щ о “Е неїда” про
демонструвала можливість використання української народ
н ої мови в літературі; визнала відхід у  минуле попередньої, 
гідної, але вже н е продуктивної парадигми української куль
тури: високої, вченої, барокової, книж номовної; і проголоси
ла свою приналежність до  тогочасної м одерної європейської 
культури через клясичну жанрову систему і посилання на один  
з канонічних текстів європейської літератури. М енш пош и
реним є усвідомлення того, щ о “Е неїда” в своїй глибинній  
структурі вперше створила умови для реакції в літературному 
творі на колоніяльний статус України. В “Е неїді” синтезова
но з раніш окремих і за  значенням суперечливих символів 
образ етнічного організму України, щ о існує у  вимірах син
хронному (“народ”, його побут та фолкльор) та діяхронному 
(історія, втілена в образах вітаїсгачної запорізької стихії). Н е 
місце тут наново доводити, щ о в “Е неїді” образ народу о б ’є 
днує історично протиставлені шари селянства і козацтва та 
козацтва простого й заможного; що в троянцях “Енеїди” пере- 
плавлюються ідеї нищ івного анархізму запорож ців, аристо-
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кратезованого ладу гетьманщини та козаччини як станового 
устрою , базованого на соціяльних привілеях, і на їхнє місце 
постає образ волелю бного, життєрадісного і рівночасно пат
ріотичного козацтва, демократично тотожного з народом.21 
“Е неїда” зорганізувала новий етнічно-історичний портрет 
українського народу, який відкрив можливість у 19-му столітті 
для двох арґументаційних систем — як для колоніальної, так 
і для антиколоніяльної. У  колоніяльному варіянті — напри
клад, у  гоголівському — етнографічний образ народу — образ 
провінції, окраїни, глуш ини, в найкращому випадку — екзо
тики, а образ козацького минулого — це образ шароварів, 
горілки та реготу. В антиколоніальному варіянті, найефек
тивніш е в п оезії Ш евченка, народ — це невикористаний по
тенціал, а історія — обіцянка про можливість його реалізації 
в золотій доб і волі, злагоди й  гідности. Антиколоніяльний  
аргумент стверджує існування національної сутности н е як 
периферії щ одо якогось чужого центру, а як свого власного 
самодостатнього центру. Каталізатор для перетворення залізної 
доби  сучасносте в таку золоту добу майбутнього — П оет, 
оскільки, по-перш е, антиколоніяльний проект формулюєть
ся в царині уяви і, по-друге, більш прагматичних проявів анти- 
колоніяльного мислення колоніальна влада н е допускає. Анти
колоніальна культура — сурогат політики, антиколоніяльний 
діяч культури — сурогатний політик.

Дещ о спрощ уючи, д о  одн ієї з  цих двох парадигм можна б 
віднести чи н е всі явища культури в Україні впродовж 19-го 
століття і до  розпаду СРСР. А  “Рекреації” формулюють тверд
ж ення, щ о минув уж е час, коли альтернатива між колоніаль
ним  і антиколоніальним мож е бути достатньою для українсь
кої культури — щ о вже пора закрити цикл культури, відкри
тий Котляревським.

Тому в “Рекреаціях” проведено деконструкцію  н е тільки 
колотяльного в культурі, а й  антиколоніяльного. Н і П оет, н і 
Н арод, н і Історія н е залишаються в “Рекреаціях” на своїх 
звичайних місцях. М и вже звернули увагу на декоронування 
Великого П оета Ростислава Мартофляка (він ж е “популяр
ний громадський діяч, кандидат у  депутати” — ЗО). Н е менш  
злим є сатиричне зображ ення соціяльних явищ , які оточують 
в “Рекреаціях” Українську Літературу. М олоді поети сповне
н і презирства до  М иколи Н агнибіди (і д о  соцреалістичної 
писанини недавнього м инулого, яку, читач догадується, 
Н агнибіда синекдохально представляє), чи д о  “публіциста 
Віталія Коротича” (39). Але й  самі молоді поети, як вияв-
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ллється, порочні: вони падають у залежність віц моди (відби
ваючи моду 80-х років на дивні жанрові визначення, Том сь
кий пиш е “повість у  новелах”, а М артофляк — “роман у  
віршах” — 29, 32), цродають свої вірші за  долари (33), свої 
п оезії, які самі не пам’ятають, представляють слухачам, як  
витвори глибокої і страдницької душ і (51), дискусію  про інших 
поетів (Богдана Ігоря Антонича) ведуть на рівні найцримі- 
тивніших взаємних образ. В повісті немає доказового мате
ріалу, який би спростував М артину оцінку свого чоловіка та 
його братів-поетів:

Зрештою, хлопці вони талановиті, чесн і, непродаж ні, цвіт 
нації, діти нового часу, тридцятирічні поети, кож ен гадає, 
що він пуп зем лі, а насправді лиш  сексуальна невдово
леність і розпалене самолю бство... (31)

Отже, “Рекреації” визивно й провокаційно відмовляють
ся продовжувати традицію освячувати поета, літературу, куль
туру: щ е 1990 р ., коли тільки розвивалися процеси, які мали 
довести до незалеж носте України, і коли окремі поети, пись
менники, критики ja  літературознавці, Спілка Письменників, 
газета “Літературна Україна”, літературні журнали та інші 
голоси з культурного життя відігравали ключову ролю  в  про
паганді національної ідеї, повість “Рекреації” передбачила 
закономірність падіння відносної важливосте культури у  на
ціональному житті і приреченість ідеї Поета. Якщо П оет був 
форпостом у  боротьбі з  колоніалізмом, то з моменту падіння 
колоніалізму він позбавлений своєї віковічної високої м ісії, 
а через те і дотогочасної гідносте та престижу.

П одібну дефункціоналізацію “Рекреації” передбачають для 
символів народу та історії. Підлітки у  вишивках і з  прапора
ми (21), червоно-чорні значки (31), закоханість у  вірші М ар- 
тофляка (32), стрілецькі п існ і з  рефреном “раз, два, раз, два, 
раз, два, три” (29) або псевдонародні “про білі кості на дн і 
Петербурга” (57), а тим більше гасла типу “кожен митець 
повинен любити свій рідний край, пане Хомський” (28), мода 
на стрілецькі форми та запорізькі оселедці і фантазії про 
чистоту козацьких генів (59) — усе це є  частиною побутового 
образу відродження національної свідом осте в Україні при  
кінці 1980-х років. Рівночасно, все це зображ ено з  легкою  
іронією: адже у всіх цих явищах помітний елемент наївного, 
дитячого — елемент захопленосте новою , донедавна заборо
неною  іграшкою. У се це існує у  вирі карнавалу і відродж ен
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ня, стверджують “Рекреації”, але ц е н е матеріал для серйоз
ного, посткарнавальних буднів.

Котляревський у  котлі карнавального переплавив старі 
символи й  цінності і дав життя новим, які виявилися достат
ньо тривалими на весь колоніальний етап в історії українсь
к ої культури. Щ ось подібне відбувається в “Рекреаціях” Юрія 
Авдруховича: у  ж иводайній, але немилосердно скептичній  
сти хії карнавалу розплавлю ю ться кардинальні істини  й  
цінності та улю блені картини колоніального й антиколоніаль
ного світів, а на їхньому м ісці постає — що? Н е новий міт, 
нова ієрархія цінностей, нова телеологія, новий набір тез, щ о 
їх  треба втілювати у  формах нової культури, б о  це було б одно
значне з новим обмеженням, новим соц - чи нацзамовленням. 
“Рекреації” просто створюють вільне м ісце для нового — вони  
показують, щ о старі рами вже н е зобов’язують і щ о там, де є 
українська література, є  багатюще дж ерело, з  якого можна 
черпати для вільної, привабливої, н е пригніченої завдання
м и, культури: культури високої, масової — якої завгодно. “Ве
сел ітеся  —р озв есел и тесь ! С лава У к р аїн і!” — зак ли кає  
ОРГКОМ ІТЕТ Свята Воскресаючого Духу.

Очевидно, минула та героїчна доба, коли вся українська 
культура, гідна свого ім ени, могла існувати тільки під гаслом  
“Борітеся — поборете”. П остколоніялізму час настав. * 1

В перш е оп ублік овано в ж . “С учасність” ,— 1 9 9 3 .— N  1 2 .— 
с. 1 15-127 .

1 С учасність.- 1 9 9 2 .- N  5 . -  С. 1 0 8 -1 1 1 .
2 Див., напр.: В’ячеслав Мецвідь, Збагнувши, що належите до великої 

культури, не захочете дивувати світ “карнавалами” (інтерв'ю). / /  Літе
ратурна Україна.— 1993.— 6 травня.

3 Григорій Клочек, Чортиця: еротизм у  сучасній прозі і що за ним 
вбачається. / /  Літературна Україна.— 1993.— 1 липня.

4 Микола Рябчук, “Я не люблю її  з  надмірної любові” (замість ще 
однієї післямови до “Рекреавдй”). / /  Сучасність.— 1992.—N  5.— С. 
113—116. Див. також лист Світлани Ковалевської в тому ж номері “ Су
ч а сн о ст і, С. 111—113.

5 Див. “Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській 
культурі”.

6 Див. мою статтю “Українська культура з погляду постмодернізму” .
7 Микола Рябчук, Замість післямови до “Рекреацій” (Інтерв'ю з 

Юрієм Андруховичем). / /  Сучасність. — 1992.— N  2 .— С. 113—119, тут 
с. 117.

8 Михаил Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского. — Видання 
третє.— Москва: Художественная литература, 1972.—С. 206—224.

9 Там же. — с. 214—215.
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19 Микола Рябчук, Сучасність.— 1992.— N  2 .—С. 118; 1992.— N  S.-  
С. 114.

11 Тут і далі цитується з подачею сторінок в дужках текст “Рекре- 
ацій” у “Сучасності”.— 1992.— N  1.

12 Валерія Нічик, Замість передньої мови. / /  С лово.—1993. — 
N 10 (77).

13 Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского. — С.200.
14 За вказівку на зв’язок з Вертинським (і, що важливіше, з Булґа- 

ковим — див. нижче) я вдячний співробітникові Інституту історії АН  
України Сергієві Єкельчику.

15 Номери сторінок після крапки з комою стосуються тексту: Миха
ил Булгаков. Избранные произведения в двух томах.— К ., Д ніпро, 1989.

16 І.П.Котляревський, Повне зібрання творів, відп. ред. Є.С.Ш аб- 
ліовський.— К.: Наукова думка, 1969.— С.174.

17 Карнавальне в “Енеїді” детально дослідив М .Т.Яценко у  своїй 
книзі: На рубежі літературних епох: “Ене'їда” Котляревського і  художній 
прогрес в українській літературі.—К.: Наукова думка, 1977.

1S Котляревський.— С. 99.
19 Там само. — С. 375.
20 Вісімдесятники: Антологія нової української поезії. Упор. Ігоря 

Римарука.— Едмонтон: Канадський інститут українознавчих студій, 
1 9 9 0 .- С74.

21 Текстуальні стратегії, за допомогою яких відбувається таке пере
творення мітичних образів, проаналізовано в моїй статті “Риторика і 
політика “Енеїди” Котляревського”.



Герб меланхолії: 
поезія горя Калинця

Видання у  книгах “П робуджена муза” і “Невольнича муза” 1 
повних творів Калинця, упорядкованих згідно з його бажан
ням , дає міцніш у базу для синтетичної інтерпретації творчос
т е  поета, ніж  ми мали дотепер. Розглядати творчість Калинця 
як поезію  інтелектуальну і чигати її  як вираження послідов
ного світобачення заохочують нас погляди самого Калинця. 
“П оет мусить мати цільний філософський світогляд” ,2 твер
див він 1991 року, називаючи це однією  із головних засад, які 
він взяв від Богдана-Ігоря Антонина. В тому ж  інтерв’ю  К а- 
линець підкреслював продуманість і єдність структури його  
поетичної творчосте: “книж ка, сама по собі — то є цільність. 
Як одиниця, як твір, а н е окремі вірш і, щ о пишуться з  тієї чи 
тієї нагоди, а потім механічно добираються до  книжок”. Тому 
в наш ій розвідці намагатимемося збагнути поезію  Калинця 
як запис еволю ції інтелектуально й  естетично послідовного 
світобачення і світосприймання. К онкретніш е, пропонуємо 
прочитати твори Калинця, по-перш е, як релігійну поезію , 
ґрунтовану на інтелектуальних та естетичних цринципах, що 
їх  можемо назвати бароковими, і, по-друге, як поезію , в якій 
переважає внутрішній стан, щ о його лю ди Ренесансу й Баро
ко називали меланхолією.

Останніми роками літературна критика посилено звертає 
увагу на релігійний вимір Каш ш цевої поезії. Це помітно, зок
рема, в проникливому дослідж енні Тараса Салити. Але навіть 
Салига говорить про “мотив релігійносте” і про “релігійно- 
християнську основу К алинцевої п о езії”3 як тільки один  
відокремлений аспект її зм істу, тоді коли насцравді кожен її 
вимір — аргументація, мова, тон , політичний патос, еротика, 
світобачення — вкладається в інтегрований модель, якщо р оз
глядати калинця як поета релш ийого. ”

Калинець, хоча й  підкреслює важливість релігії в його осо
бистому розвитку (“Я ... ніколи не міг забути, щ о я хрещ ений 
в греко-католицькому ооряді ) ,4 “реліїїйш йі поетом ” себе не 
називає. Й ого поезія не висуває певного набору теологічних 
тез. Її релігійність проявляється у відмові розглядати світ ма
терії як єдиний зрозумілий контекст людського буття. Вона
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стає християнською в мірі того, як проймається ідеєю  спасіння 
через Христа. ї ї  можна читати як молитву хвали або про
хання.

Еволюцію релігійности Калинцевої поезії мож на поділити  
на чотири етапи, паралельні біографічним фазам, щ о їх  за
пропонувала Оля Гнатюк у  передмові до  “П робудж еної м узи”.5 
У перш ому етапі (1965—1970) щ е дом інує дух світського ет
нографізму. Релігія тут просто один з  елементів цінного м и
нулого, які можуть сприяти побудові гідної особистої і  націо
нальної самосвідомости (від збірки “Вогонь Купала” до “Спо
гаду про світ”). В ідносно короткий другий етап (1970—1972) 
збігається з роками державного цькування подружжя Калинців 
і арешту, спочатку Ірини, а в серпні 1972 — Ігоря. П оезії 
цього часу фіксують сцроби поета знайти орієнтацію  серед 
підсгавових філософських питань та засад християнської віри  
(від збірки “Підсумовуючи мовчання” до “Реалій”). Третій 
період (1972—1981) — дев’ять років ув’язнення і заслання — 
це період п оезії, повністю узгодж еної з  християнським світо- 
глядом (до кінця “Н евольничої м узи”). Вкінці настає фаза 
поетичного мовчання, якій також можна дати релігійне про
читання.

Контури ранньої п оезії з  її етноірафічним наголосом д о 
бре відомі критиці, яка справедливо поставила Калинцеве 
замилування іконами, вітражами, писанками, різдвяним вер
тепом, колядуванням і самим Різдвом у збірках “Вогонь К у
пала” і “Відчинення вертепу” на одному рівні з  його захоп
ленням поганськими пам’ятками та віруваннями. Темою  цих  
збірок є цінність індивідуальної самосвідомости, яка висту
пає як похідна від історії, звичаїв та видатних особистостей- 
попередників. Християнська стихія, присутня тут виключно 
в обрядовому аспекті, є  н і більш, н і менш  цінною , ніж  д о 
християнська. Характерна з цього погляду поезія “Різдво” 
(1967):

Я сьогодні новонароджений,
Я відцурався брезклого віку. 
Починаю в яслах із козами 
Румигати кометні віники, 
смакувати молопше літепло 
незайманопервісної цноти. 
Очищений від поліпів політики 
перебираю зоряні чотки.
Я знайшов себе у країні 
колядок на шорсткім 
солом’янім килимі. (ПМ , 63)
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Думка зовсім  світська: ліричне “я ”, прагнучи самовизна
чення, відкидає свій політичний вимір (як поліп, ц е тільки 
поверховий наріст) і отримує доступ д о  себе духовного (“зо 
ряного”) завдяки обрядам і розповідям українського сільського 
Різдва. Таким чином , п оезія  стає картою подорож і, добре  
відом ої для національних романтизмів Европи: д о  сутности  
самого себе крізь духовне багатство рідного народу. Різдво 
тут н е так християнське свято, як пункт, де перехрещ уються 
нація і суб’єктивність. Якщ о святі, зображ ені на іконах дере
в’яної церкви, дивляться на світ “н е візантійськими очима, а 
малярів з Ж овкни” (П М , 41), то це тому, щ о рідне — сутніш е, 
ніж  всесвітнє. Режимне руйнування церков викликає н е жах 
перед актами блюзнірства, н е обурення тим, щ о лю дей хрис
тиянської віри насильно позбавлено місць богослужения, а 
романтичний смуток за  історичними й  естетичними скарба
ми: “ц е умирали століття, /  це умнграло прекрасне” (П М , 64). 
Словом, це щ е н е християнська поезія.6

П оезія Калинця н е надовго затримується в межах такої 
романтики, якій, як виявляється у  другому періоді, н е виста
чає снаги для політичних і філософських викликів, перед яки
ми опиняється Калинець. У  міру того як держава посилює 
тиск н а Калинця-громадянина, в його поезіях дедалі настир
ливіше заявляє про себе мотив несправедливости. Він пере
гукується з  мотивом, можливо, підказаним зустріччю з євро
пейським екзистенціялізмом,7 про перебування людського “я ” 
в переважно ворожому світі. П ереплетене з  цими мотивами і 
загострене роздумами над лю бов’ю та еротичним питанням  
про віднош ення між власним “я ” та Інш им. У  п оезії з і збф іш  
“Віно для княжни” немає відповіді на запитання “хто ти?”. 
Цим разом  н е допомагає заспокійлива бутафорія етнографіч
них предметів:

хто ти
у сьому мороці 
з  душею
що скупо як молодик 
пробилася на вустах (П М , 293)

Як видно з і збірки “Підсумовуючи мовчання”, питання про 
самосвідомість немож ливо від’єднати від складних питань 
політики й епістемології. П ро це свідчить, зокрем а, символ 
дощ у. Данило Гусар Струк тлумачить його як втілення розду
му над політичною етикою: так само як, вийшовши на дощ , 
н е м ож н а зали ш и ти ся сухи м , н ем ож л и в о залиш итись  
невинним, якщ о ти ввійшов у компроміс з могутніми світу 
цього.* Треба додати, однак, що такий політичний поділ світу
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на чистих серцем і коляборантів існує в Калинцевій поезії 
паралельно з кантівською црірвою між “я ” і світом:

Ділений і переділений світ
відколи світ тепер поділений
на сей бік дощ у і на той бік (ПМ , 232)

Тавтологія абсолютизує відокремленість суб'єкта від о б 'є
кта (світ переділений тому щ о він поділений) — відокрем
леність, яку щ е в збірці “Коронування опудала” намагалася 
перебороти любов:

на сей раз переступив з тобою межу усвідомлюючи 
що все заховане за поверхнею десь мусило причаєне тривати 
через цілий час відчинив двері і коли б мали 
у руках квіт яблуні не залишився б квітом а став би 
у наших руках яблуком або зерням (ПМ , 122)

У контексті такого неспокою  у  філософському, еротично
му та політичному світах у  творчості Калинця починає зву
чати нова тональність — меланхолійна, а сам термін “мелан
холія” з'являється в роздумах лірйчного “я ” про самого себе:

а щодень
на одно сонце меншає 
а щоніч
на одну зорю більшає 
а щодень і щоночі 
меншає більшає

та незмінно 
на чолі кожен несе 
обов’язку герби

навіть не підозріваючи

тільки я Митусо 
мушу знати

про свій герб неприкаяний герб м е л а н х о л і ї  
(ПМ, 260;
підкреслення Калинця)

М еланхолія, як виявляється — це знак тих, хто збагнув 
космічний обшир процесів, які відбуваються у  світі, і не пере
стає усвідомлювати їхню  велич навіть під тиском буденної 
суєти. Про почуття (характерне для екзистенціяліста) при
гніченосте світом ліричне “я ” сповідається співцеві М игусі. 
М итуса, як ми знаємо і з Волинського літопису за рік 1241, і
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з  попередніх поезій  Калинця, відмовився восхвалят князя 
Д ан ю » і був покараний за  мовчання. Саме М итуса і подібні 
йому — Калинець називає сучасних поетів Василя Голобородь- 
ка і М иколу Воробйова — мають право співчувати меланхолі
кові: вони ж  бо постраждали внаслідок лихого стану в царині 
політики, а політичне лихо, як показують інш і п оезії цього 
періоду, є важливим стимулом для меланхолії.

П еред тим як розглянути меланхолію в зображ енні Калин
ця, варто звернути увагу на її традицію в культурній історії 
Европи. Для освіченої лю дини Ренесансу й  Бароко меланхо
лія була чимось далеко більшим, ніж  просто стан смутку чи  
ностальгії. Н а основі клясичних авторитетів її  вважали су
купністю тілесних і душ евних нахилів, спричинених перева
жанням в організмі одн ієї з  чотирьох його основних рідин: 
чорної жовчі. М еланхоліком м іг стати, зокрема, той, хто ба
гато думав і чигав (учений і чернець, але й  мистець), а також  
нещасливо закоханий. Я к доводив Роберт Бертон (Burton) у  
клясичному тексті “Анатомія меланхолії” (1621), жертвами 
меланхолії могли впасти цілі суспільні групи. М еланхолік мав 
схильність бути сумним, скупим, соромливим і боязким. Йому 
загрожував гріх “ацедії” (acedia) — інертности душ і в її став
ленні до Бога, а це могло довести до  найстрашнішого з  гріхів — 
розпачу. З другого боку, починаючи з  16-го століття розвину
лася і традиція гідности меланхолії. М еланхолію стали шану
вати як атрибут генія, упривілейований душ евний стан. М е
ланхоліку була особливо ясною  суєтність всього світсько
го. Окремі поети 17-го століття — Д ж он Д анн, Генрі Воун, 
Д ж он  М ілтон — вважають “святу м еланхолію ” станом  
поглибленої побож ности. Я к пиш е одна дослідниця, для су
часників Бертона меланхолія, “як і інш і хвороби, була части
ною  стану смертности, накликаного н а лю дину первородним  
гріхом. Видужання пропонувала релігія. (...М еланхолія) рівно
часно була “справжньою” річчю — хворобою , — а також ме
тафорою (і, водночас, наслідком та симптомом) людського 
гріхопадіння” .9

Для наш ого дослідж ення немає принципового значення, 
чи знав Калинець історичну традицію меланхолії, хоч це більш, 
ніж  вірогідно, оскільки його поезія засвідчує досить глибоку 
обізнаність з  бароковими жанрами, особистостями та ідеями. 
Важливе те, щ о існує могутній істеричний прототип тієї склад
н о ї недуги, образ якої ми зустрічаємо в п оезії Калинця. М е
ланхолія знесилю є жертву, але додає їй  гідности, засуджує 
ураженого на внутрішній дискомфорт, але позначає його як  
члена духовної еліти. Тому нас не здивує, щ о меланхолія поезії
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Калинця з ’являється в контексті, аналогічному д о  того, щ о 
домінував за історичного апогею меланхолії: а сам е, у  кон
тексті барокового світогляду, центральним принципом якого 
є християнська віра.

М еланхолійний склад думки мож е виникнути тільки за  
умови твердого прийняття двох підставових християнських 
догм: по-перш е, світ назавжди заплямований первородним  
ір іхом  (тому й секулярний оптимізм є  тільки видом сам ооб
ману), і по-друге, кожна людина є потенційно спасенна (тому 
й немає підстав для розпачу, а, навпаки, є всі підстави для 
надії і витривалосги в доброчесном у житті). С ам етакий м е
ланхолійний настрій формується під час другого періоду поезії 
Калинця, в роках 1970—1972, коли емоційний біль, політич
ний гнів і філософська непевність стають домінантами його  
творчосги. Непевність і біль поступово переходять н е у  відчай, 
а в християнське барокове світобачення. В сесвіт, наново 
збагнений як єдина цілість, щ о існує в Б озі, дає контекст, у  
якому меланхолію можна перетерпіти.10 На цьому етапі, однак, 
релігійне світобачення в п оезії Калинця щ е експерименталь
не: деякі п оезії його стверджують, інш і заперечують, а щ е 
інш і зберігають супроти нього невизначене ставлення.

З творів останнього типу найвідоміш им, напевно, є  цикл 
“Тренос над щ е однією  хресною  дорогою ” у  збірці “П ідсумо
вуючи мовчання”. Ранній етноромантизм Калинця та орієн
тація дисидентського руху на національне визволення заохо
чують нас прочитати переказ Христових страстей у  “Т рено- 
с і” як політичну алегорію і в обіцянці спасіння побачити  
пророцтво національного ренесансу:

Вероніко 
ти хотіла обтерти 
окривавлене лине

ногами шматують
ПОЛОТНО

що стане 
стягом (П М , 248)

Але не обов’язково секуляризувати цей твф. Й ого можна 
прочитати і як простий роздум  над центральною розповіддю  
християнського спасіння через смерть і воскресіння Христа, 
як показує заключна частина циклу, його “Страсть десята”:

з любові до нас 
прийняв на себе
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таку страшну 
кару

щоб спасти нас 
від найбільшого 
іріха

байдужості До в о г н ю
(ПМ , 249. Підкреслення Калинця)

Світське прочитання побачило б у цьому вогні, можливо, 
дух непокори і символ етнічної самосвідомости, знайомі нам 
з “Вогню Купала”. Релігійне прочитання побачило б на цьо
му м ісці полум'я вічного пекельного прокляття. Дві інтер
претації себе взаємно н е виключають: байдужість — річ погана 
у вірі не менш , ніж  у  політиці.

У  цьому періоді, в циклі “Краєвцц з елегіями” збірки “Віно 
для княжни” (1971), вперше зустрічаємо як основу для етич
н ої поведінки стоїчну чесноту витривалости, а як ж анр, 
відповідний до меланхолійного світогляду — елегію:

довкола заліг 
пустельний краєвид 
і тільки елегії 
як верби 
значили
непримітну для ока 
дорогу
с д  о Д.Ів  а д н я  
с т р а ж д а н н я  
В..Н п„р„ а в д  а н н я 
п р о щ а н н я  
в и ц а н д я  
з р о  з у м і н н я
ві_н,.У-В_а н„д я
п і д г о т у в а н н я  
т е р п і н н я  
ІВ -И -В .а н н я 
стояла уповні 
осінь 1971 року
(П М , 298. Підкреслення Калинця)

З'являється персонаж-приклад, на якому можуть моделю
ватися і протистояння злочинному секуляризмові, і побожна 
поведінка в рамках світу: Григорій Сковорода. На відміну від 
його сучасників, Л омоносова й  Вольтера, Сковорода відмов
ляється від співпраці з державою: “я сам собі володар /  в
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імперії серця /  а для інш ої /  пальцем не рушу “ (П М , 337). 
Сковорода хвалить Бога тим, що розпізнає багатогранність 
Й ого присутносте в світі — багатогранність, яку відбиває п о
няття “алфавіту світу” (П М , 339) — і ноеш ь у  своїй душ і 
знаряддя для оспівування Його:

сад божественних пісень 
царство Боже 
в собі ношу (ПМ , 338)

Але релігійний модель світу на цьому етапі щ е підлягає 
сумніву. П оезія, яка спочатку святкує “алфавіт світу” і вказує 
на взаємопроникнення людського і природного, на близь
кість лю дини “д о  хмарини на н ебі”, “до  синього поля /  в 
барокових рамах лісів”, д о  дня і ночі, життя і смерти — за
кінчується жалем, щ о все це не дорівню є спасінню:

і  які ми близькі 
до вічності 
тільки нема кому 
з-пом іж  нас 
розшнягися (П М , 334)

У  збірці “Додатки до  біографії” (1972) зустрічаємо випадки, 
де меланхолія доводить до  ацедії і де відчай грозить перекрес
лити обіцянку спасіння. Зустрічаємо моторош не прохання до  
“темряви-янгола-хоронителя” н е лишати напризволящ е тех  
сотворінь Божих, що “неприступні для розкладу /  просочені 
їдцю безсмертя” (П М , 402). Ліричне “я ” , замикаючи двері 
триптиха, зн ає, щ о за  ними “немає більше /  н і ліктя людини  
ні Бож ого” (П М , 402). Роздум про первородний гріх та його 
присутність у всій історії лю дської еволюції (“ми певно поку
туєм н е тільки /  за  Євине заборонене яблуко /  [...] але й за  
появу нових /  борозен на корі метку”; ПМ , 410) замикається 
запереченням ефективносте Христової м ісії і її зниженням, 
через аналогію з Ш евченком, до  рівня світського романтич
ного прагнення:

немає добрих геніїв 
є тільки злі навіть Христос 
і Шевченко в стражданні 
зрадили ідеали задля
незчисленних мук у  нескінченність (ПМ , 410)

Такі ноти досить швидко зникають з п оезії Калинця. Ціла 
“Невольнича муза” поділяє настрій і дух збірки “Реалії”, яка
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починається циклом “ Пропонування”, щ о складається з чо
тирнадцяти вірш ів, свідомо побудованих як молитва. П ер
ший з них має риси Символу віри:

Усвідомлюючи що Він відійшов по піску
по морю аж до червоного обрію [...]
усвідомлюючи -що моя нога без Нього
стала камінною і земля
западається під нею [...]
хочу виблагати в Нього всього-навсього
зійди до мого серця об'явити
йому нову філософію серця [...] (ПМ , 364)

Друга поезія — це молитва, яка просить сили жити в м е
ланхолії, але у  вірі:

Допоможи живим в жалобі, 
в жалобі жити поможи (...)

Допоможи живим в молитві (...)

Допоможи живим в печалі 
повчання вгледіти ужин, 
і  їхн і голови звінчалі 
Ти від розвінчань бережи. (П М , 365)

“Невольничу м узу” , перш у збірку якої датовано 1973-ім  
роком, можна читати як пош ирене осмислення принципів 
віри і практики, імпліцитно виражених у  цих двох поезіях- 
молитвах. Д о такого детального осмислення належать переін- 
терпретація поганських мотивів ранніх збірок, еволюція поезії 
ем оційного та інтелектуального спокою , а також розмаїтість 
барокових форм, яка відповідає бароковості світобачення.

У цьому, третьому п ер іоді чітко зазначено теологічну 
відмінність християнства від поганства, якої перш ий період 
навіть не помічав:

наївні там 
унизу
що населяють 
ліси і води
чугайстрами і наявками

маленькими божками

тут повстає 
єдиний
і всемогутній (НМ , 39—40)
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Поганство зазнає процесу н е прямого заперечення, а д ія - 
лектичного зняття. “Різдвяне алогійне” кориґує попередню  
поезію  “Різдво” н е вилученням етнографічних елементів — 
вони представлені щ е щ едріш е, н іж  раніш  — а тим, щ о вони  
тепер пов’язані з  теологічною  субстанцією  різдвяного праз- 
ника. Химерний і неформальний тон п оезії надає інтимності 
й доступності народних звичаїв теологічного змісту. Тайну 
Трійці, наприклад, представлено так:

була собі трійця-пані, 
в одну дуду грала (НМ , 295)

Різдвяні звичаї тепер служать меті спасіння:

віншувальники на стовпчику 
хаті небо прихиляють (НМ , 208)

Дохристиянська передісторія українських земель розгля
дається з не менш ою  симпатією, як раніш , але тепер уж е як  
приготування до християнства. Археологічна знахідка зобра
ж ення слов’янського божества Свяговита у збірці “Світогляд 
Святовита” дає привід для роздуму над гідністю поганського 
ритуалу, але в контексті розповіді П очаткового літопису  
про візитацію апостола Андрія П ервозваного на київських 
горбах:

(...) символом віри у  землю 
в її щолітній політок 
стали два золоті колоски 
лагідний герб черняхівський 
ЩЄ ДОНИНІ няйлитітіпті ютпті
достигатимуть там у черені печі 
і ритуальні хлібці зі знаменням Христа 
чи не тому так легко ступав 
землею дулібів бужан волинян 
ще й інш их волинських племен 
апостол прозваний первозваним (НМ , 55)

З другого боку, прояви найтрадиційніш их видів христи
янської побож ности — як, наприклад, почитания Богородиці 
— не раз включають рем інісценції з  дохристиянського сло
в’янського світу. В “Акафісті до Богородиці із Красова” “Го
лос, інколи зневірений, 20 ст.”, молячись, вираховує риси  
ікон — кольори, л ін ії, “унісон мелодії руки” (Н М , 182), але 
також “смолистий дух перехрещ ених деревин” (Н М , 183). 
Йдеться передусім, мабуть, про техніку зміцнювання дош ки
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ікони поперечними планочками, а переносно — про хрест 
Ісуса. Але смолястий дух мож е бути і реліквією тих часів, 
коли поганські ідоли різьбили, як тотеми, з колод. Адж е д е 
ревини “перехрещ ені” — н е тільки “покладені під прямим 
кутом”, а й  “наново піддані тайні хрещ ення”.

П оезію  “Невольничої м узи” можна назвати спокійною . Н е 
звучить у  ній  політичний гнів, який з ’являвся в збірках, дато
ваних перед ув’язненням. Я к підкреслив сам Калинець, пізніша 
поезія н е була задумана як запис конщ абірного життя.11 “Вчать 
снігу янголи /  нас /  інтонації тиш і” , спостерігає поезія 1973 
року (Н М , 47). Ц і рядки могли б стати епіграфом для всієї 
пізніш ої творчости К алинця,12 спокійний тон якої відповідає 
візії світу багатоликого, але єдиного і зрозумілого щ одо Божого 
пляну. Така візія була характерною для християнської Етро
ли перед добою  Просвітництва і підставовою для світовідчут
тя доби  Бароко. Барокове переконання в тому, щ о Бог живе в 
світі як великому, так і малому, зформульоване в циклі “Щ е 
один краєвид з  елегіями” і, зокрема, в його перш ій поезії:

жив собі Б о г  у  нашому дом і 
у книжечці на сторінці такій-то 
кохався у  птахах і звірях кохавсь 
у водах прісних і солоних у хмарах 
в аеродромах небес і  зодіяках усяких (...) 
я маю сьогодні від Б о г а  знамення 
він щіпочку слова відважив як золотар 
хоч має сторінку простору і книжку 
усі книгозбірні і  всі словники 
хоч знає всі знаки усяке каміння 
кожну пилину і  кожну зорю  
(НМ , 48. Підкреслення Калинця) У

У  цьому світі і поет отримує дар Божий: “щіпочку слова”, 
яка зберігає свою  цінність навіть поруч із Божими “книгозбір
нями” і “словниками” — за тим самим правилом, за  яким  
пилинка н е менш  відома Богові, ніж  зоря.

Оскільки до  основних рис християнського світогляду на
лежить віра в спасіння, для ліричного “я ” можливі дві емоції: 
радість, як у  щ ойно цитованому м ісці, чи принаймні стоїчне 
сприйняття існую чого стану справ: або, якщ о смуток н е
відхильний, то це має бути елегійний смуток “святої мелан
холії” — смуток перемож ений. Калинець називає його “н ос
тальгією за всім рідним”.13 Парафраз Олі Гнатюк —’’туга за  
втраченим” (П М , 13), мабуть, менш  точний, оскільки з  хрис
тиянського погляду втрата мож е бути тільки релятивною.
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П ослідовне сповідування християнського світогляду про
являється і в поетичній формі. Складові частини світу можна 
організовувати у  вірші з  молитовним наміром. Робити огляд 
світу, усвідомлювати його зміст і риси, означає хвалити Творця. 
Таким чином, поетичні збірки стають вправами. Вони “про
ходять” певну тему за  розділами (циклами) і параграфами 
(окремими поезіями). Данило Струк у  передмові д о  “Неволь
ничої м узи” завважує, гцо елемент поегачної вправи у  п ізній  
творчості нагадує добу Бароко та її уявлення про віршування 
як ремесло. Цього Струк н е схвалює — з позицій імпліцигної 
романтичної естетики, яка воліє спонтанність та індивідуаль
н е вираження.14 Але такі критерії н е  відповідають бароковій  
внутрішній логіці п оезії.

Калинцева бароковість найвиразніша в п оезії його третьо
го періоду, але, як це н е дивно, вона, помітна в цілій його 
творчості. Дозріваючи д о  барокової сам освідом осш , поезія  
входить у новий етап у  ф ілософському сен сі, але багато в  
чому вона залишається незм інною . Виходить, що еволюція у  
світобаченні мовби наближує зм іст п оезії д о  того, щ о завжди  
було закодоване в її формі. Критики, зокрема Ю рій Ш ерех, 
звернули увагу на формальні риси п оезії Калинця, які нага
дують Бароко.15 Цикли п оезій , енциклопедичні за  характе
ром , звертаються до тем з  ботаніки, астрології, м інералогії і 
нумерології. Калинець широко використовує прийом амплі
ф ікації — організаційний засіб, відомий в риториці допро- 
світницької доби , щ о полягає у  створенні довгих списків  
споріднених речей. Зустрічаємо цілі групи поезій  про кольо
ри, звуки, літери, регіони України і м ісяці року. Як майже всі 
поети Бароко, Калинець пиш е також панегіричну п оезію , 
найчастіше на честь своїх друзів-дисцдентів.

Калинця особливо наближує до  барокової традиції його 
гостре відчуття форми і готовість використовувати її і  серйоз
н о, і жартівливо. З одного боку, цілий корпус його п оезії чітко 
просгруктурований і втілює принцип суворого ієрархічного 
підпорядкування, який нагадує ієрархії, щ о їх  європейці Ре
несансу й Бароко любили відкривати в природі і в людському 
житті. Весь корпус поділяється на два том и, які складаються 
з сімнадцяти збірок, розділених на вісімдесят три цикли, в  
яких приблизно 1130 поезій . З другого боку, Калинець уміє 
ставитись до форми не менш  химерно, ніж  Іван Величковсь- 
кий чи будь-який інш ий поет Бароко. Тринадцята збірка  
вміщує н е більше і не менш е, як тринадцять “ал оіій ” просто 
заради того, щ об створити зб іг у  числах. Калинець н е пиш е 
акровіршів, але з збірці “М ій азбуковник” кожен вірш при
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свячено одній  літері його імени і прізвищ і. Такі ігри із струк
турою, характерні для Бароко і ш ироко представлені в ук
раїнській п оезії 17-го і 18-го століть, не є  свідченням філо
софського скептицизму. Ц е не насміхання над випадковістю  
світобудови. Навпаки, це визнання й  зображ ення у формі 
несподіваної взаємопов’язаносга всіх складових частин світу, 
яка є  наслідком єдности всього сутнього в Божому гайні.

Паралельність структурної химерносте і глибокої органі
зації відповідає релігійному надарґументові: випадкове тільки 
викладає випадковим: у  всьому панує вищий порядок. Саме 
цим можна поясните загадкову різноманітність форм, з яки
ми експериментує Калинець (він сам зізнається, щ о збірки у  
“Невольничій м узі” могли б бути написані п ’ятьма чи шістьма 
різними поетам и),16 і, зокрема, йото мов безпроблемне коли
вання між “модернісгичними” і "традиційними” формами. 
Калинець пиш е верлібром, ускладненим відсутністю розділо
вих знаків, і є  важким саме так, як за  загальним уявленням 
повинен бути “модерний” поет. Але він також пиш е безліч 
поезій , щ о складаються з  трьох катренів, вправляється в та
ких архаїчних формах, як ритурнель, тріолет і вінок сонетів. 
Така парадоксальна багатогранність мож е дивувати нас доти, 
поки ми н е збагнемо, щ о ані м одернізм , ані традиціоналізм  
(чи, точніш е, їхн і стилістичні знаки) не є  ключовими для 
Калинця. Ц е просто техніки віршування до диспозиції поето
ві, який пиш е поезію  як вправу в побож ності. Оскільки мета 
вправи —розвинути і втримати компетентність в даній сфері 
діяльносте, н е можна залиш ити будь-який її аспект поза ува
гою. Отже, різноманітність вірша в Калинця можна розгляда
ти як намагання не закопати Богом даний талант.

П одібно можна інтерпретувати ставлення Калинця до мови. 
Деякі його вірші вже в задумі своєму аскетичні. Вони відмов
ляються від усіх поетичних тропів чи технічних засобів, крім 
нового рядка (як в уривках з “Треносу”, цитованих вище). 
Інш і п оезії розкіш но оздоблені, зокрема, як зазначили кри
тики, асонансами, алітераціями й  ономатопеями (“Ось наша 
вулиця, вілл вутлі вулики” — П М , 80; “дзвонить гулкими 
глеками” — НМ , 192; “я  Д уб П ишний /  та д о  пихи непри- 
вишний /  (...) Богунам я Бог, /  а  Хортиця — храм” — НМ , 
275).17 3  погладу романтичної естетики такі явища можна б  
інтерпретувати як наслідки іманентної всемогутносте мови: 
геній поета урухомлює магічну силу мови й збудж ує читача 
несподіваними реалізаціями закладених у ній можливостей. 
У випадку Калинця, натомість, мовну віртуозність краще ба
чити як декорацію , як відгук майстра на те, щ о пишна оздоб-
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леність — ц е естетична чеснота. П оезію  Калинця продук
тивніше розглядати як винахідливо зроблену в дусі Бароко, 
ніж  як надхненну в дусі романтики. Н е спонтанна творчість 
генія, а послідовна працьовитість кваліфікованого ремісника 
відповідає світогляду, щ о розвивається в творах Калинця. Емб
лемою ц ієї думки міг би бути образ лю дини, щ о розкош ує в 
“Л ексиконі словенороському” (1627) Памви Беринди (“Ла
сую в стільникові словника” — П М , 110) з  остаточною метою  
виконувати духовні обов’язки поезії:

Здвигаймо далі над словами бані тиглів,
вершім самотньо храм (ще буде повен)! (ПМ , 110)

Модель Калинцевої поезії як засобу для вираження баро
кової побож ности дає нам зм о іу  розглядати її форму, стиль і 
мову як похідні від основної її мети. Тому їх  можна як завгодно 
варіювати. Те саме стосується тематики циклів, а то й  цілих 
збірок. В такому контексті немає причини, чому деякі цикли 
не мали б бути переказами' краєвидів або картин на листів
ках, інш і — римованими вітаннями жінкам-псшітв’язням, ще 
інш і —дотепними варіаціями на Графіті на стінах С офійсько
го собору в К иєві. Н емає причини, чом у деякі цикли н е  
повинні бути стилізованими під тугий філософський дискур- 
с, інш і — під дитячі байки. Адже весь світ створено Богом, 
наслідування будь-якої його частини, чи роздум про н еї авто
матично стає актом побож ности.

З усього цього виходить, щ о ліричному “я ” Калинцевої 
п оезії не загрож ує небезпека гріховного самопрославляння. 
Цим воно відрізняється від голосів п оезії Ш евченка чи Стуса. 
Поетичний голос Калинця самоіронічний. Ц е голос Мамая, 
який дивує П еґаса тим, щ о воліє “на парнас /  піш ки перти” 
(П М , 97), або соціяльно й культурно периферійного мандрі
вного дяка (П М , 103). Така скромність — вона, д о  речі, також  
характерна для Калинця як коментатора власних творів18 — 
має певні переваги над самоствердженням “надхненного” ро
мантичного поета. Надхненнісгь накладає обов’язок постійно
го самовираження, який раз у  раз стверджує, що сутність п о
ета проявляється в його творчості. А  це робить необхідним  і 
постійну гонитву за публікою , яка помічає і відгукується на 
черговий акт самовислову. Віддаленість від публіки, яка на
стає через ув’язнення чи заслання, стає трагічним фактом, 
джерелом відчаю. “Нема слов /  В далекій неволі! /  Немає слов, 
немає сльоз, /  Н емає нічого. Н ема навіть кругом тебе /
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Великого Бога” — так у  поезії “Лічу в неволі дн і і ночі” Ш ев
ченка. У Стуса мотив заґратованого вікна стає символом гер
метично зачиненого свізу-як-тюрми. З другого боку, вплив 
п оезії на публіку стає головним критерієм її  успіху. Звідсіля її 
нахил до пророцтва і політики. Звідсіля теж  і небезпека, щ о 
така поезія сприйматиметься тільки як політичний знак, а 
гнттгі ї ї  атрибути забудуться. Ц е трапилося, безум овно, з  р е
цепцією  Стуса в 1990-х роках.19

Для поета-ремісника в бароковому світі, натомість, публі
ка не становить проблеми. Основним адресатом є  Бог, а ким  
є людська публіка — справа другорядна. Отже, факт ув’яз
нення чи заслання н е загрожує існуванню поета як поета. У  
“Невольничій м узі” невольницгво ледь згадується, а поезія  
цього періоду вільна від найменш ого натяку на відчай. Вона 
вільна навіть від тону скарги. Оскільки самовираження не є  
основним завданням Калинцевої п оезії, н е писати н е ство
рює особливих труднощ ів. Вибір мовчання у Калинця, незви
чайний і майже сенсаційний на тлі світських поетів-спові- 
цальників, до  яких ми звикли впродовж останніх двох століть, 
критики сприйняли, як факт, що вимагає інтерпретації. Струк, 
заохочений словами самого К алинця,20 вбачає тут виснажен
ня творчого потягу внаслідок болю , спричиненого пересліду
ванням України, та особистого страждання (Н М , 11). Оля Г на- 
тюк також психологізує і романтизує справу, пояснюю чи мов
чання Калинця розчаруванням публікою  (П М , 15). Якщ о, 
однак, прочитати Калинця як поета барокового, на думку 
спадають інш і гіпотези. У перш у чергу, нем ає сенсу продо
вжувати працювати над твором, якщ о він закінчений. П оезія 
Калинця існує як продумано струкгурована і завершена цілість. 
Писати більше означало б модифікувати закінчений предмет. 
Саме ц е, а н е “мовчанка”, було б проблематичним за  внутрі
шньою логікою цього поетичного корпусу. П о-друге, мовчання 
можна інтерпретувати як щ е один вид побож ности. Якщо в  
1972—1981 роках поезія Калинця була видом молитви, то, 
можливо, відмова від віршування є щ е однією  побож ною  впра
вою , подібною  д о  мовчання, яким деякі містики підготовля
ються д о  сприйняття найсвятіш ого. “Як нам нелегко /  нав’я
зати контакти з мовчанням” (Н М , 52), спостерігає ліричне 
“я ” в перш ій збірці “Невольничої м узи”. М ожливо, поет Ігор 
Калинець переборов цю  трудність. Є  щ е й третя, “барокова” 
теорія стосовно Калинцевого вибору мовчання, яку ми за
пропонуємо трохи пізніш е.

Структура п оезії Калинця, виходить, виглядає особливо 
раціональною і цілеспрямованою, якщо її  бачити як наслідок
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християнської і барокової орієнтації. Докладне дослідж ення  
могло б довести те саме щ одо ролі в цій поезії еросу, нації і 
політики. Любов між  людьми, сексуальна н е м енш е, ніж  р о
динна, є в п оезії Калинця явищ ем, здатним прокласти міст 
над потенційно болючою прірвою між  “я ” та Іншим (як у  
“К оронуванні опудала”), між місцем заслання і річним краєм  
(як у поезіях, адресованих дочці Калинця Звениславі в “Н е
вольничій м узі”). Лю бов, навіть світська й  еротична, як сила 
притягання, є аналогією об ’єднувального принципу Божого 
всесвіту. Нація, яка для раннього Калинця є  джерелом “тубіль
ного” самоусвідомлення, залишається позитивною цінністю  
навіть після переходу до  барокового універсалізму. Адж е в 
бароковій світосистемі кожна річ м ож е синекдохально реп
резентувати цілість, всі людські спільноти від найвужчої до  
найширшої мають свою цінність. Калинець як індивідуум, 
Галичина, Україна, світ — всі вони рівною мірою є частина
ми Божого плину і рівною мірою гідні. У  ланцюгу частин, які 
означають цілість, місцеве відіграє важливу ралю. К алинце- 
вому універсалізмові н е суперечать його українськість, його 
спеціяльне замилування Львовом (його будинками, мистец
твом і особистостями) та Галичиною (її гідро- і топонімами, 
її мовною специфікою ).

Політика — наука і практика м обіл ізув ати  людей для дій  
на користь тих чи інш их цілей та інтересів — у Калинця підля
гає, як і все інш е, Богові і має коритися загальним принци
пам християнської моралі. З цього погляду, несправедливість 
і переслідування, а також пасивне ставлення д о  зла — це гріхи. 
Оскільки поезія Калинця ніколи не відходить від цих засад, 
вона завжди залишається в найзагальнішому сенсі політич
ною , навіть тоді, коли в н ій  н е виступають відверто п о
літичні теми. Але вона буває (в другому періоді — часто) п о
літичною і в деталях. Сатира на мистців, які дотримуються 
правил соціялістичного реалізму (П Н , 190), на оф іційних  
поетів (П М , 210), на приятелів, які перейш ли в табір ворога 
(П М , 379), є політичною за принципом, “як в мікрокосмі, 
так і в макрокосмі”. Але немає загальної критики радянської 
системи (як у  Симоненка), немає образности світу як тюрми 
(як у Стуса), немає заклику до  повстання й  помсти (як у  
Ш евченка), оскільки всі такі позиції означали б упривілею- 
вання світського і претензію  на особистий авторитет, а це б 
заперечувало основні принципи Калинцевого світобачення. 
Таким чином, поезію  Калинця неможливо втиснути в рамки 
конкретної політичної програми. З н еї неможливо вичитати 
націоналізм декларацій, протестів і вимог. Д о того ж , біогра
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ф ія Калинця н е надається для такого героїчного прочитання, 
як Стусова, М ожливо, це поясню є відносно літеплу рецепцію  
Калинця в Україні навіть у  роки національного ентузіязму 
після 1989.-

Політичний голос Калинцевої п оезії н е вимагає вигнання 
лихварів із храму. Як правило, дотримуючись засади “н е суди, 
щ об тебе н е судили”, він ухиляється від гучних вироків на  
адресу політичних злочинців. Але ж  християнське світоба
чення поясню є існування зла у  світі (і політичного зла теж ) 
первородним гріхом, який рівночасно є і дж ерелом всього 
людського страждання. Всі винуваті, навіть ті, щ о стражда
ють. Християни, н е поспіш аючи судити гріховність інш их, 
повинні визнати і засудити гріховність свою  власну. Такий 
вид самокритики Калинець практикує від ім ени одн ієї з  груп, 
до яких він належить: своєї нації. Риса її, щ о заслуговує на 
особливо гостре засудж ення,— це провінційність. Калинцева 
поезія зневажливо приймає д о  відома "нашу провінційку” 
(П М , 240) та її  “юродивий народець” (Н М , 247), присвячую
чи їм  цикл під назвою “Загумінкові гротески”. Провінційність, 
треба завваж ити, н е є тут п ідпорядкованим  терм іном  у  
(світській) бінарній опозиції “метрополія-провінція”. Вона 
протиставлена, радш е, універсальному: Богові і  його царству. 
Провінційність складається з  дрібних злочинів і зрад, спри
чинених самозакоханістю, вузьколобістю і сліпотою , які були 
і продовжують бути причиною Розп’яття як у  прямому, релігій
ному сен сі, так і в алегоричному, політичному.

При к інці наш ої спроби зобразити Калинця як поета, 
релігійність якого своєю суцільністю й  всеохопністю  нагадує 
передсекулярну добу Бароко, треба висловити свою  думку з  
питання про традиціоналізм, модернізм  чи, навіть, постмо
дернізм  Калинця. Данило Сгрук і Оля Гнатюк розуміють ці 
категорії як назви для певних груп тематичних зацікавлень та 
стилістичних рис. Струк приходить д о  висновку, щ о Кали
нець — поет модерний (Н М , 24—25), Гнатюк вважає, щ о ж оден  
з  трьох термінів не адекватний для визначення його п оезії, 
оскільки в н ій  присутні атрибута всіх цих напрямів. Якщ о, 
однак, м и розглядатимемо ц і три терміни як назви різних 
уявлень про минуле і майбутнє, нам доведеться заперечити, 
щ о будь-який з  них стосується Калинця. М одерніста як праг
нення відмежуватися від минулого, щ об, за  допомогою  людсь
кої волі та розум у, йти шляхом секулярного прогресу, далека 
від світу ідей Калинця. Те саме стосується будь-якого “м о
дерного” мистецтва, яке усвідомлює себе як учасника в тако
му проекті. М одернізм заперечує вирішальне для Калинця
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барокове переконання, щ о світ, з  одного боку, назавж ди п о
значений гріхопадінням (і тому є джерелом непереборної м е
ланхолії), а з другого — перебуває в руці Божій і підлягає 
Й ого, а н е людським, плянам. Традиціоналізм, якщ о він о з
начає прихильне ставлення до  минулого як до  романтичного 
джерела самосвідомости, також, як ми доводили, н е задоволь
няє пізніш ого Калинця, хоч саме такий традиціоналізм ле
жить в основі ранніх збірок. Нареш ті, щ одо постмодернізму: 
якщо спільним знаменником усіх визначень постмодерного є 
сумнів щ одо можливости універсальних правд, то постм о
дернізм  є антитезою послідовно релігійної позиції К алинце- 
вої п оезії. У  світлі сказаного, привабливим є погляд на К а
линця як на поета передмодерного. У  його п оезії знання про 
світ виникає у  вічній грі аналогій і подібностей, значення  
яких Гарантує єдність світобудови у  Бозі. Саме таким описав 
Мішель Ф уко архаїчний модель знання, характерний для 
Європи перед добою  просвітництва.21 У Калинця ідеї про при
роду і призначення п о езії, лю дської діяльности і лю дини  
взагалі є несекулярними і, таким чином, несум існі з  модер
ніста).

Теза, щ о сучасний поет Калинець є передмодерним, тягне 
за собою  висновок, щ о його ставлення до  власного часу ра
дикально полемічне. Виходить, щ о Калинець інсценізує і, 
таким чином, пропагує повернення до  способу буття, який 
існував перед тим, як світ втратив орієнтири — до  інтелекту
ально задовільного, естетично привабливого християнського 
Бароко. Калинець н е єдиний в українській культурі останніх 
десятиліть, хто прагнув подібного повернення до  незілсова- 
ного минулого. М икола Руденко в літературних та економіч
них писаннях уявляв соб і світ, н е збочений передвісником  
марксистського експерименту, теорією  Сміга про працю як  
джерело вартосги. Валерій Ш евчук у  романі “Три листки за  
вікном” бачив кінець нормальної української історії у  почат
ках колоніялізму. Як і Калинець, Руденко і Ш евчук вбачають 
у добі Бароко останній етап культурної історії, щ е н е враже
ний деформаціями, які, на їхн ій  погляд, довели д о  катас
трофічної сучасносги.

Залишається поставити питання: чи надійна Калинцева 
передмодерність? Так, але тільки, якщ о вона є вираженням  
твердого переконання, релігійної віри, справжнього, сучас
ного, в житті реалізованого Бароко. Якщ о, навпаки, та сама 
передмодерність є просто утопією , зверненою  в минуле, праг
ненням повернути цілісність і гідність далекого Бароко, тоді 
вона дегенерує в щ е один романтизм і стає щ е однією  скар
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гою  на секулярну модерніста, виголош еною із середини секу- 
лярної модерности. П оезія зрілого Калинця є  спробою  не 
піддатися такому ром антизмові М ожливо,— і тут ми повер
таємося до обіцяної третьої гіпотези — усвідомлення неухиль
н о с т і романтизму саме і є причиною вибору мовчання, який 
вінчає поетичну творчість Калинця. Романтика скарги ста
новить головну лінію  української п оезії від 19-го століття. Для 
поета, який не терпить повторювати самого себе,22 тим більше 
інш их, і  який гостро реагує на добродуш ну спробу порівняти 
його з Ш евченком,23 мовчання мож е справді бути менш  болі
сним , н іж  входж ення у занадто відоме романтичне русло. 
М ожливо, ц е не випадковість, що останньою в зібраних тво
рах розміщ ено поезію , написану дещ о раніш е — щ е в 1978 
році — яка мов підносить романтичний стереотип Поета і 
проголош ує появу романтичного, світського прагнення осяг
нути позасвітній ідеал:

Для Вас я радісно здоймив 
житейські із  душ і окови — 
для Вас священнодіяв знову 
і  сльози в звуки перепив.

Крилом безсмертним прихистив 
мене Ваш Ангел нелукавий 
і тихоплинними словами 
за раєм мрії пробудив. (НМ , 449)

Ц е переклад — а отже і повторення — частини епіграфа, 
адресованого Варварі Р єпніній , д о  російськомовної поеми  
Ш евченка “Тризна” (1843). Струк вбачає у  перекладі своєрід
н е виправлення Ш евченка, повернення тексту в його рідну 
стихію .24 Але цитату можна прочитати і по-інш ом у. “Триз
н ою ” Ш евченко намагався виплутатися з прикрої ситуації. 
Рєпніна почувала себе пораненою  своїм соціяльно немож 
ливим почуттям до  поета. Намагаючись улаїїднити її  і рівно
часно висловити вдячність за  її  прихильність, Ш евченко 
вдається д о  н е характерних для нього сантиментальних 
штампів, які їй , однак, дуж е подобаються.25 П оема та її  при
свята ілюструють небезпеку штампу і відданої публіки, навіть 
для Ш евченка. Цій небезпеці Калинець н е має наміру підда
ватися. Й ого ліричне “я” відкинуло ролю жерця при престолі 
суб’єктивности — ролю, яку Ш евченко тут бере на себе. Більше 
того: романтичне загальне м ісце, щ о стосується прагнення 
Інш ого, Вищ ого, ф іксує далеко слабшу позицію , ніж  ту, яку 
послідовно займає поезія Калинця: позицію  певносте сто
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совно Інш ого і знання стосовно Цілого. М и могли б дійти  
висновку, щ о, радше ніж  ризикувати втратою цього неабия
кого досягнення, Калинець перестає писати поезію  і стає, як 
він каже в “Автобіографічній примітці” , “імпресаріо колиш
нього поета Ігоря Калинця” (П М , 460). Він стає імпресаріо в 
технічному сенсі, оскільки редаґує свої вірші і має контроль 
над їхньою появою перед публікою. Але він стає також своєрід
ним архіваріюсом щ одо тієї в ізії, яку втілює його поетичний  
корпус в теперіш ній його формі. Промовити знову означало 
б змінити і, можливо, захитати його важко виборену цілісність. * 1

Вперше опубліковано англійською мовою в довшому варіанті під 
назвою: Anatomizing Melancholy: The Poetiy o f Ihor Kalynets. —Journal o f 
Ukrainian S tu d ies.- 1 9 9 3 .- N  1 - 2 . -  C. 1 85-215 .
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Чому не шелестить "Листя Землі"? 
Про один роман Володимира Дрозда

Коли 1985 року з ’явився “Спектакль” Володимира Д розда, 
роман сприймався як промовистий документ свого часу. Н е
щадна сатира морального світу радянського письменника про
звучала як передвісник самоаналізи і самокритики, щ о їх  н е
забаром почав вимагати добрий тон років гласности. Відгуків 
на “Спектакль” в періодиці України — і н е тільки в ній — 
було багато.

У  першій половині 1989 року у  “Вітчизні” почав виходити 
роман “Листя зем лі”. 1993 року його заверш ена частина вийш
ла окремою книж кою .1 Д розд віддав романові чимало енергії. 
Н е раз письменник підкреслював винятковість цього твору у  
його творчому доробку. “Я  все життя готуюсь д о  ц ієї книги, 
записав сотні біографій лю дей, яким зараз під вісімдесят,— 
признався він М иколі Ж улинському щ е тоді, коли праця над 
романом тільки починалася.— Уся справа за  тим, чи дасть 
м ені доля можливість реалізувати цей мій найбільший твор
чий задум”.2 У  вступі д о  журнального видання, і тими самими 
словами в післямові до  книж ки, Д розд повідомляє, щ о це 
тільки перший з циклу романів про період від вісімдесятих 
років дев’ятнадцятого століття до  вісімдесятих двадцятого, ос
мислення якого — “одне з великих завдань літератури”. У  
власній передмові д о  своїх “Вибраних творів” автор лекси
кою високого романтизму поясню є, в чому полягає “велич” 
цього завдання: “Бажаю того чи н і, але у “Листях [так!] землі” 
“творю суд” над цілою епохою  — над найскладніш ою, ма
буть, у наглій історії сотнею  літ. Але творю суд не від власного 
імені, а від ім ені духу, який у  м ені і  м ені надиктовує. Чи це 
дух — Майстра всесвіту, народу, самого життя? Д ух цей ви
щий і значніш ий, аніж я, я — тільки записувач, писар”.3

Однак, незважаючи н і на грандіозний задум роману, н і на 
питому вагу Володимира Д розда як одного з яайвідоміш их 
сучасних українських прозаїків, н і навіть на те, щ о в 1993 
році, за умов повних злиднів у видавничій справі, поява книги 
худож ньої прози на 558 сторінок була подією  зовсім  не буден
ною ,—голосної дискусії довкола твору не відбулося. Чи виней
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у цьому часто оплакуваний крах критики, чи загальне збай
дуж іння до літератури в суспільстві, яке зазнає важкої мате- 
ріяльної скрути? Чи, можливо, те, на щ о натякає Ю рій М уш - 
кетик уж е в перш ому реченні передмови: “Н е поспіш ай, чи
тачу, відкладати книгу, яку ти взяв до рук, хоч н е для легкого, 
н е для розважального чигання вона”?4

М ожлива, здається, і глибша причина: завдання, яке ро
ман собі ставить — змалювати образ історії, суспільства і людей 
одного ляндш афту, і  подати все ц е в певному філософському 
прочитанні — чомусь н е усвідомлюється читачем як перш о
чергове; естетичне вдоволення від роману та його пізнаваль
н е значення н е виправдовують зусиль, потрібних для подо
лання цього формально доеш ь зманеризованого твору. Та 
якщо ц е справді так, професійний читач — критик — тим  
більше повинен зробити спробу розібратись, у  чому справа. 
Тому в наступному намагатимемося відповісти на запитання: 
щ о саме хоче роман “Листя з е м т ”, чого ми н е хочемо?

“Листя зем лі” фіктивно документує біографії членів різних 
Генерацій кількох родів, щ о проживають у  “К раї” — н а- 
півмітичній українській зем лі, д е , як в інш ому м ісці завважив 
автор, “поняття Сіверщ ини і землі полян злилися в єдине”.5 
П еріод основних зображ ених подій починається в останніх  
десятиліттях дев’ятнадцятого століття й  кінчається воєнним  
комунізмом та громадянською війною  напередодні утверд
ж ення більшовицької влади. Але, оскільки в романі промов
ляють голоси багатьох нараторів, а час, копи вони промов
ляють, близький д о  сучасного (деколи й  про Чорнобиль йде
ться як про подію  минулу), розповідь постійно забігає вперед, 
наголошуючи найпам’ятніш і, себто найстрашніші, епізоди з  
колективної пам’яті: колективізація, голод, Друга світова війна.

Текст зберігає характер збірки свідчень — матеріалів усної 
історії — але тільки частково. Характер, світогляд, рівень куль
тури мовців диференційовані, але лексика і стиль певною  
мірою  узагальнені М ова всіх персонажів і розповідачів “з  
народу” позначена досить вузьким колом діалектизмів і ж а
ргонізмів (“людяка” — лю дина, “жисть” — життя, “йон” — 
він , “дак” — так), завдання яких — н е просто відбивати 
лінгвістичну дійсність, а створювати атмосферу льокальнос- 
ти. Знову ж , майже всі мовці вживають у  розповідях біблійний 
синтаксичний прийом — починати речення сполучником “і”. 
Переплавлення індивідуального й  узагальненого в ром ані 
відбивається і в том у, як використано матеріали інтерв’ю , 
про існування яких ми знаєм о н е так з і самого твору, як з  
позалітературних свідчень Д розда. Тільки в одному випадку
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автор посилається на конкретне дж ерело (503), хоч післямова 
називає ряд інформаторів та згадує, щ о їх  було “сотні”. У  
тексті нічим н е позначено, де йдуть власні слова Д розда, а де  
вжито чужий матеріял. Документальне неможливо відділити 
від художнього вимислу. М ожливо, в цьому й  полягає намір 
Дрозда: створити мітизоване враження про “правду” розказа
ного. П одії і персонаж і вигадані, але мітична розповідь все 
одно розкриває дійсність.

Маса оповідного матеріалу поділена на р озділи , заголовки  
яких своєю  свідом ою  архаїкою  натякають на ж анри і н а
віть назви давньої, подекуди рел ігійн ої, літератури (“Слово 
про землю  Горіхову”, “К азання цро розор  П акуля” , “Ж итіє 
Х ристі, душ ею  у  добр і скупаній”). П ісля кож ного розділу  
іде коротш ий відступ п ід назвою  “Із К ниги дн ів ”. В обох  
типах розділів частина тексту надрукована звичайним и літе
рами, а частина — курсивом. Як завважив Богдан Бойчук, 
в курсивних місцях звучать виразніш е народні голоси і про
мовляють оповідачі, в яких ж ивуть за бобон и , леґен ди  і 
звичаї.6

П ри всій незвичності побудови і стилю , роман “Листя 
зем лі” бодай в одному аспекті глибоко типовий для періоду 
його написання. Роман наново висвітлює минуле, вносить 
поправки в традиційні, оф іційні погляди на історію , а то й  
відкидає їх  взагалі. Таким чином , він засвідчує свою участь в 
одному з  кардинальних ж естів періоду гласности. Ц е стосуєть
ся, зокрема, тієї частини роману, яка вийшла 1989 року. Дру
га половина ставить наголос не так на перевірці й  коригуван
н і дотеперіш ніх істин, як на формулюванні власного, досить 
песимістичного, світогляду. Але про це пізніш е.

До завдання переоцінки історії роман приступає ґрунтов
но. Справа не так у фактах історії, як у методичних принци
пах, потрібних для її пізнання. Таких принципів роман визнає 
три. Назвімо їх  принципами мікрокосму, колективности й  
мітичности.

Перш ий принцип передбачає, щ о п ізнання загального 
можливе на основі пізнання конкретного. Я к відом о, цей  
принцип не належить до  раціональних; щ е Арісготель відніс 
його до  засобів створення н е певности, а тільки вірогідносги. 
Але в “Листі землі” вивчення мікрокосму має дати змогу збаг
нути загальні закони й взори лю дського буття. Вивчення 
одного села мож е дати ключ до цілого історичного процесу. 
Тому в “Листі зем лі” центр уваги — село Пакуль. Досить ви
разних форм набирає і оточення Пакуля — “Край”. П облизу 
провінційне місто, фіктивний М рин, далі — Київ. Роман подає
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ознаки, щ о в цьому мікрокосмі відбиваються основні струк
тури лю дського світу. Враження повноти створюється пре
давш и засобом  — його також спостеріг щ е Арістотель — р оз
поділу цілости за категоріями. Які аналітичні категорії підка
зує нам роман як відповідні для осмислення Краю? Деякі з  
них взято просто з  діялектичного матеріалізму: суспільний 
клас (селянство, пролетаріат і пролетарська інтелігенція, з  
одного боку, землевласники  і капіталісти — з другого), суспіль
но-екон ом ічн и й  лад (залиш ки ф еодалізм у, зародки капі
талізму), стосунки між  класами (експлуатація, класова бо
ротьба). А ле є  в мікрокосмі і явища, аналіза яких вимагає 
зовсім  інш их категорій: душ а і тіло, добро і зло. Ц і категорії у  
“Л исті зем лі” автономні. Вони н е є  просто ідеологічними  
конструкціями на економічній базі.

Роман запрош ує читача, отж е, підходити д о  мікрокосму як 
з марксистськими інструментами пізнання, так і з  такими, 
щ о їх  частіше пов’язують з релігійним світобаченням. Д о світо
глядної амбівалентности, яка в цій стратегії проявляється, нам  
щ е доведеться повернутись.

Назва мікрокосму сама н е без своєї значущ осте в істо
ричній аргументації роману. Слово “Пакуль” близьке за  зву
чанням до  поліського “покуль” (“поки”). М ікрокосм, отже, 
має назву майже тотожну з прийменником, який передбачає 
кінець тривання теперіш нього. Пакуль зустрічається і в інших 
творах Д розда, часто як символ невдоволення сучасним і че
кання чогось інш ого: прагнення вирватись із села в місто 
(“И рій”), чи з  рядових у  начальство (“Вовкулака”). В “Листі 
зем лі” Пакуль — ц е м ісце надії на вихід з і світу праці й  сліз у  
зем ний рай. Як і в попередніх розповідях, у  “Листі зем лі” 
пакульська надія на переломну зм іну в житті виявляється трагі
комічним самообманом, аналогічним до  розчарування соціаль
ною  телеологією  марксизму.

Другий принцип історичного пізнання, щ о ми його знахо
димо в підтексті “Листя зем лі” , базується на демократичному 
понятті колективносте історії: ї ї  мож на пізнати, пізнаю чи  
минуле багатьох індивідуумів. В “Листі землі” історія роз
кривається н е в плутархівській символічній біоіраф ії визнач
н о ї лю дини і н е в біографії лю дини пересічної, як у  Вальтера 
Скотта, а в долях безлічі лю дей. Тому роман розвиває чимало 
сюжетів: про Н естора Терпила (Семирозума), селянина, сол
дата й  чарівника, та його друж ину Уляну; про панів Ж уравсь- 
ких — сестру М арію, мученицю за справу революції, та брата 
Опанаса, революціонера, який поступово відступив від своїх 
переконань; про Гаврила Латку, селянина, шукача “Горіхо
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вої зем лі” та отамана сільського бунту; про Устима Волохача, 
пролетарського революціонера; про їхн іх нащадків і про ба
гатьох інш их. Згідно з концепцією  плюралістичности історії, 
в романі немає “головного” та “побічних” сюжетів: усі л ін ії 
фабули представлено читачеві як рівні за  важливістю. Роман 
демонструє не тільки “рівноправність ”, а й  переплетеність 
усіх доль через загубленість усіх фабул. Тут письменник ви
являє неабияку конструкційну майстерність: він створює лан
цюги причин і наслідків, щ о показують взаєм ну залежність 
людей, на перш ий погляд, далеких одні від одних чи црина- 
лежних до різних соціяльних пластів. В романі непередба- 
ченість окремих доль не впливає на залізний історичний детер
м інізм , який визначає загальний хід подій.

Колективність історії віддзеркалюється і у  своєрідних еле
ментах наративної побудови роману, на які ми звертали увагу 
вищ е, зокрема, в навмисному розмиванні меж і між індивіду
альним і узагальненим. М и н е знаєм о, як саме Д розд викори
став “тексти з життя” і в яких саме пропорціях зміш ав їх  з  
художнім словом. Але це н е важливо. Важливо те, щ о в рома
н і побудовано модель спільного творення тексту про минуле 
різними, здебільш ого анонімними, “справжніми” голосами. І 
якщо цьому колективному тексту через асоціації з  біблійною , 
пригчевою, літописною  й  агіографічною традиціями, надано 
звучання книги мудрости, то це, мабуть, для того, щ об проі
люструвати, щ о людина в множині є не тільки об’єктом історії, 
а також її  суб’єктом: історія як правда постає як спільний  
витвір багатьох свідомостей.

Третій історико-методологічний принцип в “Листі зем лі” 
стосується документальної та м ітичної правди про минуле. 
Й ого можна зформулювати так: свідома деформація історії, 
тобто намагання перекрутити чи приховати факти, є  злочи
ном; існують, однак, і розповіді про минуле, які, хоч і вихо
дять поза межі раціональної вірогідносте, все одно містять у  
собі правду.

Притчею про гріховність історичної брехні є розповідь про 
те, як Опанас Ж уравський вчинив з  новознайденим архівом  
свого роду. У  скрині, щ о її знайшла Уляна (темні секрети 
панівної верстви розкриває представниця соціяльних низів!), 
є папери, щ о спростовують усталені уявлення про героїчні 
початки Ж уравських. Опанас довідується, щ о його предок  
Олімпій отримав дворянство н е за  подвиги у  війнах з  татара
ми, як це йому розповідав батько, а на службі в генеральній  
канцелярії гетьмана Розумовського. В ін організовував собі 
“подарунки” земель посполитих козаків, був власником ш ин-
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ка, одружився з  дочкою  орендаря, і, розбагатівш и, вн іс про
хання про нобілітацію , в  якому підкреслив, щ о “н е родимець 
я малоросійський, а р ід Ж уравських початок свій благород
ний м ає від польських шляхтичів” (126). Документи н е тільки 
ображають Опанасову самоповагу, а  й  заперечують уявлення 
про споконвічне гармонійне співжиття Ж уравських з  місце
вими селянами — уявлення, яким Опанас орудує, залучаючи 
селян д о  співпраці в реф ормі пакульського господарства. Тому 
він спалює документи і  далі користується вигідною  для себе 
версією  минулого. Однак мета, заради якої він викривлює істо
рію , все одно виявляється химерною . М одернізація пакульсь
кого господарства тільки загострю є розбіж ність інтересів панів 
та селян. Ж одні посилання н а фіктивну золоту добу соціяль- 
н о ї злагоди н е можуть відвернути конфлікту. Таким чином, 
розповідь про Опанасові документи — це марксистська при
тча про неминучість класової боротьби. Ц е рівночасно і  на
ука періоду гласности про святість історичної правди і  про 
невідхильне покарання тих, хто історичну правду деф орм ує, 
замовчує чи заміню є вигідною брехнею.

“Листя зем лі” засвідчує також (хоча й  н е  абсолю тизує) 
можливість історичної правди, яка існує на інш ому пляні, ніж  
факти: правди мігу. Авторитет міту базується на тому , щ о в 
нього вірять люди: “І було все так, як у  пам’яті лю дей відкла
далося” (46). У  “Л исті зем лі” є  чимало розповідей м імічного 
характеру: про споконвічне існування Пакуля, про походження 
Уляни від сонця, про чудовні д ії Н естора та його діялоги з  
Богом; про створення світу і участь в  цьому Бога й  чорта. 
Статус м іту, очевидно, є  різний для персонажів роману і  для 
Дроздових читачів. Для декого з  персонаж ів роману м іг є  без
посереднім  відображенням того, щ о насправді було чи є . Для 
сучасного читача такі розповіді мають переносне, метафоричне 
значення. Читачеві легко сприйняти мігичні розповіді Н есто
ра як притчі — моральні чи світоглядові повчання, вбудовані 
в алегоричну розповідь. О дна така притча дає читачеві сати
ричну й  актуальну картину генези  бюрократа:

П озаздрив диявол творящ ому Богові та вирішив і  собі ство
рити лю дину з  піску й глини: “Сотворимо чоловіка, якого 
не знали одвіку!” І зліпив, і  була та людяка для ока н е  
гірш а од  Богом сотвореної. “Слава! Слава! Слава!” загука
ли пекельники, дідьки, бологняки, лісуни і  вся інш а н е
чисть, яка навколо юрмилася. “У х,— мовив притомлено 
диявол,— тепера вдмухнемо у  тіло дух!” І вдмухнув йон дух  
свій, нечистий, злий. Закліпало творіння диявола очима,
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ворухнуло тоненькими пальцями і піш ло по світу. І всі 
дивувалися, бо думали, щ о се людина. Та скоро відкрило
ся людям, що не людяку диявол сотворив, а канцеляриста, 
бо лише нечистий і вдатен отаке сотворити, бо зло тільки 
зло і родить. І заплакали людяки кривавими слізьми од  
того Канцеляриста, і щ е довго плакатимуть, допоки добро  
не перемож е усе зло си ту і на всі дн і зем лі. (50)

Те, що сучасний читач неспромож ний сприймати мітичні 
розповіді (наприклад, про надприродні єства та їхн і вчинки) 
як пряму правду, і те, щ о сучасний автор, пропоную чи м іто- 
подібні розповіді, сам н е йме їм  віри, надає таким розповідям  
елементу грайливосте. У  “Листі зем лі” таку грайливість ви
користано не раз просто для комічного чи пародійного ефек
ту, як, наприклад, у  Несгрровій анекдоті про те, як Бог спілку
вався з пакульцями. Бог часто посипав своїх крилатих синів 
до Краю, де вони кохалися з  місцевими дівчатами. А  зем ні 
хлопці часом ловили божих синів і обскубували їх. В Н есто- 
ровому роді навіть збереглася перина, зроблена з  п ір’я бож их 
синів, і на ній  Н есторові прадід і прабаба літали на ярмарок 
до М рина, аж поки прадід н е проміняв перину на горілку. 
“Хто голову на плечах м ає, той урозум іє” (47), закінчується 
розповідь, пародіюючи євангелицьке “Хто має вуха, нехай  
слухає”. Однак, гумористична відмова від буквального зна
чення мітичних розповідей зовсім н е перекреслює їхньої пізна
вальної вартосте. О соба Семирозума, зокрема, перебуває на 
перехресті гумору й  серйозносте. В ін, як ш аман, бере під влас
ний контроль волю інш ої лю дини, перетворює лю дину на  
тварину (М артин Волохач таким чином стає вовком), вико
нує надлюдські подвиги (літає), входить у  розмову із Богом. 
Усі ці події трактуються н е в ключі м оторош носте (себто так, 
що читач мав би умовно визнати їхню  можливість у  системі 
твору), а подібно до  анекдотів Барона ф он М юнхгавзена: чи
тач повинен посміхнутись від невірогідносте почутого. Такі 
напівсміховинні м ом енте не виключають активізації значень, 
важливих і повчальних для сучасного читача. Так, безпосе
редньо після епізоду про бож их синів ідуть слова про те, щ о 
треба розуміти мову “тварин, комах, птахів і кож ної бадилини” 
(заклик до екологічної свідом осте), а щ е й  “мову душ і людсь
к ої” (твердження, що людина — більш е, н іж  матерія); про те, 
що світ — не виключно Боже твориво, а частинно й чортове 
(алегорія моральної складносте світу); про те, щ о зло пород
жує зло (заклик проти ненависте й злопам’яті). У се це вхо
дить, без іронічного обрамлення, в дидактичну програму р о
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ману: все це мало б бути частиною тієї “правди”, яка є змістом  
“Листя зем лі” як книш  мудрости.

У контексті другої половини 1980-х років, коли написано 
перш і п’ять розділів роману, особливо актуальним було Д роз
дове осмислення міту про справедливе суспільство, яке мало 
заіснувати за  соціалізму. Д о цього міту роман пропонує таке 
саме ставлення, як і до  інших: деякі персонаж і сприймають 
його як буквальну правду, але читачеві це неможливо. Тільки 
як гірку іронію  він мож е сприймати, скажімо, слова Івана 
Коляди:

І тоді настане на землі наш ій соціалізм , який є найнові
ш им словом науки про те, як  людям розумніш е влаштува
тися в цьому житті. Коли настане соціалізм , н е буде серед 
нас н і багатих, н і бідних, а будуть усі рівні. За соціалістич
ного устрою  земля і фабрики належигимуть тим, хто на 
них власними руками працю є. І чиновників-дармо'ідів над 
нами н е буде, а вільно вибрані народом лю ди порядок за
безпечать. (54-55)

Читач кінця 1980-х років мож е порівняти кожну фразу цього 
“найновіш ого слова науки” з власним життєвим досвідом  
побудованого соціялізму і прийти до висновку, що пророц
тва революціонерів реалізовувалися у  формі своєї прямої анти
тези. Тут роман н е модиф ікує, а заперечує донедавню  ідеоло
гію. Іронія розвінчує марксистське уявлення про соціяліс- 
тичне суспільство як плян, щ о н е реалізувався. П одібній  
стратегії служить мотив Горіхової землі: ц е утопія, д е  ростуть 
горіхи завбільшки з людську голову, в яких є все, що для 
людей потрібне. Гаврило Латка вірить у  Горіхову землю , за - 
напащ ує дітей і  друж ину, шукаючи її, вчиняє заради н еї бунт 
у Пакулі і, вкінці, розстрілю є лю дей, щ о відмовляються в н еї 
вірити. І Латка, і Коляда виявляються наївними читачами 
текстів: вони повірили в буквальне значення розповіді про 
Горіхову землю  (чи її соціялісГичний еквівалент) і заради н еї 
затоптали свою  людяність.

Розгляд принципів історичного пізнання у “Листі землі” 
показав, щ о роман входить у  дискусію  з  історіософ ією  марк- 
сизму-ленінізму: н е заперечує її  цілковито, а пропонує по
правки. Аналізу світової історії і визначення її  руш ійних сил 
“Листя зем лі” бере з діалектичного матеріалізму майже без 
зм ін. “Загальна” історія, в яку вкладаються всі мікроісторії 
роману, рухається за законами класової боротьби: показано, 
як ця боротьба “загострю ється”; показано, як добрі наміри
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окремих лю дей зводяться нанівець залізними економічними  
законами. І хронологія, і телеологія в історичній схем і рома
ну —марксистські: віц класових конфліктів через бунти до  
революції. “Листя землі” не переписує історію  як національ
ну, не використовує гласности для підкреслення національ
ного як одного з центральних двигунів історії. Навпаки, як 
показує наступне місце, роман наполягає на первинності еко
номічних питань:

І мовила пані Дарина: “Ось природний мужик, про долю  
якого ми так піклуємося. Запитайте у  нього, що йому най
перше погрібно: земля, воля чи рідна мова? Бо на цьому, 
боюся, колись ми дуже підковзнемося.” Але мовчав Кузьма, 
бо не знав, що казать. Тоді підійшов до нього пан з пахучою  
цигаркою, у скельцях із золотими обвідками: “Н у, парубче, 
не соромся, скажи, чого тобі нині найбільше бракує для щ ас
ливого жигтя-бутгя”. І сказав Кузьма: “Коли б земельки було 
удосталь, дак можна було б рабіть і жить”. (221)

Дроздова відмова відмовлятися від частини марксистської 
спадщ ини — це н е наївне консерваторство, а наслідок спро
би диференційованої переоцінки інтелектуальної спадщ ини  
марксизму. М арксистська аналізе історії — так ми могли б 
прочитати “Листя зем лі” — була правильною. Неправильни
ми, натомість, були висновки: і прогнози щасливого суспіль
ства, і революційна мораль, яка в ім ені утопічної мети допус
кає насильство. Роман раз у  раз засудж ує з  позицій гуманізму 
тезу, що мета революції освячує всі засоби, навіть брутальні — 
тезу, втілену у  фразі “хай згинуть тисячі й  мільйони рабів — 
майбутнє нас виправдає” (56). П еред уявою поміркованого 
співбесідника одного з револю ціонерів постає можливість 
майбутнього Сталіна: “І чи все знаєм о про тих, хто прийде 
після нас? ... На царський трон хоч самого М иколу Черни- 
шевського посади — народові н е легше стане, повірте. Д опоки  
сам трон у  тій чи інш ій ф ормі існує, доти народ для держави, 
для ідеї, а не держава й  ідеї для народу” (56). П одібний скеп
сис здорового глузду існує і в соціяльних низах: “Калі б тодь- 
ки знать, щ о яно таке щастя і чи можна його револьвером  
добуть” (223).

Багато уваги роман присвячує моральним компромісам  
носіїв “найновіш ого слова науки”. В “Листі зем лі” револю 
ція виступає як неминуча і, в принципі, справедлива, а рево
люційні д ії, якщо вони набирають форми насильства, є зл о
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чинними. Яскравим втіленням цього дуалізму є еп ізод, в яко
му селяни Пакуля, повставши проти панів Ж уравських, ста
ють віч-на-віч  із  зненавидж еним адміністратором маєтку, 
Ш томою. І тут Ш тома вперш е сприймається як людина з і 
зрозумілими, навіть шляхетними ідеалами (все життя він при
святив розбудові взірцевого господарства, і він єдиний, хто 
його н е покинув). Коли його вбиває постріл, і фанатик Землі 
Горіхової Гаврило Латка вигукує, “Браття, не бійтеся крові, 
яни кров віками проливали і не боялися” (229), читачеві ясно, 
щ о народна пом ста, хоч зрозум іла, але злочинна. Роман  
відкидає мораль, в якій знаходилося м ісце для поняття “кла
совий ворог” і для класової ненависти, протиставляючи їй  
мораль лю бови і — щ о зближ ує її з  християнською — всепро
щ ення. У  “К низі про лю бов і ненависть” Марія Ж уравська, 
сповнена певности своєї правоти й  зневаги до  сил, які її п о
неволюють, плекає в собі ненависть до  держави, до своїх му
чителів, навіть до  інакодумців. Згодом їй  стає ясно, що “жига 
[я] була, допоки лю биш , допоки ненависть н е вбила любов у  
мені. [...] н е розум  я втратила, а втратила більше: душ у” (71). 
Ц ією  сповіддю  вона переносить себе в схему моральних по
нять, які могли б бути християнськими. Зіріш ивпш  проти 
основної заповіді любови —”лю би ближнього свого, як себе 
самого”,— вона втратиш право спасіння. М овби для підтвер
дж ення саме такої інтерпретації, її смерть пов’язана з  пекель
ною  символікою: вона сама себе спалює. Її життя стає при
тчею для її коханого Івана Коляди, який також виношував 
“ненависть у душ і своїй, як квітку. А  тепер, на краю могили, 
думаю і переконую ся, щ о найбільша ідея, людьми в тися
чоліттях вистраждана і винош ена,— се лю бов” (78). Любов н е  
залишається в романі абстрактним поняттям, матеріялом ди
дактичних притч. П еред читачем постають приклади втілен
ня лю бови як життєвої практики, зокрема в біографіях ж інок- 
матерів. Таким прикладом є Уляна, яка з однаковою лю бов’ю  
ставиться до всіх своїх дітей — чи вони від селянина Семиро- 
зума, чи від дворянина Ж уравського, чи ш любні вони, чи ні. 
Вона переносить свою материнську любов і турботу на весь 
Пакуль, д е  її вважають добродійною  ворожкою. Втіленням 
любови є й  Дарина з роду Ж уравських, яка, втративши впас-, 
них дітей, починає піклуватися сиротами й  отримує народне 
звання “матері дітей людяцьких”.

У “Листі зем лі” людські д ії відбивають н е тільки боротьбу 
економічних інтересів, а й  принциповий поділ світу на табо
ри добра і зла. Тут аналогія з і світобаченням н е християнст-
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ва, а маніхейства: добр о в лю дськом у світі н е виступає 
незалеж но, а завжди впереміш  з і злом , про щ о свідчать б іо 
графії Опанаса й М арії Ж уравських, Уляни та Гаврила Лат
ки. Зло, натомість, має здатність втілюватися у  майж е чистій  
формі. Символ зла в “Л исті зем лі”, я к і в  інш их творах Д роз
да,— це вовкулака. Семирозум перетворив був М артина В о- 
лохача на вовка, коли останній зазіхав на Уляну; після смер
ти Семирозума М артинові знову повернено лю дську подобу, 
але його натура назавжди зм інена. У  ньому народилися фа
натизм і нетолерантність, зневага до  бідніш их, тиранство суп
роти власної сім ’ї. Й ого син Устам успадковує батькову ж орс
токість, упертість і зневагу д о  просто лю дського, і якщо 
Мартин перетворив у  пекло невеликий світ родини та села, 
Устам, як револю ціонер, пош ирює вплив свого вовкулацтва 
на все суспільство. Ототожнення терориста-революціонера з і 
символом мітичного, всесвітнього принципу зла — ц е, ма
буть, найрадикальніший момент у  ревізії моральних оцінок, 
що відбувається у  ром ані

Підсумуймо. Якщо тимчасово звузити увагу до одн ієї тільки 
раціонально-арґументаційної площ ини роману, можна виз
начити його ставлення до материка марксистсько-ленінсь
кого світогляду такими тезами: 1) загальну марксистську схе
му історії і  аналізу її матеріальних основ роман приймає; 2) 
однак заперечує виключний авторитет матеріалістичного 
світобачення, ставлячи поруч нього м оделі, наближ ені до  
релігійних; і 3) різко відкидає моральний релятивізм і, зокре
ма, його практичне втілення в револю ційній моралі та ство
рює міст для повернення назад д о  християнського принци
пу беззастереж ної лю бови д о  ближ нього, навіть до  свого 
ворога.

Ми стоїмо тепер перед запитаннями: яка функція таких 
аргументів щ одо публіки, до якої вони звернені, і яка може 
бути їхня ефективність? З самої аргументації роману очевид
но, що він передбачає публіку, ідеологічно зформовану марк
систською освітою і переконану у  всьому, що їй  раніш е було 
сказано про історію , лю дину, добро і зло. Імпліцитна публіка 
не знає, щ о ненависть — погана, щ о людина — це н е тільки 
матерія, що засоби , якими здійснено революцію, були нем о
ральними. Всі ці істини треба їй  поступово доводити й  відкри
вати. А  щ об не привести публіку в стан цілковитої дезор ієн 
тації, треба залишити недоторканою бодай частину її попе
редн іх  вірувань, у  цьом у випадку к ан он іч н у розп овідь  
історичного матеріалізму. Тут мовби реалізується відома з
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риторики стратегія переконування: оратор подає слухачеві нові 
аргументи в оточенні старих, знайомих.

Та чи виправданий такий образ читача? Через брак емпі
ричних дослідж ень ми майже нічого певного не знаємо про 
“справжню” читацьку публіку сучасної української літерату
ри в Україні. Тяжко, однак, повірити, щ о ця публіка могла б 
бути настільки наївною , щ об серйозно сприймати моральні 
постуляти, які Д розд з  такою терпеливістю розмасковує. Але 
навіть, якщ о допустити можливість існування, в умовах дер
жавної м онополії на історичну інформацію , читача з істерич
но й  ідеологічно прополосканим м озком , то важко повірити, 
щ о такий читач м іг би зберегти свою непорочність д о  часу 
публікації перш ої частини “Листя зем лі” 1989 року. Злочини, 
здійснені на шляху побудови соціалізму, розкривались у пресі 
саме впродовж тих років (1986—1988), коли Д розд працював 
над своїм романом. У  таких умовах значна частина аргумен
тації роману починає виглядати просто непотрібною: гро
мадська свідомість випередила літературний твір.

А  ось інш ий цикл питань, справді контроверсійних і для 
публіки відкритих, “Листя зем лі” залиш ає поза увагою. Це — 
всі питання про колонізований статус нації і культури, до  
якої роман Д розда цриналежний. Ц е — питання про нитки 
відповідальности за  страхіття, зображ ені в ром ані, і центр, до  
якого ці нитки тягнуться. Ц е — питання про те, хто з діячів 
історії, індивідуальних і колективних, більше чи менш е винен 
у загальнонародному мучеництві. В ідносно лепсе (і, після д е
сятиліть соцреалізму, н е дуж е цікаве) питання, “щ о таке со
ціальна справедливість?”, “Листя зем лі” вичерпно проаналі- 
зовує. Дуже важке питання, “що таке російський імперіалізм? ” 
роман серйозно н е ставить. Риторичне запитання у м ісці, 
цитованому вищ е, про те, щ о важливіше — українська мова 
чи земля, є н е більш як карикатура ц ієї проблеми.

В тих частинах роману, щ о друкувалися вперш е 1991 і 1992 
року, зображаються і п одії 1917—1920 років. Серед діячів на 
полі історії н е промовчало нікого — н і червоних, н і білих, н і 
німців, н і гетьманців, н і прибічників УНР. Але їхн є зобра
ж ення підпорядковане тезі: “серед усіх них були лю ди з 
ідеалами, але всі вони різали, палили й били. Морально вип
равданих серед них не було; були тільки світлі приклади індиві
дуальної гуманности”. Така теза має певну людську гідність. 
Вона нагадує нам стоїцизм  і екзисгенціялізм. Але вона не 
допомагає розібратися в питанні, “хто мав більшу рацію?” — 
питанні, яке не втратило своєї актуальности й гостроти, оскіль-
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ки червоні, білі й  УН Рівці в зм іненій іпостасі представляють 
сучасні політичні і  світоглядові альтернативи, які стоять перед 
читачем “Листя зем лі” в 1989-му і, тим більш е, 1990-х роках.

Тяжко повірити, щ о письменник такої проникливосте, як 
Д розд, н е свідомий напруги між публікою , яка вписана в р о 
ман, і публіками, які могли б існувати насправді. Щ о, отж е, 
діється? Є  два можливі пояснення. Перш е (зазделегщ ь за
стерігаємо, щ о ми н е схильні його поділяти) припускає, щ о 
зв ’я зок м іж  автором і публікою в “Л и ст і зем лі” в основному 
той самий, щ о був характерний для літератури н е тільки доби  
“застою ”, а й  усіх етапів уніфікованої й  контрольованої літе
ратури після 1934 року. Структура цього зв'язку достатньо 
відома: формально автор фабрикував для публіки ритуальне 
повторення оф іційних догм , таким чином зміцню ю чи її ідео
логічну стійкість. А  насправді, повторення ідеологічних па
радигм уможливлювало спілкування між автором та систе
мою  цензури: ідеологічним змістом автор здобував можли
вість публікуватися і поновлював своє право бути частиною  
(елітарного) літературного оточення. Ц е, очевидно, вимагало 
тонкого відчуття того, щ о в даний момент було відповідним. 
Ситуацію цю  у  всій її моральній двозначності блискучо збаг
нув і відтворив сам Д розд у  романі “Спектакль”. Вона н е  
змінилася навіть після значного пониж ення рівня ідеологіч
ного контролю: вже незабаром після 1985 р. критика почала 
вимагати творів, відповідних до  духу гласносте і завдань пере
будови. Чимало літераторів справді стали речниками такого 
допущ еного критицизму.

Н едоброзичливий критик м іг би  зарахувати й  Д розда до  
ц ієї компанії: ось, мовляв, зокрема в перш ій частині роману, 
опублікованій 1989 року, дуж е обережна й  часткова переоцінка 
марксизму-ленінізму, безпечна й  неконтроверсійна критика 
тих рис революційного процесу, які очевидно були поперед
никами тоталітаризму, а рівночасно — доказ нового думання 
і критика бю рократизму. Навіть стосовно національного  
питання зайнято обереж ну, помірковану позицію : тут і там з 
нотою  обурення показано зневагу можновладців до  українсь
к ої мови й  культури, але національному факторові в історич
ному процесі особливої ролі н е відведено. Отже, ц е роман 
пристосовницький, що його м іг був написати сам Ярослав 
Петруня з і “Спектаклю”, оцінивш и тонко балянс сил між  
старою Гвардією, з одного боку, і  реформаторами та речника
ми національного відродження — з  другого. Д розд ідеологіч
н о настроїв свій твір на абсолютну золоту середину.
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Такий модель, здається, був би несправедливим для Д роз
да, по-перш е тому, щ о “Листя зем лі” відмовляється бути го
лосом свого часу, через щ о його автор, мабуть, не сподобався 
ніком у. Для ортодоксального марксиста його ревізіонізм  не 
просто непривабливий як такий, а за  своєю  напіврелігійною  
тенденцією  в корені чужий. Для прихильників виразно на
ціональних поглядів, натомість, позиція, зформульована в 
романі, також мало прийнятна: адже твір відмовляється на
голошувати національне питання.

Видно, щ о для Д розда в “Л исті зем лі” публіка н е така вже 
й  важлива — ані як адресат, якого треба в чомусь перекона
ти, ані як інстанція, від якої він мав би отримати апробацію  
своїх позицій. Залишається другий можливий модель пояс
нення зв’язку між  Д роздом  та його публікою: Д роздові публі
ка потрібна як свідок. Вже не раз критики спостерігали, і 
Д розд сам підтверджував, щ о його твори великою мірою інтро
спективні; щ о вони є  частиною процесу його самопізнання 
або самовизначення.7 Зовсім на м ісці, отж е, буде прочитання 
роману, яке добачає в ньому н е спробу спілкуватися з  чита
чем , а радш е, сповідатися перед ним . У ц ій  сповіді Д розд 
виступає не як наратор, фіктивний витвір структури роману, 
а як справжня лю дина, яка написала й  несе відповідальність 
за  твори, щ о появилися п ід авторством Володимира Дрозда. 
Серед цих творів були й історичні романи — наприклад, про 
Софію та Олександра Богомольців,— формально співзвучні з  
режимними уявленнями про функцію літератури. Д розд вис
тупає теж і як лю дина, щ о в минулому своїм  членством в 
Комуністичній партії засвідчила своє погодж ення з  певною  
системою  філософських поглядів. Роман “Листя зем лі” — це 
документ дискусії Д розда самого з і собою , дискусії, в якій він  
модифікує свої попередні позиці публічно й  гідно. Для нього 
твердження, щ о він колись писав не те, в щ о вірив, вигляда
ло б надто плитким ф унтом  переходу на нові позиції: адже 
послідовність лю дської особистосте завжди була в його тво
рах великою цінністю , а моральну й  світоглядову гнучкість 
він завжди сатиризував і дискредитував.

“Листя зем лі” , отж е, є твором чесним і хоробрим, оскіль
ки він виставляє авторове “я ” на оцінку світу серед умов, в 
яких р ізн і табори, кож ен по-своєм у, могли б його негативно 
оцінити. Ч есність і хоробрість, однак, щ е н е Гарантують 
цінности роману. М ожливо, психологічна перспектива, яку 
ми щ ойно ввели, допомагає нам зрозуміти і роман, і його 
автора, але вона н е зменш ує враження, щ о роман у своїх істо-
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рико-філософсько-моральних маневрах бореться з духами вчо
рашнього дня. Більше того: якщо роман має сенс головно як  
приватний документ власної ф ілософської й  моральної дра
м и, весь оркестр прийомів “книги буття мого народу” втра
чає своє внутрішнє виправдання.

Щ е два слова про характер Дроздових філософських пере
осмислень. Роман вимагає доповнення марксистської аналізи 
соціальної дійсности етикою , яка абсолютизує лю бов. Але 
такий проект страждає від слабкосте всіх постулатів “соціяліз- 
му з людським обличчям”: він становить н е доповнення, а 
заперечення основних марксистських принципів. Як нагадує 
нам Террі Іґптон, моральна схема в Маркса випливає з  само
го опису суспільства як класового.8 Тому внутрішньо супе
речливим є , з  одного боку, визнавати справедливість і неми
нучість революційного перетворення суспільства, як це р о
бить “Л истя зем л і” , і р ів н оч асн о пропагувати м ораль  
всепрощ ення — як це також робить “Листя зем лі”. У  Д розда, 
мабуть, був плян зблизити дві традиції лю дської практики, 
але, намагаючись рівночасно стверджувати справедливість обох 
цих традицій, Д розд вреш гі-реш г, втрачає визначеність п о
зиції. Те саме стосується і трактування одного, підпорядкова
ного морального питання, яке, однак, вельми актуальне для 
політичного життя сучасної України. Це питання випливає з  
осмислення явища компромісу. Як ми вже показали вищ е, у  
романі Дрозда кожна доктрина, кож ен фанатизм, кож ен аб
солютизм має нахил продовжувати зло, оскільки він готовий 
жертвувати конкретними людьми ради загальних принципів. 
Але як оцінювати акти крайньої самопосвяти: привнесення в 
жертву самого себе на престолі високих ідеалів? Уся розповідь 
М арії Ж уравської спрямована на те, щ об показати', щ о навіть 
чистий зачин її мучеництва швидко спотворюється, ї ї  прин
циповість стає жорстокістю супроти свого батька, уводить в її 
життя ненависть і гіркоту, навіть унеможливлює порозум іння  
в дрібних справах (наприклад, з  тюремщиками), які допомогли  
б їй  самій вижити на каторзі Виявляється, мучеництво було 
актом егоїзм у, іріховної гордости, зневаги до  індивідуальних 
людей і до лю дськосте взагалі, а щ е й до  того ж  актом п о
вністю непрактичним. Чи не треба було їй  піти на компроміс, 
як цього вимагав стратег і моральний релятивіст Домонтович, 
і  чи не була б у цьому більша чеснота? Д розд н іби  й  підказує 
читачеві відповісте: “так”. Але в романі є  й  вищезгадана р оз
повідь про Опанаса, яка щ е з більшою переконливістю пока
зує гріховність компромісу. Роман відмовляється зайняти
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однозначне становище: компроміси не гідні людини, а без
компромісність нелюдська. Гострота питання про компроміс 
полягає в тому, щ о на сцену публічного життя в Україні вий
шли і колиш ні мученики — ті, щ о за свої переконання були в 
тюрмах, таборах і  на засланні — і т і, щ о увійшли у  великі чи 
малі компроміси з  владою. Д розд сам належить до останніх. 
Хоч він і зазнав чималих нагінок від влади,9 найгостріш их її 
санкцій він на собі н е відчув. Чи нем ає, отж е, елементу сам о- 
апсшогїї в романній стратегії, яка становить моральний знак  
рівности між  мучениками й  людьми (мудрого, потрібного, зро
зумілого, але все ж  таки) компромісу? Зреш тою, чи можемо 
ми прийняти притчу про М арію, яка померла від ненависти, 
як адекватне відображення явища мучеництва (чи безком
пром існої самопосвяти)? Адж е є значна традиція думки, яка 
вважає, щ о мучеництво є максимальним виразом лю бови, щ о 
воно підносить лю дину на вищий щабель людськости, р о
бить її  святою.

Вкінці, нам доводиться висловити думку, що "Листя зем лі” 
н е доповню є реєстру Дроздових шедеврів: сатир типу “Само
тнього вовка”, “Спектаклю” й  “Балади про Сластьона”, в 
яких м імезис радянської і  загальнолюдської дійсносш  був на 
висоті. Д о творчих амбіцій “Листя зем лі” належить пош и
рення пізнавальних можливостей читача. Натомість, роман  
зосередж ується на відомому, залиш ає п оза увагою нове й  
важливе, втрачає впевненість у  старих формах пізнання, не  
запропонувавш и переконливо нових. Правда, “Листя зем лі” 
м іг би бути романом, сучасним для культурного середовища 
Заходу, який радикально критикує — “деконструює” — кожен 
пізнавальний модель і заперечує можливість однолінійного, 
авторитетного погляду на будь-яке явище. Таким романом, 
однак, “книга буття” бути не мож е. * 1

В перш е оп убл ік ов ан о  в ж . “ С уч асн ість” , 1 9 9 5 .— N  5 .— 
С .8 0 -8 9 .

1 Вітчизна.— 1989.— N  4 і N . 5; Вітчизна.— 1991.— N  9; Березіль.— 
1992.— N  1 і  N  2. Володимир Дрозд, Листя землі: Книга доль і  днів 
минущих. Роман.— Укр. письменник, 1993. Цитати за текстом цього 
видання (в дужках подається сторінка).

2 “Яким корінням живе дерево?” / /  Микола Жулинський, Набли
ження: літературні діалоги.— К.: Дніпро, 1986.—С .122-70, тут С. 131.

3 М ої духовні мандрівки: від Пакуля до Мрина і  знову — до Пакупя. 
Начерки літературного автопортрета. / /  В .Дрозд, Вибрані твори. — 
Т. 1.— К.: Рад. письменник, 1989. С .5—32, тут С.27—28.
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4 Ю .Мушкетик. Книга доль і днів — не лише минущ их... Пере
дмова. / /  Листя зем лі.— С.З.

5 М узей живого письменника. / /  Слово і час.— 1993.— N  1.— 
С.67—75. туг С.72.

6 Б.Бойчук. Від Yokonapatawpha Country до Пакуля, без дороги  
назад. / /  Світовид.— 1993.— N  IV  (13).— С.94—96.

7 Див. Наближення.— С.125—126 і Вибрані твори.— Т. 1.—С.16.
8 Тепу Eagieton, Marxism and Aesthetic Value. / /  Т епу Eagieton, 

Criticism and Ideology: A  Study in  Marxist Literary Theory.— Лондон: 
Verso, 1 9 7 6 .- C. 1 6 2-187 .

9 Див. Володимир Д розд, Здрастуй, плем'я м олоде... і  знайоме?! 
/ /  Літературна Україна.— 1987.— 1 січня.— С.З.



ЧАСТИНА II

РИТОРИКА І ПОЛІТИКА
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА



Риторика і політика 
в "Енеїді" Котляревського

Розпочнемо наш і роздуми н е зовсім  близько до  Котляревсь
кого та його української “Енеїди”, а в А встрії, де в 1784 роц і 
вийшов твір Альойса Блюмавера “В еріілієва Енеїда (травес
тована)” . Як і “Е неїда” Котляревського, бурлескний еп ос  
Блюмавера належить до досить пом ітної традиції класицис
тичних травестій “Енеїди3’ Веріілія, поруч із творами Джованні 
Батгіста Лаллі (1633), П оля Скаррона (1648—1652), Д ж она 
Коттона (1664), Й огана Беняміна М іхаеліса (1780) і  Ніколая 
Осіпова (1791—1799). П одібно до латинського оригіналу, який 
у  вісімнадцятому столітті сприймався як апологія імператора 
Августа й імперських прагнень Риму,1 травестія Блюмавера 
була похвалою на реформи Й осиф а II. Своїм секуляризмом, 
раціоналізмом та антиклерикалізмом твір суперечить харак
теру тогочасної австрійської культури, в якій автор добачає 
занадто багато релігії і занадто мало просвітництва.2 Енея 
відтворено пародійно як “побож ного героя”, якому призна
чено заснувати Ватикан — досягнення, д о  якого Блюмавер, 
очевидно, ставиться не зовсім  прихильно.

Блюмавер не закінчив своєї “Е неїди”. О станні дві книги 
додав у 1794 роц і автор, який називає себе читачеві просто як 
“професор Ш абер”. Ц і книги наповнені вже зовсім  ін т и м  
духом. Відлига періоду Й осифа II закінчилася, розпочалися 
револю ційні війни, Австрія опинилася під військовою загро
зою . Вписуючись у вимоги часу, Ш абер перетворив троянців 
на алегорію кровожерних французьких револю ційних військ  
і змалював країну Латіюм з усім  патосом, на адресу загарба
н ої батьківщини.

Культурні й політичні переконання Блюмавера і Ш абера 
протилежні, але ставлення до жанру травестії в них одне. Вони  
використовують травестію як засіб для відкритої ідеологічної 
та політичної сатири і вимагають від читачів певної п ози 
ц ії — чи вони за розум  і проти мракобісся (Блюмавер), чи то  
за батьківщину і проти револю ції (Ш абер). У книгах Ш абера, 
зокрема, троянці й латинці виступають зовсім  недвозначно 
як алегорії військових та ідеологічних противників в Европі 
напередодні епохи Н аполеона.
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“Енеїда” Котляревського відмовляється від таких тенденцій
но прозорих паралелей. Вона н е поділяє світ на два табори, 
які між  собою  ворогують, і н е цроголош ує своєї солідарносте 
з одним із них. Така стриманість могла б виглядати навіть 
дивовижною (чи ж  н е впали, щ е за  живої пам’яте, латинці 
Гетьманщини й  Зап ор ізьк і Січі жертвами експансіоністського 
“призначення” Третього Риму?), якби не те, що таке політичне 
використання Верґілієвого матеріалу було неможливе в дано
му історичному контексті. “Енеїда” Котляревського н е прой
шла б чотири етапи публікації між  1798 і 1842 без конфліктів 
з цензурою , якби автор відверто зайняв таку позицію . Деякі 
критики навіть твердять, щ о Котляревський н е м ає, або бодай  
н е висловлює, будь-якого свідомого задуму, який можна б 
вважати “опозиційним” щ одо процесів імперіалізму,3 але це, 
здається, занадто міцно сказано. В “Енещ і” , як ми намагати
мемося довести пізніш е, можна розкрити структури, які да
ють підставу вбачати у творі Котляревського цродуману по
літичну концепцію , щ о проявляється в його навмисному, 
складному, а то й  іронічному, униканні виразів льояльносги 
до ім перії, таких характерних для представників його соціаль
ного класу (себто, нащадків козацької старшини). Я к зазна
чає Євген Сверспок щ одо деяких двозначних місць, які могли 
б , але не мусять, підтримати антирежимну інтерпретацію, 
“якщ о все це писалося підсвідомо, підсвідомість Котляревсь
кого була нельояльною”.4

Слід звернути увагу на те, щ о й попередні травестії “Енеііди” 
або підгримують панівний політичний настрій, або бодай не 
заперечують його відверто. Реформізм Блюмавера є  рупором  
політики імператора-реформатора Й осиф а II, а патріотизм  
Ш абера віддзеркалює громадську думку, але також і держав
ну політику більш консервативного періоду. “Травестований 
Верґілій” Скаррона висміює традицію епосу тим, що перено
сить героїчну дію  в делікатну, витончену і ірайливу стихію  
королівського двору, причому побут Версалю подається іроніч
н о, але без прямої критики абсолютизму чи володарювання 
М онарха-Сонця. “Енеїди” дотримуються традиції бути по один 
бік барикади з  сильнішим або, бодай, не дуж е афішують, що 
вони займаються чимось інш им. Щ одо цього “Енеїда” Кот
ляревського н е є  винятком.

І все ж  таки, “Енеїда” Котляревського — твір політичний, 
і то значно глибинніш е, ніж  його вищ еназвані попередники. 
Замість того , щ об проголош увати політичну плятформу, 
“Енеїда” допомагає українському читачеві кінця 18-го і по
чатку 19-го століть знайти нові форми саморозуміння. Вона
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співдіє у  творенні нового міту, якщ о “міти” — це розповіді 
чи пояснення, зокрема стосовно походж ення речей, які в 
даному суспільстві вважаються правдивими. Це спостереження 
не нове. Євген Сверстюк вказував на новизну поняття етносу 
в “Е неїді” і на те, щ о в н ій  формулюється новий світогляд, 
зовсім  відмінний від того, який заф іксований, скаж імо, в 
“Історії русов”, де н е добачається ж одної суперечносте між  
гордим підкреслюванням власного козацького минулого та 
льояльністю супроти царя та ім перії.5 Незважаючи на це, ще 
досі немає в літературі аналізи тих стратегій у  тексті “Енеїди”, 
які діють на тогочасного українського читача так, щ об пере
творити його старі звички думання й  бачення. У цій статті 
ми збираємося підійти саме до  цього завдання. Н а початку, 
однак, накреслимо певні методологічні припущ ення.

П роцеси новації в літературі можна розглядати, користу
ючись риторичним моделем, згідно з яким читачі книги в 
даному періоді і на даному місці творять “публіку”, яку можна 
визначити з погляду соціяльного і куш лурного. Ц ій публіці 
притаманний менш -більш  однаковий рівень поінформованос
т е , певні погляди та певні звички в думанні і в чуттєвому 
житті. Ганс-Роберт Явс назвав це “обрієм  сподівань”.6 Згідно 
з  нашим моделем літературний твір промовляє д о  публіки  
певними аргументами, завданням яких є або підтвердити, або  
змінити її  обрій сподівань. “Аргумент” у  цьому контексті — 
ц е, звичайно, н е заш ифроване абстрактне речення, а есте
тична стратегія, що зм іню є способи  бачення та почування. 
Зацікавлення арґументаційним виміром літературного твору, 
отж е, це зацікавлення питанням про те, як твір бере участь у  
процесі історичної зм іни.

Від часу Арісготеля, дисципліна риторики визнає певні 
стандартні форми для переконливого подання нових аргу
ментів. Одна з  аксіом риторичного дискурсу твердить, щ о 
публіка має схильність вважати свої традиційні переконання  
абсолютною правдою. Ефективним засобом  переконування 
публіки, отж е, є подати їй  нові аргументи так, н іби  їх  зм іст  
уж е давно знайомий і, через це, правдивий. Таку форму аргу
ментування можна відзначити терміном aptum: відповідність 
до ситуації.7

Використання відповідного — це особливе мистецтво К от
ляревського. Варто розглянути засоби в “Е неїді” , якими, з  
одного боку, кооптуються, а з другого — модифікуються то
гочасні переконання, передусім  стосовно українського ко
зацтва. Прихильна оцінка козацького минулого — це важлива 
частина свідомосте культурно провідної соціяльної групи при
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кінці 18-го століття і на початку 19-го. Соціальний профіль 
ц ієї групи відомий. Багато з її членів були поміщ иками, на
щадками лівобереж ної козацької старш ини.8 Зменш ення до 
ходів із зем лі примушувало членів ц ієї групи входити в дер
жавну службу як військову, так і цивільну. Скупчення освіче
них українців такої сусп ільної ф орм ації створювалися в 
адміністративних центрах і в Санкт-П етербурзі. На початку 
19-го століття центром культурного тяжіння для них став 
Харківський університет.9 З таких документів, як “Історія ру- 
сов”, ми зн аєм о, щ о козацька держава, яка вже давно пішла в 
небуття, мала значення для ц ієї групи як основа їхніх старих 
прав та привілеїв. У  їхньом у соціальному інтересі було роз
глядати козацьку державу як соціяльно-політичне утворення, 
в якому козаки обмінювали вірність цареві на відносну авто
номію  на власній території.10

Для ц ієї еліти Гетьманщина і Запорізька Січ були два ок
рем і, а т о  й  протилежні, поняття. Гетьманщина означала дер
жавний авторитет, ієрархічні соціальні відносини, правопо
рядок та вірну службу і розцінювалася позитивно. Зовсім іна
кш е Січ. “Історія русов” , як і раніш ий “Л ітопис Самовидця”, 
бачить запорожців як непередбачливих, непослідовних у  вірно
сті М оскві, анархічних та схильних розділяти настрої і вимоги 
ниж чих шарів українського суспільства і тому як загрозу для 
“значних лю дей” Гетьманщ ини.11 Опис запорізького отамана 
Сірка в “Історії русов” подає крайній, але показовий приклад 
такого ставлення: “Сірко був лю дина дивовижна і рідких при
кмет щ одо хоробросте, заповзятливосте та всіх військових 
успіхів... А  проте, був він і запорож ець, себто рід блазня або  
навіженого” .12 Крім цього, своєрідності запорізького побуту 
здавна розглядалися з насторож еністю. Легендарна здатність 
запорож ців споживати горілку у всіх її видах, їхня відмова від 
ж інок на Січі і  те, щ о стиль їхньої економіки мовби не зобо
в’язував їх  д о  продуктивної праці — усе це згадується вже в 
“О писі України” Бопляна у  17-му столітті.19 Такі уявлення 
стали підставою  для засудж ення запорож ців з моральних, 
релігійних та економічних позицій серед таких представників 
російського історичного журналізму кінця 18-го століття, як 
М иш ецький, Ріґельман, Зарульський і М іллер, а також у  мані
ф есті Катерини II, який дав правну основу для знищ ення 
Січі в 1775 роц і.14

Коротко кажучи, у  громадській думці вищих шарів українсь
кого суспільства панував негативний стереотип запорожців. 
(Зовсім  інш ий образ запорожця в таких не-елітарних жанрах, 
як дума, вертеп чи народна пісня, залишається поза увагою
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цього дослідж ення.) Натомість “Енеїда” Котляревського не 
тільки реабілітує запорожців; вона зближує їхній образ до  уж е 
утвердженого у читача позитивного уявлення про козацьку 
державу та об ’єднує обццві картини з новою візією  н е-ко- 
зацької решти українського суспільства.

М етода, якою створюється цей образ, не однотипна в цілій 
“Енещ і”. Остання половина (IV, V  і VI частини) ставиться до  
цього завдання, очевидно, більш свідомо, ніж  перша. Але р е
абілітація запорожців відбувається чи то як свідома стратегія, 
чи н і, на рівні мови й  стилю впродовж цілої “Е неїди”, від 
самого її початку. Перші чотирнадцять рядків перш ої части
ни визначають соціяльний та історичний црофіль троянців, 
чи точніш е, т ієї групи, в яку троянців перетворено згідно з 
правилами травестії. Початок “Енеїди” належить до найзна- 
йоміш их текстів української літератури, але варто розглянути 
його наново:

Еней був парубок моторний 
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
Но іреки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П’ятами з Трої накивав.

Він швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насаджавши повні,
І куди очі почухрав. 15

Еней, передусім, козак, а оскільки оригінал вимагає, щ об 
троянці будували кораблі та випливали в морську подорож , 
український читач визначає троянців як мореплавних коза
ків — отже, запорожців. Рівночасно, Котляревський починає 
змішувати атрибути з традиційного негативного образу запо
рожців з окремими позитивними рисами. Еней “моторний” і 
“проворний”, але використовує ц і дари тільки для морально 
неясних цілей (він проворний “на всеє зле”). Він “завзятий”, 
але цією  рисою  прирівнюється до  нестабільних елементів із 
соціяльних низів (“завзятіш ий од всіх бурлак”). У  цій ж е 
перш ій частині виявляється, що для Ю нони Еней — “суціга, 
/  Паливода і горлоріз”, (37), а троянці для оповідача і для
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ін п ш  персонажів — “ланці” (36), “голодрабці” (40), “гольті
паки” (41), “троянство голе” (40), “виходці-бурлаки” (41) та 
“ватага розбиш ак” (41).

О браз, який швидко вимальовується з  таких прозивань, 
очевидно, стосується запорож ців без грош ей, маетности й  
стажу —”черні” , за  терм інологією  козацьких літописів. І 
діяльність цих голих-босих троянців теж , як і відповідає тра
вестії, н е дуж е шляхетна. Еней без всякої гідносга “п ’ятами з  
Трої накивав” (36), п ід час Еолової бурі його “за живіт бере” 
(38), а  у  відповідь на гнів Ю пітера він “підж ав хвіст, мов со
бака” (47). Троянці часто обжираються й  напиваються, перед 
Д ідоною  покірно схиляються і, вкінці, з  К арфегену просто 
тікають, на чолі з  Енеєм . В они виступають, отж е, в постійно 
антигероїчних позах. Та жвавість стилю Котляревського (ак
тивні дієслова, барвисті народні вирази, бурлескні порівнян
ня високого з  приземленим) переноситься н а тематику, і  за - 
порож ці-троянці постають у  тексті безм еж но симпатичним  
колективним  героєм , супроти якого читачеві доводиться відчу
вати і подив, і  усміхнену прихильність, і  навіть трохи заздросги. 
Ті риси, щ о в дотогочасній оцінці запорож ців виступали як  
негативні (анархічні тенденції, партикуляризм, розбещ ений  
стиль життя, безвідповідальність і  необачність), перетворю
ються в чесноти індивідуалізму, волелюбства, сексуальної п о- 
тентности, хоробрости й  оптимізму.16 Ц е стає очевидним, на
приклад, в описі приїзду троянців д о  Кумської землі:

Розгардіяш настав троянцям;
Оіґять забули горювать;
Буває щастя скрізь поганцям,
А  добрий мусить пропадать.
І тут вони не шановались,
А зараз всі і  потаскались,
Чого хотілося шукать:
Якому — меду та горілки,
Якому — молодиш, дівки,
Оскому щ об з  зубів зігнать. (70—71)

Як поєднується етос Запоріжжя з  ідеєю  Гетьманщини? Ц е 
відбувається, зокрем а, в другій половині твору. М и згадували 
вищ е, щ о Котляревський відмовляється алегоризувахи ворож
нечу між  троянцями та латинцями. Якщ о проаналізувати зо б 
раження всіх, хто бере участь у  війні, стає ясно, щ о всі вони  
мають українські риси. (Ц ей факт прагнули приховати ілю
стратори деяких радянських видань “Енеїди”, які для зобра
ж ення латинців вдалися до  графічного стилю, щ о асоціював
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ся в СРСР з  карикатурним зображ енням німецького війська 
Другої світової війни.) У  частинах IV, V  і VI для зображ ення  
троянців, латинців і рутульців вжито порівняння з різним и, 
історично між собою  не спорідненими, українськими форма
ціями.

М и розглянемо ц і три збройні сили по черзі. Військо Ла
тина порівнюється з  козацьким військом Гетьманщини:

Так вічной пам’яті бувало 
У нас в Гетьманщині колись, [...]
Так славнії полки козацькі,
Лубенський, Гадяцький, Полтавський,
В шапках, було, як мак цвітуть. (126—127)

Сою зником цих латинських полків виступає нерегулярна 
одиниця, яку порівняно із запорож цями

Було тут військо волонтирі,
То всяких юрбиця людей,
Мов запорожці чупрундирі... (127)

Військо Турна також складається з історично значущ ої 
комбінації. Один з його провідників, М езентій, порівнюєть
ся з  Лубенським полковником, який поспіш ає на битву під  
Полтавою (132). Військо Цекула подібне до військ гетьманів 
Сагайдачного та Дорош енка (132). Ц і порівняння, отж е, взя
то з історії “оф іційного” козацтва, яка, як ми вж е вищ е 
доводили, у  соціяльно елітарної читацької публіки викликає 
позитивні асоціації. Але Турн і М езентій о б ’єднані спільною  
ціллю з  М езапом, який у  зм озі впоратися з і своїми ворогами 
так, як з  подяками “Ж епізняк”. Так зіставлення козацьких 
гетьманів та полковників з М аксимом Залізняком, одним із 
провідників Коліївщини 1768 року, вводить важливу ідеологіч
ну новацію, зближуючи ідею  козаччини з ідеєю  спонтанного 
селянського протесту проти соціального гноблення.

К оротко кажучи, військові описи  в пізніш их частинах 
“Ене'щи” сприяють асоціативному зближ енню  сфер Запоріж 
жя, Гетьманщини і навіть гайдамаччини. Образи Гетьман
щ ини, Запорізької Січі і  спонтанного селянського повстання 
вживаються для зображ ення сою зників, об’єднаних спільно
го метою. У цій новій комбінації дом інує дух запорожців (при
хильно переоцінених), його складові частини — хоробрість, 
індивідуалізм, життєствердження. Відсутній один елемент ста
рої концепції козаччини: наголос на соціяльну, станову ок - 
реміш ність козаків і на права та привілеї, якими наділив їх
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монарх. Таким чином , в “Е неїді” Котляревський синтезує 
українську золоту добу, в якій ідеї волі та рівности асоцію 
ються з  козацьким минулим. Саме така золота доба пізніш е 
постає в п оезії Ш евченка як колишня і майбутня утопія.17

П аралельно з  новим  образом  зол отої доби  козаччини  
“Е неїда” розвиває зовсім  новий варіянт етосу льояльности, 
який, як ми вже згадували, характерний для багатьох українсь
ких текстів 18-го століття. Треба сказати, щ о в “Е неїді” також  
знаходимо чимало традиційно льояльних місць. Згадка про 
лубенського полковника і його участь у  полтавській битві д о 
сить чітко висловлює відсутність симпатії стосовно ш ведів 
(“пропали ш веди тут прочвари”, 132) та, імгшіцитно, їхнього 
сою зника М азепи і його сепаратистського задуму.

О днак, у  деяких випадках, місця мовби льояльні при ближ
чому знайомстві виявляються двозначними. Наприклад, тро
янці, прямуючи д о  Кумської зем лі, співають:

Про Сагайдачного співали,
Либонь, співали і про Січ,
Як в шкіпери набирали,
Як мандрував козак всю ніч;
Полтавську славили шведчвшу,... (70)

Виникають питання: який саме був зм іст пісень про рекру
тування козаків у пікінери — регулярні полки російської армії — 
відразу після знищ ення Запорізької Січі? І далі: оспівуючи 
“полтавську ш ведчину”, котре із двох військ вони прославля
ли — військо Петра І, з  яким воювала більшість козаків Геть
манщ ини, чи військо Карла X II, М азепи й  запорожців? Така 
сама невиразність значення спостерігається і у  пам’ятних, і 
часто цитованих рядках, “Лю бов к  отчизні де героїть, /  Там 
сила вража не устоїть” (156). Сам читач має право пристосу
вати щ о сентенцію  до  будь-якої “отчизни”, яка йому дорога.

Текст залишає всі ц і питання відкритими — чи згідно з  
свідомим наміром автора, чи н і, ми н е знаєм о. Але тут не без 
значення є лист Котляревського до Гнідича, який-, очевидно, 
відгукується на завваги останнього про частини рукопису 
“Е неїди”: “Я сам чувствую, что есть много нескромности или 
вольности в “Э неиде” ; но сему причиною С.-Петербургская 
цензура, н е удержавшая меня на первых порах и  пропустив
шая напечатать в 4 -х  частях довольно ощутительнейшую соль; 
впрочем, нет, кажется, ничего откровенного, а представляет
ся догадке и  толкам, что уж е не моя беда”. 18

Навіть тут н е ясно, щ о має на думці Котляревський —’’н е
ск ром н ості” та “вольноегі” сексуальних натяків, яких в
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“Ене'їді” багато? чи “вольності” натяків політичних? Як би то 
н е було, лист до  Гнідича підкреслює здатність “Е неїди” за
охочувати читача д о  заборонених сфер думки.

Більше того, в третій частині “Е неїди” є  м ісце, щ о вихо
дить поза м еж і двозначносте й стає провокацією:

Гребщ і  весла положили 
Та сидя люлечки курили 
І куріикали пісеньок:
Козацьких, гарних запорозьких,
А  які знали, то московських 
Вигадовали бриденьок. (70)

Тут формулю ється важливий етнокультурний аргумент. 
Згідно з  поглядом оповідача, п існі козаків та запорож ців — 
“гарні”, а  “московські бриденьки” належать д о  царини есте
тично несимпатичного і штучного (їх  “вигадовали”!). М іж  
козаком і  москалем забивається етнокультурний клин. І немає 
в “Енеїді” д ля компенсації понять козацько-московської “еди
нокровности” та “єдиновірства”, на яких побудована, напри
клад, “Історія русов”.

Д осі м и розглядали стратегії, за  допомогою  яких “Енеїда” 
зм іню є деякі політичні аспекти обрію  сподівань своїх чита
чів. Слід звернути увагу і  на соціяльну аргументацію твору. 
Як прийш ло в традиційній  травестії, Котляревський напо
внює сюжетну раму Верґілія новим соціяльним змістом. У 
літературознавчих дослідж еннях Котляревського загальним  
місцем є  спостереження, щ о носієм  етнографічної субстанцп 
твору, зокрема предметів побуту й  фолкльору, таких рясних в 
“Е неїді”,— є  український народ, причому маються на увазі 
соціальні низи; Білецький навіть говорить про “трудовий на
род”.15 Ц е, звичайно, спрощ ення. Етнографічні описи стосу
ються н е тільки побуту і звичаїв “народу”, а й матеріальної 
культури козацької старшини.

З предметів одягу, які Котляревський називає, напри
клад, багато належать н е простом у козацтву або селянам, а 
вищ ому ш арові козацької старш ини. У  перш ій частині зга
дуються предмети, які, згідн о з  примітками д о  видання 1957 
року, належать д о  Гардероби багатих суспільних шарів: “оч і
пок грезетовий” (3 9 ), “кунтуш  з  усам и лю стровий” (39) та 
“караблик бархатовий” (4 3 ).20 А ле ніщ о в стилістиці Котля
ревського н е відрізняє ц і назви від назв предметів, як і, як 
твердять примітки, більш  наближ ені д о  “народу” : “леміш 
ка і куліш ” (3 9 ), “леміш ка, зубц і, путря, кваш а” (4 2 ), чи 
“варенуха” (4 3 ).21
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Важливо звернути увагу: Котляревський не підкреслю є кла
сову приналежність окремих етнографічних явищ. Д орогий  
одяг, характерний для старш ини, наприклад, не потрапляє в 
сатиричний контекст. Якщ о Котляревський подає нам образ 
народу, то це образ, в якому н е підкреслюється соціяльна 
диференціяція. Звичаї, кулінарія і матеріяльна культура се 
лянського господарства описуються з  таким самим ентузіяз- 
мом і замилуванням, як одяг, кулінарія та звички старшини. 
Один радянський критик заявив, щ о бога в Котляревського — 
це сатиричні втілення великих світу цього: зокрема “само
держців й ... володарів департаментів і комітетів”. їх  нібито 
протиставлено плебейським троянцям — козакам.22 Насцравді 
це зовсім н е так. Часто дуж е важко визначити класову прина
лежність персонаж а. Ж інки загалом  одягаю ться згідн о  з  
модами старшини, але їхня поведінка далеко приземленіш а. 
Лавінія, наприклад, вдягається в “німецьке фуркальце” (113), 
а u мати в не менш  екзотичний “єдамаш ковий шуш он” (113), 
але її батько вираховує Е неєві, потенціяльному ж енихові, всі 
її повністю не-аристократичні, трудові чесноти: вона “хазяй
ка добра, пряха, швачка” (115). Чоловіки, натомість, від богів 
до простих, поводяться всіма сторонами по-плебейськи: Зевс 
кружає сивуху (39) та заїдає оселедцем (39); Нептун замітає 
море мітлою, а вільний від праці час проводить у  запічку (38).

Важко, отж е, пов’язати “народність” “Е неїди” з  якимсь 
одним суспільним шаром. Котляревському залежить на тому, 
щоб подати елементи побуту різних соціяльних груп як час
тини загальної атмосфери вітаїзму, різноманітности, вигоди, 
заможности, насичености й культурного багатства. Світ етно
графічних деталів — ц е світ веселий, безтурботний, і його зоб 
раження повинне викликати в читача почуття незатьмарено- 
го вдоволення.23

Карнавальний косм ос бенкетів, прийомів, поминок, ігор, 
танців та обм іну дарів, яким “Енеїда” забавляє читача, зви
чайно, не є реалістичним зображ енням життя українського 
народу 1798 року. За винятком третьої частини, у  творі немає 
натяку на кріпацтво та соціяльний біль, який його супровод
жував, хоча кріпацтво стало загальним станом селян щ е зовсім  
недавно — 1783 року. “Н арод” “Е неїди” — це ідилічний та 
героїчний поступят, мітичний витвір, функція якого — н е  
повідомляти освіченого читача про об ’єктивні умови на його 
власних маєтках чи за межами міста, а запросити його ото
тожнити себе із соціяльною групою, до  якої він н е належить. 
Це запрош ення дуж е важливе, оскільки групова ідентичність 
української еліти як окремої аристократичної групи у  вісімнад
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цятому столітті вже ослабла і витіснялася класовою ідентичніс
тю, спільною для цілої імперії. Самоототожнення з літератур
ним образом народної культури відкриває нові можливості 
для її трупового самовизначення. Читача запрош ено визна
чити себе як члена громади, щ о н е звертає увага на класові 
різниці і об ’єднується довкола звичаїв та спільних історичних 
традицій. Така громада, яку м ож на б назвати н ац ією , є 
імпліцигною метою аргументації “Енеїди”. Етнографічний міт, 
щ о його тут створено, продовжує своє життя у  т р а х ,  напри
клад, Квітки-Основ’яненка. Позбавлений свого ідилічного еле
менту, він допомагає в орієнтації української інтелігенції ще 
в глибині 19-го століття.24

К орисно на цьому м ісці підсумувати дотеперіш ні спосте
реж ення, використовуючи наш риторичний модель літерату
ри. “Енеїда” звертається до  публіки, яка, у  переході від зем 
левласника до  службовця, стає частиною всеімперської служ
бової еліти. Якщ о вона свідома своєї козацької спадщ ини, 
вона розум іє ї ї  як  джерело своїх соціальних привілеїв. Мета 
стратегії переконування в “Ене'іді” — перетворити в цій публіці 
залишкове та історично віджиле почуття тотожносги з  неі
снуючим уж е військовим станом на почуття самоототож нен
ня з живою нацією . Ця нація набуває сучасного характеру 
завдяки ідеалізованій картині етнографічної субстанції се
лянського та козацького життя; ї ї  зв ’язок з  минулим здійсню 
ється через переорганізацію  різних ліній української історії. 
Обрій сподівань розш ирюється й  перетворюється.

Нам залишається зосередити увагу, бодай коротко, на най
потужніш ому аргументі, щ о ним послуговується “Енеїда”: на 
українській мові та її гумористичній реалізації. Впродовж 18- 
го століття Україна в рамках Російської імперії перетворила
ся на провінцію . Паралельно з цим процесом старі культурні 
установи, утом у числі й  стара “висока” мова — церковносло
в’янська з українськими елементами — втратили свою функ
цію  і заникли. Народна українська мова втратила соціяльний 
та культурний статус і залиш илася засобом  спілкування 
головно для соціяльних низів. Інш і соціяльні прошарки ко
ристувалися нею  тільки в неформальних ситуаціях, на письмі 
вона з ’являлася головно в комічних контекстах: низький со
ціяльний статус мови мав своїм наслідком те, щ о українське 
письмо освічений читач не міг сприймати інакш е, н іж  як д о 
маш нє, низьке та несофістиковане.25

Висловлюючись терміїю логією  риторики, ріш ення Котля
ревського використовувати українську мову для великого літе
ратурного твору, разом з його вибором жанру та взорового
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тесту, мав арґументаційну силу. П риякорена до  відомого кла
сичного тексту, “ Енеїда” вже з  огляду на ц е посіла місце, в 
європейській літературній традиції. Читач знав, щ о для тра
вестії класична поетика приписує “низьку* 1’ мову, низький  
стиль та зм іст. У  травестії мож на було вживати соціально 
упосліджену українську мову і писати про народні звичаї та 
побут, не виходячи поза координати класицистичної куль
тури.

Таким чином, необхідність “Енеїда” перетворила на чес
ноту. Оскільки статус мови був таким, яким його створити 
історія, Котляревський вповні використав її (мови) можли
вості і створив українськомовний шедевр комічної поезії низь
кого стилю. Й ого компетентність як поета та мовника довела 
життєздатність народної української мови як літературної. 
Його комічне начало прозвучало як заклик д о  наступників 
створити літературу ширших інтелектуальних та емоційних 
діяпазонів.

Що цей аргумент мав переконливу силу, видно не так з  
потоку епігональних наслідувачів, як із часто повторюваного 
докору, який поділяють і Ш евченко і К уліш ,26 щ о “Енеїда” — 
це ще замало, щ о в Котляревського н е вистачає субстанції та 
серйозносте. Але д о  1861 року, коли П антелеймон Куліш  
опублікував в “О снові” своє відоме оскарження Котляревсь
кого, українська література пройшла далеку дорогу. Сучасни
кам Куліша вже н е було очевидно, щ о в “Е неїді” Котляревсь
кий осягнув максимум того, щ о було можливе, беручи під  
увагу обрій сподівань його публіки. В ін увів нелітературну 
мову в літературу, використавши для цього єдиний ж анр, який 
такому задуму м іг послужити. А  його “Енеїда”, якою б жартів
ливою і легкою вона на поверхні не була, виступає повно
правним аргументом на користь модерної національної свідо
мосте.

Вперше опубліковано англійською мовою як: The Rhetoric and Pol
itics o f Kotliarevsky’s Eneida. / /  Journal o f Ukrainian Studies.— 1985.— T. 
1 0 .- N 1.— C.9—24.

1 Д ив., напр., гасла про Вергілія в довідниках: Jacob Christoff Iselin, 
Neu-vennehrtes historisch und geographisches aHgemeines Lexicon.— Ба
зель, 1727.— T. 4 .— C.769 та Encyclopeadia Britannica, 3-тє видання.— 
Едінбург, 1 7 9 7 .- T. 1 8 .-  С .657-658 .

1 Alois Blumauer, Veigils Aeneis, travestirt.— У.: Sammtliche Werke und 
handschriftlicher Nachlass. У  4-х частинах і двох томах.— Відень, 1884.— 
Частини 3 і 4. Видатним дослідженням літератури, політики та ідеології 
періоду йосифінізму е кн.: Leslie Bodi, Tauwetter in  Wien: Zur Pxosa der



306 Частина II
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ature o f Austrian Enlightenment.— Берн: Lang, 1973.
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ня Енея та троянців він розум іє, однак, тільки як рису, похідну від духу 
народного гумору та відмовляється ототожнювати образи Енея, Н изе та 
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Рецензія-стаття на кешу
"До історії українсько! літератури" Григорія
Грабовича1

Григорій Грабович називає свою  книжку “рецензією  і  кри
тикою” на “Історію  української літератури” Дмитра Чижевсь- 
кого (1956; англомовний переклад 1975).* Ї ї тон полемічний, 
а намір — агресивний: позбавити “Історію ” її, д о с і майже 
неоспорю ваного, авторитету.3 П еред читачем чотири розді
ли, кожен поділений — можливо, з  пародійної пош ани до  
практики Чижевського — на нумеровані параграфи. П ерш ий 
розділ, “П ередісторія” , резю мує (н е дуж е об ’ємисту) тради
цію  історій української літератури. Другий розділ, “М етоди і 
припущ ення “Історії”, критикує англомовну версію  1975 року 
за те, щ о не взялась за  завдання науково осучаснити книгу 
Чижевського і, зокрема, ї ї  бібліографічний апарат, а також  
оспорю є окремі — не всі — методологічні принципи Чижевсь
кого, зокрема його зосередж еність на деталях стилю та ф ор
ми. Третій розділ, “Аргумент “Історії” , найдовш ий; він, по 
суті, полемічний паралельний текст д о  книги Чижевського. 
Слід зазначити, щ о тут Грабович мало в чому погоджується з 
Чижевським. Четвертий розділ, “О сновні проблеми”, підсу
мовує головні джерела Грабовичевого незадоволення метода
ми Чижевського.

Д о певної м іри, елементи цього невдоволення н е нові. 
“ Н айосновніш е припущ ення” Ч иж евського — приписане 
йому переконання, щ о література “існ ує незалеж но від інш их 
сфер лю дської діяльности (соціальної, політичної і  т. д .)” (85) 
— уж е було о б ’єктом критики Олександра Білецького з п о
зицій  стандартного марксистського поняття про базу і над
будову.4 П одібно до  Грабовича (33 ,94—97), Ю рій Ш ерех (Ш е- 
вельов) вважав, щ о зображ ення стилів та періодів, базованих 
на сталевих ознаках, надто статичне і  н е надається д о  опису 
таких явищ , як генеза, переплетення та конфлікт стилів.5 
Грабович додає кілька серйозних заперечень від себе. Сим
патію Чижевського д о  деяких стилів і  періодів він прочитує 
як “тенденцію  до суб’єктивного, навіть стороннього втручан
ня” (85); він закидає Чижевському “насильство над дійсністю ” 
та пристосовування фактів української літератури до  “П ро- 
крустового ложа” моделю , базованого на західньоевропейсь-
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ких літературах (94). І якщ о оригінал Чижевського порочний, 
то англомовний переклад просто вводить в оману своєю  пере- 
сгарілою бібліографією і  помилками в перекладі основних літе
ратурних термінів.

Чи повинен, в такому разі, справедливий читач поділяти 
імплщ ш не засудж ення Грабовичем “Історії” Чижевського, як 
праці, настільки зіпсованої накопиченими вадами оригіналу 
й перекладу, щ о вона уж е н е корисна для тих, хто вивчає 
українську літературу? Відповідь мусіла б бути, здається, го
лосне “н і” — хоч Грабович багато в чому має рацію. Справді, 
бібліографія лиш тьмяно відбиває стан сучасної науки; пере
клад поняття “загальне м ісце” як “direct narration” (пряма 
оповідь, замість як “com m onplaces” (topoi, loci com m unes) (Гра
бович, 19), справді, скандальний; закиди схематизму та над
мірного скорочення історичної перспективи — н е без п ідс
тав. Але “Д о історії” н е подає збалянсованого образу тексту 
Чижевського. Застереж ення Ш ереха були висловлені у  кон
тексті погодження майже з  усім а тезами Чижевського, рес
пекту до впевнености його естетичних оцінок і подиву щ одо 
широти охопленого матеріялу.6 Ш ерех і Лавріненко звернули 
увагу на новаторське значення “Історії” , як кроку поза єф ре- 
мовське уявлення, щ о історія української літератури — про
сто історія ідеологічних настроїв авторів та творів.7 Лаврінен
ко хвалив твір у  рамках цінностей, проголош уваних домінант
ними тоді Н овою  К ритикою  та “ім анентною  м етодою ”: 
наголос Чижевського на самих творах і їхній внутріш ній ор
ганізації, а також його концепція злиття змісту і форми у  стиль, 
відкрили нові можливості для пізнання української літератури.8

І справді, хоча книж ку Чижевського було задумано щ е в 
1940-х роках, вона й  сьогодні має чимало чеснот — менш е, 
мабуть, для такого вченого, як Грабович (19), який вимагає 
абсолютно сучасного огляду секундарної літератури, н іж  для 
читача, якому потрібен вступ до української літератури. Сила 
книги Чижевського великою мірою  полягає в поінформова
них узагальненнях автора: він узагальнює блискуче й пам’ят
но. Результатом є образ літературної історії не як заплутаної 
маси фактів, а як послідовного чергування ф аз, у  кож ній з  
яких література має особливий характер. Безсумнівно, не об 
ходиться без певного спрощ ення, але це більш ніж  компен
сується ясністю та яскравістю. П о-друге, “Історія” супровод
жує свої узагальнення великою масою  ілюстрацій, постійно 
представляючи читачеві сам предмет історичної розповіді. П о- 
третє, практика Чижевського зображувати українську літера
туру у зіставленні з європейськими літературними напряма
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ми отримує додаткове значення для англомовного читача, 
оскільки для нього вона поєднує конкретне із загальним, 
невідоме з  відомим.

Усе це н е робить позитивного враження на Грабовича, і в 
цьому, здається, полягає несправедливість його ставлення до  
“Історії”. В ін н е бачить її як твору, щ о сприяв оновленому 
сприйманню української літератури читачем — і н е тільки в 
другій половині 1950-х років. П едагогічний досвід підказує, 
щ о книга Чижевського мож е й  сьогодні мати подібно благо
творний вплив. Грабович воліє представити “Історію ” вик
лючно в негативних тонах — як суб’єктивістичну, еклектич
ну та імпліцитно оманливу.

Та водночас книга Грабовича є  цінним вкладом у вивчен
ня та обговорення української літератури. У  процесі критики 
бібліографії 1975 року Грабович дає у  примітках дуж е корис
ний огляд новіш их дослідж ень. Дискусія конкретних проблем  
розкриває гідну подиву ерудицію  та критичну чутливість Гра
бовича, які утверджують поза всяким сумнівом його право 
уточнювати й  коригувати багато щ о з  поглядів Чижевського. 
Це стосується, наприклад, його коментаря щ одо трактування 
в Чижевського “Енецда” Котляревського, Гулака-Артемовсь- 
кого, Боровиковського та М етлинського. Для ілюстрації д о 
ведеться обійтись тільки одним прикладом.

У своєму обговоренні клясицизму Чижевський присвячує 
увагу анонімним українським віршам 18-го — початку 19-го 
століття на релігійні теми. Він інтерпретує зниж ену лексику 
та крайню неформальність цього виду п оезії, як елементи 
сатиричної пародії і як типові втілення духу просвіщ енного 
блюзнірства.9 Грабович уточню є, в якому сенсі ці тексти є 
пародійними: технічно говорячи, вони є  пародіями тому, що 
вживають один стилістичний ключ, д е  ми б сподівалися інш о
го; однак, якщ о до пародії обов’язково належить елемент 
насміхання і перекривляння, то вони здебільш ого н е є па
родійними (45). Цитуючи довш і пасажі з текстів, н іж  Чи
жевський, Грабович робить вірогідним свій погляд, щ о вірші 
далекі від просвіщ енного блюзнірства; навпаки, вони вира
жають традиційний християнський пієтет. їхн ій  тон навмис
н е зниж ений “для того, щ об зробити розповідь ем оційно  
справжньою та захоплюючою” (45).

З другого боку, було б необереж ним повністю поділяти 
думки Грабовича. Продовжуючи спростування аналізи віршів 
у Чижевського, Грабович пригадує читачеві, щ о ц і твори, 
вірогідно, були творами мандрівних дяків і задумані, мабуть, 
для усного виконання (44). Буденність мови у  віршах він ха-
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ракгеризує як частину стратегії “ем оційної актуалізації”, яка 
свідчить про “справжній пієтет” авторш і є  характерною ри 
сою “народних і фолкльороподібних переробок біблійних м о
тивів у різних культурах і в різних часах” (46). Читач мав би  
прийти до висновку, щ о все ц е неспівмірне з  сатиричним  
наміром. Але ніщ о в аргументі Грабовича н е заперечує м ож 
ливосте (яку, як можна було б сподіватись, з  притиском  
підтримує спільна думка радянської критики),10 щ о дяки, люди  
з освітою, але не інтегровані в суспільство, поділяли опозицій
ну і цинічну групову свідомість, особливо схильну до  сатири 
над релігією. Текстуальний аргумент Грабовича переконли
вий; його ім лліцитний соціальний аргумент залиш ається 
недоведеним.

Зовсім антиісторичною і несподіваною , однак, є спроба 
Грабовича зміцнити свою  позицію , користуючись аналогіч
ним прикладом з інш ого періоду та інш ої культури. Ф акт, щ о 
народний, простомовний, фамільярний стиль польського ав
тора Єнджея Вавро (1864—1937) н е заперечує очевидно пієтет- 
ний зміст, пропонується читачеві, мабуть, як свідчення, щ о 
те саме може стосуватися українських віршів. Вчений такої 
історичної чутливосги, як Грабович, перш им мав би визнати, 
що поверхово подібні явища можуть мати абсолютно р ізн і 
значення в історично, соціяльно та культурно різних контекс
тах. Але тут, без додаткової аргументації, Грабович неначе 
сподівається, що читач прийме міжкультурну аналогію  як 
переконливий доказ.

Один з підставових елементів критики Грабовича стосується 
моделю історичного розвитку стилів та періодів в літературі 
як коливання між полюсами простоти і складности, дисциплі
ни і свободи, що створює, хоч п ід різним и назвами, своєрід
не вічне відроджування класичного та барокового (96). Н е
зважаючи на переваги надхненного узагальнення, Грабович 
має рацію, коли звертає увагу на певну неадекватність такої 
теорії. Вона створює небезпеку надмірного спрощ ення літе
ратурного процесу і звуження наш ого розуміння його ем пі
ричних проявів — самих творів — д о  підтвердження уперед
жених уявлень про панівні стилі. Теорія погано дає соб і раду 
з явищем зм іни і має тенденцію  створювати, як зауважив 
Ш ерех, замість рухової картини ряд статичних зображ ень.11 
Більше того, правило бінарного чергування мож е штучно на
класти на історика літератури обов’язок знаходити в дійсності 
певні структури. Таким чином , Грабович поділяє незадово
лення Ш ереха та Білецького періодами різних між собою  “м о
нументального” та “орнаментального” стилів.12 Разом з Білець-
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ким, Грабович побою ється, щ о застосування терміну “баро
к о” до  двох стопіть літературного розвитку привело д о  штуч
ного й  неоправданого зближення цілковито різнородних творів 
(3 3 -3 4 ) .13

Але Грабовичева пропозиція альтернативної періодизації, 
ледь накреслена й  нерозгорнута, показує, щ о він далеко не 
розв’язав це кляте питання літературної історії — і н е тільки 
української. На останніх сторінках книжки (97—98) він про
понує просто модифікацію періодів Чижевського, об’єдную 
чи одні періоди і розділяючи інш і. Незважаючи на такі афо
ризми, як “н е стиль творить добу, а доба стиль” (98), Грабо
вич н е дає визначення того, чим є або має бути в літературній 
історії “період”. З його еск ізу альтернативної періодизації 
виходить, що для нього періоди і далі визначаються на основі 
суміш і таких критеріїв, як провідні ж анри, культурні звичаї 
чи кодекси (conventions), навіть світогляди. Так, наприклад, 
“період, щ о його Чижевський називає періодом клясицизму, 
кінець 18-го століття та перші три десятиліття 19-го, безсумнів
но н е повинен визначитися тільки класицизмом, а розгляда
тися як  переходовий період, в якому традиційні, популярні 
форми (бурлески і т. ін .), звичаї клясицизму й сантименталіз- 
м у, та новий передромантизм бузш нерівно виміш ані” (97). 
Загалом, праця Грабовича, як цілість, схильна відходити від 
ід еї п ер іоди зац ії. З  боку Грабовича, який систем атично  
відкидає підкорення емпіричного явища узагальненню , було 
б більш послідовно відкинути поняття літературної періоди
зації і  користуватися, натомість, якимись випадковими або 
позалітературними часовими одиницями.

Грабович виступає в книзі “Д о історії” як вчений, переко
наний, щ о література становить невід’ємну частину історич
ного (культурного, політичного, соціяльного та економ ічно
го) процесу — з  чим мало хто сьогодні хотів би сперечатися. 
Тому його особливо дратує байдужість (як він вважає) Чи
жевського супроти історії (75). Наприклад, Грабович виділяє 
для критики занадто скорочену експозицію природи і наслідків 
культурних впливів середньовічної Візантії (21—24) та неаде
кватне з ’ясування соціальних умов Речі П осполитої і їхньої 
вежливости для періоду, який Чижевський називає “ренесан
сом  та реформацією ” (31—32). Однак н е слід вважати, що 
соціополітична історія відсутня в книжці Чижевського. Вона 
просто н е трактується як самоціль і не підноситься до  статусу 
первопричини. Але читач розділу про бароко довідується по 
ходу про відносну важливість церковних та козацьких груп 
для української барокової культури, цро релігійні та освітні
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установи, які її втримували і (правда, тільки як натяк) про 
політичні зм іни, які призвели д о  її занепаду. Все ж  таки, Гра- 
бович, мабуть, має рацію , коли нарікає, щ о “Історія” неаде
кватно орієнтує англомовного читача, який мало щ о знає про 
історичне тло.

Однак, там, д е  Чижевський більш ніж  маргінально входить 
в історію, Грабович зовсім  н е схвалює його зусиль. О бгово
рюючи кінець 18-го і початок 19-го століть в українській літе
ратурі, Чижевський висуває теорію  “неповної літератури” в 
“неповній нації” .14 Ф ункція ц ієї теорії — вказати на зв’язок  
між літературним явищем та соціяльним: домінантність в то
гочасній літературі, написаній українською  народною  мовою, 
“низьких” жанрів та “низького” стилю (користую чись м е
тафорою з поетики клясицизму) є  наслідком  низького со 
ціального статусу української м ови, щ о в свою  чергу пов’я 
зане з прийняттям українською  культурною  елітою  нових  
імперських (себто , російських) культурних ц ін н остей  та 
мови. Якщо вид історичного п ізнання, який н ас найбільш е 
цікавить, пов’язує культурні явища з  соціальними та політич
ними фактами, тоді таке уявлення, здається, дуж е корисне. 
Але Грабович відкидає його, як “єдине найхибніш е поняття в 
цілій “Історії” (41). Література, він твердить, “як і культура, 
часину якої вона складає..., є  самою  своєю  природою  повна” 
(87; виділено Грабовичем); літературознавцеві личигь радш е 
описувати її органічну цілісність (57), ніж  оцінювати її, як  
неповну, відносно абстрактних універсальних та зовніш ніх 
норм (58).

У відповідь на це треба сказати, щ о повнота і неповнота, 
все ж таки, метафоричні атрибути; її можна знаходиш  в одному 
і тому самому явищі для підкреслення р ізних його аспектів. 
Якщо ми ретроспективно вж иваємо метафору неповноти, 
розглядаючи українську літературу періоду клясицизму, ми  
це робимо задля підкреслення двох фактів: по-перш е, щ о ук
раїнська література н е мала усіх ж анрів, передбачених кляси- 
цистичною теорією  ж анрів, яку знали всі освічені читачі; і, 
по-друге, що українська література н е мала того діяпазону 
стилів та жанрів, який існував в інш их літературах, щ о їх  ц і 
читачі також знали: античній, ф ранцузькій, російській та 
польській. М етафора неповноти вживається просто для уна
очнення стану справ і н е має бути сприйнята як оцінка. Щ одо 
цього вона подібна до  метафори готовности, яку запропону
вав Павло Филипович і до  якої Грабович ставиться позитив
но (77). Українська література певного періоду була “неповна” 
в тому сенсі, що українська культура й  суспільство н е були
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“готові” сприймати у  народній мові явища літератури, які 
існували в інш их місцях чи в інш их мовах.

З другого боку, мож на аргументувати, користуючись мате- 
ріялом, щ о його наводить сам Грабович, щ о члени українсь
кої культурної еліти на початку 19-го століття самі розгляда
ли літературу народною  українською  мовою  як неповну, 
надавали цьому стану справ негативної оцінки і намагалися 
його поліпш ити. Таким чином, Гулак-Артемовський зовсім  
н е задовольняється тим, щ о література українською мовою  
розкош ує в органічній сполуці з  “не-елітарними “народни
м и” моделями” (57); він хоче збільшити амплітуду українсь
кої літератури, перевриги, “чи н е можна малоросійською м о
вою передати почуття ніж ні, благородні, п іднесені, н е зм у
ш ую чи читача або слухача см іяти ся , як  в ід “ Е н е їд и ” 
Котляревського і від інш их, з  тією  ж  метою написаних віршів?” 
(цитовано на с.53 ).15

П ротест Грабовича проти поняття неповної літератури 
важко зрозуміти, оскільки він визнає потребу усвідомлювати 
зв ’язки м іж  спорідненими культурами та літературними про
цесами (40—41). Далі вже справді Гротескний поворот думки: 
Грабович твердить, щ о можна б з подібним  правом назвати 
перську, турецьку чи китайську літератури неповними “тому, 
щ о в якомусь періоді їхньої історії вони н е проявляли т ієї 
самої системи жанрів, щ о літератури Західньої Европи” (89). 
Це вж е, мабуть, забагато. Х іба н е зрозум іло, щ о в уявній А зії 
Грабовича, відгородж еній від європейських культурних тра
дицій, авторитет ж анрової системи і сила прикладу європейсь
ких літератур майже нульові; але це зовсім  н е стосується  
української культурної еліти кінця 18-го і початку 19-го 
століть, беручи п ід увагу її  освіту та горизонт літературних 
сподівань. У  перш ому випадку, метафора неповноти віднос
н о розвинутого європейського м оделю  літератури 18-го  
століття, річ ясна, невідповідна. У  другому випадку вона і 
відповідна, і повчальна.

“Д о історії української літератури”, таким чином ,— твір 
н е однозначний. З одного боку — це блискучо написана 
книжка, джерело проникливих спостережень, корисний бібліо
графічний додаток до  “Історії” Чижевського і коректив дея
ких примх старшої книга. З другого боку, це однобічна, деколи 
жовчна полеміка, аргументація якої в окремих випадках менш  
ніж  переконлива. Ж ивемо надією , щ о коли Грабович, так 
енергійно кинувши перш ий камінь, напиш е свою історію  ук
раїнської літератури, вона виявиться без гріха.
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Мистець чи моралізатор? 
"Соняшна маш ина" 
Володимира Винниченка

Осмислення літературної творчости прозаїка, драматурга 
та політика Володимира Винниченка (1880—1951) знову ста
ло актуальним для українського літературознавства. Хоч досі 
н е було зм іни в стандартному радянському засудж енні п о
глядів та політичної ролі винниченка1 —Т ю го Гдалі оф іційно 
називають буржуазним націоналістом за ралю провідного діяча 
Української Н ародної Республіки в 1917—1919 роках —реабілі
тація літературної спадщ ини Винниченка почалася у  грудні 
1987 року, коли в ж урналі “К иїв” було надруковано дев’ять із 
його ранніх оповідань. Передвісником ц ієї п одії було часте 
називання його прізвищ а прибічниками гласности серед ук
раїнських радянських літераторів. П ізніш е, у  січні 1989, “Київ” 
почав друкувати найпопулярніший свого часу твір Винниченка, 
роман “Соняш на машина”, написаний у  1921—1924 роках піл 
час перебування автора в Берліні. К нижка, яку тричі було 
видано в У іф аїні впродовж 1928 і  1929 років, протягом на
ступних ш істьох десятиліть стала недоступною  для читача в. 
Українській РСР.

У  творах Винниченка майже завжди проявлялася схильність 
коментувати, більш чи менш  безпосередньо, питання прак
тичної етики, які захоплювали європейську громадську думку 
того часу. З огляду на ц е, критика часто зосереджувалася на 
питанні: чи н е зменш ує естетичну цінність його творів відверте 
формулювання у  них конкретних світоглядних позицій? У  кон
тексті повернення українському читачеві колись ш ироко чи
таної “Соняш ної маш ини” було б відповідно знову підійти до  
цього твору з  питанням: “Винниченко — моралізатор чи мис
тець?” Таке категоричне “або — або”, очевидно, символізує 
протиставлення дещ о тонш е й  складніше. Й деться про те, п о- 
перш е, чи Винниченка, або, точніш е, його літературну персо
н у, взагалі слід називати моралізатором. (Термін вживається 
тут в обох його значеннях: пропагандист конкретного набору 
правил поведінки і  лю дина, яка осмислю є моральні питан
ня). П о-друге, якщ о погодитися, щ о Винниченко справді м о
ралізатор в одному із щ ойно наведених значень, мусимо далі 
з ’ясували, як цей факт співвідноситься з  естетичним успіхом
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його твору. Якщо моральний намір залиш ається, на наш  п о
гляд, зовніш нім щ одо естетичного виміру тексту, або, вис
ловлюючись більш ідеалістично, якщ о він ламає єдність ху
дожнього твору, м и маємо право твердити, щ о автор раділе 
моралізатор, ніж  мистець, і  трактувати цей висновок як н е
гативну оцінку. З другого боку, мож емо переконатися, щ о 
виголошення моральних імперативів або обговорення мораль
них питань творять гармонійний елемент твору. В такому 
випадку можна було б оцінити Винниченка так, як багато хто  
оцінює Толстого — як моралізатора і  мистця, і  вважати таку 
оцінку схвальною.

Нашою метою, таким чином, буде аналіза та оцінка взаємодії 
морального переконування, з  одного боку, та мистецького уміння 
викликати читацьку насолоду — з  другого. Останнє, як по
відомляє риторика, тісно пов’язане з  перш им, як засіб з  метою. 
І взагалі наше первісне запитання з  погляду риторичного могло 
б звучати так; чи осягає Винниченко задовільного і  тому пере
конливого балянсу між моралізаторством і мистецтвом?

Звичайно, відповіді тут слід шукати тільки залеж но від істо
ричного контексту. Хоча й  н е можна виключити з  поля зору  
питання про переконливість “Соняш ної маш ини” д ля нас — 
західніх читачів кінця 20-го століття,— ми як критики зобо
в’язані передусім обговорити вірогідну переконливість твору 
для українського читача 1920-х років.

Варто пригадати, щ о культурні умови, в яких відбулася 
зустріч між “Соняш ною маш иною ” та її перш ими читачами, 
були незвичними для української літератури. В час написан
ня роману, між червнем 1921 і  січнем 1924, Винниченко жив 
на периферії Берліну, в столиці культури “Н ової о б ’єктив- 
носги” (N eue Sachlichkeit) ваймарівської Н імеччини і, в очах 
сучасників, найбільш космополітичного, хвилюючого та м о
дерного міста Европи.2 Олександр Білецький у  рецензії на “С о- 
няшну машину” в 1927 році називає Винниченка одним із  
найбільш міських українських письменників,3 маючи на увазі 
не так зміст його творів, як  середовищ е його життя. Публіка, 
до якої дійшла “Соняш на маш ина” 1928 року, також була 
найбільшою і найосвіченіш ою , яка д о  того часу існувала на 
Україні. Хоч ми н е маємо емпіричних соціологічних студій 
українського читача цього періоду, можна припускати — і це 
підтверджують спогади Григорія К оспока та його сучасни
к ів — що динаміка українізації та урбанізації, як також пош и
рення соціального обсягу освіти, починали створювати нову 
молоду читацьку публіку. Вона складалася з  новосгвореної 
інтелігенції та інших жителів міста, які походили з  села, але
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набували досвіду урбаністичної модерности. Ц і читачі здо
були освіту на засадах марксизму. Вони звикли до  публічних 
дебатів на теми культури та ідеології. Літературна дискусія, 
яка роздмухала пристрасті довкола культурних та національ
них питань, щ ойно закінчилася і культурне відродж ення, по
в’язане з  українізацією , щ е н е було припинене.4

Винниченко сподівався на ще ширшу, загальноєвропейсь
ку публіку для своєї книги. Такої публіки, однак, створиш  не 
вдалося. Щ е працюючи над манускриптом, Винниченко до
мовлявся про переклади німецькою, французькою, англійсько
го, чеською  та російською  мовами. “Ц е ж  візигова картка ук
раїнської літератури в Европі”,— писав він у  щ оденнику 14 
січня 1924 р ок у,5 а 24 жовтня — “ш порами торкає серце 
цікавість, щ о скаже про “Соняш ну маш ину” німецький літе
ратор? Чомусь вона здається, копи відійш ов від н еї, зовсім  не 
такою, що мала б блискуче стати в ради кращих творів євро
пейської літератури”.6 Він сподівався, щ о передмову напише 
хтось із провідних особистостей європейської літератури — 
Ґеорґ Брандес, Ґеорґ Гавптман чи Анатоль Ф ранс, і перего
вори з Брандесом зайшли досить далеко перед тим, як вия
вилось, щ о датський літератор занадто старий та хворий для 
такого проекту. Але ж оден із цих плянів не реалізувався. На 
противагу п ’єсам  Винниченка, які ш ироко перекладалися і 
йшли на багатьох європейських сценах у  1920-х і н а початку 
1930-х років,7 “Соняш на машина” залишилася невідомою  за 
межами України.

Винниченко назвав “Соняш ну маш ину” утопічним рома
ном. Д ія відбувається в Берліні в кінці 20-го століття. Сюжет 
розвивається цротягом трьох частин, з  яких кожна відповідає 
одному з трьох томів. У  перш ій частині капіталізм розвинув
ся до  етапу імперіалізму. Европу контролює невелика жменя 
м онополій, настільки могутніх, щ о вони заступили інститути 
держ авної влади. В Н ім еччині економ ічним  володарем є 
Ф рідріх М ертенс, колись виробник Гумових товарів. Він бажає 
одружитися з  принцесою  Елізою , яка належить до старої ди
настії монархів. Вона, однак, кохає Рудольфа Ш тора, молодого 
вченого плебейського походж ення, який цри кінці першої час
тини винаходить соняшну машину.

Соняппта маш ина — це інструмент для перетворення тра
ви на хліб, використовуючи для каталізації людський піт та 
соняш не світло, профільтроване крізь склоподібний сплав, 
до якого входить мінерал, щ о його відкрив Ш тор. У другому 
томі анархо-терористична група Інарак роздає соняш ну ма
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шину пролетаріатові, проти чого запекло бореться економ іч
ний істебліш мент. Розв’язавши проблему постачання їж і і, 
таким чином, унезалежнивш и виживання лю дей віл праці в 
експлуатаційних капіталістичних умовах, соняш на машина 
доводить капіталізм до  повного краху.

Замість того, щ об безпосередньо ввести утопічну свободу, 
кінець економічного насильства спричиню є у  третій частині 
повернення до  варварства. Транспорт і зв ’язок, розподіл то
варів, постачання енергією  та оборона громадського спокою  
—всьому настає край. Н арод повертається до  вегетативного 
стилю життя, а невелика ірупа реакціонерів плянує насильну 
реставрацію колиш нього стану. Сою з Східніх Держав, який  
сам бореться з  наслідками впровадження машини, домовляєть
ся з монархістами цро напад на Европу. У  відповідь на це 
колишні діячі Інараку під проводом М акса Ш тора, брата Ру
дольфа, закликають населення до “творчої добровільної праці”, 
їхня агітація має успіх, і  населення Німеччини переборює свою  
недавню бездіяльність і знаходить щастя в новому та пози
тивному ставленні до праці. Колиш ні головні противники руху, 
принцеса Еліза та М ертенс, приєднуються до  його рядів. П ри
бічники соняш ної маш ини підривають зсередини  ворож і 
війська. Роман закінчується близькою всесвітньою перемо
гою соняш ної машини.

“Соняшна маш ина” вражає незвичними прийомами тех
ніки оповіді. Її вісімсот сторінок написано повністю  в те
перішньому часі. Разом з  експресіоністичним надміром об
разности, вигуковим і часто патетичним стилем та дивовижним  
прийомом переходу від розповіді в третій особі до  непрямої 
мови (яка також, всупереч граматичним традиціям української 
мови, подається в третій особі), це створює характерну для ро
ману атмосферу наглости, схвильованости та непевносги. В ро
мані декілька переплетених між собою  сюжетів, кожен з  яких 
багатий на події та інтриги; виступають елементи детективного 
роману та наукової фантастики на взір ГДж.Велса. Для збуд
ження інтересу читача нерідко з ’являються еротичні м омен
ти. Як показав Білецький, в ром ані представлено відносно 
широке коло чітко індивідуалізованих персонаж ів.8

Коротко кажучи, “Соняш на маш ина” досить читабельна. 
Нас цікавить, однак, наскільки переконливо, здобувш и увагу 
читача, роман контролює балянс між моральним тверджен
ням та естетичною формою , який ми вважаємо центральним  
і для його “мистецькосга”, і для його “моралізаторства”.

Можна твердити, що роман утопічний своїм  духом , якщо 
не керуватися суворим визначенням, на якому наполягає
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Білецький. Безсумнівно, роман н е висуває претензії, аналогіч
н о ї до  амбіції Ернста Блоха у  його майже сучасному трактаті 
“Д ух утопії” (1918; другий варіянт 1923), щ о “тут, саме в цій  
книзі, пропонується початок; схоплюється нерозпорош ена 
спадщ ина”.9 Все ж  таки, “Соняш на машина” вицромінює дух 
утопічного оптимізму. Роман повний нецинічної готовности 
мріяти про кращий світ. Й ого проект історії майбутнього на
бирає форми діалектичної тріяди: історія веде від гвдот висо
кого капіталізму через антитезу антиутопії до  синтези утопії 
справжньої. Фальшива утопія уявляється як порочний наслідок 
занадто спрощ еного та механістичного уявлення, мовби людсь
ке щастя стане наслідком ліквідації єдиного дж ерела людсь
к ої відчуженосте: залежности ф ізичного виживання від праці 
в умовах експлуатації. “Справжня” утопія формується — так 
підказує логіка роману — як результат зм іни в людській свідо
мості.

Чи виникає в курсі такого окреслення утопії якась моральна 
система або, принаймні, моральна дискусія? У  “Соняшній ма
ш ині” дві сфери людської діяльносте особливо виразно підля
гають оцінці з  перспективи імгонцигного автора: економічна 
(сфера праці) і  сфера людських стосунків (зокрема, сексуаль
них). Відповідь на наше запитання випливатиме з  обговорення 
кожної з  них.

Вихідним пунктом послужить Винниченкова криш ка ви
сокого капіталізму, на тлі якої вимальовується його утопія. 
Сатира, як  відом о,— потужний засіб моралізаторства: вона 
здатна генерувати високі моральні норми шляхом заперечен
ня та засудження певних негативних явищ  У  Винниченка зоб
раження капіталізму імперіялістичного етапу включає певні са
тиричні елемента. Держава, наприклад, “розмасковується” як 
маріонетка монополій, а політичні противники капіталізму — 
як його вірні слуги. Поліція та парлямент цілковито потрапили 
до киш ені Мертенса, настільки, що один з його посіпак може 
твердите принцесі Елізі: “народу, як і пролетаріягу, немає, ваша 
світлосте. Є  держава — це Фрідріх М ертенс, князівно. А  копи 
Фріцріх М ертенс хоче того, то, значить, того хоче й  Німеччи
на.” (I, 91).10

. Але ми розчаруємося, якщо шукатимемо систематичну кри
тику капіталістичної системи — “розмаскування” її механізмів 
у різних ділянках економіки, яке могло б розкрити неспра
ведливості чи утиски, які заперечують якусь високу моральну 
норму. Сатира в “Соняшній машині” спрямована менше проти 
капіталізму, ніж  проти капіталіста. Винниченкові портрети 
М ертенса, наприклад, можна розглядати як вдалі прозові
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відповідники карикатур промисловців, відомих з картин Ґ ео- 
рґа Гроша: “пан президент увесь із голови до  н іг починає 
труситись од стриманого, скаженого сміху; як см іх цей щ о 
далі, то дуж че розгортається, як виривається вогниками і, 
нарешті, переходить у  бурхливе, веселе полум’я реготу. Пан 
президент так сміється, щ о аж жили випинаються на висках 
червоними мотузками, все тіло підскакує, як на коні у  скаже
ній ристі, голова закидається назад, квадратові зуби  випина
ються з рота, а короткі товсті ноги тупотять із усіх  сил по  
підлозі: А-ха-ха-ха! А -ха-ха-ха!” (І, 230).

Навіть коли граф Елленберґ, представник ультраконсерва- 
тивних монархістів, намагається подати теоретичний опис 
капіталізму, він змуш ений користуватися Гротескною пер
соніфікацією: “Хто пан і владика сучасности? Н а кричущ о- 
золотому троні по нігті у  брилянтах, до  підборіддя в шовках і  
оксамитах засідає всевладний усекупую чий, усеїрабую чий, 
усезадоволений капітал. Черевата потвора з  вузенькою крихіт
ною голівкою самозакоханого кретина, з  масними одвислими 
від самовпевнености губами й  вузлуватими руками професій
ного ката” (І, 36).

Тут засіб критики — зображ ення тіла капіталіста як  об’є 
кту гидоти: в цьому випадку тіло — зовніш ній вираз внутрі
шніх гріхів. Відповідно д о  ц ієї критичної стратеги, М ертенс, 
переходячи на бік соняш ної маш ини (і таким чином зроста
ючи в чеснотах), стає ф ізично менш  бридким. Він п ітн іє, на
приклад, менш е і не так неприєм но, як раніш  (П І, 212). Гріхи 
Мертенса, коли вони взагалі зображ ені,— це традиційні відхи
лення від християнської моралі: надм ірні баж ання (сили, 
людей, речей), цинічна неувага до  індивідуумів і похітливість. 
Немає зображення експлуатаційних чи антигуманних наслідків 
таких гріхів для суспільства: атрибути технології — відеотеле
фони та інш і засоби зв’язку, які наповняють кабінет М ертен
са,— не перетворилися на інструменти контролю, як в анти- 
утопіях Замятіна, Орвелла чи Гакслі. Роман Винниченка ство
рює не так моральну критику капіталізму, як її дем онізацію , 
оскільки він н е вказує на вади, притаманні капіталізму як 
економічному явищу. Заперечуючи вади капіталізму, Винни
ченко не подає читачеві протилежних чеснот.

Повернімося, однак, д о  гидкого тіла. Винниченко оголює 
його, показуючи М ертенса, зайнятого плаванням та — євро
пейська мода 1920-х — боксуванням. Намір ц ієї стратегії — 
додати ще і сексуальний вимір до  почуття відрази, яке має 
з’явитися в читача супроти М ертенса, оскільки останній вирі
шив одружитися з  принцесою  Елізою . А  її  Винниченко зо б 
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ражує (голою, одного разу) як красуню просто з полотен Гюс
тава Клімта: волосся —’’червоно-золоте” , довге; плечі — 
“пінисто-білі”; тіло - ’’золотисто-біле”; стегна — високі; н о
ги — довгі (І, 65). Альянс капіталу та старої аристократії че
рез подружжя був явищем досить поширеним на початку 20-го 
століття. Ц е знайш ло відображення не в одному літературно
му творі — найменш  тривіально, можливо, в романі “К о
ролівська величність” Томаса М анна (1909).11 Для В инни- 
ченка, однак, подруж ж я М ертенса й  Е лізи — ц е далеко 
більш е, н іж  просто зображ ення одн ієї з  стратегій високого 
капіталізму (щ е більша концентрація влади через закуп тра
диційної леґітим ности аристократії). Ц е подруж ж я задум а
н е як гидкий та збочений  акт, який повинен мобілізувати  
інстинктивні (естетичні та сексуальні) реакції читача про
ти М ертенса. Читач — а імш ііцитний читач у  Винниченка, 
очевидно, гетеросексуаліст та і чоловік — повинен відчути 
обурення, заздрість та опосередковану ф рустрацію , як р е
зультат уявлення про те, щ о найбаж аніш ий із сексуальних 
о б ’єктів стане власністю  ф ізично бридкого" чоловіка на 
підставі сам ої тільки сурогатної м уж носте, втіленої в його 
багатстві і  владі.

Для М ертенса шлюб подвійно бажаний, оскільки він буде 
і помстою монархістам за їхнє презирство супроти капіталу, і 
приниженням Елізи, яку таким чином буде зрівняно з  його 
ранньою пролетарською коханкою М артою-Пожежею ( 1 ,186). 
Оклад думки, зображ ений тут, відповідає буржуазному анти-' 
аристократичному ресантаменту, щ о його на початку століт
тя описав соціолог М акс Ш елер.12

Таким чином, аж занадто енергійний наступ на капіталізм 
та його комплекс ресантаменту парадоксально доводить ро
ман Винниченка до критики капіталізму з  консервативних 
позицій, яка практично унеможливлює моральне засудження 
монархістів. Чш ач бачить, щ о Еліза ароґантна й  жорстока і 
щ о її монархістачні прибічники готові на вбивства і навіть на 
геноцид. Але все це нейтралізується асоціяцією  аури аристо
кратичности з  привабливістю сексуальної недоступности — 
асоціяцією , яка реалізується в особі Елізи. Змішування по
няття аристократизму з  символікою сексуального прагнен
ня — сили, гідність якої Винниченко абсолютизує — обороняє 
аристократію майже повністю від моральної критики. Спро
ба впровадити парадигму моральних оцінок, базованих на 
класовій належ ності, принайм ні щ одо вищ их прош арків 
суспільства, призводить, з  одного боку, до морального спро
щ ення, з  другого — до парадоксу та підміни понять.
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Інший аспект культурної критики в романі — негативне зоб
раження “декадентної” високої культури та життєвого стилю 
(які в 1920-х роках розглядалися і лівою, і правою критикою як 
характерні для останніх етапів капіталізму) — можливо, задума
ний як засіб для приємного збудж ення читача Але як елемент 
моральної дискусії такий прийом вельми невиразний. Приятелька 
Макса Ш тора, Сузанна, є господинею літературного салону, де  
збираються розбещ ені, зманіжені, жалюгідні та тривіальні пред
ставники мистецької богеми — типи, яких мав на увазі Освальд 
Шпенглер, твердячи у  “Занепаді Заходу” (1919, 1923): “те, щ о 
сьогодні практикується, як мистецтво,— це безсилість і брех
ня”. 13 Естетичну імпотентність бездарних поетів з їхньою феміні
зованою модою (вони користуються косметикою — у  світогля- 
довій системі роману це подається ж  максимальне збочення) 
доповняє розпусність ж інок салону. Вигляд, поведінка та одяг 
останніх, здається, надхнений образом стереотипної кінемато
графічної секс-бомби 1920-х років; правда, салонних ж інок так 
зображено радше для того, щоб створити негативний модель 
поведінки, ніж для стимулювання еротичної фантазії читача 

Та змалювання капіталістичного світу н е мало б на цьому 
зупинитись. Д е ж  пролетаріат? Архипроникливий Білецький 
зауважив, що робітники та коло їхн іх естетичних питань зай
мають досить непом ітне м ісце в “Соняппгій маш ині” .14 П ро- 
летаріяг стає об’єктом досить примітивного теоретизування 
одного з персонажів (“ТУт дуж е проста справа. Є дві сторони. 
Грабіжники і грабовані. Буржуазія і пролетаріат. Так?” — 
1,149). П оза цим , робітників представляє в ром ані с ім ’я  
Наделів, членів якої ми зустрічаємо тільки вдома, ніколи не  
на м ісц і прац і. Д ещ о із  їх н іх  к олективни х зл и дн ів  та  
викликаного цим морального озлоблення передається у  р оз
думах Гюстава Наделя, який до нагород за  тридцять років 
праці в цеху зараховує відрізану руку, невпинну боротьбу за  
виживання, виснаження та нездоров’я своєї друж ини М арґа- 
рети, брудну й неприємну квартиру та постійні сварки між  
синами, які належать до  різних лівих угруповань (І, 98). П а- 
тос цих описів передається читачеві прямо, без двозначнос- 
тей. Але роман таким чином створює умови для ем оційного 
співчуття жертвам капіталізму, а н е підстави для аналітично
го розуміння проблеми. Як виглядають умови праці Наделів? 
Чому один із синів Наделя став “анархо-натуралістом”, дру
гий —’’неокомуністом”, а третій — членом таєм ної поліції? 
Як впливає на цих лю дей діяльність мертенсів цього світу? 
На такі запитання роман не дає відповіді, як н е подає чита
чеві також вірогідних свідчень для морального оцінення капі
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талістичної системи; він створює тільки можливість культи
вувати моральні інтуїції.

Д ивно, щ о пролетаріат поза рамками затиш ного житла 
Наделів стає зовсім  несимпатичним. Нам щ е доведеться п о
вернутися до  пасивности (щ об не сказати лінивства), яка ха
рактеризує в романі робітничий клас, коли він входить у  свій 
“природний” стан. Поки вистачить ствердити, що в “Соняш - 
ній  маш ині” немає н і натяку на марксистське приписування 
пролетаріятові авангардної ролі в історичному процесі; та
кож  немає похвал, оживлених патосом соціал-демократії, на 
адресу чеснот робітничих мас. Виходить, щ о читача залиш е
но без морального путівника для оцінок капіталізму. Читаче
ві не доводиться засуджувати М ертенса за злигодні Наделів, 
адже роман н е показує, щ о саме М ертенс відповідальний за 
їхню  долю . З огляду на це, засобом  моральної критики капі
талізму залишається тільки Гротескне зображення персонажів.

Важко перебороти враження, що при кінці 19-го століття 
Іван Ф ранко в таких творах, як “Борислав сміється”, знай
шов далеко ефективніший балянс між  аналізою соціяльних 
процесів та викликанням морального обурення читачів. На
слідками у  випадку Франка були “сильні” твори, рівночасно 
естетично задовільні та обдаровані внутрішньою моральніс
тю , базованою на чітких поняттях справедливости, рівности та 
гуманности.

З огляду на все вищесказане, не можна вважати Винничен- 
кову критику капіталізму актуальною для 1920-х років. Це 
підтверджується щ е іншими, дивовижно архаїчними, рисами 
“Соняшної машини”. Так, “гуркотить камінно-залізний, бага- 
томільйоновий Берлін, неначе клекоче велетенський казан під 
вогнем самої Землі” (1 ,26), але дія роману зосереджена у  віллах 
і садках, відокремлених від міста високими мурами. У цих зеле
них місцях Білецький — можливо, трохи злісно —впізнає кля- 
сичне місце хуторянської українськости — садибу.15

Так само і соняш на машина, інструмент, який уможлив
лює утопію , виступає як символ не модерний, а романтич
ний. Її винахідник — за всіма ознаками вчений доби романти
ки, самодіяльний дивак, подібний до персонажів Е .ТА Гофма- 
на та Адельберта ф он Ш аміссо. У  ньому знаходить вираження 
дилетантський, передіндустріяльний ідеал точних наук: м о
тивом винахідника є особиста цікавість; замість робочої дис
ципліни в нього ентузіязм аматора; його досліди фінансує 
аристократичний меценат. Навіть його лабораторія — це оран
жерея в аристократичному саду. Концепція самої машини, 
яку винаходить романтик-дилетант, радше магічна, ніж  тех-
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нологічна. Її ключовий елемент — це мінерал “геліоніт”, який  
не синтезований в лабораторії, а знайдений в горах після зем 
летрусу — природного явищ а, яке виносить на поверхню  
загадки нутра Землі. Ф ункціонування машини надзвичайно 
просте. Вона нагадує кавовий млинок, а їж а, яку вона вироб
ляє, це не якийсь витвір футуристичної уяви, а хліб — речо
вина, наділена в українському, і  взагалі слов’янському, ф ол- 
кльорі святістю й містерійністю та пов’язана з  релігією  ідеєю  
перетворення хліба на тіло Христа. В українській літературі 
існує давня традиція, яка поєднує мотив штучного хліба з  
питаннями моралі власносте. Уже в “К иєво-П ечерськом у  
патерику” знаходимо розповідь про Прохора^ який з  лободи  
вмів робите хліб, солодкий для всіх, кому він його давав, але 
гіркий для тих, щ о його крали.16 Аналогія до  “Соняш ної ма
шини” очевидна: соняш ний хліб солодкий тільки для його 
виробників та членів їхн іх родин. Гіркота хліба стає рівно
часно карою та відохоченням як для середньовічних злодіїв, 
так і для сучасних експлуататорів. “П роблема хліба” Валерія- 
на Підмогильного, твір 1920-х років, “На полі смиренному” 
Валерія Ш евчука (1982) та дієтичні утопії Олеся Бердника 
також належать до романтичної традиції вважати утопію  про
сто урухомленням гармонійних законів, уже присутніх у кос
мосі. Така традиція передбачає модель світобудови, який, якщо 
не прямо пантеїстичний, то бодай гармонійний і наділений 
всеохопним значенням. Символ соняш ної маш ини, таким  
чином, підказує читачеві, щ о має існувати послідовна етична 
система, яка б відповідала такому потенційно ідилічному світо
ві. Але роман “Соняш на маш ина” такої моральної системи  
не подає.

Ми бачили, щ о В и нн и чен к ова критика к ап італ ізм у  
позбавлена морального ірунту. Так само його утопічні моделі 
та залежні від них моральні тези взагалі позбавлені вірогід
носте. Вірогідність як технологічна, так і історична, н еоб
хідна для утопічного роману: як підкреслив Ю рій Ш трітер, 
“сучасний читач сприймає світ своєї дійсносте як процес істо
ричний та технологічний”.17 Треба додати, щ о психологічна 
вірогідність — наближеність до  того розуміння лю дської при
роди, що панує серед суспільного загалу,— також необхідна, 
якщо читач сприймає постуляти літературного твору як акту
альні для життя.

Чи Винниченкові вдається осягнути та втримати таку со- 
ціяльно-психологічну вірогідність? Навряд. Економічну м о
раль, яка імпліцитна в утопічних експериментах Винничен- 
ка, можна сконцентрувати в реченні, “шукатимеш свободу
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не від праці як такої, а від праці, яка тебе експлуатує та при
ниж ує”. Перш а реакція робітників, визволених соняш ною  
маш иною,— кинути працю (“Усякий, що дістає сонячне скло, 
зараз ж е, натурально, кидає службу і роботу. Для чого тепер їм 
служити? З якої речі?” — 11,191). Тільки пізніш е, внаслідок 
пропаґандивної роботи для підвищ ення рівня свідом осте, 
люди починають зголошуватися на вищу, “творчу” працю. 
Обидва ц і переходи, як їх  уявляє собі Винниченко, позбавлені 
ознак вфогщ ности. Просто неясно, чому люди реагують так, 
як показано в романі. М ожливо, “історичний зв ’язок  між  
працею та невигодою ”,18 як висловлюється Ів С імон, занадто 
очевидний, щ об вимагати окремого доведення; але таке до 
ведення потрібне у  випадку дивовижної тези, що головна при
чина праці в капіталістичному суспільстві — це забезпечення  
їж ею . Чи н е є  попит на інш і блага — житло, тепло, вигоди 
цивілізації — настільки високим, щ об і далі мотивувати пра
цю  за грош і, навіть після того, як проблему хліба розв’язано? 
Щ о саме переконує робітників, які так неправдоподібно за
лишили працю, повернутися до неї? Винниченко взагалі не 
звергає уваги на моделі праці, перетвореної на насолоду, відомі 
з Фур’є та М аркса. Робітники в “Соняш ній маш ині” повер
таються до  своїх первісних, незм інених місць і видів праці, 
які б вони н е були; це стосується навіть шахтарів. В одному 
тільки м ісці є  натяк на те, щ о праця приваблива сама собою . 
Промисловий робітник, походжаючи садом, раптом відчуває 
бажання ф ізичного зусилля: “Але рубонути щ о-небудь проте 
хочеться. А  щ е приємніш е б оце закачати рукава, стати біля 
верстату й  стругнути б сталевий брусок. Вжж, зі-і-і!” (III, 127). 
Ц е єдиний “матеріял” в романі, який можна б віднести до 
психології праці, і навіть цей приклад суперечить загальній 
тенденції сюжету, яка показує людину від природи лінивою. 
Н еясно, також, щ о саме в риториці заклику Інараку поверну
тись на роботу надає їй  переконливосте. “Через три дн і” ,— 
проголош ує м аніф ест,— “ми приступаємо до  праці. Присту
паємо без терору, примусу й  обов’язку. [...] Хто почуває себе 
переповненою  молоком матір’ю , хто, як брунька на дереві, 
невтримно, радісно розприскується цвітом сили, хто чує со
лодку тугу творчосте, той сам до нас прилучиться” (III, 146). 
Єдина причина вважати цю аргументацію переконливою по
лягає в тому, щ о лю ди в романі реагують відповідно. Але 
свідчення самого тільки сюжету не виходить поза рівень схе
матичносте; воно не ґрунтується на психологічному мімезисі.

Основою для таких закидів є реалістична естетика, яка 
надає ваги вірогідному мотивуванню зв’язку між причинами
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й наслідками. М ожна твердиш , щ о роман не обов’язково р оз
глядати з висоти таких принципів (чи пак, упередж ень). 
Можливо, роман не ставить за  мету простежити в марксистсь
кому дусі розвиток суспільства в часі відповідно до  якихось 
неминучих законів причинности. Стилістичний прийом р оз
повіді в теперіш ньому часі мож на розглядати, навпаки, як 
символічний вираз того, щ о хронологія, і разом з  нею  вірогід
ний розвиток історії, для цього роману н е важливі. М ожна б 
твердиш , що для Винниченка важливіші природа та зм іст  
утопії, ніж  обгрунтування кож ного кроку в її генезі: все ж  
таки, синхронний образ утопії, щ о його створює роман, д о 
сить повний. Винниченкова утопія анархічна, оскільки вона 
передбачає заникнення держави, грош ової економіки та інсти
тутів, які регулюють відносини м іж  людьми. Вона комуніс
тична, оскільки втілює принцип “Від кож ного за здібностя
ми, кожному за  потребами”. Вона популістична, оскільки  
надає важливої ролі таким масовим пережиггям, як всена
родні святкування. Вона вітаїстична, оскільки пропонує новий  
балянс між вдоволенням сексуальних бажань та їхньою  суб
лімацією у творчій соціальній та індивідуальній праці.

Така оборона “Соняш ної маш ини” не була б безпідстав
ною. Але так довго, як утопія Винниченка н е мож е знайти  
психологічного зв ’язку з  життєвим досвідом  читача, вона не  
може захистити себе як учасника в моральній дискусії і  зали
шається не більш авторитетною чи переконливою, ніж  вільна 
вигадка.

Паралельно з новою  мораллю праці, “Соняш на маш ина” 
пропонує нову сексуальну мораль. Так сам о, як працю у  світі 
утопії добровільно приносять в жертву в інтересах загального 
суспільного добра, роздають і сексуальну любов. П еремогу 
соняшної машини здобувають ж інки, які, заохочені К оміте
том Соняшної М ашини, вільно віддають себе солдатам за
гарбницьких військ для того, щ об ознайом иш  їх  із спокусами  
соняшного хліба. Цей дещ о сенсаційний маневр представле
ний у романі як позитивний: дія , яка, пов’язана з  грошовим  
зиском, була гріховною, тепер перетворюється на дію  благо
родну, оскільки виконується для загального добра: “Х іба  
мільйони ж інок за старого життя не продавали свою лю бов за  
гроші, за титули, за громадське становище? Хіба н е обіймали  
байдужих їм , гидких, ворожих? Ц е н е була ганьба, бо це зва
лося законним шлюбом?!” (III, 213).

Чи Винниченко, в такому разі, в знайоміш ій для нього ролі 
літературного експериментатора в ділянці сексуального, ося
гає статусу моралізатора? Здається, щ о н і  Бо ж  задумане ним



328 Частина II

переоцінення всіх цінностей, так само як і його критики капі
талістичної декадентности, застрягає в намаганні прислужи
тися уявному воєристичному нахилу читача — нахилу, який, 
як ц е н е парадоксально, сам є наслідком тієї сексуальної м о
ралі, на яку Винниченко нападає. Коли доводиться зображ у
вати реалізацію  політики підривної сексуальної щ едрости, 
“Соняш на маш ина” користується образом військових оф іце
рів, які відвідують бордель: “Голі плечі й  руки ж інок, кудлата 
ш евелюра негра з фіялковими губами, спини військових 
френчів, знову ж іночі оголені ш ш , іруди , руки” (III, 213).

Знову, як у  протиставленні М ертенса та Елізи, шоковий 
ефект ц ієї сцени має бути підкреслений гидкістю чоловіків, 
яка цим разом ототожнюється з  расовими ознаками (“он той 
зализаний плискуватий монгол”— III, 232). Читачеві пропо
нується насолода, пов’язана з  ламанням табу — у  цьому ви
падку табу, про значення якого для українського читача 1920- 
х  років ми мож емо тільки здогадуватись — на міжрасовий 
секс. В додатку, текст пропонує читачеві щ е й вдоволення від 
садистського натяку на сексуальне насильство, яке обов’яз
ково пов’язане з ідеєю  сексу з щ дким партнером.

М ожна б вказати на подібну самозншцувальну двозначність 
в кожному випадку, де спочатку з ’являється елемент нової 
моралі. М оральний намір раз у  раз розмагнічується ламанням  
табу задля збудж ення читача. Таким чином, на початку рома
ну Труда стає речником багатосторінкової критики христи
янського сексуального лицемірства. Вона обстою є, натомість, 
свободу від сексуальних обмежень та відхилення уявлення 
про надмірно цнотливе бож ество, мотивоване сексуальною  
цікавістю та схильне до  помсти й  кари. Але контекст, в якому 
виголошуються такі високопарні принципи — ц е одна з най- 
традиційніш их масних сцен західньої літератури від часу Бо
каччо: сповідь прекрасної жінки свящ еникові. Сексуальна 
відкритість з  боку жінки та пікантний зм іст її дискурсу, за 
гострений контрастом зі святістю оточення — усі ці хвилю
ючі елементи подаються читачеві під плащиком мімезису.

Ц і спостереження підтверджують те, що Данило Сгрукв іншо
му контексті сказав про відданість Винниченка ідеї щирости — 
”чесносги з  собою ”, в його власній відомій фразі, та про його 
ворожість супроти лицемірства.19 Щ одо “Соняшної машини”, 
однак, “чесність з собою ” означає, щ о природа твору радше 
сповідальна, ніж  моральна. Твір безпосередньо виражає бажан
ня, радше, ніж осмислює такі бажання етично. Нелегко позбу
тися враження, щ о, коли “Соняшна машина” порушує сексу
альні питання, вона відтворює з небагатьма модифікаціями осо
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бисті сексуальні нахили та страхи, так дбайливо описані авто
ром в його щоденнику. Можливо, у  “Соняш ній маш ині” зна
ходимо сировину для моральної позиції; чіткої моральної п о
зиції як такої тут н е зустрічаємо.

Штрітер намагався довести, щ о модерний утопічний ро
ман має схильність ставати антиутопією. Й ого багатоперспек- 
тивність, в якій Ш трітер, за Бахтіном, вбачає важливий засіб 
для вірогідного наслідування життя, веде до іронії. Ж анр стає 
речником “критичного реалізму як розчарованого революцій
ного романтизму”.20 У  “Соняш ній маш ині” не зустрічаємо 
такої іронії, базованої на поліфонічності. Н е отримуємо на
віть того далеко менш  софістикованого продукту літератур
ного мистецтва — послідовного “монологічного” голосу, який 
міг би виразити, логічно і без внутрішніх суперечностей, о б ’є 
днану систему поглядів. М ожливо, “Соняш на маш ина” — це 
хвилюючий, добре написаний та цікавий твір, але вона недо
статньо вдумлива, аналітична, послідовна та складна в своїх 
судженнях, щоб стати твердженням мисщ я-моралізатора. Але 
книжка, оскільки вона претендує на право вказувати шлях до  
доброго суспільства, вимагає, щ об персона автора в н ій  п о
стала як моральний авторитет. Н еспроможність виконати це 
завдання, на наш погляд,— це неспромож ність пристосува
тися до правил, імпліцитних у  власному творі, і, таким чи
ном, ознака естетичної невдачі. Було б занадто великою  
щедрістю супроти “С оняш ної мангани” вважати цей твір 
успішним експериментом у  тому, щ о Струк назвав мораль
ною лябораторією Винниченка.21 Умови експерименту занад
то випадкові, гіп отеза  занадто н аїв н а, ек сп ери м ен т н е  
доведений до кінця, а результати — занадто вигадані.

В основі статті доповідь під назвою “Persuasion in  Fiction: Volodymyr 
Vynnychenko’s Solar Machine”, виголошена під час 20-го з’їзду Амери
канської Асоціяцп Сприяння Славістичним Студіям у Гонолюлю 18—
21 листопада 1988. Вперше опубліковано як: Artist or Moralist? Volody
myr Vynnychenko’s The Solar M achine. / /  Australian Slavonic and East 
Europeian Studies.—1989.— N  2 .— C.17—33.

1 “Хоч і жорстокий, але добровільно заслужений, по-своєму спра
ведливий присуд історії”, як твердив один критик, “оскарженню не 
підлягає. І цілком недоречні з цього приводу всілякі сентиментальні 
жалі”.— Павло Федченко, Оцінюємо з класових позицій. Про політич
не обличчя і художню творчість В.Винниченка. / /  Київ.— 1987.— N  
1 2 .-  С .49-59, тут С.59.

2 Див., напр., Jost Hennand і Frank Trommler, D ie Kultur der Weima- 
rer Republik.— Мюнхен: Nymphenbuiger, 1978.
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ЧАСТИНА III

ПЕРЕМІЩЕНА МУЗА
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА 

В АВСТРАЛІЇ



Аспекта української літератури 
в Австралії

К ож ному, хто навчає проблематику “етнічних” літератур, 
доводиться насамперед звернути увагу на питання клясифі- 
кації. Квінслендський літературознавець Кастан, наприклад, 
у  статті про ірецько-австралійську літературу включає в свою 
тему “кожний твір, який — чи то текстом, чи особою  автора 
—пов'язаний і з  Грецією "і з ’АвстрайієкГ.1 Цю Групу Літера-' 
турних творів Кастан поділяє на чотири категорії: 1. греко
мовні твори, написані уродженцями Греції, які назавжди осе
лилися в Австралії; 2. твори, написані греками, щ о тимчасо
во перебувають в Австралії; 3. твори народжених в Австралії 
дітей грецьких іміґрантів, здебільш ого написані англійською  
мовою; 4 . твори австралійських гелленофілів, представником  
яких є  відомий романіст иатріїс байт.

Щ аслива етнічна література, щ о втішається такою різно
манітністю . Українська література Австралії ледве н е вся 
вміщується в перш у з  Кастанових категорій. Вона написана 
майже виключно авторами, які народилися в Україні. Ук
раїнці прибули до  Австралії однією  хвилею в 1948—1952 рр., 
і  серед них було невелике число авторів, які друкувалися в 
Україні. Тттгі почали писати в таборах Західньої Европи або 
в Австралії. Таких, що опублікували бодай одну книжку поезій 
або худож ньої прози —дев’ятнадцять; щ е семеро є  авторами 
творів для дітей та літературних нарисів і спогадів. Приблиз
но така ж  кількість авторів публікувалися регулярно в часо
писах. Більшість із них народилася в десятиліттях 1900—1910 
і  1920—1930. Отже, приїхавши в Австралію, старша ірупа була 
в сорокових роках життя, а молодша — в двадцятих. Більшість 
мала за  собою  заверш ену або почату вищу освіту, але небага
то змогли працювати за  своїм фахом.

З відомих політичних причин Кастанова друга ірупа — 
твори тимчасових мешканців, які колись повернуться до  влас
н о ї країни — н е має українського відповідника. Також не 
має значних проявів спонтанної літературної творчо сти ук
раїнською чи англійською мовами серед покоління, народ
ж еного в Австралії. Щ одо четвертої категорії Кастана, ук-
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раїнська спільнота досі нетерпляче ж де перш ого австралійсь
кого літературного українофіла.

Отже, оскільки наша тема — ц е творчість українською  м о
вою лю дей, що майже всі прожили початок свого життя в  
Україні, термін “українська література в Австралії” краще охоп
лює суть явища, ніж  такі назви як, скаж імо, “українсько-ав
стралійська література” або “австрало-українська література”. 
Правильність наш ого терміну стане щ е самозрозуміліш ою , 
коли ми заглибимося в етос самих творів.

Не було досі сцроби розглянути українську літературу в  
Австралії як суцільне явище. Хочу тут зробити крок у  цьому 
напрямі й подати кілька спостережень — узагальнених і  дея
кою мірою імпресіонічних — щ одо тематики, форм і світо- 
гладового характеру ц ієї літератури; про організаційну й  рин
кову структуру, які ц підтримують, і про зв’язок між  нею  (літе
ратурою) та життям української спільноти Австралії.

Наведемо деякі статистичні дані, взяті з  ц інної бібліографіч
ної статті Дмитра Н итченка (справж нє прізвищ е Дмитра 
Чуба).2 У 1949—1983 рр. з ’явилося 137 книж ок, написаних 
українцями, щ о живуть в Австралії. (Цифра охоплює всі титу
ли — літературні та інші — і включає з десяток книж ок нету
тешніх авторів, щ о вийшли українською мовою  в Австралії). 
Отже, продукувалося приблизно чотири книжки на рік. Беру
чи до уваги, що українців в Австралії налічується близько ЗО 
тис., цей рівень цродукції per capita н е дорівню є загальноав- 
стралійському. У 1978 р ., коли населення Австралії сягало 14.4 
мільйона, в країні було видано 7658 нових назв,3 або 5,3 н а 10 
тис. населення. А  українських назв за  період поселення з ’яв
лялося 1,3 на 10 тис. українців на рік. П роте, цифра порівня
но краща, ніж в УРСР, д е  1970 р . видано лиш е 0,89 назв н а 10 
тир. українців.4

Із 137 книж ок, щ о їх  видано від 1949 р ., 56 , або майж е 
половина, належить до “літератури”: 9 збірок  п оезій , 6 р о
манів, 4 повісті, 5 збірок оповідань і 4  збірки гуморесок. Треба 
врахувати також 6 чисел альманаха “Н овий обрій ”, 13 творів 
дитячої літератури і 9 збірок  .спогадів і нарисів. Твори ц і 
з ’являлися доволі р івн ом ірно, без п еріодів  росту  чи  з а 
непаду.

Творчість українських авторів, що з ’являлися в газетах та 
журналах Австралії та інш их країн, бібліографічно щ е н е за 
фіксовано. Але таких творів, безум овно, багато. С іднейський  
тижневик “Вільна думка” щ е з перш ого числа в 1949 р . має 
літературну сторінку, а деколи й  літературний додаток. Газе
ти “Єдність” (Аделаїда, 1949—1956), “Українець в Австралії”
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(М ельбурн, 1956—1985), а згодом і “Церква і життя” (М ель
бурн, від 1968) також уміщували літературні твори.

Статистичний підхід може викликати враження, щ о літера
турний процес в Австралії був більш-менш спонтанним наслід
ком бажання декого писати, а декого читати. Ц е не зовсім  
так. Значну частину як попиту, так і пропозиції слід вважати 
заслугою організацій, створених з метою плекання літератур
ної творчости. Найвизначніша з них — це мельбурнський Літе
ратурно-мистецький клюб (1954—1958; від 1966).5 У  форму
ванні Клюбу і в усіх ділянках його діяльности провідну ролю  
відіграв Н игченко, який на довгі роки беззастереж но віддався 
Ідеї української літератури в Австралії. Клюб забезпечував 
форум, на якому автори читали й обговорювали свої твори 
перед публікою , в основному в М ельбурні й  околицях. Окре
мі члени чигали свої твори в різних місцях українського по
селення.

Нигченко народився 1905 р. й  молодою  лю диною  мав щ ас
тя бути близьким до видавничого й  літературного життя в 
Харкові перед 1934 р.; він і далі вірить у  потребу інтенсивної 
організаційної діяльности для розвитку літературної творчос
ти. Альманах “Новий обрій”, який виходить за редакцією Чуба- 
Нитченка, послідовно протегує аматорів і молодих авторів, 
вміщуючи їхн і твори поруч з працями відоміших. Нигченко 
має великий практичний досвід розповсюджування українсь
кої книжки серед публіки, яка часами мало зацікавлена ху
дожнім словом. Він заініціювавт. зв. “двомісячники книжки”, 
щ орічні періоди, коли заохочується купувати книжки н е тільки 
окремих лю дей, а й  українські ш коли, організації і церкви.

Нигченко доклав великих зусиль до  плекання молодих та
лантів. Заходами Клюбу він створив ф онд нагород для всеав- 
стралійського літературного конкурсу молодих письменників 
і здобув для цього підтримку українських шкіл. В ін надавав 
молодій Генерації м ісце в “Н овому обр ії” й  заохочував її до 
активної праці в Юпобі. Н е можна твердити, що ц і намагання 
увінчалися успіхом. Чимало молодих людей брало участь у 
конкурсах, але ніхто з них не почав послідовно писати. Це 
явище можна р ізно пояснювати. Свою ролю тут відіграє, без
умовно, непевність молодого автора в рідній мові, яка тільки 
в окремих випадках залишилася мовою щ оденного вжитку. 
Крім цього, “старша” й “молодш а” Генерації — це н е  метафо
ри , як це звичайно буває в спільнотах, що нормально розви
ваються, а таки дві конкретні групи людей. Між ними є ґрун
товні розбіж ності в типі життєвого досвіду та в способі світос
прийм ання. Ц і р озбіж н ості ускладнили м олодш ій групі
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можливість стати спадкоємцями цілого діапазону інституцій, 
організацій і сфер зацікавлення, створених їхнім и батьками. 
Література тут потерпіла більше, ніж  інш і ділянки життя, м а
буть, тому, що авторитет переконань і почуттів покоління 
емігрантів був сильнішим у н ій , н іж , скажімо, в громадській 
чи організаційній праці.

Але суть проблеми, здається, сягає глибше. М олодш а Гене
рація не стала творили літературу англійською мовою , якщ о 
не рахувати кількох ластівок, що щ е н е творять весни. (Виня
ток тут — Андрій Ляхович, який навіть здобував нагороди за  
свої англомовні оповідання). Творче писання будь-якою  м о
вою ставить народж еного в Австралії українця — чи україн- 
ця-австралійця, чи австралійця українського походж ення — 
перед нерозв’язаними питаннями національної приналежнос
те. М ожна здогадуватися, щ о неспроможність задовольнити 
себе відповідями на ц і питання примусила н е одного потенцій
ного літератора замовкнути, або вийти з українських кіл, або  
вкласти свої зусилля в інш і, практичніші ділянки українсько
го життя. Єдиний літературний “діяч” покоління, щ о наро
дилося в Австралії — це Ю рко Ткач, онук Нитченка. Але й  
він, хоч і надрукував кільки оповідань, н е розвинув свого на
хилу до літературної творчосте, а став перекладачем, видав
цем і власником книгарні “Bayda Books”.

Але досить про літературу, якої не існує; час повернутися 
до тієї, що справді є . Тут, насамперед, буде мова про основне 
питання, яке поставила собі українська література в Австралії: 
як сприймає емігрант новий краєвид, нові лю дські обстави
ни? Далі піде спроба створити типологію ц ієї літератури.

Почнемо від узагальнення: незалежно від ж анру і з  незнач
ними винятками, в українській літературі Австралії дом інує 
факт еміграції. І якщо колись ця література виявила пізна
вальне зацікавлення явищами “нового обрію ” й  робила спро
би визначити ролю українця в новому оточенні, згодом , п о
руч із старінням авторів і з  усталенням побутових форм, про
відними настроями стали елегійний і сатиричний.

Приїхавши до Австралії, українці, як і всі новоприбулі, 
побачили новий, сухий, плоский, меланхолійний краєвид, з  
яким дехто міг погодитися, а дехто — ні. П озитивно зареа- 
гував на нове оточення, наприклад, маляр Володимир Сав- 
чак. Наприкінці 1950 рр. він побував у  центральній Австралії 
і звідтіля писав у листі до Ярослава Булки:

Я живу тут здоровий і щасливий. Тут весна, літо, а часами
над ранок буває і трішки зими. Удень тепло, соняш но й
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весело. Деякі дерева пишаються овочем, кущі — квітами, 
переважно у формі дзвіночків синього та червоного ко
льорів, а також росте “вотл-трі”, що цвіте жовтим цвітом. 
Ця краса є повного насолодою  мого життя, і я дякую Гос- 
подеві за сьогодні і прош у про завтра.
Я н е почуваю тут себе самітним. У  лю дей (австралійців), у 
яких я живу, почуваю себе так, як людина повинна почу
ватися.6

Картини Савчака цього періоду віддзеркалюють зрозумін
ня краєвиду й вдоволення ним, які є майже винятковими 
серед українських естетичних оцінок континенту. Як пише 
Богдан Подолянко в 1960 р.:

Вже перш і враження в багатьох впали до  нуля, коли можна 
було з корабля спостерігати австралійський ляндшафт, гор
би, немов лисина на великій голові, осмалені і поламані 
бурями дерева, не бачені досі маленькі будиночки, тисячі 
їх  вздовж  берегів наш ої, н іби  “обіцяної зем лі”. Тільки 
внутрішнє “якось то воно буде” додавало охоти цікавити
ся всім , щ о діялося довкола нас.7

Загалом, проза позитивніш е поставилася до  нового при
родного довкілля, ніж  лірика, асимілюючи його під катего
рією  екзотики, як ось у збірці оповідань Чуба-Н игченка “Це 
трапилось в Австралії” (1953). В описах суворих ландшафтів, 
в образах спалювання цукрової трощ і, в анекдотах про да- 
вунів та коал (“австралійських ведмедиків”) зустрічаєм о не 
тільки н ам агання автора в ідобр ази ти  ел ем ен ти  н ов ої 
дійсности й надати їм  естетичної форми. Відчувається, що 
Н итченко приймає ролю  літератора-піонера, який нама
гається здивувати публіку “вдома” пригодницькими репор
тажами, щ ось у  стилі Редьярда К іплінґа. Але публіка зна
ходиться н е “вдома” , а в безпечніш их частинах діяспори, 
як К анада і СШ А. Орієнтація на цю  більшу публіку помітна, 
окрема, в припущ енні автора, щ о читач зовсім  нічого н е знає 
про Австралію.

П рагнення Ч уба знайти екзотику, щ о переверш ує ав
стралійську, у  1960-х рр. спонукала його й  щ е інш ого автора, 
Пилипа Вакуленка, поїхати до  Н ової Гвінеї. П ізніш е кожен 
написав власні спогади з подорож і. Тематика Н ової Гвінеї 
виявилася продуктивною. З одного боку, її можна було роз
робляти в рамках української національної романтики. У 19 
ст. острів відвідував М икола М иклухо-М аклай. Отже спогади
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про Нову Гвінею “ідуть його слідами” , рівночасно підкрес
люючи українське походж ення сміливого вченого. Знову ж , 
правила об ’єктивного етнографізму майже вимагають публі
кування фотографій гологрудих тубільних красунь — рідкісна 
можливість в українській видавничій справі.

Найбільший твір з новогвінейською  тематикою — “Голос 
крови” (1961), роман Іванни С ірко, яка жила в цій  країні й  
тонко спостерігала її. Ц е — розповідь про “гріш ну” лю бов 
освіченого й хрещ еного тубільця, яка примуш ує його вико
нати ритуальне вбивство. Ф ілософська підстава ром ану — 
декларативно християнська, але твір висловлює глибоке зро
зуміння й лю бов автора д о  тубільної культури, якій загрож ує 
нищівний вплив західньої цивілізації. У  книзі риси етнографіч
ної енциклопедії деколи переважають над рисами романіч
ними. Суспільна й  релігійна практика, деталі економічного 
життя й матеріальної культури, анекдоти про канібалізм і 
міжплемінні війни — все це зображ ено з  любов’ю , хоч воно й  н е  
раз перериває розвиток фабули.

У прозі Нитченка краєвид ніколи н е перестає бути пере
дусім літературним засобом . Зате Вакуленка характеризує без
посередніш ий п ідхід д о  австралійської природи. У  скетчі 
“Дощ”, наприклад, його дійові особи — беззаперечно українці, 
які дивляться на світ категоріями рідного краю. Але описана 
ситуація (кінець посухи) та її ем оційний зм іст є  глибоко ав
стралійськими. П одібне м іг би  написати Генрі Ловсон:

Краплі дощ у почали падати частіш е, густіш е, а потім  зли
лися в один могутній потік, неначе н ебо  розчинилося. 
Побігли брудні, зміш ані з  порохом струмки. Старий Доля 
почав поспіш ати, але раптом  м ахнув рукою  і стиш ив 
ходу. ... Згадалися грози щ е дом а, в У країні...
... Краплі дощ у спадали з ш ирокого капелюха, текли на  
шию, на обвітрене обличчя, але він н е звертав уваги.
... Не знати, чи то лиш е струмочки дощ у спадали з  сивого 
волосся, чи то також і сльози радости, зм іш ані разом з  
дощем, спливали з  обличчя, падали темними краплинами 
на мокру одеж у, на спалені вітром груди, на сцраглу, прре- 
пану австралійську зем лю .8 У

У ліриці австралійську природу найчастіше змальовано як 
антитезу спогадів про краєвиди в Україні. Найчастіше образи  
не конкретизують, а узагальнюють краєвид, як ось у  вірші 
“Чужині” Бож енни Коваленко:
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0  чужино!
Любить тебе не можу,
Краса твоя, немов зів'яла віть...
Усе в тобі тут серцю протилежить —
Сміх кукабари і  небес блакить,
Бо хто уперше полюбив безмежно,
Удруге так не зможе полюбить.9

Тут австралійську природу не так відображ ено, як цросто 
названо: згадано відомого птаха (кукабару) й  типовий кліма
тичний стан (небес блакить). Краєвид звуж ено до  кількох 
стереотипних елементів. Цікаво згадати в цьому контексті й  
мотив спокусливосте нового краєвиду- Цій спокусі поет Ва
силь О нуфрієнко н е піддається:

З горбів манять простором тихі долини,
З долин манять вгору зелені горби.
Та голос зненацька до серця прилине:
“Ти їх  не люби, не люби, не люби!"10

Боротьба з краєвидом типова для більш осте лірики на тему 
природи, але не вичерпує її зовсім. Виступити поза категорії 
“вдома” й  “на чужині” вдалося двом поетам з П івденної Ав
стралії: Євгенові Зозе та Лщії Далекій (псевдонім О лени Ч ор- 
нобицької), яка відома своєю  збіркою  “Легіт і Бризи” (1957). 
У них природа — ц е н е так зм іст лірики, як цросто потрібний  
вихідний пункт для художнього слова. Хотілося б повністю  
запитувати вірш Зозе “Етюд”:

Мовчазність каменя учора.
В підніжжі бризкають мечами 
сталеві хвилі.
Як вчора 
у час прибою, 
сьогодні знову закричали, 
заклекотіли птиці білі 
над головою.
Буяє клекіт.
Хвиль удари в камінь.
1 птичий лемент, 
птичий гамір.
А сонця райдужна доріжка 
в сивіючу блакить 
до обрію біжить.
Мовчить
лиш
камінь.11
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Ясна річ, щ о тут н е зображ ено якесь геоіраф ічно конкрет
не місце. Краєвид у  цьому вірш і — ц е поетичне оформлення 
враження; м ож е, ц е й  символічна формула, якщ о бачити зна
чення в контрасті між мовчазністю каменя і звуком і рухом  
птахів, хвиль і сонця. Н е диво, щ о обоє аделаїдян присвятили 
більше уваги формальній стороні п оезії, н іж  це роблять інш і 
українські поети Австралії. Лиш е вони відкинули клясичні 
розміри, катрени і схему римування “аБаБ”, якими користу
ються майж е всі інш і; лиш е вони виявили зам илування  
рідкісним, вишуканим словом і синтаксичними структурами, 
не відразу прозорими.

Треба звернути увагу на те, щ о такі питання форми н е  
залишилися без уваги серед українців Австралії. На тему м о
дернізму розвинулася навіть і певна полеміка. Загалом ю н а  
велася без великого розголосу. Окремі письменники присвя
чували естетичним питанням вірш і чи оповідання. Бож енна 
Коваленко й Василь О нуфрієнко виступали з  консерватив
них позицій, висловлюючи переконання, щ о п оезія  — ц е п о
слідовний та зрозумілий виспів переконань і почувань. Вклад 
Зої Когут у цю дискусію  — це теплосердечна пародія, спря
мована сатирично проти псевдомодерністських халтурників з  
наївним поняттям естетичної “проґресивности”:

“Новорічна постанова 
новоспеченого модерніста”

Я від сьогодні 
відкидаю рими!
Зміст також 
відкидаю з погордою!
Віднині — сині, 
зелені півні 
будуть кукурікати 
дзьобом і  мордою.
Коричневий звір 
рапатим ропотом  
ріпатиме репетом  
трупом трупотом ...12

Дискусія про модернізм одного разу розпалилася, хоч і не  
в зв'язку з літературною темою . 1965 р. О нуфрієнко написав 
негативну рецензію  на виставку малюнків М ихайла Кміта 
(1910—1981), українця, щ о мав помітний вплив на австралійсь
ке мистецтво 1950-х і 1960-х р р .15 Й ого пам’ятають як май
стра кольору та неовізантиніста, хоч він також малював і 
важливі абстрактні картини. Онуфрієнкова рецензія викликала
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жваву полеміку: у  "Вільній дум ці” з'явилося принаймні д е
в'ятнадцять статтей і листів на цю тему.

Дискусія швидко поширилася й залишила позаду позити
ви й неґативи виставки, яку мало хто з дискутантів бачив. 
Розвинувся двобій між поборниками "реалізму” та "модерніз
м у”. Д ебати, нареш ті, вичерпалися, але в зв 'язку з ними  
Онуфрієнко написав вірш "Фрагмент подорож і” , який мав би 
пародійно розмасковувати творчу мету модернізму. Останню 
О нуфрієнко окреслив такими словами: "сяк-так дотримува
тися форми, без будь-якого змісту накопичувати слова, при 
чому чим беззмістовніш і — тим краще”.14 Незважаючи на на
міри поета, вірш вийшов добр и й . У  ньом у вигукова ди кц ія , 
дотепність, ф рагментарність, граматичний мінімалізм і за
стосування нелінґвістичних звуконаслідувань нагадують нам 
про поезію  дадаїзму. У той ж е час вірш виявляє у формі й 
змісті неабияке розуміння Австралії — від чого О нуфрієнко в 
інш их місцях, як ми бачили, відмовляється. Цитуємо вірш  
повністю:

“Фрагмент подорожі”

Бумба-мумба!
В горах — Катумба...
Бумба-бумба ... сонце — 
зелений світ.
Брр!.. які ми самотні!
Сто років, двісті?
Свято святкуєте? всім вам привіт, 
привіт!
А хмари — такі нечисті... 
Бумба-мумба...
Де шукати Колюмба? 
Кубра-мубра,
Чорна лубра.
Дінґо в пустині
Там гори бузкові, чи сині.
Дощ у вже сто літ немає.
О краю, краю!
Бумба-мумба,
Десь далеко — Катумба...15

Ось австралійський краєвид, його спека, сухість, сонце й  
нетривкий кольорит; ось почуття нечіткої віддалі; ось визна
чення абориґенського світу як світу природи (чи "бумба-мум
ба” — це голос грому, чи абориґенської пісні?). Тут і відтво
рення дивних звуків, щ о незрозумілі європейським вухам, але
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все ж таки дають назви містечкам білих поселенців (Катум- 
ба). Тут таки історія всього білого поселення: сто чи двісті літ 
самотности. Тут таки австралійське замилування відпочин
ком (“свято святкуєте?”). Нареш ті, тут і почуття роздратуван
ня країною (“о краю, краю!”) , що належить д о  найтиповіш их 
топосів австралійського письменства. В зв’язку з образом хмар, 
що надходять, цей вигук стає попередж енням перед якимось 
невизначеним лихом і збагачує вірш атмосферою  загрозливо- 
сти.

Ми вже натякали раніш е на важливу рису української літе
ратурної творчосте в Австралії: ця творчість часто вказує на 
своє пов’язання з  фактом ем іїрацїї менш -більш  декляратив- 
ними висловами солідарносте з  рідною  землею , про яку кожен  
мріє, але на якій ж оден н е м іг би ж ига, бо вона поневолена. 
Рішуча відмова О нуфрієнка любити новий край — це частина 
того самого етосу, щ о одухотворює його поем у “Симон Пет
люра” чи його сердиті рядки про суди й  ув’язнення диси
дентів в Україні. Відкрито політичний, риторичний вірш має 
чимале культурне значення: існує постійний попит на сучас
ну поезію  цього типу, бо її декламують на вічах, академіях і 
пропам’ягних концертах, які залиш илися характерними для 
українського життя в Австралії.

Спроби поєднувати прямолінійний патріотизм такої п оезії 
з проникненням у  дійсність еміграційного буття часто-густо 
призводить до виявлення нерозв’язаної суперечносте в сам о- 
зрозумінні українського емігранта в Австралії. Ц е — супереч
ність між патріотичною свідомістю  (чи тільки риторикою) та 
вимогами й дійсністю  економічного життя. Спроби глибоко 
й серйозно описати та продискутувати ц е явищ е, щ о є підста- 
вовим для українського громадського життя в австралійсько
му місті, немає (сатиричне викриття ц ієї суперечносте — ц е  
ще далеко не проникнення в його суть). Отже, немає й  ре
алізму в українській літературі Австралії.

Напочатку були певні ознаки, щ о такий реалізм  м іг бц  р оз
винутися. Повість Степана Радіона “М икола Береза” (1956) 
відтворює цроблему у власній худож ній структурі, але н е цро- 
аналізовує її. Темою є намагання українського емігранта дати 
собі раду в новому й н е особливо прихильному до  нього світі: 
йому треба вивчити мову, знайти приміщ ення, зорганізувати 
приїзд ж інки, д ітей , п ереж и те загальну п ідозр у супроти  
“новоавстралійців”, оборонитися перед незаслуженим дон о
сом у поліцію. Це — епос емігранта завжди й усюди. У  про
стій розповіді Радіона він зберігає свою гідність. Але є й  зовсім  
інший елемент у повісті. Береза у  вільний час веде діялоги з
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австралійським співробітником на р ізн і теми —наприклад, 
про теорію  нації. Ці діалоги мають характер програмових до 
датків до  твору. Таке роздвоєння в структурі повісти могло б 
бути символом прірви між теорією  і практикою, між ідеалом  
і дійсністю  — прірви, яка вже довго занепокою є українську 
літературу в Австралії.

Є  кілька різних метод — так звучить наша теза — за  допо
могою яких українська література віддзеркалює вищезгада
ний конфлікт: меланхолія, сентименталізм, утеча в приватну 
сферу, елегія та сатира.

П очнемо від меланхолії. Час від часу спостерігається ви
бух розпачу в творчості автора, що ніби не погоджується з 
його загальним світоглядом. Прикладом можуть послужити 
страшні оповідання Зої Когут про епізоди з життя в пере
дмістях. Зображ ене життя є  театром нервового виснаження, 
розчарування, злоби й філістерства; воно цілком позбавлене 
будь-яких ідеалів. Д о ц ієї категорії належить і вірш “Триво
га”, якого Чуб написав 1970 р ., після двадцятьох літ плекання 
української ідеї серед молоді:

П оїзд до Сіднею в’ється по долині 
М іж горби зелені і  густі гаї,
А у  мене в серці б’є тривога нині —
Все про нашу молодь, про батьків її.

Маєм “патріотів” (грім би їх  ударив!)
Але де їх  діти, мова їхня де?
Розбрелися діти по чужих “кошарах”,
Відцуралось мови зілля молоде.

Ви зайдіть у  табір, табір молодечий,
Там наша вже мова майже не бринить... 
і лягає смуток тягарем на плечі,
Бо ростуть, мов покруч, дочки і  сини ...16

Н айскладніш ий, найпослідовніш ий і найімпозантніш ий  
вираз такої меланхолії — це (може й несподівано) історичний 
роман М иколи Лазорського (справжнє прізвищ е — Коркіш - 
ко) “Гетьман Кирило Розум овський” (1961). Л азорський  
(1884—1970) почав писати його в Німеччині 1946 р. і  працю
вав над ним близько 15 років. Цей великий роман — у ньому 
понад 700 сторінок — сягає вглиб проблематики політичних 
ем іграцій як таких. Зображ ення перебування гетьмана, 
позбавленого титулу, проти своєї волі в Н іцці, а також часті 
переходи сцени до Санкг-Петербурґу, де брат гетьмана, Олек
сій , живе в розкош ах, але далеко від рідної землі — це сим
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волічні знаки тематики еміграції. У зображ енні Лазорського 
останній гетьман стає втіленням політичних прагнень без 
політичної сили; його політичні діялоги, повні мрійних прое
ктів та ремінісценцій про минулу славу, залишаються без прак
тичних наслідків, а події розвиваються за  правилами справж
нього світу, справжніх політичних сил і справжніх суспільних 
процесів. Розумовський стає символом старого ідеалу, який 
не може перетворитися на ефективну опозицію . Якщ о доля 
Мазепи була матеріялом для трагедії, роман Л азорського ство
рив у постаті Розумовського символ політичної меланхолії. 
Правда, на темному полотні Лазорського є  світлі моменти надії. 
Капнісг, Полетика, Безбородько, Трощинський —це нові люди 
з новими, надійними ідеями. Але дом інує настрій глибокого 
смутку й печалі, який тонко схоплений в голосінні Д ок ії, се
стри Розумовського, над домовиною  брата:

— Та чому не встанеш , чому н е промовиш  ласкавого сло
ва, чому н е сядеш  обіч м ене. Чому н е глянеш  на степи свої 
широкії, на гаї, на байраки темнії! Та встань, м ій братику, 
та прокинься зі сну, мій лебедику! Та підійми золоту була
ву та махни нею  ік  свому козацтву!...
За вікнами все темніш ало й  темніш ало, і  в парку великою  
купою сіріли старі дуби. Густою пеленою  падав сн іг, і рвуч
кий вітер замітав шляхи й  стеж ки.17

Образ засипання шляхів та їхнього поступового щ езання 
закінчує роман. Ц е — кошмар еміграції, щ о високо цінує про
довжене існування самої себе та ідеалів, з  якими вона виїхала 
на чужину.

Але українська література в Австралії мала н е тільки кош 
марні, а й солодкі сни. Напочатку було написано кілька опові
дань про пекучу й  болючу проблему: як повинні молоді люди  
знаходити собі в новій країні подруж ніх партнерів, які б задо
вольняли і особисті критерії, і вимоги національного “годить
ся”? Адже творення українських родин — ц е одне з самовиз
н ач ен ь  завдань еміграції. У  таких творах особисті проблеми  
героїнь розв’язуються сантиментально: з ’являється бездоганна 
“пара” й реалізується щасливе поєднання. Ось приклад: дуж е 
компетентно написане оповідання Ольги Катран “Коралі” 
(“Ольга Катран”, як і “Л ідія Далека”, псевдонім  О лени Чор- 
нобицької). Тут героїня — ж інка, щ о працює. Її недавно зали
шив наречений. Бона вж е збирається їхати до  Канади шукати 
кращої даті, коли на забаві зустрічає незнайом ого архітекта. 
Він насамперед негативно вражає її, і то з національних при
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чин: хтось їй  сказав, щ о він — росіянин (“н е хочу з  чужинця
ми знайомитися!”)-18 Але ц е виявляється помилкою: архітект 
не тільки дотепно розмовляє по-українському, а й  навіть спро
можний цитувати Филиповича. Кохання швидко розвиваєть
ся, і  оповідання кінчається їхнім  ріш енням залишитися па
рою назавжди:

— Так, м ій скарбе русявий?
— Так, мій лицарю світлий. 19

Ц і рядки, безперечно, написані в гумористичному, навіть 
ф онічном у дусі, як і, зреш тою, ціле оповідання. Ф абула, яку 
ми тут сконденсували, н е могла б існувати без навмисних грай
ливих стилізацій та натяків на казкові мотиви. Сантименталізм 
Ольга Катран — це не твердження, щ о ідеал є дійсністю , а 
мрійливо виражене бажання, щ об воно так було.

Третій спосіб, яким література дає собі раду з тяжкими 
питаннями еміграції — це зовсім  н е звертати на них уваги. 
М ожна б сказати, щ о адела'ідські поети, про яких була мова 
раніш е, вибрали такий ш лях у  приватну проблем атику. 
М ожливо, щ о через це їх , з  усіх українських письменників в 
Австралії, найтяжче віднести до специфічно української куль
турної стихії. Тому вони, мабуть, найбільш доступні неук
раїнській читацькій публіці. Лідія Далека займала чи н е най
більше сторінок у  збірці перекладів, щ о їх  виконав австралійсь
кий поет М оррісон: “Українські поети Австралії” (1973).20 
Серед найкращих поезій  Дмитра Чуба ті, що н е ставлять собі 
ж одної мети, крім висловлення духовного стану чи враження:

Ніч похмура, віч холодна 
Чорні звісила полотна 
На вікно.
Все шумить дощем та стука,
Та полоще сірі ф уки  
Знов і знов.
А ліхтар, немов метелик...
Світ блідий у  темінь стеле,
У пітьму.
Він тремтить, неначе в корчах,
То безсило лиже ночі 
Чорний мур.
Спить усе чадрою вкрите,
Де недавно був розлитий 
Творчий день.
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Тільки десь у  спазмах вітру 
Розгойдались буйно віти,
Шум ід е .и

Четвертий тип ук р аїн сь к ої літератури в А встралії — 
елегійний. Вживаю цей термін вільно у  значенні, “такий, щ о 
висловлює смуток, пов’язаний з  утратою того, щ о м инуло”. 
Твори, що належать до  ц ієї категорії, стають усе численніш и
ми. На перших етапах української літератури в Австралії існу
вала чітка межа м іж  оповіданням і спомином. Спомини запо
внювали значну частину ранніх “Н ових обріїв”; до  їхньої те
матики належали героїчн і м ом енти визвольних зм агань, 
визначні особистості та події з символічним значенням. Щ о 
ж до оповідань, то в них загалом розроблялися сучасні сю ж е
ти. Але в ш остому “Н овому обр ії” (1980) жанрові риси спога
ду зустрічаємо вже в більш ості оповідань; модальність спога
ду домінує над усією  худож ньою  прозою . Ш ість із дев’ятьох 
оповідань відтворюють фіктивний час, щ о належить д о  м и
нувшини, яка давно щ езла. Ц і ф іктивні або напівфіктивні 
минувшини трактуються або ідилічно, або героїчно. Також  
ідилією є “Лист з минулого” Ф едора М иколаєнка, який р оз
повіддю в перш ій особі відтворює “незабутнє кохання”; як  
приклад героїки можна б згадати “В обіймах лісу” Бож енни  
Коваленко, оповідання про хоробрість ж інки, яка допомагає 
воякам УПА. Спеціяльний варіант таких псевдомемуарів — 
це оповідання, які намагаються висвітлювати контроверсійні 
моменти недавньої української історії. “М орозиха” Л ю би К у
ценко, наприклад, поруш ує тем у українсько-єврейських  
взаємин під час Д ругої ситової війни. Д о ц іє ї категорії нале
жать такі спогади у  ф ормі повістей чи романів як, наприклад, 
“Замок над Водаєм” (1964) Сергія Домазара і “У  вирі бороть
би” (1971) Юрія Борця, але н е спогади суто документального 
характеру, як “Заметений шлях” (1974) К узьми К аздоби.

Якщо елегійна група української літератури в Австралії 
переносить бажану тотожність ідеалів з  дійсністю  в минуле, 
сатира стверджує, щ о такої тотожности під сучасну пору немає 
і судить українську спільноту за  тими цінностями і стандар
тами, які обстою є сама спільнота. Я кі це цінності? — ц е збе
реження української мови й звичаїв, засновування українсь
ких родин, жертовна праця в громадських організаціях, праг
нення волі для рідного краю, вороже ставлення до  всіх аспектів 
радянської дійсности. Ц і аксіоматичні вартості залишилися 
поза критикою в літературі, я к ів  українському громадському 
житті в Австралії загалом. Сатира ніколи н е ставить її під
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сумнів, а засудж ує тих, хто грішить проти них. А  оскільки 
патріотичні цінності часто н е віддзеркалюються в практич
ному житті української спільноти, яка дедалі більш е асимі
люється й зближується з австралійським суспільством, сати
рик має чимало можливостей обвинувачувати свої жертви в 
лицемірстві. Суперечність між  патріотичною риторикою і ма
теріалістичним способом  життя, зокрема, цікавить Лесю  Бо- 
гуславець (псевдонім Олександри Ткач) у  ї ї  збірці сатирич
них гуморесок “Який Сава, така й слава” (1979). Авторка — 
любителька українських приказок; вони щ едро розсипані в 
тексті, частково як гумористичний засіб, а частково для того, 
щ об підсилити погляд сатирика авторитетом традиційної на
родної мудрости.

Загалом українська сатирична проза в Австралії зберігає 
лагідний, фейлетонний, гумористичний тон. Вона з  усміш 
кою спостерігає непослідовності й  абсурдності українського 
життя, але майже завжди без антагоністичного загострення. 
Нещодавно три автори — всі довголітні дописувачі до  м ісце
вої преси —видали збірки арабесок, анекдот, скетчів і в одно
му випадку одноактівок: Опанас Бритва (псевдонім Ореста 
Барчинського) —”1 таке буває” (1980), Богдан П одолянко — 
“Любіть життя” (1982) і Грицько Волокита (псевдонім  Яро
слава Масляка) —”Дар Лю бови” (1983). В кож ному з цих 
збірн и к ів  сатира ставиться поблаж ливо д о  форм життя 
загалом, а еміграційного життя зокрема, хоч і знаходить у 
ньому чимало дивних або й сміш них деталів.

Цього аж ніяк н е можна твердити про сатиричну поезію  
Зої Когут. ТУг раціональність, гуманність і гідність є  непри
миренними ворогами фальшивого патріотизму, глупоти, жорс
токосте й  вузькосте. Рідкісна чутливість до  слова, віртуозне 
орудування неповними римами, продумане відхилення від 
клясичних розмірів — усе це надає поезіям  Зої Когут ф ор
мальної тугосте, динамізму, енергійносте, а сатиричній пер
соні — авреолю суверенносте й авторитету. Її “Культурні ара
бески” (I960), щ о потім стали ядром однойм енної збірки  
(1969), є , мабуть, найгострішим засудженням прірви між ри
торикою й дійсністю  в житті української еміграції в Австралії:

Є в нас мужі, ідо розпинають 
себе на громадських хрестах, 
вони зі скромністю страждають 
на самовибраних постах.
За це вони не вимагають 
ні лаврів, гімнів, ні вінків: 
їм  вистачає подив світу
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і  точне функції ім ’я, 
щоб зналн всі, хто є  ней “я”, 
і  щоб колись надгробна плита 
гласила: “Тут лежить Макар — 
достойний муж і  секретар.
Він посвятив життя ідеї, 
і  жив він, і  живився нею, 
писав листи, складав горою, 
поки й помер від геморою.
Тож спи спокійно в небесах.
Ми підем по твоїх стопах!”52

Зоя Когут не переборю є невдоволення Австралією, яке ми  
обговорювали раніш е. Навпаки, вона, мабуть, єдина, щ о відоб
ражує острах і відчуження в австралійському м істі. А ле, хоч  
вона не мож е примирити свого читача з  Австралією і  навіть 
не намагається цього робити, вона часом дає читачеві приєм 
ність піднестися вище своєї прибраної країни:

Під наш ої плянети грубим пасом , (Там, д е  б носились  
підпгганці землі) Лежить, забута долею  і часом, Велика латка 
на блакитнім  тлі. Згори  — н адщ ербл ена, п ідгр и зен а  
здолини, На колір сухаря, пожовклого з нудьги, Стирчала 
загадкова ця країна, Наїживш и д о  світу береги ...23

Хотілося б закінчити цей огляд самоспрямованим питан
ням: чого досягла українська література в Австралії? На це 
питання існують дві відповіді — одна для песим істів, друга 
для оптимістів. П есимісти готують собі вічне розчарування, 
вимагаючи від життя завжди тільки максимум. В ід літератури 
песимісти вимагали б , щ об вона давала суспільству, для яко
го вона написана, ем оційне та інтелектуальне знаряддя для 
чесної, неілю зорної самоінтерпретації. В они вимагали б , щ об 
література входила з  читачем в діялог про ключові питання 
його життя. П есиміст, оцінивш и українську літературу в Ав
стралії на підставі цих критеріїв, напевно був би невдоволений  
нею. Він звернув би увагу на те, щ о ця література н е розгля
нула серйозно ідеалів і принципів , за  яким и українська  
спільнота в Австралії намагається жити. В ін побачив би  сум 
ну й загрозливу послідовність у  том у, щ о після майж е чоти
рьох десятиліть щ е далі немає ж одного визнаного українсько
го автора, який народився б в Австралії. Він м ож е навіть на
рікав би на те, щ о ця література н е звернула уваги на течії й 
рухи в західніх літературах, а жила й  ж иве традиційною , на
віть консервативною, естетикою .
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На щастя, серед українців небагато песимістів. Для оп
тиміста краса вірша Далекої, багатство історичних картин 
Лазорського, насолода, якої н е можна не відчути, чигаючи 
Зою  Когут чи Невана Грушецького — це позитиви, які вип
равдовують самих себе. Оптиміст дивуватиметься й радітиме, 
щ о в такій невеликій українській спільноті, як австралійська, 
все таки зародилася українська літературна творчість. А  щодо 
майбутнього ц ієї літератури — він усміхнеться і скаже: "якось 
то воно буде!”.

В основі статті — доповідь, виголошена в Едмонтоні, Нью-Йорку і 
Мельбурні в 1984 році. У скороченій формі опублікована англійською 
мовою як: Aspects o f Ukrainian Literature in Australia. / /  Writing in Mul
ticultural Australia 1984: An Overview, ред. Jacques Delaruelle та ін .— Сідней: 
Australia Council, 1985.— C.70—77. Українською мовою опублікована 
спочатку в скороченому варіянті у  журналі “Нова думка" (Вуковар, 
Ю гославія).— 1986.— Т. 15.— N  53.— С.36—39, і, вкінці, у  варіянті, 
запропонованому тут (Сучасність.—1988.— Т. 28.— N  4 .— С .31—47).
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Переміщена муза: 
українська поезія в Австралії

Бо чи весна, чи не весна,
Дня нас тут, друзі, чужина,
І  д е  н ам  всім  — ви лази ть б о к о м .1

Українська література існує в Австралії від часу поселен
ня післявоєнної хвилі іміТрантів. Вона — література — за аб
солютними мірилами невелика, але, якщ о брати д о  уваги 
кількість и публіки, є  явищем помітним. їй  притаманна чи
мала стабільність щ одо тем атики, форм та естетичного 
щ дф унхя. Загалом, поети, які писали на початку періоду по
селення, пишуть і сьогодн і Д о них приєдналася Генерація, 
яка, хоч дещ о молодш а, поділяє їхн і поетичні погляди. Через 
це п оезії, щ о з ’явились у  перш ому (1954) і  сьомому (1985) 
числі альманаху “Н овий обрій” , настільки п одібн і, щ о їх 
можна вважати приналежними д о  одн ієї творчої епохи.

Українську поезію  в Австралії мож на схарактеризувати за 
допомогою  метафори переміщ ення, бо вона займається пере
дусім фактом еміграції й  н е намагається вмістити себе в новий 
контекст — наприклад, у  літературний процес країни посе
лення чи української еміграції в цілому.

Українці приїхали до  Австралії м іж  1948 і 1952 роками. 
Теперіш ня величина спільноти — близько 30.000 осіб , з  яких 
більшість ж иве в столичних м істах австралійських штатів. 
Найбільші групи зосередж ені в М ельбурні, С іднеї й  Аделаїді, 
де й  сконцентрувалась літературна діяльність. П оети, як і всі 
літератори, були частиною кількісно невеликої інтелігенції. 
Багато з  них н е змогло влаштуватись на роботу за  своїм  фа
хом , і зовсім  небагато з  них мали зв’язки з  австралійськими 
діячами культури. М айже всю українську поезію  в Австралії 
творили поети, народж ені в Україні. Генерація, щ о народи
лась в Австралії, хоч і піднялася швидко п о соціяльній дра
бині, дала зовсім  небагато поетів. Винятки становлять Ми
рон Л исенко, англомовний поет, який при кінці 80-х років 
привернув до  себе увагу австралійської літературної критики, 
та Ірина Романовська.

Ш естеро поетів мають власні збірки, щ е чотирнадцять 
знайш ли місце в трьох антологіях австралійської української
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поезії: “З-під евкаліптів” (1976), “П івденний хрест” (1980) та 
збірка перекладів Р.Г.М оррісона “Australia’s Ukrainian Poets” 
(“Українські поети Австралії”, 1973).

Сімнадцять інш их друкувались бодай один раз на сторін
ках “Нового обрію ”. Але загальна поетична продукція н е  була 
великою. Зовсім небагато поетів мали бажання й можливість 
писати регулярно. Збірки Л ідії Д алекої, Зо ї Когут і, можливо, 
Василя Онуфрієнка віддзеркалювали поточне поетичне зусил
ля. Інші антології були здебільш ого ретроспективними.

Поети вміщували свої твори в україномовній пресі Австра
лії і, зрідка, інш их країн діаспори. Д ехто виступив у  “Слові”, 
альманасі українських письменників в екзилі. Але найваж
ливішим органом для їхньої п оезії був і є  альманах “Н овий  
обрій”, започаткований 1954 року. Восьме число вийшло у  
1989 році. Альманах редагує його творець Дмитро Н итченко 
(нар. у  Зінькові, 1905; псевдонім и Дмитро Чуб і Остап Зірчас
тий) під егідою  Літературно-мистецького К любу ім . Василя 
Симоненка в М ельбурні (1954—1958 і 1966...). клуб організо
вував регулярні поетичні вечори й  видав альманах “З-п ід ев
каліптів”. Збірку “П івденний хрест” видав М овно-літератур
ний гурток в Аделаїді.

П оезія, яка постала в цих умовах, носить на собі очевид
ний знак еміграції. Поета й  публіку єднає досвід болісного 
виходу з батьківщини й  часто н е менш  болісне сприймання 
умов нової країни. П оети загалом намагалися висловиш  п о
чуття й переконання спільности, яку о б ’єднують такі спільні 
пережитая. Українська поезія в Австралії, отж е, йрагнула бути 
доступною для ш ирокої публіки. Вона загалом не відгукну
лась схвально на естетичні принципи модернізму. Оскільки 
більшість поезій було написано з орієнтацією саме на цю публі
ку, нам вигідно її  категоризувати за тими реакціями, які вони  
намагаються викликати. М ожна виділити три трупи: елегій
ну, декляративну й сатиричну. Елегійна поезія віддзеркалює 
смуток, пов’язаний з утратою рідного краю, декларативна — 
підтверджує основні патріотичні ідеали спільноти, а сатирич
на обстоює ці ідеали, беручи під обстріл тих, хто їх  втрачає. 
Правда, не вся поетична творчість вкладається в ц і три кате
горії. У багатьох поезіях аделаїдських поетів Л ідії Д алекої та 
Євгена Зозе, наприклад, руш ійною силою є бажання створи
ти естетично цінний твір та поділитись ліричним почуттям.

Почнемо з елегійної групи. Я к майже всі нові поселенці в 
Австралії, українські поети в цій країні звернули увагу на н е
звичність рівного, сухого, виснаженого австралійського крає-
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виду. Більшість використало різницю  у краєвидах Австралії й 
Европи як символ ностальгії та прагнення повернути втраче
не. Винятків небагато; серед них вірш Ірини Н аріж ної “Лист 
з Австралії”:

У нас зима: квітуть морелі 
і евкаліпти всі в квіту.
А там, де буш, де пнуться скелі, 
мімозу віледищ золоту: 
прозора, ніжна фібролиста,— 
вона свої весняні сни 
мережить соняшним намистом 
хоч так далеко до весни...
А синє небо океаном... 
а з океану мчать вітри... 
і квітне, квітне полум’яно 
чудове дерево — флейм тр і...2

Наріжна без вибачення вводить австралійські слова (“буш” 
—ліс і “флейм трі” — “дерево-полум’я”) в свій поетичний 
лексикон і вважає нову країну — бодай граматично — своєю 
вчасною: “У нас зима”. Тільки Пилип Вакуленко, мандрівник 
і любитель екзотики, виявляє подібне безцроблемне сприй
няття нового ляндшафту.

Натомість є багато ліричних відгуків на нове оточення, яким 
характерна обережність, а то й ворожість. Лідія Далека вис
ловлює здивування й віддаленість:

Небо — уже напідпитку — 
тулиться й дужче хмеліє 
і, не рахуючи збитків, 
щедро ллє вина в сулії. [...]

Квіти, якісь напівсонні, 
липнуть від меду іустого.
Я тут — глядач безсторонній, 
тільки здивований з того.3

Василь О нуфрієнко відчуває, щ о нове природне середови
ще не тільки чуже, а й вороже:

Вночі прохолоди не знайдеш, мабуть, і в печері, 
Краплини роси — найдорожчі, як щастя, як рай...
А тиша пекуча — і в вікна, і в стелю, і в двері,
І звідкись шепоче хтось тихо й лукаво: “Звикай!”4
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Онуфрієнко навіть вписує в історію лірики природи новий  
мотив: відкинення естетичної спокуси привабливого крає
виду:

З гір манять просторами тихі долини,
З долин манять вгору зелені горби.
Та голос зненацька до серця прилине:
“Ти їх  не люби, не люби, не люби!"3

Не менш  показовим для почуття переміщ ености є бажан
ня знайти відповідне розуміння нового краю, щ о його вис
ловлює Зозе: “Дай нам збагнути твоєї краси!”6

Час не зм ’якшив почуття відчуж еносте в новому краєвиді. 
З нього поети продовжують черпати матеріял для своєї твор
чосте. Боженна Коваленко (нар. у  К иєві, 1924), яка стала дру
куватись відносно п ізно, поєднала відчуження з темою на
півзабутого ляндш афту, який вона наново відтворює, ком бі
нуючи ряд знайомих його елементів:

Тож на спомин мені принеси 
Полонини в зеленім намисті,
Позбирай всі краплини роси 
У лапатім капітановім листі.7

Емблемами батьківщини, щ о їх  вживають майже всі п о 
ети, стали явища природи, яких в Австралії немає: “гаї далекі” 
та, зокрема, сн іг.8'9

Втрачений краєвид став поетичним скорописним знаком  
для інших втрат. Втрата родинних зв’язків з рідними трак
тується рідш е, мабуть, тому, що таку тематику тяжче відтво
рити якимись устійненими поетичними загальними місцями. 
В Онуфрієнка, однак, є ряд таких віршів: до них належить і 
його цикл “Сестрі”.10 Він також ефективно зобразив і психо
логічну прірву, яка відмежовує іміґранта з його культурною  
спадщиною від м ісцевого жителя:

Здається нам, що птиця все співає.
А в пісні тій пташиній, може, плач.
Ніхто з нас слів незбагнених не знає.
Пробач ж е, птице втомлена, пробач.

Так біль і наш, збережений у  пісні,
Укладений в старий сумний мотив,
В часи важкі, години лиховісні,
В широкім світі думою ходив.
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І що чужим? Найтяжчі наші муки,
Щ о залягли в душ і у  нас на дні —
Лише слова, лише барвисті звуки,
Лише пісні, незбагаені п існ і.11

Другий типовий вираз переміщ еної в Австралію українсь
кої п оезії — це те, щ о м и вищ е назвали декляративною по
езією . Функція її передусім ритуальна: вона потвердж ує ос
новні цінності спільноти, а саме: патріотизм, праця в українсь
кій громаді, втримання української культурної самосвідомосте 
й  мови, гнів, викликаний колоніяльно залежним становищем 
України та црагнення її незалеж носте. Така поезія має життя 
поза друкованою сторінкою: вона часто декламується на на
ціональних святах, які відіграють важливу ралю у  зорганізо
ваному культурному житті спільноти. Зміст та ем оції, а теж 
велика частина символіки й стилістики такої п оезії наперед 
задані ситуацією, в якій вона сприймається, і не дивно, що 
поезії цього типу рідко досягають рівня незалеж них поетич
них ріш ень. Деколи вони залишаються просто ритмічною та 
римованою публіцистикою.

Найчастіше розроблювані теми — це визначення поетово
го почуття стосовно України;12 шана подіям, які мають виз
начне м ісце в патріотичній історіографії (наприклад, Зимові 
походи та д ії У П А ),13 і, найчастіш е, національні герої: Тарас 
Ш евченко,14 Леся Українка,15 Іван Котляревський,16 Симон 
Петлюра,17 Валентин М ороз,18 та ряд інших. Темою п оезії ста
ли, зокрема, члени правозахисного руху в Україні 60-х, 70-х і 
ранніх 80-х років. їхн і прізвищ а часто вживаються в сполуці 
одні з одними, щ об досягти ефекту ампліфікації, як ось у 
вірші Божени Коваленко “Н ескореним”:

Ти, краю, дав Строкатих і М орозів,
Незламаних тортурами синів,
Ряди Світпичних, Горських, Чорноволів, — 
Відвагою їх  душ і запалив.15

Така поезія високо цінить самопосвяту, хоробрість і часто 
характеризується гіперболізованою романтичною образністю. 
Такою, наприклад, є поема Василя Онуфрієнка “Петлюра”.

Подеколи у  віршах можна знайти спробу поєднати основні 
Ідеали суспільства з  щ оденним життям, зокрема заклики ко
ристуватись українською мовою. Як правило, однак, осмис
лення життєвої дійсносте приводило поетів або д о  меланхо
лії, або д о  сатири.
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Зоя Когут (нар. у  Сумах, 1925) у  своїх сатиричних “Куль
турних арабесках”, надрукованих 1960 року у  “Н овому обри”, 
на карнавальному тлі громадського балю розкриває різнорід
ні лицемірства й деф орм ації, що можуть виникнути в умовах 
еміграції. О б’єктами критики стають ті, щ о сміховинно нама
гаються наслідувати культуру країни поселення й  таким чи
ном зраджують і свою культурну спадщ ину, і себе. В “А рабес
ках” визначено новий літературний тип: еміґранта-філістра, 
викривається прірва між  удаваним і дійсним . Д инамічне й  
впевнене трактування чотирьохстопного ямба, вміння ство
рювати епіграматичні рими, подавати іротескні деталі та чут
ливість для ірраціональностей усної мови — всі ц і риси спри
яли успіхові “Культурних арабесок”.

Не менш вдалим в поезіях Зої К огут є  перетворення за
гальних бід у конкретні карикатури. Та частина “Культурних 
арабесок”, яка описує сам баль, подає фрагменти діялогів, 
які рівночасно і охарактеризовують, і  розмасковують мовця: 
новоспеченого матеріяліста, по-дитячому захопленого новою  
автомашиною; старосвітського педанта, який наполягає на 
“модності” цілування ручок; напІБІнтеліґента, який прагне 
відновити класові снобізм и передвоєнної Европи; дамочку, 
яка маніфестує успіхи власної культурної асиміляції тим, щ о 
вміщує англійські слова в свої розмови; і цілий ряд типів, 
характерних не тільки емігрантським спільнотам: п ’яниця, 
оповідач військових анекдотів, сантиментальна ж інка.

Сатира Зої Когут належить до  т ієї категорії, щ о її  канадсь
кий критик Нортроп Фрай називає “сатирою високої нор
ми”: вона базується на позитивних принципах, які, на погляд 
автора, повинні бути основами поведінки лю дини в суспіль
стві. Для Зої Когут такими принципами є  гуманність, толе
рантність, раціональність і щирість — цінності загальнолюдсь
кі. З другого боку, її сатира спирається також на основні ідеали 
української спільноти. Саме перекручення й  приниження цих  
ідеалів вона засудж ує.

Щ одо цього К огут поділяє погляди Опанаса Бритви та 
Ярослава Масляка, сатириків-прозаїків. В сі вони залишають 
основні ідеали спільноти недоторканими для сумнівів, бо  вони  
— ідеали — є Гарантом бодай певної міри єдности й гармо
нії.20 Це не означає, однак, щ о обмеж еність основних ідеалів 
ніким не відчувалась. Зокрема, Зоя Когут* у  її другій, тоном  
темнішій, збірці “Кучерявий дам ” (1974) переходить до  п е
симістичних запитань, хоч ознаки такого настрою з ’являлися 
й раніш:
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Не питайся, чому ти живеш,
Пощо топчеш підошвами милі...
Глянь навколо, бідако!
Невже ж Ти в житті цім не винайшла цілі? (...)

Заспокійся! Живи просто так,
Щ об від нині до завтра дожити.
А чому? Звідки? Пощо і як?
Просто так... Щ об на той світ поспіти...21

Такі проблеми не специфічно українські. Когут поруш ує 
їх  у  поезіях, які розпитують про напрям людського розвитку, 
про ролю незалеж ної думки в сучасному суспільстві, про со- 
ціяльні та емоційні напруги в сучасній сім ’ї. Оскільки Когут 
не розв’язує цих питань і не вдовольняється моделями світу, 
в яких страждання виступає як невід’ємна частина станови
ща лю дини, її лірична поезія, на відміну від сатири, часто 
сповнена меланхолії, яка близька до відчаю. Ц ей песимізм  
виражається в її символіці (заметений шлях, цвіт яблуні, що 
опав),22 і фіксується в її філософських роздумах:

Цигарки кучерявий, легкий дим,
Прозорий дим, немов солодкий спогад.
Не линь за ним! Не щдносись за ним!
Твоїм думкам заслонена дорога.

Куди ти хочеш з буднів утекти?
Кого в житті хотіла б наздогнати?
Забудь! Залиш! Чи не потрапиш ти
нарешті вже нічого не бажати?23

Заперечення буття, однак,— це тільки одна з відповідей на 
всесвітній біль, щ о виражається в п оезії Зої Когут. Бувають 
м оменти, коли вона висловлює надію  як для української 
спільноти ("Осанна”), так і для всього світу. Деколи ця надія 
має релігійний характер ("Хрест”), деколи вона набирає форму 
прагнення перемоги розуму над глупотою ("Отче наш ”); час
то вона пов’язана з ідеєю  незіпсованої молоді, яка може ство
рити краще майбутнє ("Вудсток”, "Молодость”, "М олодечі 
протести”).

Крім поезії Зої Когут в українській літературі Австралії 
небагато віршованої сатири. Цікавою все ж  таки є пародія на 
баладний стиль Ш евченка, "Австралійська балада” Опанаса 
Бритви (псевдонім Ореста Барчинського).

Із вище цитованих поезій  вццно, що загалом українські 
поети Австралії дотримуються традиційних норм. Н е відки-
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даючи їх, навпаки, натякаючи на традицію неокласиків,—Лідія 
Далека (нар. у с.М иронівці біля Дніпропетровська, 1899; п о
мерла: Аделаїда, 1983) виявляє розуміння для естетичних праг
нень модернізму. У вірші “П еред абстрактними картинами”, 
який було створено під враженням творів аделаїдської маляр- 
ки-художниці Мстислави Ч орній, вона відтворює процес, за  
яким абстрактні форми й  кольори набирають значення:

Іржа і жовть в жалобі над землею, 
де шелестіла ковила-трава.
П ід фіолетно-чорною ріллею  
лягли зомлілі рухи і слова.

Мов черепки трипільські пильно клею 
і не вгадаю: мертва чи жива 
канва змагань за кольорів права.
А вже той змаг народжує поволі 
і звук, і рух, і хвилі врун у  полі.24

Завдання ц ієї п оезії, очевидно, інш і, ніж  у  випадку других 
віршів, представлених у  цій статті. Далека створює густо асо- 
ціятивну і зовсім не однозначну структуру слів, яка не піддаєть
ся парафразам. Читач повинен співтворити вірш —знаходити  
власний емоційний еквівалент для, наприклад, картин “зомлілі 
рухи і слова”, щ о лежать “під ф іолетно-чорною  ріллею”. У  
цьому вірші загадки тексту відтворюють загадковість його 
об’єкта, абстрактної картини.

З огляду на увагу Далекої до  естетичних цінностей та лю 
бов до простору, гармонії й  симетрії, її порівнювали з  ук
раїнськими неоклясиками.25 Доречність цього спостереження 
можна перевірити на поезії “Ф ікуси”, яка прагне відтворити 
архітектурний характер цростору м іж  землею  та віттям веле
тенських дерев, а також і взори тіней, і тиш у, які тут пану
ють.

Подвір’я це — тут не почуєш кроків, 
усе поглинуть фікусів масиви, 
їх  тіней ш іт на мур насів, на сивий, 
наліг на брук вагою сотні років.

А корінь рве хідник широкий, 
він напирає знизу, що є сили, 
і там, де листу й хмизу натрусило, 
встає тупим закам’янілим боком. 26

Тонкий контроль над ритмом і схильність до замкнених 
поетичних форм, зокрема сонета, підкреслюють неоклясич-
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ний нахил поезії Далекої. Інш і риси її творів, однак, можна б 
вважати імпресіоністичними: захоплення світлом, тінню , ко
льором та звуком і їхнім  впливом на сприймала, як у  поезії 
"Настрій”.

Євген Зозе (нар. у  Полтаві, 1917), також житель Аделаїди, 
сповідує подібне розуміння п оезії, хоч його вірші н е такі ком
пактні й  вироблені, щ одо форми, як у Далекої. Зозе єдиний  
серед українських поетів Австралії відкинув клясичні розміри  
й шукав вільніших форм. Його “Австраліяда”, присвячена Лідії 
Далекій, мож е бути прикладом його фрагментарної синтакси 
і монтажів непов’язаних картин. У Зозе відчувається відгомін 
(правда, зовсім  н е урбаністичний) Михайля Семенка:

Орбіти,
квадрати,
евкаліпти.
Простір ліній у ніщ о...
Гігантом фікус,
Рожевих ліній 
Голубоокий континент.
Пелюстки тут — 
моменти напруги.
Регіт кукабари. 
бари,
реклами — 
плями.
Подруги усміх — 
успіх,
І крок вперед.
Ідем.27

Далека й З озе спілкувались з австралійським поетом  
Р.Г.М оррісоном і перекладали його п оезії. М оррісон, з і свого 
боку, переклав їх  та дванадцять інш их українських поетів 
Австралії. Переклади вийшли 1973 року, але томик звернув 
на себе небагато уваги і не став початком діялогу між поета- 
ми-українцями та поетами з інш их культурних традицій.

Українська поезія продовжувала розглядати передусім те
матику переміщ ення. Вона не змінювалася й н е еволюціону
вала в естетичному пляні і н е зазнала значних впливів ав
стралійського літературного процесу чи новацій в поезії ук
раїнської діяспори.

В основі статті — доповідь, виголошена під час конференції “Be
yond Tradition: A  Symposium on Contemporary Ukrainian Poetry” (Поза 
традицією: Симпозіюм на тему сучасної української поезії), Оттавсь-
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кий університет, Канада, 4—6 жовтня 1985. Опублікована англійською 
мовою як: The D islocated Muse: Ukrainian Poetiy in  Australia, 1948— 
1985. / /  Canadian Slavonic P ap ers.- 1986.— T. 28 .— N  2 .— C .187—204, a 
потім у скороченій і злегка осучасненій формі українською мовою з 
теперішньою назвою у кн.: Поезія 90.— Випуск 2, ред. Л.В.Голота.— 
К.: Рад. письменник, 1990.— С. 139—152.
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Гумор і сатира 
в українській літературі 

Австралії

Нам уж е доводилося писати про те, щ о в українській літе
ратурі Австралії важливу ралю  відіграє факт еміграції і прірва 
між привезеним и ідеалами громади та соціоеконом ічною  
дійсністю в країні поселення.1 Тут збираєм ося підтвердити 
цю тезу щ одо конкретної категорії текстів: творів сатирично
го і, більш загально, комічного характеру. Дотримуємося звич
ного визначення, за яким сатиричним вважається все, щ о ви
користовує гумор, дотеп чи інш і аспекти комічного для того, 
щоб звернути увагу на вади лю дської природи чи суспільства, 
а комічним —все, щ о пов’язане з  насолодою  від см іху чи п о
смішки.2 Значна частина української літератури в Австралії 
належить до цих категорій. Збірки “Культурні арабески” (1969) 
та “Кучерявий дим ” (1974) З о ї К огут — то, переваж но, сати
ра. 19S6 року вийшла друком довга бурлескна поема Василя 
Онуфрієнка “Сталін у  пеклі”. У  1973—1983 роках з ’явилися 
три збірки гумористичних оповідань, фейлетонів і, в одному  
випадку, одноактівок: “Який Сава,така й  слава” Л есі Богу- 
славець (псевдонім Олександри Ткач). “І таке буває” Опана- 
са Бритви (псевдонім Ореста Барчинського) і “Дар лю бови” 
Грицька Волокита (псевдонім  Ярослава М асляка). У  цьому 
контексті слід згадати також збірку мемуарів та коротких опові
дань Богдана Подолянка “Любіть життя” (1982), в якій майс
терність автора як гумориста, відома з  його колонок в сіднейсь
кій газеті “Вільна думка” , оживлює його відтворення мину
лого. Д о категорії ком ічної літератури належать дві з  усіх  
дев’яти індивідуальних зб ір ок  п оезій  та чотири з  дев ’яти 
збірників короткої прози. Крім цього, кож ен із дотепереш ніх 
випусків альманаху “Н овий обрій” друкував на своїх сторін
ках такі твори, звичайно, в окремій частині п ід заголовком  
“Гумор і сатира”.

Вищеназвана література, доступна у  формі книж ок, стала 
головним дж ерелом для наш ого обговорення. Але нею  далеко 
не вичерпуються українськомовний гумор та сатира в Австра
лії. Зорієнтованість української спільноти на свої газети і на
явність радіомовлення українською мовою  створюють спри-
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ятливі умови для фейлетона. На самому початку 1950-х років 
впродовж короткого часу в Аделаїді, а потім у  М ельбурні ви
ходила сатирична газета “Перець”. Театральна діяльність у 
більших центрах поселення була базою  для написання певної 
кількосте оригінальних, але загалом ефемерних, драматич
них текстів, здебільш ого комічних, а подеколи сатиричних. 
Авторами таких текстів були Омелян Бучацький та Ю рій Су- 
ховерський у С іднеї, а в М ельбурні — Слава Болюх, Зоя К о
гут та Ярослав Гевко. Дуже небагато з цих творівбуло зібрано 
або бібліографічно зафіксовано, тому їх  н е можна використа
ти в наш ому дослідж енні.

Таким чином, у  цій статті не збираєм ося подавати повного 
опису досліджуваного явища. Н е маємо також наміру давати 
оцінку окремих творів з огляду на повний канон естетичних 
критеріїв літературної вартосте. С пробуємо, натомість,—по- 
перш е, розкрити домінантні форми, тематику та ідеї гумо
ристичної і сатиричної української літератури в Австралії і, 
по-друге, накреслити певні моделі зрозуміння цього явища.

В українській літературі Австралії “гуманний” гумор, що 
його Сгівен Лікок назвав “добродуш ним спогляданням непо- 
слідовностей життя”3, зустрічається найчастіш е в короткій 
прозі. Такі твори часто висловлюють переконання, щ о недо
сконалість та абсурдність є характерними н е тільки для ук
раїнської емігрантської спільноти, а й  для людської природи 
взагалі. Вони сприймають цей факт не з обуренням і протес
том, а з резиґнацією  та толерантністю. Т е, щ о Ярослав Мас- 
ляк сказав про Опанаса Бритву, могло б так само стосуватися 
цілого корпусу фейлетонної літератури: “це тонкий психо
лог, великий гуманіст-’’миролюбець”, який любить людей і 
показує їх  з  добрими і недобрими сторонами, але дивиться на 
них “примруженим оком” з поблажливістю філософа-стоїка. 
А коли ж  картає кого, то є в цьому більше дружнього на- 
пімнення, ніж  гострої, їдкої сатири”.4

Улюблені о б ’єкта цих “поблажливих ф ілософів-стоїків” — 
це р ізн і прояви українського емігрантського життя. Бритва, 
наприклад, висміює типовий виступ на засіданні якогось комі
тету чи промову під час зібрання громадської академії, а Мас- 
ляк вибирає такі комічні сю ж ети, як перетворення Тижня 
поневолених народів на карнавал моди або зм іну характеру 
жертводавця на добрі цілі після появи автоматів для азартних 
ігор в українському громадському приміщ енні. Леся Богусла- 
вець іронічно фіксує ефект нудьги, який може виникнути під 
час громадських імпрез: “Як можна про тих самих поетів, 
письменників чи події щ ось нове сказати? І для чого нове
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казати? Так, ідеш  на академію, сідаєш  і вже наперед знаєш , 
про що говоритимуть”.5

У багатьох випадках ефект комічного створюється внаслі
док неспівмірности між  серйозним  наміром якоїсь ініціятиви  
(демонстрації, цромови, політичної заяви, мистецького вис
тупу чи меценатської пожертви) і невибагливим рівнем, на 
якому цей намір реалізується. Цю техніку застосовує Опанас 
Бритва у ф ейлетоні “Д ещ о про засідан н я”. В ін  починає 
мовним жартом, обігруючи р ізн і значення дієслова “засіда
ти” і підказуючи читачеві таким чином, щ о засідання — це 
своєрідна і небезпечна засідка. Далі Бритва забавляє читачів 
парадоксом: якщ о в раціональному світі п ід  час засідань  
здійснюється контроль над працею  організацій, то в еміг
рантській спільноті вся праця організації, властиво, складаєть
ся із засідань. Довівш и таким чином, щ о засідання важко кля- 
сифікувати за ф ункцією . Бритва ш укає якоїсь інш ої основи  
для їхньої клясифікації і, вкінці, пропонує класифікацію за  
довжиною: “Засідання тривають годину, дві, десять, часом і 
три дні. Такі триденні мамутові засідання називають звичай
но з’їздами.6

Справи, які обговорюються під час засідань, поділяються 
на “справи формальні” та “інш і”. Описавши справу формаль
ну, як магічну формулу, щ о дозволяє будь-кому, хто її  вико
ристовує, говориш  навмання на будь-яку тем у, Бритва у  ф ей
летоні далі сам застосовує “структуру навмання”. Він осм ис
лює фактори, які обмежують довж ину промов (голод, втрата 
голосу, ф ізіологічні потреби), продовж ення засідань і труд
ність їх закінчиш . Двічі він переходить д о  теми, улю бленої 
серед гумористів-чоловіків; дружина як ворог чоловічої вигоди 
та свободи. У  цілому, цей мініятюрний нарис становить хи
мерну суміш криш ки та гумористичних спостережень. Гумор 
української прози в Австралії рідко відходить від ц ієї арабес
кової тональности, хоч часто він звертається д о  громадських, 
політичних та соціяльних проблем, н е позбавлених важли
восте: чи треба підтримувати культурні обм іни з  Українсь
кою РСР? Чому громада така чутлива на критику? Щ о відбу
вається серед українців другої Генерації і  як виглядатиме 
спільнота після відходу перш ої Генерації? Останнє питання, 
слід зауважиш , є  одним із найпош иреніш их в цілій українсь
кій літературі Австралії та в українському громадському ди с
курсі взагалі. З ним пов’язане повторне питання, “д е  діти  
наших патріотів і чому вони вже н е говорять рідною  мовою?” 
Цю тему зустрічаємо в творах Бритви,7 М асляка,8 Л есі Богу- 
славець9 і, в серйозніїпому контексті, Дмитра Чуба (псевдонім  
Дмитра Нитченка).10
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Важливий о б ’єкт комічного зображ ення в наш их текс
тах — це гумористичний герой. Ексцентрики та фанатики є 
стандартними елементами комічної літератури взагалі, а умо
ви еміграції створили ряд типів, прикмети яких легко підда
ються перебільш енню та карикатурі. Серед них зустрічаються 
збирач на різн і харитативні, патріотичні, освітні та релігійні 
фонди; український співак, який виступає на всіх можливих 
етнічних святах, за  винятком українських; продавець книг; 
виходець з і Східньої України, який н е може перестати диву
ватись своєрідностям галицького варіянту української мови. 
Зоя К огут у  циклі віршів “3 громадського альбому” фіксує 
існування “крикуна”, “балакуна”, “обмеж еного” і “матеріаліс
та” серед численних інш их типів,11 а Ярослав Масляк у “Гро
мадській зоології” вдається до  престарого сатиричного при
йому, алегоризуючи емігрантські типи у вигляді тварин.12

Звичайно так буває, щ о “сатира високої норми”, 13 як її 
називає Нортроп Фрай, представляє, бодай імпліцитно, якийсь 
позитивний ідеал, від якого зображ ена дійсність відхиляєть
ся. Такі позитивні ідеали існують недвозначно у всій українсь
кій сатирі в Австралії; ми називатимемо їх  тут і далі “установ
чими ідеалами” спільноти. Вони включають плекання ук
раїнської мови та фолкльору, створення українських родин, 
сумлінну працю в громадських організаціях та патріотичну 
свідомість. Для вираження цих чеснот деколи використову
ються символічні фігури з передеміґраційного світу — як анти
теза еміграційного занепаду. У  творах Бритви таким виступає 
Іван Ф ранко, який з ’являється оповідачеві уві сн і і засуджує 
розбрату житті української спільноти Сіднею. В “Культурних 
арабесках” Зої Когут виступають

Ш евченко, Леся і  Хмельницький,
Франко, Петлюра і  Ш едтицький.14

їхн і портрети, які висять в громадському приміщ енні, сим
волізують ідеали, визнані спільнотою, які навіть сатира не 
см іє ставити п ід сумнів.

Тут слуш но поставити собі запитання: чому ця прозора 
сатира така лагідна і чому в ній практично відсутній елемент 
іконоборства? Стандартний модель агресивної сатири, вираз
никами якої були англійці Свіфт, Дравден і П оуп, переміщує 
сатирика в уявне місце поза рамками сатиризованого суспіль
ства і вище від нього. Сатирик виступає як оборонець висо
ких цінностей, щ о їх  гріховно бракує в зображ еному суспіль
стві. Таке переміщ ення, очевидно, внаслідок специфічних умов 
еміграційного життя, неможливе для емігрантського сатири
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ка. І сатирик, і його читач є членами суспільства, цінності та 
інститути якого вони співтворили впродовж десятиліть після 
приїзду до Австралії. Важливість цього факту в соціяльній  
уяві українського емігранта відбивається у  майже універсаль
ній звичці усного та писемного спілкування вживати займ ен
ник “ми” щ одо т ієї групи емігрантів перш ої Генерації, яких 
об’єднують установчі ідеали.15 Групова льояльність, імпггігщтна 
в цьому “м и”, надзвичайно інтенсивна. Вона безповоротно 
заякорює сатирика в сатиризованому суспільстві: він н е м ож е 
іти в наступ дроти тцдставових ідеалів суспільства, за  генезу  
якого він співвідповідальний, н е втративши послідовности і, 
таким чином, сатиричного авторитету. З цього випливає, щ о 
установчі ідеали обороняє літературне табу; вони стають 
межами соціяльної думки і, рівночасно, позитивними норма
ми, що їх утверджує сатира.

Все ж  таки, хоч установчі ідеали і не підлягають будь-яко
му запереченню в публічній риториці, на практиці вони завжди 
мусили конкурувати з  конкретними соціальними та економіч
ними інтересами індивідуальних членів спільноти. Частина 
першої Генерації, зазнавш и успіхів в австралійському житті, 
стала байдужою до  української громади; рівночасно велика 
частина Генерації, вихованої або народженої в Австралії, асимі
лювалася в австралійський середній клас та його культуру. Ц і 
процеси обдарували сатирика легкими та постійними міш е
нями. Коли такі факти, як асиміляція, стають предметом са
тиричної уваги, майж е ніколи н е йдеться про мудрість самих 
установчих ідеалів. Навпаки, на передній плян виступає кри
тика індивідуумів за невміння реалізувати ц і ідеали. В одно
час ці невдачі подаються як якимось чином неминучі — як  
наслідки незм інних слабостей лю дської природи.

Коли ж  якийсь аспект установчих ідеалів все-таки ставиться 
під знак запитання (наприклад, у  деяких творах Л есі Богу- 
славець та Зої К огут), це мож е відбутися тільки на основі 
маніпуляції поняттям “ми”. Воно поширюється настільки, щоб 
включити гетерогенний елемент: “наш их дітей ”.-Я к єдині 
можливі спадкоємці суспільства, побудованого перш ою Гене
рацією, “наш і діти”, з  одного боку, становлять підгрупу за
гальної групи “м и”. З другого боку, вони також “н е-м и ” — 
спонтанна сила, романтизована природність якої надає бодай  
трохи леґітимности питанням, поставленим ними або від 
їхнього імени перед установчими ідеалами. Н а такій основі 
Леся Богуславець в оповіданнях “Виш ня”, “Асиміляція” і 
“Пропаща Генерація” 16 здійсню є критику лицемірного пат
ріотизму, патологічного занурення в громадську діяльність та
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ідеологічної сліпоти,—у кожному випадку, викривлених іпо
стасей установчих ідеалів —зображаючи їхній негативний вилив 
на молодих людей. Богуславець черпає щ е з інш ого джерела 
авторитету, яке, безсум нівно, старш е, ніж  установчі ідеали 
еміграційної спільноти і, можливо, наділене глибшою внутрі
шньою переконливістю: з народної мудрости приказок та при
слів’їв. Богуславець часто робить о б ’єктом сатири вади не 
симпатичного їй  персонаж у ж іночої статі (деколи ц е оповідач 
від перш ої особи). Ї ї упередж еності, короткозорості та нера
ціональності протиставляється толерантна мудрість інш ої, зви
чайно старшої ж інки, яка орудує ш ироким репертуаром ук
раїнських приказок — авторитетним корективом глупоти її 
подруги.

Отже, прозова сатира, загалом, зм ’якшує свої удари, коли 
трактує життя української спільноти. Вона н е має причини 
зберігати таку делікатність, коментуючи життя поза спільно
тою. Бритва виявляється спроможним на зовсім  інш ий, пе
симістичний, тон, коли пиш е про безглуздість робочого дня в 
місті, про гострі напруги под спокійною  поверхнею  подруж  
представників середнього класу чи про загрозу ядерної війни. 
Соціально конструктивний тон також н е обов’язковий для 
тих розповідей, загалом комічних за наміром, які стосуються 
колізій між  українським світом емігранта та австралійським 
суспільством. В оповіданні “Панькова пригода” Ярослав Мас- 
ляк зображ ує зустріч наївного новоприбулого з  сіднейською  
дівою ночі.17 Герой опинився в цій  пікантній ситуації внаслі
док невміння англійською мовою запитати про транспортне 
сполучення. М аленьким ш едевром сер ед творів н а тему 
міжкультурного непорозуміння є “Переклад за словником” 
Невана Грушецького. Австралієць, який одружився з україн
кою , пиш е листа англійською мовою до  своїх нових родичів в 
Україні. Спроби перекласти лист слово за  словом вводить їх у 
комічну збентеж еність, оскільки в буквальному перекладі роз
мовний австралійський текст стає непроглядним і “сюрре- 
альним”. Наприклад, речення “As you can see from the shap- 
shots o f  our kids, they are a spitting im age o f Магу” (“Як ви 
бачите з фотографій наш их дітей , вони є  точною  копією  
М арії”) у  них виходить: “Як можеш  бачити з  тріскучих по
стрілів наш их козенят, вони є плюючий образ М арії” .18

Сатиричним твором, який особливо гостро й  меланхолій
но зосередж ує увагу на розбіж ностях між системами ціннос
тей двох культур, є “Австралійська балдца” Опанаса Бритви. 
Як кожен український читач бачить відразу, перший рядок 
твору “У всякого своя доля” взято з Ш евченкової поеми



Переміщена муза 367

“Сон”, а ритмічна структура пародіює розм ір Ш евченкових 
балад. Тоді, коли в багатьох Ш евченкових баладах зустрічаєть
ся мотив трагічного розлучення хлопця й  дівчини, в баляді 
Бритви умови еміграції надають трагічного тону навіть воз
з’єднанню коханих. П оема розповідає про Степана, колиш
нього солдата, який впродовж багатьох років в Австралії р оз
багатів і вирішив запростити з  України свою давню  кохану 
Ганнусю. Вона припливає кораблем, і  він зустрічає її  на при
стані:

Оглянувся, затрусився,
В очах помутніло.
Стоїть Ганя його в хустці,
Бідна, постаріла,
М ов руїна тої Гані,
Яку пам’ятає...
Та ось кинувся до неї,
Щ о сил обнім ає.19

Ця сцена, звичайно, алегорична. Степан, який привлас
нив собі матеріялізм нового суспільства, бачить в Ганнусі, 
пошарпаній часом , втілення своїх, колись свіж их, ідеалів. 
Інстинктивно він відступає від н еї; але майже відразу він пере
борює цю природою  реакцію і обнімає її , змушуючи себе ігно
рувати прірву між ідеалами, народженими в Україні минуло
го, та їхньою реалізацією в австралійській дійсності десятиліття 
пізніше. Й ого послідовна відмова стати віч-на-віч з  неприє
мними фактами відбивається в Гротескності наступних п о
дій — екстравагантного весілля старої пари, при кінці якого 
товариство підстаркуватих “хлопців” п ’яно горлає патріотичні 
пісні.

, Недоступність інш их текстів обмежує наш у дискусію  коміч
ного в драмі публікованими творами Ярослава Масляка. Й ого 
одноактівки сантиментальні та ідилічні; у  них мало місця для 
сатири. Лю бовні сюжети “Н іцейської оливи” та “П анчіш ко- 
вої справи”20 зовсім  знайом і в комедії: вони кінчаються ство
ренням одн ієї чи більшого числа пар з  метою одруж ення, а 
їхня драматична напруга є  наслідком переш код та непорозу
мінь в курсі такого парування. П ’єси  М асляка додаю ть д о  ц ієї 
схеми спеціяльний емігрантський вимір. М ісце д ії — С ідней, 
але всі дійові особи українці. Подружжя між  такими персона
жами відіграє для публіки Масляка функцію  сповнення мрій: 
вони становлять ідилічну альтернативу міш аного подружжя, 
яке еміграційні автори загалом розглядають як осквернення 
одного з установчих ідеалів. Однак відмежування ідилії від
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магістрального суспільства тільки часткове. Ідилія н е впускає 
представників загального суспільства в приватну сферу Л ю 
бови, подружнього життя, але вона повністю поділяє уявлен
ня загальної спільноти про економічні вартості. Герої та ге
роїн і інтегровані в середній клас нової країни і визначають 
себе своєю  соціальною  функцією  у  н ій  (вони лікарі, виклада
ч і, студенти або молоді професіоналісти, настільки грошови
ті, щ о можуть дозволити собі подорож і за  кордон). В ідилії 
присутні навіть певні еротичні елемента: ліцейська олива — 
це назва тієї речовини, якою герой (на жаль, поза сценою ) 
натирає опалену сонцем (і, очевидно, оголену!) спину героїні.

М ожливо, найцікавішою п ’єсою  Масляка є “ Пірандеяівська 
тема”, в якій осмислюється стан мистця-еміґранта м іж  полю
сами мрійливо привабливого, але зверненого в минуле, іде
алізму та сірого і непривітного реалізму. Глядач бачить на 
сцені письменника, який пиш е п ’єсу. Й ого друж ина, обива
телька, відмовляє його: “ми на чужині, і треба про театр забу
ти”.21 Але уяву драматурга неможливо зупинити. Він продо
вжує працювати, рівночасно, над двома різними п ’єсами. На 
сцені з ’являються дійові особи з  обох драм, два сюжети за
плутуються, і  виникає комічне заміш ання. У  перш ій сцені 
одруж ена пара, щ ойно приїхавши з  таборів втікачів в Европі, 
з ентузіазмом вибирає англосаксонські імена для своїх дітей. 
Сцену асиміляції незабаром витискує інша сцена: десь в Ев
ропі чоловік середнього віку, залицяючись до  значно молод
ш ої ж інки, бачить медальйон на її  ш иї і здогадується, щ о це 
його дочка. Комічно-Гротескне вживання цього старого мо
тиву впізнання і натяк на еротичну ситуацію в межах сім ’ї 
задумані передусім для того, щ об полоскотати уяву публіки. 
Але в протиставленні попередньом у сумному зображ енню  
навмисної самоасиміляцй, тривіяльний і сенсаційний фарс 
набуває привабливого, романтичного характеру, відблиску 
хвилюючих дн ів  золотого м инулого. Такий романтичний  
підтекст спільний для всіх п’єс Масляка.

Українські письменники Австралії писали комічні поезії 
різних родів: сатиричні вірш і, вірші д о  особливих подій, скру
пульозно необразливі “друж ні шаржі” на адресу колеґ-пись- 
менників та громадських діячів і бурлески. Найдовшим з ос
танніх є  “Сталін у  пеклі” Василя О нуфрієнка.22 На противагу 
стандартному бурлескові, поема О нуфрієнка н е є нападом на 
канонічність ш анованого тексту чи на панівні і загально прий
няті соціальні чи естетичні цінності. “Сталін у пеклі” впи
сується в ряд багатьох українських вірш ів, які намагалися 
наслідувати дух “Енеїди” Івана Котляревського. Строфічна
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форма поеми О нуфрієнка та сама, щ о в “Енещ і”; темою є 
нове сходження в пекло Бнея та Сивішга, обох пош арпаних 
пережиттям Другої світової війни та таборів втікачів, іу г  вони  
стають свідками приходу щ ойно померлого Сталіна. Сталін, 
який пропонує місцевим демонам побудову неба в пеклі, за 
хоплює владу від Люцифера і запроваджує терор.

У пародіях Верґілія сходж ення в ниж ній світ, як  правило, 
мовби дає раму для засудж ення улю блених автором видів зла. 
У випадку О нуфрієнка це, передусім , радянські ф ункціоне
ри, марксистські соціяльні теоретики та всі слуги Радянської 
держави. Другими в черзі є представники емігрантських сла
бостей. М ожливо том у, що О нуфрієнко вважав своєю  публі
кою цілу українську діаспору, він тематизував тільки спільне 
пережигтя таборів і взагалі уникнув чітко австралійських тем. 
Його соціяльні гріш ники досить стандартні і  зустрічаються 
вже в Котляревського: гріш ні церковники, інтелектуально 
збанкрутілі письменники та газетярі. П олітичні ж ителі пекла 
більш сучасні і специфічні: вони репрезентую ть всі українсь
кі політичні партії і  рухи сучасносте та недавнього минулого. 
І все ж , ніщ о в цьому сатиричному матеріалі н е належить до  
ситуації, в якій автор конкретно живе. Створюється вражен
ня, що автор уявляє себе позбавленим фундаментальної са
тиричної ситуації, учасниками якої є  сатирик, спільнота чи
тачів та соціальний світ, знайомий для обох. Твір О нуфріє
нка зорієнтований на минулий, передціяспорний сатиричний 
контекст — контекст таборів переміщ ених осіб. Н ове життя в 
Австралії, натякає поема О нуфрієнка, перебуває поза колом  
літературного відображ ення. Воно н е мож е цікавити читаць
ку спільноту, яку, якщ о вона все щ е існ ує, слід уявляти собі 
як всесвітню діаспору.

Бурлеск Онуфрієнка з ’явився 1956 року. В пізніш их віршах, 
які не належать до  царини комічного і, таким чином, н е сто
суються наш ої тематики, він звертав увагу як лірик на нове 
середовище, майже завжди підкреслюючи, щ о в емоційному 
житті емігранта воно завжди займатиме підрядне м ісце.

П ізніш е, коли місцеві й  всесвітні структури українського 
діяспорного життя вже усталилися, бурлески почали звертати 
увагу на сучасний соціальний контекст. С еред найкращ их 
таких творів є  пародійна “Ода на честь вареників” Остапа 
Зірчастого (один з  псевдонімів Дмитра Нитченка). П оезія з  
усмішкою констатує перебільш ену родю , яка в українському 
громадському житті належить народній та домаш ній культурі. 
Вареник, їстивний символ цього скромного, невибагливого 
та фізичного елементу емігрантського буття, зображ ений тут
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в апотеозі і оспіваний як своєрідний культурно-сексуальний 
збудник:

Бо в варениках сидить магічна сила:
Хоч ти з ’їв всього їх , може, з п’ять,
Л вже чуєш — виростають крила,
Чиєсь серце хочеш пригортать.
Ось вареник соняшний підносиш ,
У сметані, з  маслом на кінцях,
Л з дівчат уже очей не зводиш,
З їхніх уст, і  з  ніжного лиця.23

Однак фетишизація народної побутової культури — це тема, 
рідко затрркнута сатирою. Фолкльор та традиційна матеріальна 
культура, як правило, підлягають тим самим табу, щ о й  уста
новчі ідеали.

Н айплідніш а авторка сатиричної п оезії серед українців 
Австралії — Зоя Когут. Її дві збірки помітно відрізняються 
одна від одн ої. Перш а, “Культурні арабески” , складається 
головно з  сатиричних творів гумористичного типу. У  збірці 
“Кучерявий дим ” сатира пов’язана н е так з  комічним, як з 
меланхолійним. Деколи вона виражає песим ізм , породжений 
трудністю знайти будь-який сенс життя, а  деколи шукає в 
релігії протиотрути такому нігілізмові. Тому наш і узагальнен
ня стосуються, передусім, перш ої книжки Зої Когут, в якій 
вміщ ено перш орядну поему, назва якої стала назвою цілої 
збірки: “Культурні арабески”. Я к більшість творів комічної 
п оезії у  слов’янських літературах, поема написана енергій
ним чотиристопним ямбом і використовує епіграматичні мож
ливості римованих куплетів. Сюжет — участь емігрантського 
подружжя у  громадській забаві. П оема складається з  двох час
тин. У  перш ій хронологічна розповідь про приготування до  
забави дає зм огу висміяти тривіальність і маргінальність жит
тя героїв, суєтність їхніх амбіцій (“Та показати всім , до  речі, 
Свої алабастрові плечі”) , химерність окремих звичаїв домо- 
господарювання, привезених з “дом у” і см іш но-сумне при
ховування пролетарської дійсносте їхнього австралійського 
життя:

Чаєм відчищено всі плями 
З убрання з білими пасками. 
Блищать пастовані штиблети, 
Біліють випрані манжети, 
Краватки делікатний взір 
Чарує серце, тішить зір.
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М озолі зрізані докладно,
І руки вимиті порядно.24

*

Сатирична техніка другої половини по$ми, яка описує сам  
баль, зовсім інакша. Фрагменти розм ов поєднані монтажем, 
це дає змогу розмаскувати в швидкому чергуванні велику різно
манітність вад і слабостей: матеріалізм, псевдоінтелектуалізм, 
претензії належати до англомовної культури, пияцтво, по
хітливість та гординю. Якщ о література часто трактує баль 
карнавально як подію , п ід час якої лю ди, відкидаючи зви
чайні соціальні контролі, можуть відвоювати якусь частину 
своєї втраченої природности, то в “Культурних арабесках” 
відбувається протилежне. Баль є  м ісцем , д е  нещ ирість, пре
тензійність, пихатість та абсурдність емігрантського обивате
ля досягають свого апогею і зазнаю ть найж орстокіш ої крити
ки. Сатиричні твори Зої Когут неможливо адекватно описати  
в загальному огляді. Доведеться обійтись тільки перелічен
ням деяких проблем, щ о порушуються в її  поезіях: в якому 
напрямі розвивається світ? які небезпеки для стабільности  
власного світогляду криються в незалеж ном у думанні? як  
справді виглядає соціальна та емоційна структура родинного  
життя? Зоя Когут, хоч і дивиться критично на еміграційне 
життя, анітрохи не захоплена магістральним суспільством, 
передміську цивілізацію якого вона зображ ує як  психологіч
ну пустелю. П оетеса н е щадить також н і себе, н і самого діла 
писання поезій , мотивованого, як  вона зізнається, часто н е
поетичними стимулами:

Сиджу на непосгеленому ліжку,
(Н у й господиня з мене — просто сміх!)
І думаю: писати треба книжку,
Й  до неї віршів треба би нових.
Але про що? Погоду? Евкаліпти?
Про нашої ментальности позем?
Старі перебираю манускрипти,
Бо для нових — знайти не можу тем ...“

Рідкісне чуття слова, віртуозне користування повною  і н е
повною римою , цілеспрямовані відхилення від клясичної мет
рики дають п оезії Зо ї К огут формальну напругу і динаміку, а 
її сатиричному персонаж еві — авреолю суверенности та авто
ритету. У її творах раціональність та людська гідність є воро
гами нещ ирости, глупоти, жорстокости й  філістерсгва. П е
симізм, який виражається в деяких її  п ізніш их ліричних тво
рах, присутній як підтекст у всій  ї ї  сатирі. Й ого м ож на
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переконливо розглядати як неспроможність знайти втіху в 
установчих ідеалах або відкрити нові ідеали, які б доповнили 
або заступили їх.

П есимізм Зої Когут є наслідком нерозв'язаної проблеми, 
яка обтяж ує більш ість української літератури в Австралії: 
трудність у пристосуванні свідом осте, зф ормованої в Україні, 
до нової дійсносте. Якщо обов'язок критично і з багатьох 
кутів зору поставитись до цього питання тяжіє над одним  
літературним жанром більше, ніж  над інш ими, то саме над 
сатирою, жанром критичним за самою своєю  суттю. Але на
віть в її кращих і складніш их творах українська сатира в Ав
стралії щ е н е відповіла на цю  вимогу. Вона зупинилась перед 
ґрунтовним переоціненням установчих ідеалів, хоч час від часу 
знаходила способи натякати, що в них не все гаразд. Загалом, 
сатира воліла залиш ите установчі ідеали незаторкнутими, щоб 
було легш е картати тих (їх , зреш тою, більш ість), хто проти 
них іріш ить. Це сталося, однак, коштом відмови від серйоз
н ої дискусії над формами еміграційного себебачення.

Правда, навіть якщ о комічна й сатирична література ук
раїнців Австралії небагато зробила для поглиблення саморо- 
зуміння своєї читацької публіки, вона безсумнівно дала цій 
публіці насолоду, пов’язану із впізнаванням себе у худож ньо
му образі. * 1

В основі статті доповідь, прочитана вид час Другої конференції на 
тему історії українського поселення в Австралії під патронатом Науко
вого Товариства ім . Шевченка в Австралії та Відділу славістики Універ
ситету ім . Монаша у Мельбурні у  квітні 1985. Вперше опубліковано як: 
Satire and the Comic in  Australia’s Ukrainian literature / /  Ukrainian Settle
ment in  Australia, Second Conference, Melbourne, 5-7 April 1985, ред. 
Maiko Pavlyshyn. — Мельбурн: Department o f Slavic Languages, 1986.— 
C. 9 9 -1 1 3 .

1 Maiko Pavlyshyn, Aspects o f Ukrainian Literature in  Australia. / /  Mult- 
cultural W riting in  Australia. — Сідней: Australia C ouncil, 1985. — 
C. 7 0 -7 7 .

2 Див. Edward A . Bloom  і Lillian D . Bloom, Satire’s Persuasive Voice. — 
Ітака, Нью-Йорк: Cornell University Press, 1979. — C. 36; Northrop Frye, 
Anatomy o f Criticism: Four Essays. — Прінстон, Нью-Джерсі: Princeton 
University Press, 1971. — C. 224; відповідні гасла у  кн.: Gero von Wilpert, 
Sachworterbuch der Literatur, 5-те видання. —Штутгарт: Kroner, 1969.

3 Stephen Leacock, Humour and Humanity: An Introduction to the Study 
o f Humour. — Лондон: Thornton Butterworth, 1937. —C. 11.

4 Ярослав Масляк, Замість передмови. / /  Опанас Бритва, І таке буває. 
— Мельбурн: Просвіта, 1980. — С. 7—8.
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5 Леся Боїуславець, Який Сава, така й слава. — Мельбурн: Байда, 
1979. -  С. 17.

6 Бритва. — С. 28.
7 Бритва, На оклепану тему. / /  І таке буває. — С. 88.
I Грицько Волокита (Ярослав М аслак), Багато культурний вірус. / /  

Дар любови. — Мельбурн: Просвіта, 1983. — С. 18—21.
9 Боїуславець, Сусідка. / /  Який Сава, така й слава. — С. 9—12.
10 Чуб, Тривога. — Новий обрій. — N  4. — Мельбурн: Ластівка, 1971.

-  С. 53.
II Зоя Коїут, Культурні арабески: П оезія і проза. —Мельбурн: Про

світа, 1969. -  С. 3 1 -3 4 .
12 Волокита (М аслак). — С. 62—66.
13 Fiye. -  С. 234.
14 Коїут. -  С. 11.
15 Цей звичай найпоширеніший у  редакційних статтях та листах до 

редактора в українській пресі Австралії. Певне уявлення про універ
сальність цього явища, навіть у  текстах, які мають намір об'єктивно 
передавати інформацію, можна створити на основі факту, що в книзі 
“Українці в Австралії" (Мельбурн: Союз Українських Організацій Ав
стралії, 1966), головному довідникові українського життя в Австралії 
до 1965 року, риторичне “ми" з'являється в 44-х із 65-ти українсько- 
мовних статтей.

16 Боїуславець. -  С. 4 5 -4 8 , 7 3 -7 7  і  4 9 -5 2 .
17 Волокита (Масляк). — С. 89—93.
15 Надруковано в газеті “Вільна думка" (С ідней). Цитовано тут з 

типоскришу.
19 Бритва. -  С. 121.
20 Волокита (Масляк). — С. 37—49 і  160—175.
21 Там же. -  С. 1 8 9 -1 9 2 , тут С. 190.
22 Онуфрієнко, Сталін у  пеклі: Гумористична поема (Новітня Енеїда).

— Мельбурн: Ігнатів, 1956.
23 Новий обрій. — N . 2. — Мельбурн: Ластівка, 1960. — С. 124—125.
24 Коїут, Культурні арабески. — С. 9.
25 Зоя Когут, Розв’язана проблема. / /  Кучерявий дим. —Нью-Йорк: 

Слово, 1974. -  С. 21.



Живий
Дмитро Нитченко

Генерація, що народилася на переломі дев’ятнадцятого та 
двадцятого століть, підбиває підсумки. Впродовж останніх 
п ’ятьох років з ’явилися спогади Й осипа Гірняка (нар. 1895), 
Івана М айстренка (1899—1984), Григорія Костнжа (нар. 1902), 
Ю рія Лавріненка (1902—1988), Івана Кошелівця (нар. 1907). 
Попри всі різниці в деталях життєвого шляху кож ного, ос
новна структура їхніх біоіраф ій напрочуд послідовна. Всі вони 
доростали, вчилися й починали діяти в Україні в період на
ціональної революції та перш их двох десятиліть радянської 
{влади; всі вони були свідками, а то й  жертвами страхіть сталіні
зму; всіх їх  втягнута у  свій вир Друга світова війна. Всіх їх 
{кинуто на еміграцію, де вони, як люди думки й  слова, зали
шили помітний слід.

Дмитро Васильович Нитченко приєднується дб ц ієї групи 
мемуаристів.

Дмитро Н итченко народився 1905 року в Зінькові на 
Полтавщ ині і від 1949 р . ж иве в Австралії. В У країні було 
закладено основи його літературної кар’єри , у  Харкові він 
зблизився з членами П ролітфронту, працював у видавництві, 
педагогом. П ід час війни зазнав випробувань в радянсько
му війську й  у  полоні. Ц і воєн н і п одії описано раніш  у 
книж ці “В лісах п ід Вязьмою ” (1958, друге видання 1983), 
текст якої повністю  ввійш ов у  ц і спогади. За нім ецької оку
пації Н итченко зрідка друкувався в газеті “Нова У країна”. 
Разом з  родиною , друж иною , двом а дочками та безліччю  
інш их лю дей п одібної долі зазнав поневірянь новітньої одіс
се ї через половину Европи, тікаючи перед наступом радянсь
ких військ. А  потім , зам ість О діссеєвого повернення до  
р ідн ої зем лі вирушив у  найдальш у дорогу, яка тоді україн
цям відкривалася: д о  Австралії.

Тут Нитченко, вперше оселившись на довш ий час в одно
му м ісці, в М ельбурні стає одним з організаторів українсько
го громадського й  культурного життя. Найбільше праці, ма
буть, він вклав в українську освіту та літературу. Впродовж  
кількох десятиліть працює директором та вчителем українсь-
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ких суботніх шкіл у М ельбурні. Н а початку 50-х  років він  
активний член Ш кільної Ради Вікторії, а згодом  протягом  
тривалого часу очолює новостворену Українську Центральну 
Шкільну Раду Австралії. Працює в культурно-освітній ділянці 
Української Громади Вікторії, обирається членом управи С о
юзу Українських Організацій Австралії, творить і очолює Літе
ратурно-мистецький клюб ім. Василя Симоненка, стає чле
ном О б’єднання Українських П исьменників “Слово” та го
ловою його австралійського відділу. Вшановуючи його пращ о, 
Наукове Товариство ім . Ш евченка ім енує його своїм дійсним  
членом.

Працюючи на виробництві, Н игченко невпинно пиш е й  
публікує під псевдонімом Дмитро Чуб вірш і, нариси, опові
дання, описи подорож ей та розвідки на літературні теми (його 
“Живий Ш евченко” в тр и м ав  уж е три видання). Гуморески 
Нитченка з ’являються з підписом “Остап Зірчастий”. В ін без
упинно заохочує д о  худож нього писання нових лю дей, зокре
ма молодих авторів ш кільного віку. Присвячує багато сили й  
часу, щоб здобути для українського худож нього слова більшу 
читацьку публіку. Хто з  Дмитром Нитченком бодай трохи  
знайомий, той зн ає, щ о сам е це — література й  літературне 
життя — є його надхненням і пристрастю. Він ж иве, пишучи. 
Нигченко веде ш ироке листування й  зізнається, щ о н е тер
пить суботи й неділі тільки через те, щ о тоді н е доходить п о
шта. Одним з  результатів такого епістолярного складу життя 
й думки стала цінна й  цікава книга “Двісті листів Бориса А н- 
тоненка-Даввдовича”.

Така міцна Нитченкова закоханість у  книгу успадкувалася 
до третього покоління його родини. Леся Богуславець (вона й  
Олександра Ткач), авторка оповідань та репортажів з подоро
жей — його дочка, а Ю рій Ткач, перекладач, видавець та влас
ник висилкової книгарні “Байда” — його внук.

Повторюю: Н игченко ж иве, пиш учи Ж иття в нього систе
матично перетворюється в написане, зафіксоване. М ісце' де  
відбувається це перевтілення, — щ оденник. Н игченкові щ о
денники сягають у  40-ві роки; в них зберігаються крім подій  
та вражень дня анекдоти та правдиві розповіді, чернетки влас
них творів та записи творів інш их. Щ оденники й  лягли в о с 
нову спогадів, і в п ізн іш ій  частині ц ієї книжки  збереж ено  
їхню форму, а з нею  і притаманну цьому жанрові безпосе
редність, свіжість і конкретність.

Щ о читач знайде в цих спогадах? П ередусім , образ о д н ієї 
долі, своєрідної, неповторної, сповненої нечуваних н есп оді
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ванок, поворотів та н ебезп ек . О днак, хоч як суперечливо 
ц е б н е звучало, у  своїй своєрідності ця біограф ія є типо
вою , характерною  для своєї доби . Чи ж  м ож е бути інакшим  
життєвий ш лях, який перетинає П ерш у світову війну, виз
вольні зм агання, розкуркулення, Голод, Д ругу світову війну 
та еміграцію? Ш лях, який веде від Зінькова, чер ез П ’яти
горськ на Кавказі, через Краснодар на К убані, через Харків, 
Білорусь, знову Харків, Львів, Краків, Ф орст, Б ерлін, М юн
хен , Л ю двіґсбурґ, і  к інчається в М ельбурні? У  спогадах 
Дмитра Н итченка вражає буденність, нормальність нечу- 
ваного. Голод і терор, злцдн і й  незатиш ність власного жит
тя є о б ’єктами морального засудж ення та смутку, але не 
жаху. В они належать до  координатів світу, в яком у Н итчен- 
ко виростав і жив.

Д руге, щ о читач з інтересом  знайде в цих спогадах, це 
калейдоскоп зустрічей . Виступають такі відом і ім ена, як 
М икола Хвильовий, А ркадій Л ю бченко, Степан Васильчен
к о, Володимир Ґж ицький, Борис А нтоненко-Д авидович, 
Іван Багряний, Улас Самчук; видніє і хмара зірок  м енш ої 
ясности серед літераторів і ж урналістів. їх н є ж иття, звич
ки, пригоди, чесноти й  вади — все це захоплю є Нитченка; 
вони ж  бо належать до  того н ім бу, який оточує його цент
ральну святість: літературу. П ри цьом у, вони виступають 
дуж е жваво й  природно і часто беруть участь у  напрочуд 
переконливо відтворених діялогах. А ле н е сам і тільки люди 
слова полонять увагу автора. Рельєфно зображ ено членів 
родини Н итченка, зокрем а дітей , кількох діячів таборів Д і- 
П і, і те чи  інш е випадкове знайомство. Вж е більш  схема
тично й  площ инно віддзеркалено “негативних типів” , що 
їх  довелось Н итченкові зустрічати на ж иттєвій д о р о зі крізь 
р ізн і національні, класові та особисті антагонізми.

Третій ц інний  подарунок Н итченка читачеві у  своїх спо
гадах —ц е віддзеркалення св оєї доби . О чевидним є , що 
Дмитро Васильович у  притаманній для нього (і такій при
вабливій!) безпретензійності н е збирається зухвалим пензлем  
малювати “велику” картину політичних, суспільних чи куль
турних рухів наш ого століття. Навпаки, він зосередж ується  
на конкретном у й  переж итому. І саме так виникає пере
конливий образ перш ої половини двадцятого віку, стає 
відчутною  вся хаотичність, вся непередбачливість ц ієї доби , 
її ірраціональність і брутальність. Скільки ж  разів доводиться 
Н итченкові переїжджати з м ісця на м ісце, н е внаслідок влас
ного ріш ення й  баж ання, а щ об утекти від загроз. У спога
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дах, і зокрем а в п ізн іш ій , щ оденниковій частині, такі ви
мушені з огляду на зовніш ні чинники подорож і стають про
сто формою  життя: про їхн і причини мемуаристові зайво й  
говорити. Читач із здивуванням довідується, щ о Н итченко 
перебуває в д ор озі до  А встралії. Н ем ає тут ж одни х п ідго
товчих роздум ів, ріш ень, внутріш ніх приготувань, які в “р е
алістичній” прозі надали б такій п од ії психологічної вірогід- 
ности. Тут просто факт н еобхідн ої ем іграції.

У світі, який стоїть під диктатом такої химерної долі, н е  
дивують найрізкіш і парадокси. У  Харкові 30-х років людина 
оточена доказами нечуваних злочинів: на вулицях умирають 
жертви Голоду, авторові знайом і один за  одним  щ езають, 
приречені на каторгу чи смерть. Але літературне життя три
ває, хвилюючи своїх учасників не менш е, ніж  у  нормальніш і 
часи. Або пізніш е, серед інш ого катаклізму — Д ругої світової 
війни — в таборі у  Ф орсті (на сьогодніш ньому кордоні Поль
щі та Східньої Н імеччини) витворюється своєрідна республі
ка літераторів та журналістів. В самому осередку європейсь
кої пожежі вони влаштовують літературні вечори, н іби  б ез
журно читають свої твори, пристрасно критикують один  
одного.

Виходить, щ о посеред гураґану знаходиться, все ж  таки, 
спокійне і затиш не око: простір, до  якого зовніш ня стихія 
мовби не доходил». У  цьом у оц і, власне, стає можливою  
форстівська ідилія. У  ньому й  постійно перебуває особистість 
автора. Й ого характеризує стоїчна стриманість і готовість 
прийняти життя таким, яким воно є; яким би гротескним і 
жорстоким н е було історичне та людське середовищ е, воно  
залишається для доброї лю дини плятформою для моральної 
та корисної д ії. Оповідач формується в наш ій уяві як людина 
добродушна й людяна, заклопотана добром  ближнього свого, 
своєї сім’ї, зокрема дітей, своїх учнів, своїх приятелів та знай
омих.

Про літературну пристрасть Н игченка ми вже говорили. Є  
в нього ще й  друга — національна. Спогад Дмитра Нигченка 
дає нам змогу спостерігати формування і ствердження ук
раїнського патріотизму п ід натиском протилежного: ідеології 
й культурного зухвальства імперської, доміную чої сили. Вар
то процитувати м ісце, де Н итченко, в одному з і своїх небага
тьох узагальнень чи підсумків, зупиняється над цим проце
сом формування:



378 Частина III

Історія м ого патріотизму ішла з  самого грунту, з  історії 
країни та підрадянського оточення. Змалку я  прочитав дещ о 
про боротьбу М азепи проти М оскви, потім  додали роз
повіді діда про д ії москалів в Україні, про бій  піц Полта
вою  та зраду Полуботка й  Кочубея.
Уже в Харкові позичив м ен і один робітник щ е на ґудзи
ковій ф абриці “Історію  української культури” митроп. 
Іларіона, яка зробила н а м ене велике враж ення. А  також  
багато впливали життьові еп ізоди: в часи  приходу ра
дянської влади, щ оразу д о  дідової хати ставили н а ночів
лю червоноармійців. В се то були росіян и . В се, щ о вони 
між  собою  розмовляли, розповідали один  одном у, їхня  
м ова, пересипана брудною  найгірш ою  лайкою , якої я 
ніколи н е чув від батька чи д іда , справляло на м ен е най
гірш е враження,
А  далі бачив я  ставлення росіян  н а кож ном у кроці до  
української мови: “А  пачему н е па-русскі?” Д оказуван
ня, щ о ц е н е м ова, а “н ар єч іє”, ареш ти найкращ их на
ш их письменників і винищ ення та розстріл лиш е за  лю
бов д о  свого народу. І , зреш тою , читання Ш евченкового 
“ К о б за р я ” зр о б и л о  н а м ен е  н ай б іл ь ш е вр аж ен н я . 
Скрізь я  бачив, протягом в сієї історії й  тепер, т і самі 
московські кривди, прикриті брехнею  й  фальшивим “бра
терством”. У

У своїх спогадах Нитченко бачить лю дей за  національни
ми категоріями. Важливим елементом знайомства читача з 
кожною новою  дійовою  особою  є  визначення її  національ
н о ст і. І правдою є , щ о обурення історичними та сучасними 
кривдами доводить Н игченка д о  відверто антиросійського 
настрою: як ж е воно могло б бути інакше? А дж е його форму
вали такі поди, як насильне перейменування інцустріяльно- 
технічної школи їм. Івана Франка, д е  він навчався, на ім. 
Карла Лібкнехта. Він ж е був очевидцем долі української мови 
й  культури, української політичної самобутносте у  своєрід
ному продовж енні царської ім перії, яким став Радянський 
Союз.

М отором цих спогадів, як і життя, на якому вони базовані, 
є любов до  України та її  культури і заклопотаність її  долею . 
Ц е почуття зовсім  н е ідеол оіізов ане, н е теоретизоване. Воно 
природне, сповнене справжнього ентузіазму і непідробного 
болю , і, в своїй безпосередності й  щ ирості, переконливе — 
навіть на Заході в 1980-х роках, у  культурному середовищ і,
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в якому ем оц ії патріотизм у м айж е зов сім  н е знаходять  
відгуку.

Вперше опубліковано як передмову до кн.: Дмитро Нитченко, Від 
Зінькова до Мельборну: Із хроніки мого життя.— Мельбурн: Байда, 
1990.— С. 7—12. Передруковано в ж . “Березіль” .—1992.— N  3—4 .— 
С .63-66.



З епістолярної скарбниці 
Дмитра Нитченка

М инуло вже шість років, як Дмитро Нитченко уперш е ПОДІ
ЛИВСЯ з  українським читачем частиною багатого архіву свого 
листування, видавши “Двісті листів БАнтоненка-Давидови- 
ча” (М ельбурн, 1986). Трохи пізніш е він звернувся до  іншого 
джерела свого персонального минулого, до  ретельно плека
них щ оденників, щ об у  книзі “Із Зінькова до  М ельборну” 
(М ельбурн, 1990) створити неповторний, але рівночасно й 
типовий образ страхіть і перипетій, крізь які пройшла одна 
українська людина в перш ій половині наш ого століття.

Сьогодні Нитченко знову черпає з і свого резервуару доку
ментів минулого. Цим разом він розгортає листи вісьмох пись- 
менників-колеґ — сімох з  діяспори та одного, Володимира 
Ґжицького, з  України.

Щ о єднає Нигченкових партнерів у кореспонденції — Івана 
Багряного, Володимира Винниченка, Василя Гайдарівсько- 
го, двох Анатолів — Гака й  Галана, Олексу Кобця-Варавву, 
Ґжицького, Самчука (і, до  речі, також Антоненка-Давидови- 
ча та самого Нитченка)? Всі вони, від найвідоміш ого й най- 
ширше публікованого Винниченка до  авторів, про яких чи
тач, можливо, й  н е чув,— за самосвідомістю й  самовизначен
ням українські письменники, д е  б вони н е жили і чим би не 
заробляли на хліб насущ ний. Всі вони — чоловіки, всі, крім 
Винниченка, народжені всередині двох десятиліть 1899—1909, 
всі, за  винятком Ґжицького й Самчука, родом з центральних 
та східніх українських земель. Всі вони більшою чи меншою  
м ірою  зазнали переш код у  ж итті й  творчості: внаслідок  
зіткнення з  радянською владою втратили свою батьківщину. 
Виняток тут становить Ґжицький, який повернувся в Україну 
після двадцять одного року сталінської каторги. О дне слово, 
Люди, які оживають у  цьому збірнику — це Нигченкові майже- 
земляки й  майже-однолітки (він сам народився в Зінькові у 
1905 р .), його колеги за долею  й за нахилом душ і. Н е дивно, 
щ о історія їхніх знайомств з Нитченком у майже всіх випад
ках починається в Харкові 30-х років та років війни, і що ці 
знайомства пов’язані з працею Нитченка у видавництві “Літе
ратура і мистецтво” чи, згодом , у  редакції “Українських віс-
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тей”. Н е дивно, щ о саме з цими знайомими Нитченко віднов
ляє зв’язок на еміграції. В сі вони члени одного літературного 
покоління. Тому особистості, які стоять за  зібраними в ц ій  
книжці листами, цікавлять нас н е тільки індивідуально, а й  
також як сукупність. Нитченко дарує нам — а “м и”, ц е сьо
годні крім діяспорної також і велика публіка українського ма
терика, яка прагне правди та повноти фактів про минуле — 
збірний соціяльно-психологічний автопортрет українського 
літератора з одного важкого етапу в розвитку української куль
тури. М ожливо, ця збірка допом ож е побороти певну ідеаліза
цію емігрантського буття, яка щ е досі пош ирена в У країн і У  
багатьох із цих листів створюється картина важкого, деколи й  
дуже важкого, побуту українського письменника на чужій  
землі. Дуже часто незабезпеченість у  новому суспільстві суп
роводиться почуттям дезорієнтації, н е так серед нового ото
чення, як серед зм ін  у культурі еміґрантів-земляків. М и зустрі
чаємо як повторний мотив розчарування новим матеріаліз
мом, який, м овляв, завою вав ем ігр ац ію , н арік анн я на  
незацікавленість публіки, скарги на пожадливість видавців і  
на недбальство продавців, і  — щ о найболю чіш е — усвідом 
лення власної периферійности в житті спільности, переміщ е
ної на нові континенти

Але було б несцраведдивістю перед самими кореспонден
тами Нитченка, якби створилось враження, щ о вони стають 
цікавими тільки як ґрунт для якихось культурологічних уза
гальнень. Навпаки, до  Нитченка пишуть неабиякі індивіду
альності, з  яких кож ен сам по собі вартий наш ої увага.

Образ Винниченка вже досить детально вималюваний дж е
рельними публікаціями в Україні і  діяспорі, але цікаво його  
доповнити матеріялами, які збереглися в Нитченка. Правда, 
листи, що їх  тут вміщ ено, навряд чи змодифікую ть наш е уяв
лення про своєрідного (а мож е й  ексцентричного) мислителя, 
дещо самозакоханого, трохи агресивного й  роздратованого, 
розчарованого тим, що нова еміграція не принесла йому н і 
ідейних послідовників, н і ш ирокої публіки.

Наймажорніший тон у  збірц і задає Багряний. Звідкіля ж  
береться його оптимізм, його войовничість серед руїн  після
воєнної Німеччини? 1948 року, відгукуючись на вагання Нит
ченка, чи їхати д о  Австралії, чи н і, Багряний пише: “їхати, 
пане Дмитре! Н ема чого тут гнити й  розкладатися. А  зберегти  
себе під оглядом національним і духовним можна прекрасно і 
в Австралії”. Багряний заохочує, підбадьорює: він весь звер
нений до нового світу, хоч і н е зм іг покинута зненавидж ену 
Европу. Він єдиний серед авторів листів ц ієї публікації, який
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збентеж ений тим, щ о “наш і люди н е опановують і н е освою
ють тих країн, куди їх  закинула доля”.

Кількома листами представлений у  збірці Улас Самчук. 
Навіть із ц ієї невеликої добірки, однак, випромінює дух пев- 
ностй себе автора ш ирокого розмаху. Ж иттєві труднощ і існу
ють у  нього на периферії уваги, турбота про типографічну 
акуратність у  віщаннях його романів — теж.

Василь Гайдарівський для багатьох читачів буде приємною  
знахідкою. Він легко переходить у  сатиричний тон та іронізу- 
є  над. окремими явищами культурного життя еміграції (“піц 
час з ’їзду було упорядж ено поганенький літературний вечір і 
гарний бенкет”; певний автор “займає м ісце в наш ій літера
турі приблизно таке, як мухомор серед їстивних грибів”). Гай
дарівський, безсумнівно, заслуговує на безсмертя щ е й тому, 
щ о він — герой пригоди, яка для української, долею  н е захи
щ еної, культури ледве чи н е алегорична; написавши роман 
“Украдений батько” (назва, сказали б кригики-психоаналі- 
тики, н е випадкова), письменник загубив типоскрипт у  філа
дельфійському м еіро.

Анатоль Гак, Анатоль Галан та Олекса Кобець-Варавва, 
кожен за своїм стилем, домальовують штрихи до  портрета 
українського літератора в П івнічній Америці. У кожного свої 
ентузіязми й  антипатії, свої побутові труднощ і, свої замилу
вання. Один з найсимпатичніших епізодів у  цілій книж ці ство
рюють ті листи Кобця-Варавви, в яких він розповідає колезі- 
педагогові Нитченкові про своє захоплення процесом  навчан
н я, про те, як у праці з  дітьми він знаходить задоволення й 
почуття власної соціяльної корисности.

Окреме м ісце у  збірці займає Володимир Ґжицький. Він 
чимало завдячував Нитченкові: у  1932 р. Н итченко, молодий 
працівник видавництва, незважаючи на можливі наслідки для 
себе (про що його коментар у цій книзі, з  типовою скромні
стю , н е згадує нічого), “загубив” документ, який мав повер
нути на перегляд вже майже надрукований роман Ґжицького 
“Ч орне озеро”. У  листах Ґжицького, які б вони не були тема
тично звужені мовчазною присутністю цензури, найгостріше 
відчувається радість людини від самої можливости міжкон
тинентального спілкування, самого, ледве ймовірного факту, 
щ о його пам’ятають, чигають і шанують в Австралії, на про
тилежному боці землі і за  нібито непроникненною  залізною  
запоною  ідеології й  пропаганди

Хоч у  цій книзі надруковано листи вісьмох письменників, 
насправді вона містить у собі дев’ять літературних портретів. 
Дев’ятий — це портрет, присутній своєю  неприсутністю, парт
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нера в тих діялогах, тільки половина яких увійшла в книжку: 
упорядника збірки Дмитра Нитченка, відомого багатьом чи
тачам як Дмитро Ч уб.

У кінці формується імпш циш ий образ адресата листів — 
образ доеш ь детальний і близький до  життєвої правди. З листів 
виступає постать Нитченка — літератора, видавця, педагога, 
громадського діяча, літературного організатора, журналіста, 
критика, редактора; людини з  неймовірними резервами енергії 
й необмеженою працездатністю; лю дини, яка д о  глибини душ і 
відчуває приналежність д о  письменницького цеху і солідар
ність з інш ими його членами; лю дини, яка ж иве в листу
ванні, яка любить продовжувати й  розвивати знайомство й  
приязнь шляхом листів і  спромож на прихилити до  листуван
ня й інших; лю дини, яка навіть в Австралії без вагання усві
домлює значення поняття “Україна” і обов’язки, щ о їх  така 
свідомість накладає; лю дини, яка з  пош ани й  лю бови до своїх 
приятелів і до  спільної для них національної культури мусила 
зберегти, вибрати, упорядкувати, відредагувати і видати цей  
збірник листів.

Вперше опубліковано як передмову д о  кн.: Дм[итро] Нитченко, 
Листа письменників.— Мельбурн: Ластівка, 1992.— C.V—V III. Пере
друковано в ж. “Березіль”.— 1993.— N  7 -8 .— С.19—21.



Штрихи
до автопортрету діяспори: 
про поезію Зої Когут

Впродовж трьох-чотирьох років до  проголошення й  затверд
ж ення референдумом незалеж носте України при кінці 1991 р. 
багато чого в житті українців як в Україні, так і поза нею  
змінилося до невпізнання. Змінилася й  напруга поміж  понят
тями “материк” (батьківщина, рідний край) і “діяспора” (еміг
рація, чужина). Символи, центральні для світу уяви українців 
діяспори —національний прапор, герб і гимн; історія, зверне
на до  процесу національного визволення; біографії лю дей, які 
в цьому процесі відіграли чільні ролі,— всі ц і символи зайня
ли в Україні м ісце н е менш ої пош ани, ніж  в громадах ук- 
раїнців-еміґрантів. Основна світоглядова позиція діяспорних 
українців кож ної політичної барви — незалежність — стала і в 
самій Україні думкою  спочатку дозволеною , потім пош ире
ною , а вкінці, майже несподівано, реалізованою. Виявилося, 
щ о, незважаючи на різниці в досвіді й  побуті та у  процесі 
ідейного формування, українці світу поділяють те ж  саме уяв
лення про розв’язання основного питання їхнього національ
ного життя.

Виявилося також, щ о, перебуваючи впродовж десятиліть в 
орбіті протилежних культурних систем, західньої та радянсь
к ої, українці двох “таборів” н е втратили вміння та бажання 
спілкуватись, знайомитись та співпрацювати. Н а особистому, 
культурному, науковому та бізнесовому рівнях створилися нові 
зв’язки. Люди почали діяти в нових контекстах: з ’явилися нові 
і, сподіваймося, продуктивні зіставлення. В царині літерату
ри почали публікуватися твори та критика з  України в дія
спорних журналах та видавництвах, а авторів еміграції — в 
періодиці та видавництвах України. Таке культурне взаємо- 
наближення відкриває можливість побачити давно відоме в 
нових ракурсах. Воно змуш ує переоцінити дотеперіш ні пози
ц ії у  світлі нової інформації та нових реалій. Н евідомо щ е, які 
будуть наслідки поглибленої зустрічі Україні з  діяспорою .

На таку зустріч іде, поряд з інш ими, українська поетеса, 
щ о живе в Австралії, Зоя Когут. Добірка її віршів під назвою  
“Культурні арабески” — так називалася перша її збірка, видана 
в М ельбурні 1969 р .— виходить в Україні. П оетеса хвилюєть-
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ся: чи дійдуть до  читача її твори? Чи будуть вірш і, писані на  
еміграції, з еміграційним зм істом (як тематичним, так і пси
хологічним) зрозумілі й  цікаві для читача “вдома”?

Справді, чи дійдуть?
Як майже все, писане українською мовою з  літературним  

наміром в Австралії, творчість Зої К огут — творчість еміг
раційна, зорієнтована і  мовою , і емоційним тоном  н е на вход
ження в новий світ, а на втрату старого й  на невлаштованість 
у новому. Своєю  біоіраф ією  Зоя Когут аж приречена бути 
поетом переміщ ення, відчуження, невходж ення в контекст. 
Народжена 21 травня 1925 року в Сумах, Зоя Н іконенко вже 
дитиною, разом  з  матір’ю , поневірялась по просторах Сибіру 
та Центральної А зії слідом за  ув’язненим та засланим бать- 
ком-адвокатом. Н овосибірськ, Барнаул, Ч імкент, Алма-Ата, 
Наманган, Ташкент і Самарканд — ц е був маршрут покути за  
приналежність до  неблагодійного соціяльного класу. У  1939 р ., 
у зв’язку з  поверненням батька на Україну, повернулась і Зоя. 
Не надовго: вибухла Друга світова війна, яка в 1943 р . кинула 
майбутню поетесу на Захід. Вона опинилася в Н імеччині, після 
війни вчилася на ф ілософському факультеті Ф райбурзького 
університету, а 1949 р ., одружившись з  Лонгином К огутом, 
виїхала д о  Австралії, д е  народився їхн ій  син Богуслав. П рой
шовши, як чи н е всі післявоєнні іміґранти, важкі початки, 
зокрема два роки обов’язкової важкої праці за  державним кон
трактом, оселилася в М ельбурні, д е  живе й  сьогодні. Я к ж ур
наліст і диктор мельбурнського українського радіомовлення 
відома, зокрем а, за  її проникливі інтерв’ю .

В Австралії Зоя К огут зайнялася поетичною  працею . Її 
вірші, які почали з ’являтися в періодичних виданнях та аль
манахах української діаспори, здобули визнання. Зоя Когут 
їздила з  програмами поетичних читань д о  П івнічної Америки 
і Европи, один раз з акторкою Іриною Залеською. Заприяте
лювала з  багатьма діячами української культури — серед них 
і з такими, з  якими відчула духовне споріднення: з  трафіком, 
карикатуристом та гумористом Ддвардом К озаком, з і світи
лами українського театру Й осипом  Гірняком та Олімпією  
Добровольською, з і скульптором Григорієм Круком^ з голо
вою Української Католицької Церкви патріярхом И осифом  
Сліпим. Вийшли дві її збірки: вже згадані “Культурні ара
бески” , д е  переважає сатиричне зображ ення емігрантських 
буднів^ і більш  меланхолійна антологія “Кучерявий дим ” 
(Нью-Йорк, 1974). Бувши довголітнім членом Літературно- 
мистецького клюбу ім. Василя Симоненка в М ельбурні, вона 
приєдналася і до  загальнодіяспорного О б’єднання українсь
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ких письменників “Слово”. Тричі Зоя Когут проводила д о 
вший час у  Римі, беручи участь в українських церковних уро
чистостях та виступаючи з власними віршами. Дотеперіш ній  
її творчий ж иттєпис мож е бути ілюстрацією відносної куль
турної гомогенности української діаспори: мож на, не пере
вантажуючи цих категорій, говорити про “діяспорного п о
ета” й “діяспорну публіку”.

Про щ о дано писати еміграційному поетові? Загалом, при
належність до  еміграційної спільноти з сильно розвиненою  
суспільною , культурною й  політичною самосвідомістю обм е
жує тематичний і настроєвий діапазон письменника-еміґранта. 
В українській емігрантській літературі — принаймні, в Ав
стралії —дом інує факт відчуження і від рідного краю (він і 
далекий, і спотворений ворогом), і  від країни поселення (вона 
випадкова, не вибрана, і хотілось би бути не тут, а вдома). У 
ситуації подвійного відчуження духовна енергія спільноти  
спрямовується д о  втримування, консервування своєї культу
ри й  національної самосвідомости. З ’являється палітра ос
новних цінностей, які поділяють усі, але які реалізувати в 
життєвій практиці вельми важко. Д о таких цінностей нале
жить плекання в молодшій Генерації української мови та інших 
ознак рідної культури: заохочування “українських” подруж; 
віддана й  безкорислива праця для спільноти; відданість ідеї 
української незалежности; шанування ключових символів і 
героїв української національности.

Н е весь творчий шар української еміграції саме так ро
зумів свої ідейні координати. Ідеологічний текст і підтекст 
були далекі таким відносно новаторським формаціям, як Нью- 
Норкська група, чи англомовним письменникам другої або й 
третьої Генерації, як, наприклад, М ирна Косташ  у. Канаді. Але 
в Австралії лю ди, щ о творили — в тому числі й  Зоя Когут — 
були і є прихильниками щ ойно названих основних ціннос
тей. Н а ц і умови можливі такі літературні відгуки: ностальгія 
(згадування справжнього чи уявного минулого, коли основні 
цінності не були заірож ені); ідилія (створення умовного світу, 
побудованого згідно з  вимогами основних цінностей); про
паганда (заклик до  реалізації основних цінностей); меланхо
лія (смуток, спричинений тим, щ о основні цінності поєднати 
з життєвою практикою неможливо); і сатира (критичне вик
риття неможливости жити в суспільстві за своїми основними 
цінностями).

П оезія Зої К огут належить до  двох останніх категорій. 
Правда, відома вона передусім як сатирик. У н еї гостре око 
на суспільні явища — око, яке бачить лицемірство, пиху, чи
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нолюбство, претензійність, матеріялізм, надмірну ідеодогізо- 
ваність і глупагу. Бона чутлива до  характеристичної деталі, 
що здатна розкрити правду.

Пам’ятаю такий еп ізод з 1977 р . П роводячи в Н імеччині 
один рік своїх університетських студій, я завітав на тиждень 
до Риму, де тоді перебувала Зоя Когут. Я к знавець вічного 
міста, вона повела м ене у  Ватиканський м узей. М и зупини
лись серед одного з грандіозних коридорів, які поєдную ть різн і 
частини тієї скарбниці мистецтва, щ об приглянутися д о  пре
багатого стінного розпису, який зображ ав, здається, карту 
Землі за уявленнями XVI століття. Твір вражав своєю  пиш ніс
тю. Материки виступали насиченими барвами, океани та моря 
— глибокою синню . Н аписи, виблискую чи золотом , були  
оздоблені складними взорами кучерявих віньєток. Враження 
було велике. Зоя Когут, однак, з  характерною для н е ї грайли
вою усміш кою, показала м ені те, що впало в її око: на найза- 
крученішому із золотих каліграфічних кучерів мистець нама
лював ... золоту мушку.

Таких “муш ок” Зоя К огут бачила в емігрантському житті 
скрізь (“Є в нас муж і, щ о розпинають /  С ебе н а громадських 
хрестах...”). Вона створила цілу ґалерію легко Гротескних д ія - 
спорних типів і стереотипів, Емалювавши їх  у  вірші “Куль
турні арабески” в ш ирокий, але на диво деталізований, брой- 
ґелівський ляндшафт. Щ о ж  до Австралії, “нового світу”, в 
якому опинилося це дивовижне товариство, то вона виступає 
то бурлескно-абсурдно (“П ід наш ої планети зтрублим пасом, 
/  Там, де б носились щцпгганді Зем лі, /  Лежить, забута долею  
і часом, /  Велика латка на блакитнім тлі”) , то — відчужено, 
нелюдсько (“І де н е глянь — ... /  Байдужість д о  лю дей і сан- 
тимент до — п сів ...”). В ’їдливість сатиричної мушки посилю є 
й технічний репертуар поетеси. Вона використовує класич
ний вірш і традиційну риму, деколи неповну або й  надуману, 
оскільки вона створює можливості епіграматичних афоризмів 
(“... бо страх лю бив, д е  тільки зм ога, /  Дискутувати м о
нологом...”).

Здається, не обов’язково знати суспільство, яке є  о б ’єктом  
сатири, щоб отримати від т ієї сатири естетичне вдоволення. 
Сатири Зої Когут мають свою внутрішню динаміку; їх  сприйме 
не тільки знавець української спільноти Австралії, а кож ний, 
що любить комплексне використання можливостей чотири
стопного ямбу, іронію , дотеп, свіжу й  несподівану образність.

Сама поетеса, однак, н е вважає сатиричні вірші своїм и  
найкращими. Сатири породж ені умовами й  настроями дня, 
твердить вона в інтерв’ю . Вони зосереджуються на перехідно
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му. Більшої уваги Зоя Когут надає творам суто ліричним, як, 
наприклад, коротка поезія “О сінь”:

Ти подивись, як червоніє ліс 
Осінніми кольорами прощання!
Немов горить... Ти тільки подивись,
Яка краса, оця краса остання...

Яка печаль в останній дій красі!
Яке життя кольорами розлите!
Горять ліси... Як жаль, що лиш ліси 
Перед зимою вміють ще Горіти. '

М еланхолійний тон “О сени” характерний для великої тру
їш  поезій  Зої Когут, і ця меланхолія переростає виміри життє
вого стану еміграції. М еланхолія — ц е її  відповідь на життя, 
на світ, на модерніста. Зоя Когут ж иве в сучасному світі. Її 
оточення —м істо, в її п оезії зустрічаються урбаністичні деп
ресії, осамітнення, навіть психози. В серії коротких прозових 
скетчів, які н е ввійшли до нового видання, Зоя Когут дала чи 
н е найпроникливіш ий, найчесніш ий і найстрашніший образ 
сучасної лю дини, для якої н і праця, н і домаш нє життя не 
приносять спокою  та вдоволення, а породжують злобу й  кон
флікт. М ел анхол іяЗої К огут меж ує подекуди з нігілізмом  
(“Н ічого н е було /  Й нічого вже не буде”; “Намалюй м ене хоч 
калиною! /  Н е малюй м ене лиш — людиною!”), а часом — 
замінюється молитвою, зверненням до Бога. Але це н е м о
литва, в якій закодовано відповіді на запитання, поставлені 
цеіцде. Ц е молитва, в якій життєві тіні просто перенесено в 
інш ий контекст (“Я дякую Тобі за те, /  Щ о серце в силі ще 
страждати, /  Та щ е й ім ’я Твоє святе, /  За ц і. страждання 
прославляти”).

Почуття невлаштованости в світі, і як емігранта, і  як  люди
ни,—це центральний момент у  поезії Зої Когут. Д е б не бути — 
всюди “чужина”. Тому і перш ий прихід д о  материкової ук
р а їн сь к о ї п убл ік и  — ц е ри зи к ован и й  к рок  у напрям і 
незнайомого. Але це крок необхідний. П оетеса признається, 
щ о, незважаючи на цінні й  навіть героїчні зусилля плекати 
українське літературне життя в Австралії (тут велика заслуга 
Літературно-мистецького клюбу ім. Василя Симоненка та, зок
рема, Дмитра Н игченка), болісно відчула брак участи в п о
внокровному літературному процесі. Літературне життя д о 
міную чої в Австралії англомовної культури ледь заторкнуло 
поетесу. Як читач Зоя К огут зверталася до п оезії сучасної 
України. Захоплювали її твори Ліни К остенко, Миколи Вінгра-
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новського, Ігоря Калинця, Василя Стуса, дещ о —непроіра- 
мові вірші — з Дмитра Павличка. З еміграційних поетів, щ о 
вразили її, називає тільки Василя Барку.

1992 р. Зоя Когут збирається, вперше за сорок років, відвіда
ти Україну. Її пляни при цьому характерно скромні. Н е має 
вона амбіції надолужиш  пройдене, знайти золотий шлях до  
материкового літературного процесу. Вона хоче “подивитись, 
позаздриш  або й перелякатись”. М ожливо, вона має рацію: 
можливо, стан еміграції — це буттєва форма, з  якої, в н еї раз 
увійшовши, знову не вийдеш. А ле, навіть якщо й  так, то п о 
езія Зої Когут мож е й  повинна мата в наш  час значну пізна
вальну функцію. Колись своїм  сатиричним мімезисом вона 
послужила поглибленому самопізнанню української післявоєн
ної еміграції. Сьогодні Зоя К огут мож е допомогти жителям  
України збагнути своїх далеких, але близьких побратимів за  
сімома морями.

Вперше опубліковано як передмову до кн.: Зоя Когут, Культурні 
арабески,— Полтава: Бібліотечка “Криниці”, 1992.— С.5—10.



Культура та емігрантська самосвідомість: 
український театр в Австралії 
в 1949—1989 роках

Явище українського театру в Австралії вимагає пояснен
ня1. Сам факт, щ о невелика етнічна громада, яка ніколи не 
налічувала більш ніж  35 000 членів, впродовж сорока років 
змогла реалізувати понад двісті різних театральних вистав, 
спонукує спостерігача шукати соціяльних, історичних та со
ціологічних причин цього несподіваного феномена.

Умови для джерельного вивчення ц ієї тематики сприятли
ві. Наступне дослідж ення базується на матеріялах архіву,2 що 
складається з  чотирьох головних елементів:

1. Д ані комп’ютерного банку із записами про всі відомі 
вистави українською мовою в Австралії і про вистави іншими 
мовами, які тематично або інш им способом  пов’язані з  Ук
раїною;

2. К опії театральних повідомлень, рецензій  та всіх статтей 
на тему театру, щ о з ’явилися в чотирьох українськомовних 
газетах в Австралії між 1948 та 1989 рокамй;

3. Бібліотека касетних записів інтерв’ю  з колиш німи дія
чами театру;

4. Інш і матеріяли: рукописи, листи, дизайни костюмів, 
плакати, летючки, програмки, фотографії, щ оденники і т.ін.

М ета цього дослідж ення — розглянути зв’язок між приро
дою  і популярністю українського театру в Австралії та двома 
факторами: функцією , щ о її приписувала театрові авторитет
на громадська думка, і соціяльно-культурною роллю, яку те
атр насправді виконував. Насамперед треба, однак, описати 
явищ е, як таке і його становлення.

В історії післявоєнного українського поселення в Австра
л ії театр з ’являється відносно рано. Перш і кораблі з  україн- 
цям и-ем іїраш лм и причалили 1948 року, перш і громадські 
організації було засновано 1949 року, перш і театральні гуртки 
в Аделаїді, М ельбурні і Сіднеї виступали уж е в 1950 році. Впро
довж  1950-х років подібні ірупи з ’явилися в інш их місцях, де 
виникли українські громади — у  Брізбані, Перті, Джілонґу, 
Н ортгам і (З ах ідн я  А встралія) та В ол л он ґон зі. Ш коли, 
молодіжні організації та іїцпі угруповання почали включати 
до своєї діяльносги і театр.
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Ініціяторами цього театрального буму були, майже без ви
нятку, люди, які отримали театральні кваліфікації або просто 
виступали на сцені в Україні. Виїхавши з України під час 
Другої світової війни, вони були діяльні після 1946 року в 
українських театральних ансамблях в окупаційних зонах за- 
хідніх сил у Н імеччині й  Австрії. Дехто мав за  собою  визначні 
сценічні кар’єри. П одружжя Марія М алиш -Ф едорець та Іван 
Миколаєнко, відомі в Австралії піц прізвищем Мартинюк, були 
акторами щ е до 1917 року в театрі М иколи Садовського в 
Києві. Євгенія Павловська співала у  Київській опері. Н ай- 
діяльнішими в організаційній сф ері, все ж  таки, були лю ди, 
що здобули вишкіл напередодні і щц час війни. Незважаючи 
на репресії, у  кінці 1930-х років український театр в СРСР щ е 
не втратив духу українського культурного відродження 1920-х 
років і традиції, що їх  заклав реж исер-м одерніст Лесь Курбас 
у Харкові, певного мірою продовжували впливати на реж и
серів та акторів до 1941 року, незважаючи на утвердження 
соціялістичного реалізму. На західніх зем лях України, під  
Польщею, в той самий період, аматорський театр та пере
сувні професійні театри стали пош иреним явищем. Вони тво
рили частину культурного та соціяльного відродж ення ук
раїнського села, яке відбулося, незважаючи на опозицію  во
рожо наставленої держ ави, як процес самодопомоги. Після 
1945 року реж исери, актори та театральні організатори з усіх  
частин України опинилися в таборах переміщ ених осіб (ЦІ
ПІ) під окупацією західніх сою зників. Співпраця між  ними  
дала початок не тільки майстерній театральній культурі, а 
навіть якісним, хоч імпровізованим, установам театральної 
освіти.3 Суспільство таборів Д і-П і призвичаїлося до  театраль
них розваг, через щ о і н е дивно, щ о українські емігранти, 
поселюючись у  Північній Америці та Австралії після 1948 року, 
вважали театр необхідною  і природною  складовою частиною  
їхнього життя.

Не дивно, якщо брати до уваги самовідданість та спільність 
мети, які виявилися потрібними для підтримування українсь
кого театру в Австралії, щ о серед перш их театральних діячів 
було чимало подруж. Серед провідних особистостей можна 
назвати: в Аделаїді — Ярослава та Євгенію Андруховичів, Рос
тислава та Віру Василенків, Святослава та Марію Ш умських і 
Антона Кривецького; у  М ельбурні — Степана Крижанівсько- 
го, Степана та Ірину Залеських, Костя і Дарію  Любарських, 
Людмилу й Богдана М аксимиш иних та Ярослава Гевка; в 
Сіднеї — Ярослава М асляка, Степана Хвилю, Василя та Уля- 
ну Подригулів і Л еоніда та Євгенію Спесивих.
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Н іхто з колиш ніх црацівників театру н е зм іг реалізуватися 
професійно на англомовній сцені в Австралії. Організовуючи 
українські театральні ансамблі, однак, в очах громади й  у  своїх 
власних очах вони зберегли статус професіоналів. Т і, щ о приє
дналися до театрів на місцях, вважалися “аматорами”, і  цього 
розмежування критики послідовно дотримувалися .4

У  початкових роках свого утвердження український театр 
в Австралії проявив велику енергію . 1950 року було тільки три 
українські вистави в Австралії, а в 1951,1952 і 1953 роках —по 
десять вистав у  кож ному, чотирнадцять — у  1954, дев’ять —у 
1955 і п ’ятнадцять — у 1956 р. Після цього спостерігається 
поступовий спад щ одо кількости вистав: пересічно 5,5 на рік 
у 1960-х, 3,7 у  1970-х і 2 ,5 у  1980-х. У  даних комп’ютерного 
банку збереж ено інформацію  гр о 205 окремих вистав, хоч ця 
циф ра'не обіймає повної широти явища, оскільки н е вклю
чає вистав у К вінсленді, Західній Австралії та в інш их місцях, 
про які н е було згадок у  пресі. Театральні організації були 
дуж е чисельними: в різний час у  Новому П івденному Веясі 
діяло принаймні дев’ять окремих груп, у  Вікторії — принай
мні вісім.

Оскільки театр о б ’єднував таланти н е тільки акторів, а й 
музикантів, малярів (для декорацій) і, часто, співаків і тан
цюристів, гін  вважався, зокрема в час його розквіту, найцрес- 
тижніш ою і найважливішою ланкою культурної діяльности 
української спільноти. Серед малярів, які виготовляли деко
рації, були Володимир Савчак, Василь Цибульський, Петро 
Кравченко, Борис Спесивий і Віктор Бурак; театральними 
оркестрами керували Іван Джуфер та Михайло Кліоновський.

Як серйозно театр сам себе сприймав і яку важливу ролю  
приписувала йому громада, можна збагнути на підставі на
ступного переліку випадкових, але показових фактів:

1. В додатку до  різних менш  відомих і тривалих груп, впро
довж 1950-х років кожна з  трьох найбільших громад мала свій 
театральний ансамбль, який працював постійно впродовж  
приблизно одного десятиліття і здійснив понад десяток вис
тав. В Аделаїді діяв Український Театр М алих Форм (1950— 
1960 ,12  вистав), у  С іднеї — Українське М истецьке Товарист
во (1952—1959,11  вистав), а в М ельбурні — Театр імени Леся 
Курбаса, який вважався найкращим (1951—1963, 13 вистав).5

2. У 1958—1959 роках театр імени Курбаса зорганізував те
атральну студію , яка притягнула до  двадцятьох молодих учас
ників. Студійці отримали 80 годин теоретичного і практично
го навчання. Серед викладачів були, поруч із найвизначні
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шими місцевими акторами й постановниками, деякі з  най
більш шанованих представників інтелігенції іром ади, які вис
тупали з лекціями на такі теми, як “Теорія театру” та “Історія 
світового театру”.

3. У 1956 році Союз Українських Організацій Австралії, 
інстанція, відповідальна за  координацію  громадського життя 
на всеавстралійському рівні і  покликана займатись найза- 
гальнішими і найважливішими потребами спільноти, зоргані
зував конкурс на найкращу українськомовну п ’єсу. М етою  
цього заходу було оновлення репертуару, який дедалі більше 
сприймався як незадовільний. У конкурсі взяли участь дра
матурги з цілої діяспори. Надіслано 18 п ’єс: шість з  Н імеччи
ни, три з Ф ранції, дві з  Канади і п о одній з Австралії, Вели
кобританії, СШ А, Арґентіни, Бельгії та Парагваю.6

4. Важливі та популярні вистави (наприклад, “М аруся Бо
гу славка” Михайла Сгарицького, поставлена мельбурнським  
Театром імени Курбаса, 1958) могли йти чотири рази згідно з  
гоїяном і повторюватись у  зв’язку з попитом, н е  враховуючи 
відвідин інш их м іст. “М арусю Богуславку” могло бачити  
2 500 людей — половина дорослої української публіки у Вік
торії.

5. Завдяки агітації театральних колективів, а також переко
нанню самої громади у  важливості театру серед р ізних сфер її 
ціяпьности “народні дом и”, щ о їх  українські громади заку
пили, побудували, або змодифікували для власного вжитку в 
1950-х роках, всі, без винятку, мали сцену та відповідні за
лаштункові приміщ ення.

6. Театр був спонукою  для друкованого слова: н е тільки 
реклям та рецензій в українськомовній пресі (у багатьох ви
падках кілька рецензій  на одну виставу), а й  попередніх р е
цензій, загальних роздумів про театр та його ралю в еміг
раційній спільноті, а деколи й дискусій.

Хоча театр і перебував в центрі культурної уваги українсь
кої спільноти в роках його найбільш ої популярности та усп і
ху. це не знайш ло відповідного резон ан су у  загальноав- 
сгралійській культурі. Відома тільки одна згадка про українсь
кий театр в англом овній  цресі: коли автобус, який віз 
південноавсіралійську трупу з  Аделаїди до  М ельбурну на Гаст
ролі, загорівся на ш осе.7 Відсутність того, щ о по-англійсько
му називається “мейнстрімінґ” — входж ення в річищ е загаль
ної, магістральної культури — загалом можна було передба
чити. Українські хори й  танцювальні ансамблі виступали з  
певною регулярністю перед загальною публікою , деколи на
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віть на телебаченні, чого не могли робити українські театри, 
прив’язані до  українських п ’єс , поставлених українською  
мовою.

З другого боку, така “невидимість” в загальноавстралійсь- 
кому культурному контексті була також наслідком розподілу 
функцій між  різними галузями мистецтва, щ о його спонтан
но і без усвідомлення альтернатив здійснила українська гро
мада. Танець, хорова музика та національний костюм були 
своєрідними “амбасадорськими” голосами, які представляли 
спільноту зовніш ньому світові. 1950 року один громадський 
провідник висловив таку думку:

коли нашим завданням є познайомити австралійський на
рід з  проблемою України і здобути його симпатію для на
ш их визвольних змагань, то мусимо пильно шукати тих 
стежок, які ведуть до  ц ієї мети.
Австралійці дуж е кохаються в барвах і, можливо, внаслі
док  цього, вони дуж е цікавляться нашими барвистими стро
ями. Наші чудові народні строї успіш но зацікавлюють і 
викликають прихильність австралійців д о  нас і нашої 
Батьківщини. *

Театр, натомість, як галузь мистецтва сприймався як внутрі
ш ній, зорієнтований на потреби української іром ади, а не 
ш ирш ої публіки. М айже ніхто н е ставив українських п’єс 
англійською мовою. Єдиним винятком була вистава “Бояри
н я” Л ей  Українки у  Брізбані в 1956 році. Аж 1990 року було 
створено колектив при Університеті ім ени М акворі у  Сіднеї 
під назвою  “К ордуба плейерз” (Гравці К ордуби) з метою ста
вити українську драму англійською мовою. Й ого режисер, 
Аркадій Новицький, був реж исером “Боярині” в 1956 році.

П ричини, чому постановка українських п ’єс англійською  
мовою для англомовної публіки н е спадала нікому на думку 
(тоді як відзначення навіть свята Державности англійською  
мовою  заради кількох неукраїномовних високих гостей стало 
вважатись майже нормальним), слід шукати, мабуть, в тому, що 
театр, більшою мірою ніж будь-яка інша культурна діяльність, 
вважався необхідним для культурного та ідеологічного самозбе
реження. У цьому досягали згоди громадські провідники, діячі 
театру й  рецензенти. Вважалося, щ о в рамках цієї загальної мети 
театр мав би виконувати певні соціяльні функції, але існувала 
розбіжність думок щодо пріоритетносги деяких із цих функцій. 
Авторитетні речники громадської думки стосовно культурних
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справ (але не самі діячі театру), як правило, погоджувались, 
що перше завдання театру — виховувати публіку, зокрема 
молоду, у дусі українського культурного й політичного пат
ріотизму. Як писав один рецензент у  1956 році,

Наш театр може і повинен бути святинею наш ої культури, 
джерелом наш ої національної гордости, вогнищ ем лю бови  
до наш ої, хоч далекої, а такої близької наш ому серцю  
Батьківщини, звеличником наш ої визвольної боротьби, 
дзеркалом наш их успіхів і недоліків.9

Ярослав Гевко сказав те саме дещ о менш  красномовно в 
1954 році: “Театр — це після церкви й  ш коли третій важливий 
чинник національного виховання”.10 З огляду на ц е в репер
туарі віддавали перевагу п ’єсам із зображ енням українських 
звичаїв і фолкльору, а також тим, тематика яких була пов’я
зана з боротьбою за національну незалежність. Слід зазначи
ти, що останні не були представлені ш ироко у  традиційному 
репертуарі; орієнтація деяких колективів саме на такі п ’єси  
призвела до появи вистав на основі слабо написаних та дра
матично невдалих творів.

Другим головним завданням театру було подавати образи  
(задня сцена із зображ енням села, національний костю м, на
родні обряди і звичаї), які мали б пригадувати публіці рідний  
край, таким чином бодай тимчасово полегш уючи ностальгію  
як більш-менш постійний стан емігрантської душ і. “Заля бу
динку Кепітол Гол у  Бенкставні переповнена”,— писав Іван 
Стоцький у 1953 р оц і,— але лю ди йдуть і йдуть. К ож ний хоче 
побачити виставу “Наталка Полтавка”. К ож ний хоче хоч на  
годину забути австралійське життя і перенестися туди, д е  синіє 
блакитне українське н еб о , д е  снить покинута оселя... де  
кожний кущ, кожна доріж ка, кожна річ така дорога, рідна, 
знайома”.11 В не менш  ліричному тоні Дарія Любарська п о
рівнювала театр з євш ан-зіллям.12

Намагання трактувати по-новому деякі аспекти етнографіч
ного змісту театру зустрічали з обуренням. Наприклад, у  1960 
році театр Курбаса поставив “Л ісову пісню ” Л есі Українки з 
легко нетрадиційною, але текстуально виправданою, інтепре- 
тацією Мавки як фігури, щ о рівночасно належить до  світу 
людей і світу духів. У  фолкльорі деяких українських регіонів 
Мавка має црозору спину, крізь яку видно її  внутрішні орга
ни —видовище, яке ж одна смертна людина н е мож е побачи
ти і залишитись живою. Публіка мельбурнської постановки
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“Лісової пісні”, однак, могла переконатись у  тому, щ о сценічна 
Манка не відповідала цій картині, тому щ о Ірина Залеська, 
виконуючи ролю М авки, часто дозволяла публіці бачити її 
спину. “Н е варто,— відгукнулася Л ідія Гаєвська-Денес,— мо
дернізувати фантазії українського народу і давати сучасному 
глядачеві невірне уявлення про створені народом уявні пер
сонаж і. Та народна фантазія така мальовнича, гармонійна й 
поетична, щ о модернізація тільки її п сує”.13 Дивовижна, на 
перший погляд, думка, що фолкльорний образ можна і треба 
втримувати нерухомим, послідовно пов’язана і ідеєю  щодо 
консервативної ролі театру. Йшлося не про образ Мавки, а 
про те, що реж исер, Степан Залеський, посмів використати 
п ’єсу та її  фолкльорний зм іст для того, щ об виразити свою 
власну ідею . Залеський, втаємничений у  світ театру Йосипом 
Г ірняком , найавторитетніш им  з реж исер ів-ем іґран тів  і 
співробітником легендарного Курбаса, гостро відповів, що “ми 
не хочемо вигрібати із запорош ених поличок старих театраль
них постановок запліснілі натуралістичні засоби театрально
го мистецтва”, 14 але цей аргумент не мав ваги в даному рито
ричному кліматі. Навпаки, він поглибив ір іх  гордині Залесь- 
кого. Після розтягнутої і гіркої полеміки Театр імени Курбаса 
розлетівся. Й ого остання вистава, “Актори” Л еоніда Полтави 
(1963), мала тільки дві ролі, що їх  зіграли в прекрасному осаміг- 
ненні самі Залеські.

У  світло такої прив’язаности до картин минулого, н е дивно, 
щ о рідко зверталася увага на потенціал театру, як форуму для 
осмислення сучасних проблем. Актуальність, якщо про неї 
взагалі думали, ототожнювалася з  утвердженням нової міто- 
логії замість старої або із  сценічним відтворенням картин 
радянського чи іміґрантського життя. Так у  1963 році Дмитро 
Нитченко привітав запляновану виставу за  п ’єсою  М . Ков
т у н а  “Епілог прийде” , протиставляючи її творам, які не дра
матизували недавні події, але становили більшу частину ре
пертуару:

За чотирнадцять років наш ого життя, зокрема у  Мель- 
борні, наш і глядачі, на жаль, н е бачили п ’єс  про наше 
недавнє минуле, про те життя, щ о змусило сотні тисяч 
наш их лю дей покинути рідну землю , рідні хати, родини.15

Іван Савич щ е гостріш е виступив за те, щ об надати акту
альним п ’єсам  пріоритет над клясиками:
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Не можна без кінця грати “Наталку Полтавку”, “Сватан
ня на Гончарівці” , “М артина Борулю” чи “Пошились у  
дурні”! Кожна вистава вимагає великого вкладу праці, а 
витрачати його на такі вже неактуальні та перестарілі 
речі,— це зайва витрата часу, енергії, грош ей, щ о н е при
носить ніякої к о р и ст і Треба вишукати національно-ви
ховний, історичний, патріотичний репертуар або сатиру 
на наші емігрантські прогріхи.16

Але такі твердження були винятками, н е правилом. У єди
ному випадку, коли поняття “проблемної драми” було засто
соване критиком до  п ’єси , яку насправді ставили, цей  зв ’язок  
був дещ о надуманий. Павло Д убів, можливо, найпоінформо- 
ваніший із театральних коментаторів, оперує цим терміном у  
попередній рец ен зії на виставу “М арусі Богуславки” кур- 
басівців. У п ’єсі Сгарицького, написаній при кінці 19-го століт
тя, героїню М арусю, дочку православного священика, викра
дає турецький паша, якого вона з  часом полю била. К онфлікт 
між любов’ю д о  батьківщини, з одного боку, та обов’язком  
супроти чоловіка й дітей — з  другого, Д убів бачить як акту
альний для Австралії в 1950-х роках, оскільки його можна 
сприймати як своєрідну притчу про міш ані подруж ж я.17

Несподівано велика когорта критиків, яка висловлювалася 
в пресі про призначення театру, практично ніколи не говори
ла про потребу орієнтуватись на естетичні завдання, або за
бавляти публіку, або робити і одне, й друге. Такі міркування, 
натомість, є серед ляйтмотивів інтерв’ю , в яких колиш ні ак
тори та режисери висловлювались про своє особисте став
лення до театру.

З матеріялів викристалізовується досить повний образ м о
тивацій для праці в театрі. Серед них бажання виконувати 
функцію, приписану театру громадськими речниками, не на 
першому місці. Ц е н е означає, що практики заперечують ди 
дактичне чи ностальгічне завдання, на яке роблять наголос 
“ідеологи”. Інтерв’ю з  театралами свідчать про те, щ о загалом  
вони погоджуються з ідеологічним визначенням ролі театру. 
Але причини для служіння М ельпомені вони подають, як 
правило, суб’єктивні.

Колишні професіонали часто говорять про лю бов до  теат
рального мистецтва як такого. Дарія Любарська згадує “тяг 
до мистецтва”. 18 Ростислав Василенко пиш е про “справжній 
творчий зм іст” і про “творення нових образів” , які є  метою  
акторського мистецтва і яких в еміграційних умовах практич



398 Частина III

но неможливо осягнути.19 Серед тих, хто говорив про есте
тичне прагнення як мотивацію своєї театральної праці, най- 
красномовніш ою була Анна Цибульська, яка свідчить, що 
актори мали на меті

...працювати над мистецтвом. Н е тільки виступати. Висту
пати, звичайно, цікаво. Ц е дає задоволення вам особисто, 
і ви даєте задоволення публіці. Але (головне —) сама про
ба, сама праця, сам процес роботи. Дуж е ми любили пра
цювати. (...) Ц е дає велике духовне задоволення і також 
задоволення, коли ви прогресуєте, бачите, як (усе) посту
пово монтується, як поступово ш ліфується, як номер ДО
ХОДИТЬ до виконання.20

“Аматори”, які стали членами театральних труп, згадують 
хвилювання й  романтику сцени та насолоду від вдоволення 
публіки. “Дивитися на залю й бачити велику публіку — чудо
во”, зізнався актор М узичного Театру ім ени Л исенка у Мель
бурні Віктор М ельник.”21

Коротко кажучи, театр приносив його учасникам психо
логічну сатисфакцію  або бодай обіцяв її. В цьому нічого 
дивного: чимало театралів заробляли на хліб насущ ний на 
роботах, які н е обдаровували їх  соціальним престижем, мо
ральним задоволенням чи грішми, а в театрі вони могли у 
рамках власної громади здобути певне визнання. Фінансової 
винагороди, з  дуж е небагатьма винятками, н е було, і колек
тивам залежало великою мірою на щ едрих похвалах, по змозі 
у  формі друкованих рецензій. Ц е, звачайно, н е спрощувало 
завдання рецензента. “О дин-другий критичний виступ”,— 
пиш е один коментатор, —

і товариство могло б почати колотись. Бо як ж е ж так: 
аматори їздять після праці на репетиції, витрачають час і 
власні грош і, шиють костюми, готують декорації, і за
мість захоплення їхньою  працею — критичні завваги!
А другий бік медалі такий: як ж е ж  так — люди платять 
гроші за  квитки, приїздять за  десятки миль на постанов
ки, і в п ’єсі бачать такі речі, як вінки на головах дівчат 
серед зими. (...)
Н е висловити критичних завваг — значить, удати, що 
недоліків не помітив, насправді знаю чи, гцо їх  помітив.22
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Похвали громадських критиків, звичайно, мали далеко  
менше значення для лю дей, які уж е виховувалися з досту
пом до соціяльних, економ ічних і культурних благ магі
стрального суспільства. Для Генерації, яка здобула освіту в 
Австралії, статус в українській спільноті вже н е був головним  
показником соціяльної вежливости. Похвали зсередини  гро
мади вже не були достатнім  виправданням пож ертв, н еоб
хідних для того, щ об осягнути гідного рівня у  важ кому те
атральному мистецтві. У  цьом у, мабуть, одна з причин того, 
чому втримати ж иттєвість театру на довгий п ер іод вияви
лось неможливим.

На противагу ідеологам театру, самі театрали вважали, щ о 
публіка заслуговує на розвагу. “Спочатку люди тяжко працю
вали і тоді він (глядач) шукав щ ось веселого, щ о б його роз
радило. (.••) А  тепер пенсіонерами стали. Старші лю ди — щ о 
їм лишилося?” — так зформулював стан справ Ярослав М ас- 
ляк, режисер “Летючої естради”, студентської трупи, яка спе
ціалізувалася у виставах, складених повністю з  гумористич
них сценок, діалогів та одноактівок.23

Актори і реж исери були переконані, щ о репертуар повинен  
мати солідний відсоток етнографічних п ’єс  — не тому, щ о 
вони вірили в необхідність стимулювання ностальгічного нерву 
з дидактичних міркувань, а через переконання, щ о саме ці 
п’єси здатні заповнити театри і  якнайкраще тішитимуть публі
ку. Тому на сценах безконкуренційно панував перевірений  
репертуар 19-го століття. Найпопулярнішими були “Наталка 
Полтавка” та “Ой, н е ходи , Грицю, та й  на вечорниці” М и
хайла Старицького. За кожною  з  цих п ’єс було шість окремих 
вистав. Два клясики мали по чотири вистави кожен: “Назар 
Стодоля” Тараса Шевченка та “Украдене щастя” Івана Фран
ку. Але домінували п’єси  із золотої доби  побутового театру: 
п’єси Михайла Старицького ставили сім  разів, М арка К ро- 
пивницького — дев’ять, а Івана Тобіпевича — н е менш  ніж  
тринадцять. Якщо додати п ’єси , подібні за  духом  д о  вищ ена
званих, то вони становили майже двадцять відсотків усіх вис
тав і тридцять — вистав театру для дорослих.

Формула побутової драми була проста, але ефективна. 
Любовний сюж ет подавав центральну інтриґу в обох голов
них драматичних типах — трагедії-мелодрамі (“Ой, н е ходи, 
Грицю”) та комедії-сатирі (“Наталка Полтавка”). Сюжет був 
загалом динамічний і нескладний, персонаж і — змальовані 
широким та типізуючим пензлем, а конфлікти між ними на
давалися для патетичного акторського стилю. Український
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характер цього типу драм був зумовлений використанням ет
нографічного матеріалу. Історичне та соціальне тло вимагало 
національного костюма та всюдисущ ого сільського краєвиду 
на задній сцені. Н ародні обряди було вбудовано в драматич
ну структуру, оскільки важливі п одії — доленосні випадкові 
зустрічі, наприклад,— були пов’язані з  народними звичаями: 
колядою , сватанням, вечорницями і т.ін . Н ерідко дія п ’єс 
відбувалася в минулому, копи існували рівність і свобода ко
зацького устрою , антитеза недавнього кріпацтва. Д о  того ж, 
побутові п ’єси  характеризував ж ивий, переконливий діялог. 
Як сказав один театральний діяч в інтерв’ю , “люди з  таборо
вою освітою  найкраще розуміли мову побутовщ ини”.24

П обутові п ’єси  та пересувні театри, які виконували їх  на
прикінці 19-го століття, утверджували народницький образ 
українськости, щ о його створив Іван Котляревський напри
кінці 18-го століття.. В они також відігравали важливу опо
зиційну ролю. В час найгнігючіш ого царського тиску на ук
раїнську культуру, коли цензура та обмеж ення видавничих 
можливостей для україномовних творів різко скоротила поле 
розвитку української культури, театр продовжував втілювати 
і відновлювати найпотужніш і символи української ідентич- 
ности.25

У  1920-х роках, коли українська культура стала державною  
культурою нової Української Соціялістичної Радянської Рес
публіки, побутовий театр потрапив у  неласку як провінційний, 
загумінковий, безнадійно відсталий і несум існий з  модерною  
свідомістю. Але для представників перш ої Генерації українсь
ких емігрантів в Австралії, оточених чужою культурою і відда
них ідеї збереж ення власної, популярний символізм та не- 
скомплікований культурний консерватизм побутового театру 
становив велику цінність. Театр ім ени Курбаса і  Театр Малих 
Форм в Аделаїді, провідники яких формувалися в модерніс
тській традиції, обмежували число побутових постановок, але 
для менш  амбітних груп п ’єси  Тобілевича і Кропивницького 
створювали певний ф унт, на якому завжди могли зійтися смак 
публіки та уподобання акторів. Дарія Любарська писала в 1963 
році:

Нехай н е подумає хтось, щ о я  хочу, щ об на наш их сценах 
були тільки свитки, тобто — стара побутовщина! Ні! Я за 
тим, щ об ставити й  м одерні, сучасні речі. Але — побутові 
п ’єси , історичні, з  своєю  народньою правдою й мудрістю, 
з персонажами, які художньо передають дух наш ого на



Переміщена муза 401

роду — не можуть зійти з і сцени театру на еміграції! Тут 
цей жанр потрібніш ий, ніж  на Батьківщині, бо тут він є  
школою для молоді й  євш ан-зіллям для кож ного україн
ця. Зреш тою, це стверджує і сам глядач* у  нас. Побутова, 
історична п ’єса завжди в т р и м у є більше вистав, н іж  яка 
інш а.26

Таким чином, твердження, щ о функція театру передусім  
дидактична, було виправдане і відносно побутового театру, 
хоч і не безпосередньо. Звичайно, побутова традиція н е вияв
ляє тієї “виразної патріотичної тенденції” ,27 яку воліли б ба
чити деякі ідеологи, але культурна аргументація побутового 
театру сприймалася як близька до  центральних ідеологічних 
позицій еміграції.

У побутових п ’єсах спостерігалася тотожність або, принай
мні, виразний зб іг між наміром розважити та ідеологічною  
ролею, яку їм  приписували. Такого збігу н е було у випадку 
суто розвагових постановок. Таких було чимало. Більшість 
театральних труп організовували вечори в стилі ревю , а деякі 
навіть ставили віденські оперети. М ихайло К ліоновський на
писав партитуру для нової м узичної ком едії “На хвилях к о
хання” (1971), яку він поставив у  М узичному Театрі ім ені 
Лисенка. Такі вистави (і попит на них) майже н е помічаються 
теоретиками, за винятком Савича, який у  комедіях, оперетах 
і ревю вбачає тільки дж ерело доходу для покриття втрат “се
рйозних” творів. Насправді “суто розвагові” вистави мали н е  
більші шанси заробітку, ніж  будь-які інш і. Але показовим для 
“офіційного” погляду на театр є  те, щ о єдиним виправдан
ням важливої частини театрального життя спільноти в очах 
Савича є комерційне.

Виглядає, щ о український театр в Австралії, незважаючи 
на ідеологічну риторику довкола нього, насправді прагнув 
виконувати внутрішньо -театральні завдання: по зм озі ство
рювати естетично цінне мистецтво, завжди розважати й  при
ваблювати публіку. Розважити означало передусім викликати 
приємну ностальгію — а цей  процес могли розглядати, як еле
мент ідеологічної освіти y d , хто цього бажав.

З огляду на культурно консервативну ролю театру, він при
свячував значно менш е уваги громадському життю в Австра
лії, ніж цього можна б сподіватись. У  Канаді між двома світо
вими війнами українські театри ставили п ’єси  місцевих ав
торів. У багатьох з таких п ’єс розглядалися щ оденні проблеми  
українського життя в Канаді або намагалися ознайомити публі-
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х у  з  сучасними подіями та проблемами в  У країні.2* В Австра
л ії подібного н е  спостерігалося. Було поставлено тільки дві 
п ’єси  повного розм іру, написані в ц ій  крало. Ж одна з  цих 
п ’єс  н е  присвячена тематиці емігрантського життя.29 (Існува
ло, од нак, багато сценок, діялогів та одноактівок н а щ о тему, 
про щ о буде згадано ниж че). Єдину п ’єсу , яка серйозно роз
глядає проблеми українських емігрантів в Австралії (прірва 
між Генераціями, міш ані подружжя, протиставлення патріо
тичного ідеалізму та “доброго життя”) , “Border Country” (Ок
раїна, 1985), було написано англійською мовою . Й автор — 
Анна-М арія М икита, австралійка англосаксонського поход
ж ення, одруж ена з  українцем. П ’єсу  було написано для анг
ломовних сц ен , і  вона н е мала ж одного зв ’язку з  українською  
театральною громадськістю.30

О днією  з  причин такої відсутносте драматичних творів з 
емігрантського ж иття, можливо, є  те, щ о створення п ’єси  
вимагає специф ічної м айстерносте, якою  аматори, як прави
л о , н е  володають. А ле Василь О нуфрієнко у  п ’єс і “Заморські 
гості” (1963), яку ставили українські трупи в А делаїді і  С іднеї, 
довів свою  компетентність як драматург. Інш а причина, по
в’язана з  принципово ностальгічною природою українського 
театрального світу в Австралії — ц е погляд, пош ирений та
кож  в австралійській українській літературі,31 на теперішнє 
географ ічне розташ ування гром ади сам е в А встралії як  
випадкове і  тимчасове; життєвий досвід, пов’язаний з  цим 
місцем проживання, таким чином, неавгентичний і  н е заслу
говує на серйозне трактування.

Пишучи про українську літературу в  Австралії, я  звернув 
увагу на п ід ставові ідеали української спільноти в Австралії 
(відданість ідеї незалежної України, плекання української мови 
і  культури, жертовна праця в громадських організаціях) і на 
те, щ о невдача в досягненні цих ідеалів є  темою  більшосте 
худож ньої літератури про еміграційне життя. Внаслідок цьо
го , сучасне еміграційне життя відбивалося в ц ій  літературі 
головно через сатиру.32 П одібна ситуація існувала в театрі. 
Н евеликі сатиричні сцени заповнювали театральні вечори, 
ревю та кабаре. Вони входили також в короткі програми зустрі
чей з  танцями та прийомів, які становили помітну частину 
діяльносте театральних груш А ле такі програми далеко відста
вали за  важливістю і  престижем від спектаклів повного розмі
ру. Тексти цих дрібніш их творів майже н е збереглися. Серед 
випадкових матеріялів, які були надруковані (тексте Яросла
ва М асляка, З о ї К огут) або  збер егл и ся  в м аш инописі
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(Василь О нуфрієнко, Омелян Бучацький), є  чимало нападів 
на новоспечений матеріяпізм, на лицемірство “патріотів”, які 
мало працюють у  іром аді, на деірадацію нормативної українсь
кої мови через мовну інтерференцію.

Тільки в цій категорії театру друга Генерація, вихована до  
здебільшого в Австралії, відіграла ініціятивну та організаторсь
ку ролю. У 1970-х і н а початку 1980-х років відбувалося кілька 
вечорів у стилі кабаре, д е  майже увесь комічний ефект був 
наслідком пародійного протиставлення (без сатиричного, кри
тичного і тому “повчального” наміру) української мови та 
громадської ідеології з  символами австралійської та західньої 
масової культур. Ц і карнавальні п одії, дивацтво яких було 
споріднене з гумором англійського телевізійного ш оу “Летю
чий цирк М онті Пайтона”, і які були заповнені непристой
ними натяками, виявились дуж е популярними. Ц е, однак, три
вало недовго: як напівопозиційний вираз культурної нечем - 
ности, ці вечори відповідали смакам тільки відносно молодих 
членів громади; пізніш і когорти молоді уж е н е володіли ук
раїнською мовою на відповідному для таких вправ рівні.

Я вже згадував, щ о число українських театральних вистав в 
Австралії поволі зменшувалося від кінця 1950-х років. На підставі 
рецензій можна дійти висновку, щ о вистави ставали посту
пово менш досконалими, а новостворені групи менш  амбіт
ними, ніж ті, що припиняли свою діяльність. Для цього було 
чимало причин, включно з очевидною: дедалі більша асимі
ляція в австралійській культурі, з  одного боку, зменш ила п о
требу в українському театрі і для публіки, і для глядачів, і, з  
другого боку, зменш ила кількість потенційних глядачів з  н е
обхідною для театру мовною  та культурною підготовкою. Н а
віть на початках, коли громада практично щ е не почала асимі
люватись, робити театр було дуж е важко. “Вистави з великою  
обсадою, як “Розгром” і “М орітурі”,— писав Ростислав Ва
силенко,— вимагали від колективу кольосальних напружень, 
суворої, межуючої з жорстокістю, дисципліни, але інакше б 
не було бажаного результату. Брак сталого приміщ ення на 
проби, втома лю дей після ф ізичної праці, ріж ні зм іни, все це 
переборювалось бажанням творчосте, і люди сходились на  
проби 6-7 разів тижнево і спізнення на п ’ять хвилин вважа
лось злочином”.33

У 1955 році загалом оптимістична інформація про українсь
кий театр в С іднеї визначила такі основні практичні пробле
ми театру: відносно мало кваліфікованих чи досвідчених лю
дей і географічна розпорош еність тих небагатьох, які були;
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неможливість колиш ніх професіоналів театру зійтися на одній 
“творчій платформі”; хронічні фінансові проблеми, немож
ливість платити акторам і трудності з  утримуванням колекти
ву тільки на основі ідеалістичної самовідданосте; брак відповід
них п ’єс; відсутність вигідних приміщ ень для виступів, проб і 
для зберігання театрального майна.34 Тільки останню  з цих 
проблем було розв’язано. Інш і просто поглиблювались.

Негативно вплинули на театр також демографічні факто
ри. У 1958—1959 роках українська громада в Австралії зазнала 
“американської гарячки” — багато професійних та ініціятив- 
них людей, серед них і акторів, виїхало до Сполучених Штатів.35 
Подружжя Крижанівських залишило Театр імени Курбаса, а 
Театр М алих Форм втратив чотирьох своїх провідних членів. 
Але фундаментальніш ою була проблема старіння колишніх 
професіоналів і невдача спроб замінити їх  ентузіястами з дру
гої Генерації. Як уж е було сказано, цій Генерації українська 
культура була психологічно менш  необхідною , ніж  першій. 
Та вирішальним фактором, внаслідок чого ця Генерація не 
активізувалася в театрі, мабуть, була залежність його від ук
раїнської мови. Види мистецтва, які н е користуються мовою  
—музика і танець — натомість, успіш но успадкувалися дру
гою  Генерацією.

Якщо нас цікавлять явища зіставлення різних культурних 
світів, тод і український театр в А встралії враж ає своєю  
опірністю супроти свого контексту і відмовою — правда, не 
повного, але дузсе пош иреною  — відбивати чи обговорювати 
культурний і соціальний світ за межами власних традицій, 
входити з цим світом у діялог, впливати на нього чи сприй
мати його вплив.

Більше, ніж  май ж е всі інш і явища українського життя в 
Австралії, театр зберіг свою автономність та автентичність, 
себто, він залишився вірним первісному визначенню  своєї 
природи. Через неспроможність входити в новий контекст, 
модифікувати елементи свого самовизначення, спілкуватися 
з життєвими умовами своїх потенційних спадкоємців, ця те
атральна культура не могла сподіватись пережити тих, хто її 
імпортував. Рівночасно, її досягнення порівняно з  її можли
востями були великими. Весь зібраний матеріял приводить 
до висновку, що український театр в Австралії збагатив жит
тя багатьох лю дей і, зокрема, на своїх початках зм ’якшив по
чуття переміщ ення та відчуження, що його українська спільно
та гостро відчувала.
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В основі статті доповідь, прочитана у  Перті, Австралія, на XXYI 
конгресі Австралійської університетської асоціяції мов і літератур (5— 
8 лютого 1991). Вперше опубліковано англійською мовою під назвою: 
Culture and Emigre' Consciousness: Ukrainian Theatre in  Australia 1948— 
1989.// Australasian Drama Studies.—1992.—N. 20. — C. 54—69.

Досліди, які лягли в основу цієї статті, фінансувалися у 1988—89 
роках дотацією Австралійської дослідної ради, яка уможливила співпра
цю дослідного співробітника Таї Верещаки та її  помічниць Ліяни 
Сліпецької та Тереси Варцаби.

1 В Австралії не було послідовного дослідження, аналогічного праці 
Ірощи Винницької в Канаді (Iroida Wynnyckyj, Ukrainian Canadian Drama 
from the Beginnings o f Immigration to 1942.—Дисертація на здобуття сту
пеня М А ., Університет Вотерлу, Канада, 1976). Існує, натомість, кілька 
описів історії окремих театрів та театрального життя в різних штатах 
Австралії українською мовою. Найширший з них — Володимир Білинсь- 
кий, Наші культурно-мистецькі сили. / /  Українці в Австралії: Мате- 
ріяли до історії поселення українців в Австралії.-Мельбурн: Союз 
Українських Організацій Австралії, 1966.— С. 634—680. Див. також: 
Українське Мистецьке Товариство в Сіднеї (автор невідомий). / /  Новий 
обрій.— N 1.— Мельбурн: Ластівка, 1954.— С. 81—82; Культурно-мис
тецьке життя в Сіднеї. / /  Новий обрій.— N  1,— С. 122—125; Павло 
Дубів, Театр ім. Леся Курбаса — вогнище української театральної куль
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“Окраїна” Анни-Марії Микити 
на мельбуриській сцені

19 червня 1985 р. у  колоніяльно-ґотичному інтер’єр і ко
лиш ньої церкви дещ о поза центром М ельбурну (театр так і 
Називається: The Church) почався сезон нової п ’єси  “Border 
Country” (О країна) аделаїдської письменниці А нни-М арії 
М икити.

П ’єса здобула увагу й прихильну оцінку критиків. Лен Радік, 
рецензуючи “Окраїну” в поважній мельбуриській газеті “The 
Age”, слушно зауважив, щ о твір А нни-М арії М икити є части
ною  процесу поступового проникнення життєвого досвіду 
емігрантських спільнот у  культурну свідомість австралійсько
го загалу.

Для українців М ельбурну, однак, п ’єса мала особливе зна
чення: в н ій  вперше на австралійську сцену винесено пробле
матику українського поселення в новій країні. І зроблено це 
розум но, з  відчуттям і зрозумінням. Водночас п ’єса з аналі
тичною чіткістю показує нерозв’язані проблеми емігрантсь
к ої спільноти й  визначає їхній  психологічний та історичний 
ґрунт.

Драматичні конфлікти п ’єси  побудовані на тому, щ о еміг
рант перебуває на невизначеній території, “окраїні”, між ду
ховними материками країни походж ення та країни поселен
ня. В таку окраїну потрапили три персонаж і п ’єси , всі вчи
телі: українець Джеррі (щ о колись називався Ярославом — 
Ім’ям, до  якого він потім знову повернеться), його дружина 
австралійка М ері та поляк А нтон. Д ж еррі, заш ибивш ись в 
українську культурно-громадську стихію, не зауважив, що Мері 
відчужується від нього. Вона з і свого боку захоплюється вчи
тельською кар’єрою  та входить у  любовний стосунок з Анто
ном . О днак, коли вона виріш ує зробити черговий крок у 
кар’єр і, прийнявши інш у працю поза містом, обидва чолові
ки відчувають себе зрадженими. Стає ясно, щ о, незважаючи 
на історію  польсько-українського ворогування, вони один 
одному значно ближчі, н іж  будь-який з них д о  М ері. Ось і 
вся фабула п ’єси.

Зображ ені події відбуваються 1965 р ., коли Д ж еррі, мабуть, 
десь років двадцять п ’ять. Він з тих, щ о народилися в Европі,
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дитинство провели в таборах ДІЛІ й д о  Австралії потрапили 
саме в тому віці, в якому щ е можна без акценту вивчити нову 
мову. Отже, він належить до  перш их, щ о мають вибір: або 
асимілюватися, або зберігати культурно-національну відруб
ність від навколишнього суспільства. Дж еррі вибрав середній  
шлях. Він не відцурався своєї громади, але разом з  тим вис
ловив протест проти батьківського світу, одруживш ися з ав
стралійкою. П ’єса починається парадоксом: М ері бачить у  
Джеррі привабливу й екзотичну зовніш ність адепта українсь
кого народного танку; в ньому її манить те, щ о незвичне, 
своєрідне. А  він, кохаючи її, хоче бути, “як усі”:

М ЕРІ. Як сказати: “я люблю тебе”?
ДЖ ЕРРІ. Ось так!
Він схиляється над нею , схопивш и її в бурлескно-при
страсні обійми.
МЕРІ (тепло). Дурнику! Я  хочу вчиш ся.
ДЖ ЕРРІ. То все — минуле. Воно тебе н е стосується. 
МЕРІ. Але це ж  частина тебе.
ДЖ ЕРРІ. Тепер уж е ні.

Бажання бути, як y d , це бунт проти зовніш ньої специфі
ки емігрантського життя: проти подвійних обов’язків, які 
накладають на представників двох культур (треба ж  бути 
успішним, і в університеті, і “співати в хорі, танцювати, гра
ти у футбол, працювати в організації м олоді, допомагати бу
дувати народний дім ”). Ц е намагання побороти власне по
чуття меншевартости (“він працював на фабриці — мій бать
ко, герой УПА”). Це відмова від батьківських вартостей та 
емоційних рефлексів:

... Ти знаєш , що для м ене тоді означала Україна? — дек
ламувати Ш евченка на концертах:
За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі...
І бачити сльози в очах старих людей. Але це не були м ої 
іри. Я просто хотів ірати у футбол. Я хотів, щ об Різдво 
було тоді, коли у всіх, а не два тижні пізніш , коли воно 
вже не мало значення. Я  хотів мата батьків, з  якими м ої 
друзі могли б розмовляти. Я хотів свободи!

Але тут Джеррі висловлює тільки переходовий настрій. Як 
спостерігає А нтон, одруження Джеррі було апогеєм його бун
тарства. Потім почуття пош ани до батьків та обов’язку до
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спільноти втягує його дедалі глибш е в українське ж итія  та 
віддаляє від М ері.

Акна-М арія М икита переконливо вмотивовує цей пово
рот. Справа н е тільки в тому, щ о Джеррі підкоряється зовніш 
ньому моральному тискові. Значно більшу ролю  відіграє його 
власний характер, зформований в дитинстві образами й  пере
живаннями, як і залишили невитравний слід у  його психіці. 
Символічний і  разом  з  тим промовистий повторний кошмар 
Джеррі: він н іби  плаває й  щ рнає, потім щ ось кидає, і  нареш
ті, прокидається з  вигуком “Бож е, прости мені!” П ізн іш е ви
являється, щ о Д  жеррі щ е хлопцем у  таборі захоплювався ро
мантикою Української Повстанської А рм ії, переживав у  ди
тячих іграх страш ні п од ії недавньої української історії З  
бавився знайденою  зброєю . І так, глушачи рибу в річці, він 
забив свого приятеля. К оли в присутності М ері й  А нтона він 
мімічно інсценізує цю  ключову подію , для зображ ення ф а
нати йому потрапляє під руку буряк. Символ української до
маш ньої культури та родинної інтимности стає для Джеррі 
символом страхіть національної історії.

Для М ері незрозумілий такий зв’язок  приватного життя з 
колективною трагедією минулого, хоч і  ї ї  родина втратила на 
війні чоловіків. Якщо Д  жеррі та А нтон, несучи свій вантаж 
історії, приречені бути романтиками, М ері ж иве просвіти
тельсько-індивідуалістичним духом  1960-х років. Всупереч 
чоловікам , вона н е  перебуває тгід владою могутніх мігів. 
Навпаки, вона як учителька вбачає свою  ролю  в поборюванні 
мтгів ради кращ ого, щ иріш ого й  відкритіш ого лю дського 
суспільства. Т ом у вона почуває себ е  зо б о в ’язаною  дати 
відповідь на школярське питання про основні факти сексу
альности. Тому радіє пропозиції підвищ ення в  посаді.

М ЕРІ. Ц е ж  м ій ш анс довести, щ о я  вмію. Я  думала, що 
завжди залиш уся вчигелькою-асистенткою, щ о ніколи не 
зм ож у застосувати своїх ідей на практиці, ніколи н е ма
тиму ж одної сили...
АНТОН. Учителювання для тебе справді таке важливе, 
Марушко?
М ЕРІ. Так, справді 
АНТОН. А я  думав...
М ЕРІ. М и вже н е раз про це говорили. Д ітей н е можна 
висилати в  світ такими негццготованими...

М ері-просвітителька виявляє пізнавальне зацікавлення 
новими явищами, з  якими вона стикається завдяки Джеррі. 
Вона намагається вивчити нову мову й  пізнати звичаї спільно
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ти, але швидко переконується, щ о в цьому середовищ і вона 
небажана. Через незнання української мови вона стає, пара
доксально, чужинкою у  своїй власній країні. Н е допущ ена до  
великої частини життя свого чоловіка, вона, нареш ті, втрачає 
інтерес до нього й  зосередж ується н а професійному житті, 
що зближує її з А нтоном.

У характері М ері відбивається дух тогочасного фемінізму: 
вона прагне бути між перш ими, щ о долають чоловічі при
вілеї. Тому для н еї особливо привабливий перехід н а відпові
дальну працю в новому м іст і Н е захоплю є ця зм іна, однак, н і 
Антона, н і Дж еррі, для яких амбіції М ері незрозум ілі. Духов
ний світ чоловіків стоїть під знаком утраченої батьківщини, і  
з їхньої перспективи питання особистої автономії вигляда
ють периферійними. Тому вони обидва й  залишаються у  своїх 
поглядах і життєвій практиці представниками патріярхально- 
го устрою.

Отже, ціла низка непереборних розбіж ностей у  культурі й  
світобаченні відокремлює Д ж еррі від М ері. Остання чвара між  
ними тільки заверш ує процес відчуження, який тривав упро
довж усієї п ’єси. Джеррі стає ясно, щ о намагання ж ити в двох 
світах приречене на невдачу, тому він вимагає тільки одного: 
розлучення.

МЕРІ. Дж еррі...
ДЖ ЕРРІ. Я називаюся Ярослав.
МЕРІ. Ярослав?
ДЖ ЕРРІ. Так.
МЕРІ. Але ти також і Д жеррі.
ДЖ ЕРРІ. Н і. Н е можна бути і  одним , і другим. Я н е можу 
вже більше роздвоюватися.
МЕРІ. Ти ж  одружився з і мною . Ким ти був тоді? 
ДЖ ЕРРІ. Я  був кимось інш им. Я  був лю диною , яка м ені 
тепер незнайома.
М ЕРІ. Ти далі є  тим самим!
ДЖ ЕРРІ. Ні! (павза) Т ой другий був дуж е молодим. Він  
думав, що можна ж иги без минулого.
М ЕРІ. Дж еррі, поїдьмо геть звідсіль... почнім  наново. 
ДЖ ЕРРІ. Ні.
М ЕРІ. Джеррі, прош у тебе! Я к ж е я  мож у тобі допомогти, 
коли ти м ене відштовхуєш?
ДЖ ЕРРІ. М ені твоя поміч н е потрібна. Я  муш у сам знай
ти собі раду — коли ти поїдеш .



412 Частина HI

М ЕРІ. Як я можу тебе покинута? Як мож на тебе поки
нута — тепер?
ДЖ ЕРРІ. А  як тобі можна залишитися?

П ’єса коротка (вона триває лише 90 хвилин); їй  властива 
надзвичайна прозорість зображ ення. П евною  мірою п ’єса на
гадує ліричний театр Брехта, в якому вся структура примушує 
глядача збагнути закони суспільних процесів. Але тільки пев
ною  мірою. Брехт на кож ну проблему в людських взаєминах 
має розв’язку, щ о полягає в раціональному переформуванні 
суспільно-економічних стосунків. Анна-М арія М икита, на
томість, майстерно дає глядачеві можливість розпізнати про
блему в усій її складності та глибині, але н е цропонує оп
тимістичних розв’язань. К раціональність полягає в аналізі, 
не в повчанні. Зміст п ’єси  н е зводиться н і до  нормативного 
“кохайтеся, чорнобриві, та н е з москалями”, ані д о  брехті- 
вського визначення фальшивої та прогресивної свідомостей. 
Бо початкове кохання Джеррі з М ері — ц е н е “помилка”, а 
закономірний факт людського життя. Так само н е можна ска
зати, щ о М ері, скажімо, “представляє” позитивно оцінювану 
“емансипованість”, а її антагоністи-чоловіки —закостенілу 
“відсталість”. Всі йерсонаж і викликають у  глядача реакцію  
співчуття. Про кож ного з  них глядач зн ає, щ о діяти інакше 
йому неможливо. Саме в цьому — в доказі, щ о ж одна мо
дифікація в діях персонажів н е привела б д о  щасливого кінця 
— полягає трагізм п ’єси. Вона мовби заперечує принцип, який- 
ліг в основу теорії багатокулмурности і згідно з яким можна 
збагатити своє життя, живучи в двох світах і в двох культурах. 
З п ’єси  Анни-М арії М икити випливає, щ о бажання подвоїти 
себе (жиги “на окраїні”) — ніщ о інш е, як примха, трагічна 
вина. Остаточно, “аргумент” п ’єси  зводиться до того, що еміг
рація є  апріорно трагічним станом, в якому людина має тільки 
дві можливості: відмовитися від своєї особистости (асимілю
ватися) або підкорити логіці етнічного самозбереж ення всі 
людські емоції (відмовитися від щастя).

Хто така Анна-М арія М икита, якій вдалося створити та
кий проникливий документ ем іфантського буття? Авторка 
п ’єси , австралійка англо-ірляндського походж ення, вже 27 
років одружена з  українцем Іренеєм Микитою. Це було, здаєть
ся , перш е “м іш ане” подруж ж я в ук раїн ськ ій  спільноті 
Аделаїди, столиці П івденної Австралії, д е  вони й  досі живуть. 
О боє колиш ні вчителі. Анна-М арія М икита тепер головно 
пиш е, а також викладає драму й літературу в Технологічному 
інституті П івденної Австралії. Там і працює як викладач дра
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ми й театру її чоловік Іреней. Крім “О країни”, Анна-М арія 
Микита — автор поезій , ревю  та роману “Д о  Труро далека 
дорога” (1981).

Ще будучи вчителькою, Анна-М арія М икита працювала в 
школах з високим відсотком дітей польських, грецьких та ук
раїнських емігрантів. “Увесь цей  час,— пиш е вона,— я диви
лася й слухала, спостерігаючи так, як м ож е спостерігати лю 
дина стороння”.

Ідея “Окраїни” народилася щ е 1981 р. П ’єса  мала безліч  
варіянтів, останні опрацьовані вже в співпраці (н е раз бур
хливій) з реж исером, Льюїсою Елліс, та акторами Австралійсь
кого сучасного театру. Вистава була пам ’ятна, хоч момента
ми, здається, н е повністю  відтворювала задум  п ’єси . О соб
ливо вдалим було підкреслення трикутної структури різним и  
зоровими та звуковим и тріадами. На початку троє акторів 
підходять з трьох напрямів д о  середини великої порож ньої 
сцени, на якій відбувається д ія  п ’єси . Впродовж  п ’єси  чер
гуються три типи музики: українська народна, європейська 
передвоєнна та р ок -н -р ол . В они відповідаю ть трьом типам  
танків, кож ний з  яких асоцію ється з одн ією  дійовою  о со 
бою: “аркан” і “запорож ець” з Д ж еррі, повільне танґо — з  
Антоном, інтернаціональний танок м олоді 1960-х років — 
з Мері. В сіх їх  заглуш ує банальна балаканина телебачення. 
Це вже додаток реж исерки, і треба погодитися з тими кри
тиками, яким цей засіб невдовзі набрид. М узично-хорео
графічна символіка також дещ о утратила ефективність через 
надмірне підкреслення, зокрема напочатку. Гра акторів (М ері 
— Роз Гілл, Антон — М ацєк Станєвіч, Джеррі — Дерріл Пеллі- 
цер) була задовільна, навіть дуж е добра, але якось незрозум і
ло належала до  двох р ізн и х стилів: ролі М ері та Д ж еррі 
виконано натуралістично, тоді коли Станєвіч вибрав занадто 
типову, а то й  трохи карикатурну манеру для зображ ення 
Антона. В результаті М ері та Джеррі вийшли заокругленими, 
симпатичними фігурами, а Антон став шабльонним (хоч вірту
озно зображ ен им ) польським  дж ен тльм ен ом  з к ом ед ії 
звичаїв.

До успіхів п ’єси  слід віднести ш ироку дискусію  довкола 
неї в пресі, на радіо й телебаченні. В трьох великих мель- 
бурнських газетах з ’явилися й рецензії, й  статті на основі інте
рв’ю. Рецензію  помістив і австралійський тижневик “N ation
al Times”. Анна-М арія М икита дала два інтерв’ю на телеба
ченні і сім на радіо. У  кожному випадку розмови переходили  
від самої п ’єси  до  ширших питань емігрантського життя та
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зобов’язань австралійської спільнота, зокрема державних 
чинників, щ одо етнічних менш остей країни.

М и вже згадували, щ о критика зареаґувала на п ’єсу  
схвально. Однак досягнення Анни-М арії М икита в  інтер
претації суспільних процесів загалом н е було доцінено. 
Д о відповідної оцінки найбільш наблизився Боб К рімін у 
газеті “The Sim”; він уважав “Окраїну” однією  з  найкра
щ их дотеперіш ніх спроб представити травму старих і н о
вих австралійців у  павутинні культурної несумісности.

Вперше опубліковано в ж. “Сучасність”.— 1986.— N  7 —8.— 
С.104—109.



Михайло Кмгк 
рафічний нарис

988-го року Святий Володимир Великий, володар К иївсь
кої Руси, наказав жителям К иєва, сьогодніш ньої столищ  Ук
раїни, увійти в невелику притоку Д ніпра, д е  їх  охрестили свя- 
щеники грецької В ізантії.1 Ця подія символізувала встанов
лення християнства у  його східньом у варіянті оф іційною  
релігією східньо-слов’янської держави Володимира. Зв’язок  
між цією  подією , тисячоліття якої відзначає і  виставка “Тіло 
і душа” в іалерії Університету ім ени М онаш а, та творчістю  
Михайла Кміта, маляра, який народився в Україні і  двадцять 
п’ять із найпродукти вніш ш . років життя провів в Австралії, 
тісніш ий, н іж  можна було б сподіватись. Одним із  головних 
наслідків християнізації було впровадження д о  К иєва та його 
земель візантійських культурних моделів — в літургії, літера
турі, архітектурі і, можливо найтриваліш е, в образотворчому 
мистецтві. Ф рески та мозаїки київських церков за  тематикою  
і стилем були візантійськими. Ш коли іконопису, які розви
нулися спочатку у  К иєві, а  потім  в інш их центрах, дотриму
вались візантійських технічних та композиційних норм.

Традиції київського іконопису процвітали у  північних ш ко
лах — наприклад, у  П скові, Н овгороді та Владимирі, на тери
торіях, які сьогодні складають Росію , і  на українських зем 
лях, зокрема в Західній Україні від 14-го д о  17-го столігь.2 
Ікона як домаш ній сакральний предмет або як частина ік о
ностасу к ож н ої м ісь к ої і  сіл ь сь к ої церкви залипгапася  
невід’ємним атрибутом щ оденного життя у  Західній Україні, 
де Кміт провів дитинство і ю ність, і в 20-м у столітті. М істо 
Львів, д е  Кміт здобув частину св оєї освіти і  розпочав про
фесійне життя, було важливим центром вивчення західньоу- 
країнської ікони. У  Львові існували чотири визначні збірки  
ікон, серед яких була збірка У країнського Н аціонального 
Музею (сьогодні Львівського Державного М узею Українсько
го М истецтва). М узей, заснований 1905 року митрополитом  
Андреем Ш ептицьким, на початку Д ругої світової війни мав 
понад 7 000 ікон.

Критики, які в Австралії приступали д о  тлумачення творів 
Кміта, вбачали дж ерело його творчости сам е в цьому куль-
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турному середовищ і. Алю зії Кміта щ одо ікони та візантій
ського сталю традиційно були вихідним пунктом для спроб 
інтерпретувати його австралійські картини, хоч такі обгово
рення, майже без винятку, також підкреслювали н е меншу 
важливість для його мистецтва сприйняття європейського мо
дернізму. Для декого візантійськість Кміта була його най- 
тривкішим вкладом в австралійське мистецтво. “Для тих, хто 
пам’ятає ц е відкриття української ікони і те, щ о воно означа
ло у  розквіті мистецтва нової країни,— писав Алан Мак- 
Кашюк 1982 року,— сама людина і її твори збереж уть їхню  
специфічну магію”.3

М и хай л о К м іт н а р о д и в ся  25 л и п н я  1910  р ок у  у 
Стрию. У  1914 році його сім ’я переїхала до  Львова.4 Ця час
тина України, яка за життя Кміта повинна була прожити 
складну історію , у  той час щ е належала до Австро-Угорської 
імперії. Вона мала зазнати періоду української незалежносте 
в 1918—1920-му роках, потім бути приєднаною  до  новоство- 
реної Польської держави, у  вересні 1939 року зазнати анексії 
СРСР, бути окупованою Німеччиною в 1941—1944 роках і, 
вкінці, знову зайнятою Радянським Сою зом 1945 року.

Кміт належав до  обдарованої сім ’ї. Й ого батько, Констан
тан  (1885—1926), майор австрійської армії, та мата, Марія 
(1883—1953), мали ш естеро дітей , з  яких троє (М ихайло, Во
лодимир і Ольга) вивчали мистецтво. У  Львові М ихайло здо
був матуру в технічній гім назії, разом з братом Володимиром  
впродовж одного року (1932) вчився в найвідоміш ого українсь
кого постімпресіоніста Олекси Н оваківського,5 а потім пої
хав на Захід, ДО Кракова на студії в Академії мистецтв, де 
його професорами були Владислав Я роцкі (1932—1935) та 
Ф ридерик Пауч (1935—1939). Орієнтація Академії була нео- 
імпресіоністична, але, за  свідченням однокурсника Кміта 
М ацея Макаревіча, Кмітові відхилення від цього напряму то- 
лерувалися. Макаревіч пам’ятає Кміта як популярного, това
риського і Галантного молодого чоловіка, елегантно одягне
ного (всупереч тодіш ній богемській м оді), пристрастного кар
тяра і не менш  відданого інтенсивній гіраці.

Закінчивши студії та отримавши диплом А кадемії, Кміт 
дістав працю як вчитель малюнку в польському містечку В’я
ла Подляска (1939—1941), потім як викладач малюнку та ком
позиції в школі мистецтва і промисловосги у  Львові (1942— 
1944). 1944 року, коли наближалися радянські війська, Кміт, 
як багато хто з його земляків, впікав з України до Західньої 
Европи. Кінець війни застав його в таборах втікачів у Західній 
Австрії. У  Бреґенці, на Боденському озері, він познайомився
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з австрійкою Едцою, з якою одружився. Кміт малював головно 
краєвиди (ця тематика не була характерною для його пізніш ої 
творчости в Австралії) і виставляв свої малюнки, разом з  інш и
ми мистцями з країн Східньої Европи, у  Бреґенці, Баден- 
Бадені, М юнхені та Інсбруку.

Сім’я Кмігів приїхала до  Австралії у  травні 1949 року. Едду 
примістили в таборі для іммігрантів у Ґреті, біля Ньюкастелю  
в Н ою м у П івденному Велсі, разом з їхнім и дочками, К сенею  
і Танею. Зобов’язаний контрактом, як усі іміґранти-втікачі, 
два роки працювати робітником, Кміт почав працю на ц е
ментному заводі у  передмісті Віллавуд, яке тоді знаходилось 
на південнозахідніх периферіях Сіднею.

Незабаром маляри Сіднейської групи натрапили на прізви
ще Кміта в списку мистців-еміґрантів, щ о його видала ор
ганізація Ю НЕСКО, і в січні 1950 року Дж еймс Ґлісон знай
шов його у  Вілпавуді. Ґлісон та інш і впливові маляри-крити- 
ки, зокрема Пал Гефліґер та Воллас Т орш он (рецензент газети 
“Сідней м орнінґ геральд”) , потоваришували з  Кмітом та за 
охочували його малювати. Кміт знайш ов нову роботу (він те
пер чистив залізничні вагони в С іднеї), щ об бути ближче д о  
мистецького життя міста. В ін поселився в мистецькій колонії, 
розташованій у  дільниці Вулара в “М ерію®” — великому особ
няку, власницею якого була Чіка Л о. Тут Кміт увійшов в кон
такт з такими малярами, як Джордж Ольшанські і Дональд 
Фрецд, та з  родиною  Драйздейл. Наприкінці 1950 року Кміт 
та Джастін О ’Браєн перейшли до нової хати Чіки Л о в дільниці 
Епізабет Бей. П ізніш е Кміт найняв приватну квартиру в цьо
му районі; там д о  нього нареш ті приєдналися Едда й  д  іти.

Тим часом мистецька кар’єра Кміта швидко розвивалася. 
1951 р. відбулася в ґалеріях М акворі його перша в Австралії 
персональна виставка. Того ж  року було відзначено його кар
тину у конкурсі на нагороду Блейка за  релігійне мистецтво. 
Через рік він зайняв друге м ісце в цьом у ж  конкурсі, а 1953- 
го — перш е м ісце за картину “Євангелист Іоанн М арко”. На 
виставках С іднейської групи, які відбувалися в приміщ еннях 
феш енебельної крамниці Дейвід Д ж онс у  липні та ж овтні 
1953 р ., твори Кміта виставлялися разом  з картинами Репфа 
Балсона, Тіма Бесса, Д ж ін Белет, Артура Бойда, Ґрейс Кровлі, 
Ліндона Д едзвела, Рассела Драйздейла, Дональда Ф рейда, 
Джеймса Ґлісона, П ола Гефліґера, Ф ренсіса Л ім бурнера, 
Джастіна О’Браєна, Дезіцеріюса Орбана і Дж она Песмора. Далі 
пішла імпозантна серія нагород: нагорода міста Перт (1954), 
нагорода критиків за сучасне мистецтво (1955), пропам’ягна 
нагорода Дарсі М орріса (1956) і нагорода Салмана (1957).
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“З усіх чужинців-мистців, які припливли до  цих берегів після 
війни, — писав П ол Гефліґер,— М ихайло Кміт є  єдиним , що 
справив враження на теперіш ню Генерацію малярів”.6

На висоті своєї слави Кміт вирішив спробувати щастя в 
Сполучених Ш татах Америки. Й ого від’їзд  на борту лайнера 
“О ркадес” у  січні 1958 року був подією , якою  зацікавилась 
преса і навіть нове тоді телебачення.

Але австралійські успіхи Кміта в СІЛА н е повторилися. 
Він зазнав труднощів у  пош уках ґалерїї в окрузі Сан-Ф рансі- 
ско, д е  спочатку оселився. Настав час особистих проблем, 
розпаду подружжя і хвороб. В ід 1960 року Кміт зміг, регулярно 
виставляти свої твори в невеликому місті Стоктон у  Каліфор
н ії. У  цей період народилось чимало невеликих картин, в ба
гатьох випадках із  зображ енням квітів. Щ о важливіше, Кміт 
став експериментувати з технікою  монтажу та з абстракцією.

У  міжчасі, твори, вислані назад до  Австралії, продовжува
ли цікавити покупців. Абстрактні картини Кміта розглядали
ся як помітний вклад в австралійський абстравдіонізм .7 Реп
родукції його творів з ’являлися н е тільки в книгах про сучас
н е австралійське м истецтво, а й  на обкладинках таких 
популярних журналів, як “БюлЛетін”, історичний місячник 
“П арейд” та ж іночий часопис “Віменз віклі”.* Доказом Кміто- 
вої слави була й  пош иреність підробок його творів. Вкінці, 
відгукуючись на поради приятелів, він повернувся до  Сіднею, 
куди приплив на кораблі “Іберія” 2 квітня 1965 року. Спочат: 
ку Кміт жив з друзями-українцями в передмісті Сіднею Лівер
пуль, а потім купив будинок близько центру на вулиці Катід- 
рал у  Вуллумулу. Коли держава відкупила цей маєток під бу
дову східньої м іської залізниці, Кміт придбав будинок у Куджі 
з видом на схід, на Тихий океан. Кміт знову одружився. Його 
дружина Норма була музиканткою; 1968 року народився їхній 
син, Майкл.

Кміт малював з  відновленим ентузіазмом. Виставка в ґале- 
ріях Дарлінґгурст у  липні 1966 року здобула загальне схвален
н я, а картину “Н аречена Вуллумулу”, за  яку в наступному 
році він дістав нагороду М елроза, Д ж еймс Ґлісон назвав ше
девром.9 1970 року Кміт удруге виграв нагороду Салмана.

П ід час перш ого австралійського періоду їбліта і в перших 
роках після його повернення зі СІЛА було створено картини, 
за які його пам’ятають і які, в основному, представляють його 
в колекціях Н аціональної ґалерії та ґалеріях окремих штатів. 
Більшість із цих картин зображ ує людські фігури — монумен
тал ь н і, ст и л ізо в а н і, в ел и к оок і і д еп ер со н а л ізо в а н і, з 
довгопалими, Граційними руками, завжди у зрівноважених,
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але виразних позах. “Решта тіла ховається,— пиш е Володи
мир Попович,— під сильно геометризованими формами одя
гу, якими мистець віртуозно орудує, надаючи картині баж аної 
динаміки за  допомогою  відповідного ритму форм і барв. У  
цих геометризованих формах костюмів та тла картин висту
пають, немовби щасливо поєднані в якійсь дивній сим біозі, 
впливи візантійського стилю з  кубізмом і конструктивізмом.10 
Кміта називали “одним із найрозкіш ніш их кольористів на
ших днів”. 11 Критики помічали і схвалювали схрещ ення у  його 
творах впливів української ікони, м озаїки та народного м ис
тецтва з ремінісценціями німецьких ім пресіоністів,12 Ш аґала, 
Руо і М атісса.13

Існує багатий фолкльор стосовно незвичайних методів праці 
Кміта в ці продуктивні роки. З часів його перебування у  Вілла- 
вуді, коли йому доводилось проводити день на роботі, він  
затримав звичку малювати вночі при штучному світлі. У  ньо
го була пристрасть перемальовувати закінчені картини. Деколи 
Кміт відбирав картину, яку продав або подарував, і повертав 
її власникові, зм іненою  до  невпізнання. Характер свого над- 
хнення він приписував частково своїм  кольоровим снам .14 Він 
твердив, щ о руки й  обличчя — це найбільш виразні частини 
людського тіла, і через це поставлені в центр уваги у  його 
фігуральних композиціях.15 Кміт був відвертим у  розмовах про 
своє мистецтво і життя. Д рузі вважали його великим оповіда
чем, зокрема невірогідних випадків з життя, гумористом, лю 
бителем карт і шахів та невгамовним колекціонером розм аї
тих дрібниць.

У 1970-х роках в поглядах австралійських критиків посту
пово відбулася зм іна не на користь Кміта. Відкидаючи так 
звану “сіднейську ш колу ш арму”, Роберт Г’ю з виділив Кміта 
для особливо гострого нападу, твердячи, щ о в його картинах 
спорідненість з  візантійськими формами бліда й  поверхова, і 
називаючи їх  “усміш кою чеш ірського кота без кота самого”.16 
Колесо зробило повний оберт від того часу, коли захоплений  
критик у 1951 році спостеріг у  творах Кміта те, “щ о сщ рає 
дурнувату посміш ку з  усього муркотливо-котячого виробниц
тва, яке доводиться бачити на більш ості виставок”.17 Віч-на- 
віч із самими творами, як піц час великої ретроспективної 
виставки в ґалеріях Голдсворт 1977 року, критики схвалюва
ли картини, але й часто висловлювали ностальгію за Кмітом  
минулих часів.13

Погане здоров’я — діябет та серцева хвороба — почало 
даватися взнаки. Екстравертність Кміта-кольориста зменш и
лася; з ’явилися монохроми. Колись рішуча лінія перетвори
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лася на декоративне мереживо. Кміт малював повільніше і 
виставляв свої твори спорадично, хоч при кінці 1970-х, після 
успіш ної операції на серце його енергія відновилася, резуль
татом чого була виставка міш аної техніки в ґалерії Голдсворт 
(1979) і виставка у  мельбурнській ґалерії “Н іяґараЛ ейн” (1980).

М ихайло Кміт помер у С іднеї 22 травня 1981 року. Його 
місце в історії авіралійського мистецтва виглядало на той час 
напрочуд непевним як для мистця, ім ’я якого два десятиліття 
раніше звучало так гучно. * 1

Вперше опубліковано у каталозі виставки “Тіло і  душа", яка відбу
лася в 1988 році з нагоди 1000-літгя хрищення Руси-України у галерії 
Університету ім . Монаша в Мельбурні, під назвою “M ichael Kmit: А 
Biographical Sketch". / /  Body and Soul.— Мельбурн: Monash University 
Gallery, 1988.— C. 9-13.

1 Автор висловлює подяку за інформацію, передану в інтерв'ю чи 
листовно, а також за іншу допомогу таким особам: Нормі Кміт; Тара
сові де Цмайлу Кульчицькому за досліди, проведені в Каліфорнії; Анні 
фон Берто, Ірині Білинській, Омелянові Бучацькому, Оріонові Вен- 
гриновичу, Брайяну Джонстону, Павлові Дубову, М иронові Левицько- 
му, Брюсу Наталпу, Богданові Подолянку, Ґей Річардсон, Михайлові 
Садовському, М иколі Строкону. С тефанії Строкой, В ірі Федевич, 
Джізеллі Ш айнберґ і Тані Ш ухевич. У процесі праці над статтею я мав 
доступ до неопублікованих матеріялів Омеляна Бучацького, Володи
мира Кміта, Мацєя Макаревича, Володимира Поповича, Михайла Са- 
довського та Святослава Чорнія.

2 Див.: Sviatoslav Hordynsky, The Ukrainian Icon o f the XXIIth-XXII- 
Ith Centuries, переклад: Walter Dushnyk. —Філадельфія: Providence, 1973; 
і Григорій Латвии, Лада Міляєва і Віра Свєншдька, Український се
редньовічний живопис.— Київ: Мистецтво, 1976.

3 Alan M cCulloch, Obituary. M ichael Krnit. //A r t and Australia.— 1981— 
1 9 8 2 .- N  3 . -  C. 270.

4 Біографію Кміта українською мовою див.: В .Ладижинський (псев
донім Володимира Поповича); Михайло Кміт 1910—1981. / /  Нотатки з 
мистецтва (Ф іладельфія).— 1983.— N  23.— С. 35—47.

5 Згідно з неперевіреними свідченнями.
6 Цитовано за кн.: Robert Hughes, The Art o f Australia, 2-ге вид.— 

Рінївуд, Австралія: Penguin, 1970.— С. 204.
7 James G leeson, Painting in  Australia Since 1945. / /  Art and Australia.— 

1 9 6 3 -1 9 6 4 .- N  1 . -  C. 3-19, тут C. 17.
* Bulletin.— 1967.— 25 березня; Parade.— 1964.—грудень; Women’s 

Weekly.— 1961.— 2 червня.
9 James Gleeson, Raising Ghosts From the Past. / /  Sun-Herald.— 1966.— 

10 липня. Див. також коментар до виставки в журналі: “Art and Austral
ia " .-  1 9 6 6 -1 9 6 7 .- N  2 . -  С , 99.
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10 Володимир Попович, Михайло Кміт (1910—1981). / /  Сучасність.— 
1 9 8 6 .- N  7 - 8 . -  С. 8 3 -9 2 , тут С. 86.

11 James G leeson , M asterpieces o f  A ustralian  A rt,—М ельбурн: 
Landsdowne, 1969.— C. 166.

12 Eddy Batache. / /  Le courier.— 1966,— 8 липня.
13 Geitmde Langer, рецензія на виставку Кміта в Галереї Johnstone у  

Брізбані, 29 серпня — 11 вересня 1964, Cour ier-M ail (дата невідома).
14 John Lapsley. Інтерв’ю з Михайлом Кмітом. / /  The Australian.— 

1977.— 19 квітня.
15 Спогад Святослава М. Чорнія. Цитовано в статті Ладгокинсько- 

то — С. 41.
16 H ughes.- С. 205.
17 Daily Telegraph.— 1951.— 23 жовтня.
15 Див., напр., Alan M cCulloch, Room at the Top. / /  Herald.— 1980.— 

12 червня.



Українська преса 
в Австралії

Історія української преси в Австралії починається майже 
рівночасно з  історією  післявоєнної української емігрантської 
громади в цій країні. Українці почали приїжджати до Австра
л ії з  таборів переміщ ених осіб у  Західній Европі у  перших 
місяцях 1948 року, а вже у  липні 1949 року в С іднеї почала 
виходити газета “Вільна думка”. На самих початках вона об
слуговувала читацьку публіку, яка, здебільш ого, виконувала 
свої контрактові зобов’язання перед австралійським урядом у 
таборах переселення, розкинутих по цілій країні.

Заснування “Вільної думки” збіглося з  апогеєм хвилі ук
раїнської еміграції, яка тривала до  1952 року, і з  виникнен
ням інш их великих інституцій, характерних для українського 
життя в Австралії. Теригоріяльні “громади”, багатофункціо
нальні світські громадські організації, які об’єднували українців 
у  даному м ісці, звичайно на основі поділу Австралії на штати, 
було засновано у  п ’ятьох штатах на австралійському материку 
1949 року. Духовна праця Української Католицької та Право
славної церков розпочалась у  той сам час.1 П реса була засо
бом зв ’язку та дискусій для новоприбулих під час цього уста
новчого періоду.

Українська спільнота в Австралії, яка сьогодні налічує 34 
000 осіб2, мала чотири газети: “Вільна дум ка”, “Єдність” 
(Аделаїда, 1949—1956), “Українець в Австралії” (М ельбурн, 
1956—1985) і “Церква і життя” (М ельбурн, від 1968 року).3 
Найстарша і наймолодша газети далі виходять і є  об ’єктом цього 
дослідж ення.

“Вільну дум ку” (далі ВД) заснував Володимир Ш умський 
разом з  кількома ентузіястами, з яких майже всі мали якийсь 
журналістичний досвід. (В ін і сьогодні редактор і видавець 
газети, хоч ф ункції останнього незабаром перебере його син, 
Марко Ш умський).4 Від початку газета, хоч і вважала себе 
неполитичною (в тому сенсі, щ о н е була органом н іякої еміг
раційної політичної партії), зверталася до  спільноти як до 
невід’єм н ої частини всесвітньої політичної ем іграції —діа
спори. В такому дусі редакційна стаття перш ого номера 
зформулювала пріоритети, які залиш илися визначальними
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не тільки для ВД, а й  для її  конкурентів, до  сьогодніш нього
дня:

У цій найбільш віддаленій від наш их політичних і куль
турних центрів країні — українці спрагнені, як м ож е н іде 
інде, свого друкованого слова. В они прагнуть вісток з 
далекої покинутої Батьківщини й  інформацій про справж
ній стан політичних подій  у  світі, про наш е внутріш нє 
життя, про становищ е на рідних землях і на чужині. 
Одночасно з цим , часопис стає одиноким зв’язком м іж  
маленькими групами українців, розкиненими по ш иро
ких просторах Австралії.5

Місцева функція газети, натомість, сприймається як тільки 
друга за важливістю. Вона полягає н е  в тому, щ об сприяти 
входженню українців в австралійське суспільство, а  в тому, 
щоб зближувати українців Австралії між собою . Я к і інш і га
зети, ВД в наступних роках н е зм інила ц ієї позиції і не р оз
винула редакційний погляд на ролю , відповідну для українсь
кої спільноти, нові Генерації якої, народж ені в Австралії, п о
вністю  вк лю чен і в ж иття м агістр ал ьн ого сусп іл ь ств а. 
Імпліцитно зайняв позицію  щ одо ц ієї проблеми квартальних 
“Australian-Ukrainian Review” (Австралійсько-український ог
ляд, М ельбурн, від 1982 року), орган Українського Бю ро Р е
сурсів та Інформ ацій. Ц е видання, яке редаґує Л ю бомир  
Лаврівський, вважає українську спільноту групою  тиску  
(“pressure group”) , яка д іє  в загальном у австралійському 
суспільстві, м ає інтереси , як і прагне реалізувати в рамах 
загальноавстралійського політичного процесу і м ає погля
ди, які намагається висловити в магістральних засобах ма
сової інформ ації.

ВД, за термінологією  П іно Б осі,— це “напівкомерційна” 
газета — себто, вона утримує лю дей, які працюють для н еї, 
хоч прибуток не є її основним завданням.6 “Церква і життя” 
(далі ЦЕЖ), натомість, спонсорується Українською Католиць
кою Церквою в Австралії. ВД виникла як тижневик і таким  
залишилася, незважаючи на експерименти з  двома видання
ми на тиждень, а також з виданням двічі на місяць. ЦІЖ  
почала існувати 1960 року як квартальник, присвячений, 
головно, церковним справам. П ізніш е вона стала місячним  
виданням і, від 1969 року, двотижневиком. З 1973 року газета 
виходить тижнево, на восьми сторінках у форматі, подібном у  
до ВД, з якою вона конкурує. Хоч ЦІЖ  і далі віддає чимало 
місця релігійним справам, вона стала газетою загального при
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значення. Її теперіш ній редактор, Ю рій Венгльовський, є 
відомим католицьким діячем (колишнім галовою О б’єднання 
Українських Католицьких Організацій Австралії) та діячем у 
світських сферах українського життя.7

Обидві газети розповсюджуються по цілій країні. ЦІЖ  має 
2 000 передплатників, ВД — 1 500. Обццві подають новини з 
українського життя цілої Австралії, хоч кожна газета віддає 
перевагу матеріалам з міста, де вона виходить і з  якого отри
мує більшу частину реклами. Небагато відомо про читачів обох 
газет. В недавньому опитуванні 179 старших лю дей, членів 
громади, у  Вікторії виявилося, щ о 98 відсотків опитуваних 
читає українські газети.8 Початкове дослідж ення, проведене в 
М ельбурні як підготовка до  опитування батьків дітей українсь
кого походж ення у  шкільному віці, показало, що із 17 батьків, 
які н е посилають дітей до  української суботньої школи, тільки 
2 передплачують або читають українську газету. Натомість, з  
22, які посилають дітей до  таких шкіл, 12 твердили, щ о перед
плачують ЦІЖ , а щ е троє — щ о читають газету, хоч н е перед
плачують її.9 Було б  нерозумно робити узагальнення на підставі 
невеликої вибірки початкового дослідж ення, але ц і результа
ти зовсім  н е перечать переконанню , пош иреному в спільноті, 
щ о газети чигає перш а Генерація і ті члени другої Генерації, 
які проявляють досить високий рівень прив’язаности до  ук
раїнської спільноти. Обидві газети передбачають своєю  публі
кою лю дей, які бодай читають українською мовою: англомовні 
матеріяли з ’являються занадто нерегулярно і займають занадто 
мало місця в газетах, щ об самостійно притягувати читача.

Через обмеж ені ф інансові й  лю дські ресурси обох газет, 
значну частину зм істу складають матеріяли, щ о їх  надсилаю
ть добровільно і без гонорару особи дуж е р ізн ої журналістич- 
н о ї і  мовної компетентности. ВД з  ї ї  довш ою  традицією пере
творює такі дописи на досконаліш ий з  погляду мови кінце
вий продукт, ніж  її конкурент. ВД також більш послідовно 
дотримується емігрантських правил української ортоіраф ії та 
стилю.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Решту ц ієї статті складає опис зм істу двох газет та основ
них поглядів, яких вони дотримуються. О б’єктом наш ого опису 
будуть самі газети, їхн і редактори та читачі. Безумовно, існу
ють теоретичні обмеження щ одо того, наскільки тексти можна 
трактувати як джерело знань про їхніх творців та реципієнтів. 
Ми спиратимемося на здоровий глузд і теорію  риторики, при
пускаючи, що тексти відбивають інтереси і наміри тих, хто їх
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пише, і сподівання тих, хто їх  чигає. П рирода цього відбиття, 
звичайно, мусить бути об ’єктом розсудливої інтерпретації.

В інших місцях ми доводили, щ о публічний дискурс в ук
раїнській спільноті в Австралії, як правило, присвячений про
паганді ірона установчих ідеалів: плекання української іден - 
тичности, праці в громадських організаціях та української 
патріотичної свідомости.10 В наш ому описі звертатимемо ува
гу на те, чи покликається преса на ц і установчі ідеали, як і до  
якої міри.

М атеріали наш ого дослідж ення — ц е 11 ном ерів к ож ної 
з двох газет, взятих з  п ’ятимісячним и інтервалами з  періо
ду 1983—1987 років. В кож ном у випадку вибиралося останнє 
число м ісяця. В додатку д о  ц іє ї сер ії було використано н о 
мери ВД і Ц ІЖ , датовані 7 вересня 1986, в яких подано  
інформацію про запляноване об’єднання С пеціяльної Служ
би Телебачення (Special Broadcasting Service, яка подає те
лепрограми мовами р ізн и х етнічних груп А встралії) та Ав
стралійської К орпорації Телерадіо (Australian Broadcasting 
Corporation, держ авної англом овної служ би радіо і телеба
чення). Вибірку взято з  чотирирічного періоду для того, щ об 
обійти ефект дом інування специф ічних тем  у певних роках 
(Чорнобиль, відзначення 5 0 -о ї річниці Голоду 1933 року), 
все ж  таки залиш аю чись у  рамках строку, п ід час якого 
газети не переж или очевидних зм ін . Вибірка включає газе
ти з кож ного м ісяця року, крім  листопада. Д ля преси, яка 
служить спільноті, в якій  значна частина діяльностй  зале
жить від пори року та релігійного календаря, цей  фактор 
досить важливий. Н априклад, вибірка вклю чає п одвій ні 
Різдвяні та В еликодні ном ери.

Категорії і підкатегорії зм істу, на які поділено текст цих 24 
номерів, було вибрано з  урахуванням кількох факторів: на
ших власних зацікавлень, перелічених вище; категорій, які 
виглядають природними для самих газет; вказівок редактора 
цієї збірки статтей11 та створення можливости для порівнян
ня, бодай до  певної м іри, з  дослідж еннями етнічної преси  
Марії Тенезакіс та К рістабел Я н ґ.п Вибрано, 7 категорій: 
новини, редакційні матеріяли, дискусії та коментарі, інфор
мації, література, рекляма та різне. Д о останньої категорії вхо
дять спорт і розваги. П ідкатегорії подано в Таблиці 2. Збере
жемо записи обсягу матеріялів в сантиметрах, а також кількос- 
ти статтей чи інш их матеріялів, щ о належать до  к ож ної 
підкатегорії, в кожному номері. Відсотки, поміщ ені в наших 
Таблицях, стосуються тільки обсягу матеріялів.
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Таблиця 1. Категорії матеріалів за обсягом  (%)

ЦІЖ ВД
Новини 40,4 32,4
Редакційні матеріяли 7,5 4,5
Дискусії та коментарі 14,8 23,1
Інформації 13,3 14,8
Література 2,5 8,6
Рекляма 20,3 15,4
Різне 1,2 1,2
Прим.: Сума відсотків тут та в інших таблицях може не становити 

100% у зв’язку з правилами заокруглень.

Вивчення розподілу місця за категоріями (Таблиця 1) ціка
ве з порівняльного погляду: воно виявляє п евн і основні 
відмінності між  двома газетами, а також між  ними та газета
ми інш их етнічних груп, які були об’єктами п одібної аналізи.

В дусі перш ої редакційної статті ВД, обидві газети відда
ють значну перевагу новинам. Якщо н е враховувати реклями, 
другою за величиною категорією є “Д искусії та коментарі”, 
до якої входять матеріяли, вміщ ені з прізвищ ем автора або 
під псевдонімом. (П севдоніми пош ирені в українському жур- 
налізмі Австралії. Я к правило, поінформована публіка знає, 
кому вони належать.) Факт, щ о ВД віддає більше місця цій 
категорії, ніж ЦІЖ , підтверджує загальноприйнятий погляд, 
що з  двох газет ВД є більш контроверсійною . Ця категорія 
також є характерною рисою  української преси, щ о відрізняє її 
від арабських та грецьких газет, проаналізованих Тенезакіс, 
та турецьких і югославських, що їх  вивчала Я нґ (далі А , Г, Т і 
Ю; разом АГТЮ ). Тільки в одній  із  12 газет, аналізованих 
двома дослідницями, матеріял такого типу займав помітне 
м ісце в газеті: в арабському “Ал Нагар” (10,8% ). В усіх інших 
випадках ця цифра коливалася між  0 і 2,5% . Виглядає, що 
українська преса зовсім  серйозно сприймає свою ролю як гро
мадського форуму і щ о її читачі готові використовувати мож
ливості самовислову, які вона створює.

Літературна частина (яка включає оригінальні твори, пере- 
друки та рецензії) значно більша у  ВД, яка має регулярну літе
ратурну сторінку, ніж  у ЦІЖ  і, до  речі, в А  та Г газетах, де 
такий матеріял займає між  2,7% і 5,9% місця газети.

Вкінці, слід зауваж иш , щ о категорія “Р ізн е”, яка включає 
“Спорт і розваги”, займає тільки малий відсоток обох газет. 
Для порівняння, самі “Спорт та розвага” займають 10,9% і



Переміщена муза 427

7,5%  у  Ю та Г газетах, в яких ця категорія н ай ск р ом н і- 
ш е представлена. П ричини для ц ього р озглянем о ниж че, 
в п ідрозділ і “ Р ізн е” .

Таблиця 2 . К атегорії та п ідкатегорії за  обсягом  (%) 

Новинв
Австралія — загальні
Австралія — українці 
Україна
Українці — діяспора
Інші
Всього

Редакційні матеріали
Австралія — загальні 
Австралія — українці 
(включно з релігією)
Україна (включно з релігією) 
Українці — даясдора 
(включно з релігією)
Релігія — загальні
Інші
Всього

Дискусії і коментарі
Австралія — загальні
Австралія — українці — загальні
Австралія — україтті — релігія
Україна — загальні
Україна — релігія
Українці — діяспора — загальні
Українці — діяспора — релігія
Інші
Всього
Інформація
Послуги
Громадські справи 
Історія і біографії 
Всього

ЦІЖ вд

2,8 (7,0) 3,4 (Ю,4)
20,<і (50,1) 7,8 (24,1)
3,5 (8,8) 6,5 (20,0)
9,7 (24,0) 9,8 (30,1)
3,8 (9,3) 5,0 (15,4)
40,'і 32,'і

0,2 (2,4) 0,0 (0,0)
0,7 (9,1) 1,8 (40,1)

1,5 (19,3) 0,1 (3,0)
0,8 (10,0) 0,6 (12,6)

2,3 (30,0) 0,0 (0,0)
2,2 (29,2) 2,0 (44,3)
7,5 4,5

1,6 (10,8) 0,5 (2,2)
1,4 (9,6) 4,7 (20,5)
0,0 (0,0) 0,3 (1,4)
1,9 (12,7) 5,5 (23,9)
1,5 (10,4) 1,5 (6,5)
4,3 (28,8) 4,9 (21,1)
1,9 (13,1) 1,4 (6,2)
2,2 (14,5) 4р. (18,3)
14,1і 23,:І

0,9 (7,0) 0,4 (2,7)
6,8 (51,0) 5,0 (33,9)
5,6 (42,1) 9,4 (63,4)
із,:5 14,1і

0,5 (20,2) 4,5 (52,1)
Література
Оригінальні твори
(включно з новими перекладами)
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Таблиця 2. (продовження)

Передруки 0,7 (27,1) 0,6 (6,8)
Критика, рецензії 1,3 (52,7) 3,5 (41,0)
Всього 2,5 8,6

Рекляма
Імпрези 5,3 (26,3) 3,2 (20,7)
Особисте 10,0 (49,5) 2,4 (15,5)
Комерційна — загальна 
Комерційна — українські

2,2 (10,6) 4,3 (27,7)

кооперативи 2,2 (10,8) 3,0 (19,4)
Урядова 0,0 (0,0) 2,0 (13,6)
Інша 0,6 (2,8) 0,5 (3,1)
Всього 20,3 15,4

Різне
Гумор 0,0 (4,1) 0,2 (12,7)
Здоров’я 0,4 (40,9) 0,5 (42,3)
Спорт і розваги 0,4 (33,7) 0,4 (30,8)
Цікаве 0,4 (21,2) 0,2 (14,2)
Інше 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)
Всього U 1,2
Прим.: Цифри в дужках подають у  відсотках питому вагу кожної

підкатегорії в п категорії.

НОВИНИ

Таблиця 2 виявляє несподівано високий відсоток місце
вих новин української спільноти в Ц ІЖ  Ця цифра висока і у 
ВД. Ц е відбиває уявлення цро місцеві новини, яке характер
н е для української преси: допис про культурну подію  чи гро
мадську зустріч, написаний кореспондентом, який особисто 
знайомий з учасниками події, часто більш подібний на хроніку 
або протокол, ніж  на статтю в австралійській англомовній 
щ оденній газеті. Оскільки такі матеріали з ’являються не раніш 
ж  через два тиж ні після самої п одії, їхн є значення для чи
тачів полягає н е так у  їхн ій  вартості як новини, як у записі 
самої події і визнанні зусиль усіх, що брали в н ій  участь. 
Через це місцеві статті часто бувають досить довгі, оскільки 
необхідно назвати багато імен. Пропущ ення вважається не
приємною  помилкою, і газети часто вміщують виправлення 
таких ляпсусів.

В ЦІЖ  відсоток новин з української громади в Австралії 
дуже високий — далеко вищий, ніж в провідних газетах АЛЛО
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в цій категорії, “Н ово доба” (15,5% ) та “Ґю нес” (12,1% ). Це 
частково наслідок звичаю друкувати великі, багато ілюстро
вані статті на цілу сторінку, а то й  більш е, про м олодіж ні 
табори, конф еренції та інш і п одії з  багатьма учасниками. 
Можливо, зосередж еність на місцевих новинах також пояс
нює, чому ЦБК, бодай у  М ельбурні, має більше читачів з  Гене
рації, вихованої в Австралії, н іж  ВД.

Ш ироке інформування про п одії в українській діяспорі — 
особливо в П івнічній Америці та Західній Европі, але також у  
країнах Східнього бльоку та, деколи, П івденної Америки — є  
однією з визначальних рис української преси в Австралії і 
ознакою, яка найчіткіше відбиває її самовизначення як орга
ну політичної еміграції. П риблизно 10% обох газет входить 
до ц ієї категорії — більш е, ніж  весь матеріал п ід категорією  
“Інші закордонні країни” (куди такий матеріал, акщ о він  
взагалі існує, мусів би потрапити) в АГТЮ . Тематикою ц ієї 
категорії є діяльність різних українських всесвітніх громадсь
ких, політичних та релігійних організацій і важливі події в 
українській науці та культурному житті. Такі матеріали пере
друковуються із закордонних газет або базуються на пресви- 
пусках чи коммюніке.

Новин з України відносно мало, зокрема в ЦБК.13 Всі АГТЮ  
подають більше новин з  рідного краю , ніж  будь-яка з  двох  
українських газет. Причина цього, безум овно, — обмеженість 
інформації! з  інш их дж ерел, крім радянських, про Україну, 
чи про такі питання, як дисидентський рух, щ о найбільш е 
цікавлять публіку. Таку інформацію звичайно постачають н е- 
чисельні емігрантські цресслужби в Европі і П івнічній Аме
риці. Газети друкують також новини про СРСР, які надхо
дять через західні цресслуж би (наприклад, про Чорнобильсь
ку к атастр оф у) та п ер едр ук ов ую ть д ея к і м атер іал и  з  
українських радянських публікацій — найчастіше короткі і 
політично нейтральні замітки про культуру.

Відтворення загальноавстралійських новин є на подібно
му рівні, що й  в АГТЮ газетах, і  базується на загальних засо
бах масової інформації. Н і ВД , н і ЦБК н е мають чіткої п о
літики щ одо того, як подавати такі новини. П одії звичайно 
трактуються н е індивідуально (винятком є  такі значні п одії, 
як державний бю джет), а в оглядах або у  ф ормі ряду коротких 
повідомлень п ід  загальним заголовком. Д еколи подається 
відносно об’єктивний конспект новин, очевидно, на підставі 
припущення, що бодай частина читачів таку інформацію бере 
з української цреси. Частіше, однак, новини змилуються в
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коментарем; це передбачає читача, який уж е деінде отримав 
основні факти. В обох випадках робиться певне зусилля, щоб 
покрити, бодай коротко, головні політичні теми, щ о їх  пода
ють австралійські засоби масової інформації.

Газети н е приділяють особливої уваги питанням багато- 
культурности чи етнічним справам, які н е стосуються безпо
середньо української спільноти. О фіційне повідомлення про 
плян з ’єднати Австралійську Корпорацію Телерадіо та Спе
ціальну Службу Телебачення, яке викликало жваву дискусію  
в засобах масової інформації взагалі, в українській пресі було 
зазначено коротко. Цю подію  згадали обидві газети, н е при
свячуючи їй  окремих стал ей , а трактуючи її в загальному 
обговоренні бюджету 1986 року. Питання отримало три сан
тиметри в ЦІЖ  та одинадцять у  ВД. ЦІЖ  згадала його один 
раз (7 вересня 1986), ВД в двох номерах підряд (31 серпня 
1986 і 7 вересня 1986). Така відсутність зацікавлення могла 
мати р ізн і причини: можливо, редактори вважали, щ о Спе- 
ціяльна Служба Телебачення, яка передавала зовсім  небагато 
українського матеріялу, мало хвилює читачів. М ожливо, вони 
б приділили питанню більше уваги, якби знайш овся корес
пондент, який би відповідно дослідив та проінформував про 
нього. Етнічне радіо далеко ближче до  інтересів українців в 
Австралії, ніж  Спеціяльна Служба, оскільки тепер існують 
українськомовні радіопрограми у  п ’ятьох столицях штатів і в 
К анберрі. Але наслідки пропонованого бюджету для фунду- 
вання етнічного радіо не були обговорені вичерпш ш е, ніж  
питання про телебачення.

Які б для цього не були причини, ясно, щ о українська преса 
н е культивує думки про необхідність включення української 
спільноти в політику етнічних справ федерального уряду, 
урядів окремих штатів та державних міністерств.

РЕДАКЦІЙНІ МАТЕР ІЯЛИ

Ж одна з газет не має традиції друкувати формальну ре
дакційну статтю в кожному номері. Редакційні матеріяли з ’яв
ляються нерегулярно, найчастіше у  формі непідписаних стат- 
тей без названого джерела, а часом під заголовком “Від ре
дакції”. ЦІЖ  друкує непідписані теологічні та душпастирські 
матеріяли на “Сторінці Української Католицької Епархії Ав
стралії та Н ової Зеляндії”; вони, річ ясна, відбивають епар- 
хіяльні погляди. Велика частина редакційних матеріялів скла
дається не з  вислову думок,, а з міш аних матеріялів: закликів 
жертвувати на пресовий ф онд та подяк за  такі пожертви, по



Переміщена муза 431

здоровлень газети  особам  чи групам та нагадувань про  
релігійні обов’язки.

Листи до  редакції, на противагу статтям, надісланих чита
чами, з ’являються досить рідко. У  Таблиці 2 вони н е ф іксу
ються окремо, оскільки їх  було віднесено до  змістових підка- 
тегорій. Серед аналізованих номерів газет знайш овся один  
лист в ЦІЖ  і п ’ять у  ВД. Ц е становило 0,3% і 2,0% цих газет 
відповідно. У  них було зовсім  небагато полеміки, кілька п о
правок фактів, трохи похвал на адресу газет і трохи дискусії 
на тему правопису. Редакційні матеріали, отж е, творять н е
велику і неоднорідну частину як ЦІЖ , так і ВД. Погляди та 
цінності газет передаються н е через редакційні статті, а через 
вибір новин і через дописи, згруповані п ід категорією “Д ис
кусії та коментарі”.

ДИСКУСІ ТА КОМЕНТАР

Матеріали, які входять до  ц ієї категорії, особливо цікаво 
відкривають природу української громадської думки в А в
стралії, оскільки вони відбивають, з  одного боку, погляди  
добровільних дописувачів і, з  другого — селекційні критерії 
редакторів. Саме тут розподіл тематики мав би, таким чи
ном, найчіткіше від дзеркалювати цінності й  основні зацікав
лення української преси.

Не дивно, щ о найш ирш е обговорюються ті питання, які 
вважаються важливими для українців в цілій діаспорі: зусил
ля довести до загальної свідом осте Заходу сучасний стан в  
Радянській Україні, реакції на етнічні образи в зв’язку з  розслі
дуванням воєнних злочинів, відзначення Голодомору 1930— 
1933 років та 1000-ліття Хрещ ення К иєва у 988 році. Д искус
ії, що стосуються українського життя в Австралії, досить вузько 
зосереджені на праці організацій. Загальніші питання н е вис
тупають особливо виразно; обговорення питань освіти, ділян
ки, центральної для збереж ення ідентичносте, займало 0,6%  
ЦІЖ і тільки 0,4% ВД, або, відповідно, 4,4% і  1,5% ц ієї кате
горії.

Релігійні питання обговорюються і  у  ВД, і у  ЦІЖ. У  ВД  
з’являлися виміни дум ок між дописувачами католицької та 
православної орієнтації на такі теми, як історія церкви. ЦІЖ , 
як правило, н е заохочувала релігійних контроверсій на кон
фесійній основі. Реяптя творить важливу частину іром адсь- 
кої свідомосте і була зм іцнена в цій  позиції наближенням  
святкувань 1000-ліття. Додатковим стимулом для зацікавлен
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ня преси релігійними питаннями був національно-політич
ний вимір переслідування релігії в підрадянській Україні. 
Діяльність українців-католиків в Україні, наприклад, привер
тала особливу увагу преси, оскільки вона розглядалася не 
тільки як вимога людських та релігійних прав, а і як знак 
відданости національній інституції, Українській Католицькій 
Церкві, законність існування якої Радянський Союз запере
чує. Обговорення загальноавстралійських справ звичайно тор
кається п ол іти чн и х і, дуж е р ід к о , культурних питань. 
М ожливо, ц е наслідок віку громади. Н а початку свого існу
вання, ВД звертала увагу на різницю  між стилями життя та 
цінностями нової країни і батьківщини. Але від того часу було 
дуж е мало нової еміграції з  України, і такі дискусії втратили 
більшу частину своєї первісної актуальности для спільноти, 
яка вже звикла до  австралійського життя.

Загальний культурний чи соціяльний коментар без прямо
го стосунку д о  українських справ м и знайш ли тільки в одній 
статті, в якій розглядалося питання про те, як культурні зміни 
на Заході впливають на його загальну силу порівняно з  СРСР.

ІНФОРМАЦІЯ

24 аналізовані ном ери газет вміщували зовсім  небагато 
інформації про суспільну опіку, здоров’я , працевлаштування, 
поради чи інш і соціяльні послуги, щ о їх  надають державні 
аґенції чи сама українська громада. Для контрасту слід вказа
ти на те, щ о бодай одна газета в кожній  із  АГТЮ груп при
свячувала 3,7% або й більше своєї площ і таким матеріялам. У 
вибірці з  ВД ця підкатегорія обмежувалася описами украї
нознавчих курсів в Університеті ім ени М акворі. (ВД  була 
ініціятором і головним засобом  розголош ення кампанії щодо 
фундації українознавчих студій в М акворі). Вибірка з ЦІЖ 
включала тільки два матеріали в цій  ігідкатегорії: довгу стат
тю про СНЩ  і поради англійською  мовою  щ одо засобів 
безпеки проти крадіжок, запропоновані поліцією  Вікторії. 
Українська преса мало подає інформацій про житло, пенсії 
та послуги охорони здоров’я  — інформацій, щ о особливо по
трібні українцям похилого віку, як довели Захаряк та Лаврів- 
ський.14

П ідкатегорія “Громадські справи” вміщ ує різноманітні 
матеріяли: інформації (н е реклями) про майбутні п одії, об- 
ш ирні повідомлення українських громадських організацій, 
заклики брати участь у  р ізних формах громадської діяльності
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або жертвувати грош і на добродійні цілі, та списки жертво
давців. Останні красномовно свідчать про філантропічний дух  
спільноти: списки з ’являлися в десятьох із дванадцятьох'аналі- 
зованих ном ерів кож н ої з  газет і займали 1,9%  Ц ІЖ  та 
1,2% ВД.

Більша частина історичних та біографічних матеріалів сто
сується українських визвольних змагань та ілюструє установ
чий ідеал патріотичної свідомости.

ЛТЕРАТУРА

Помітна присутність літератури у  ВД відбиває існування  
в газеті окрем ої частини п ід заголовком “Література і м ис
тецтво” з власним редактором Євгеном Тараном. З худож 
ньої літератури, щ о її  друкує В Д , майж е 90% — це оригі
нальні твори, з  яких більш ість належить перу українських  
авторів, які проживають в А встралії. Для них ВД є  важливим  
форумом. Важливість літератури у  ВД відображ ує погляд, 
головним речником  якого в Австралії є  письм енник і літе
ратурний організатор Д м итро Н итченко, щ о літературна 
творчість така ж  важлива у  збереж енн і культурної свідо
мости, як і плекання популярніш ого народного мистецтва. 
ЦБК має м енш  виразну політику стосовно літератури і дру
кує старі та нові твори у  приблизно рівних пропорціях. К ри
терієм для вміщ ення літературного твору є , загалом , його  
актуальність у  світлі сучасних п од ій . Щ об заохочувати  
творчість м олодих членів спільноти, обидві газети публіку
ють нагородж ені твори з  конкурсів м олодих письменників, 
що їх організовує Н итченко.

РЕКЛЯМА

Преса вміщує повідомлення про концерти та інш і куль
турні події, засідання організацій, лекції та інш і форми тро- 
мадської діяльности. Д освід підказує, що подання таких інфор- 
мацій серед послуг, щ о їх  дають українські газети, цінується 
чи не найбільше. З самого тексту реклями ніколи н е можна 
довідатись, чи повідомлення платне, чи редактор вирішив, 
що воно заслуговує на безплатну публікацію.

Персональні повідомлення — про народження, смерть та 
подружжя — займають помітне місце. О собливо висока циф 
ра у ЦБК є частково наслідком включення кількох сторінок  
святкових привітань від організацій та осіб у  подвійне різдвя
не число. Практика публікувати загальне привітання замість
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н е число. П рактика публікувати загальне привітання за
миль того, щ об висилати приватні вітальні картки посту
пово стає звичаєм. Д о ц ієї підкатегорії належать також вис
лови подяки, розш уки членів родини та матримоніальні 
матеріали.

ВД має більш ий відсоток комерційне» реклами і  вміщує її 
регулярніш е, н іж  ЦБК, яку спонсорує церква. Уряд виступає 
як великий покупець реклам у  ВД завдяки кільком оголо
ш енням Спеціальної Служби Телебачення на повну або на 
половину сторінки. П ослідовно вміщують великі реклями в 
обох газетах українські кредитові кооперативи, які також ма
ють бюра подорож ей та спеціалізовані крамниці.

РІЗН Е

Найпомітніш ою рисою  ц ієї категорії є те, щ о вона зовсім  
невелика. Д уж е мала кількість матеріалу про спорт віддзерка
лю є н е  відсутність спортивної д іяльносте в українській  
спільноті Австралії (існ ує, наприклад, розлога мережа ук
раїнських волейбольних команд), а низький пріоритет спорту 
в системі цінностей спільноти.

ЦІННОСТІ

С проба дати кількісну оцінку ставлення преси до  дея
ких із установчих ідеалів української спільноти в Австралії 
мала принайм ні один  несподіваний  результат. С тосовно 
категорій “Н овини”, “Д искусії і  коментарі” , “Редакційні 
матеріали” та підкатегорії “Історичні та біограф ічні мате
ріали” зроблено запис усіх  статтей, які відбивають зацікав
лення релігією , турботу про утримання української іден
тичносте в еміграції та засудж ення Радянської влади в Ук
раїні. Д о  останньо ї категорії увійшли репортаж і, написані 
об ’єктивним стилем, про нехтування людськими правами. 
Такі матеріали сам і собою  спонукають читача до негатив
н о ї оцінки радянської систем и, незалеж но від ставлення 
автора.

Річ ясна, ц і категорії себе взаємно н е виключають. Резуль
тати ц ієї катетеризації, яка, слід зазначити, вимагала більш 
суб’єктивних ріш ень, н іж  катетеризація за зм істом , показано 
в Таблиці 3.

Таблиця 3. Ставлення преси до  установчих ідеалів спільноти 
(% загальної площ і газет)

Зацікавлення релігією
ЦІЖ  ВД
11,2 4,0
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Н есподіванка полягає у  в ідн осн о  н евел и к ій  п л ощ і, 
відведеній проблемі утримання ідентичности. М ожливо, ц е  
наслідок старіння дописувачів, здебільш ого представгїиків 
першої Генерації. Для них питання ідентичности, мабуть, були 
важливіші, коли виростали їхн і діти. Правда, газети оголо
шують багато подій та заходів, задуманих передусім для втри
мання культурних традицій і, через них, етнічної ідентичнос
ти. Однак фактом залишається те, щ о в газетах збереж енню  
культурної самосвідомости —питання, яке при відсутності 
нової еміграції визначатиме, чи українська спільнота в Ав
стралії далі існуватиме,—приділяється далеко менш е уваги, 
ніж політичній тематиці.

У цьому контексті цікаво взяти під увагу англомовний ма
теріал, який займає 2,9% ЦІЖ  і 1,1% ВД. Більшу частину 
цього матеріалу становлять передруки листів чи статтей з  
англомовної масової преси, в яких виражено “українську дум
ку” — всі без винятку про політичний стан України. Ф ункція 
таких матеріалів подвійна: вони сам і становлять новини  
(оскільки будь-яке поруш ення українських питань на ш ир
шому форумі і далі є новиною  в Австралії) і  дають потенцій
ному читачеві, який легше чигає англійською, ніж  українсь
кою мовою, елементи ідентичности, визначеної політичними, 
а не культурними факторами. Уявлення про самосвідомість 
цього нового типу можна побачити в підтексті “Австралійсь
ко-українського огляду” та інш ого англомовнрго часопису, 
“Українські питання” (Ukrainian Issues, М ельбурн, виходить 
від 1984 року).

ВИСНОВКИ

Наше дослідж ення вибірки з газет ЦІЖ  і ВД впродовж  
останніх років показує, щ о обидві газети сприймають себе  
подібно і погоджую ться в питаннях основних цінностей , 
незалежно від факту, що одна має зв’язок  з  церквою, а дру
га — ні.

Принципи, виражені редакційною статтею в перш ому н о
мері ВД, зберігаються тією  газетою і поділяються ЦІЖ. Обидві 
є газетами для української політичної діяспори, про що свідчи
ть пріоритет, який обидві віддають діяльності українців поза 
Україною, та позиція незгоди й  протесту супроти радянсько
го режиму в Україні.

Рівночасно, обидві залишилися газетами для вузько виз
наченої етнічної групи, яка складається з перш ої генерації 
еміїрантів і тих членів другої Генерації, які володіють українсь
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кою мовою і беруть участь у  громадському житті. Хоч обидві 
газети  виявили готовн ість  друк увати  д ея к і м атеріяли  
англійською мовою , ж одна з  них не подала ознак система
тичного пляну ввести англійську мову для розш ирення кола 
читачів.

Я сно, щ о газети не зможуть вижити в їхн ій  сучасній формі. 
Василь О нуфріенко з приводу 35-ї річниці заснування ВД 
спостеріг, щ о майбутнє української преси в Австралії пов’я
зане з проблемою мовної компетентности. Хто, запитує він 
песимістично, в майбутньому редагуватиме, писатиме і чита
тиме українську пресу? (15) Питання мусить мати негативну 
відповідь тільки тоді, коли припустити, щ о українська преса 
в Австралії можлива лише в її сучасній формі. А ле, якщо не 
відбудеться глибинного переосмислення питання, як тракту
вати установчі ідеали для інш ої публіки, крім перш ої Генера
ц ії, заперечити пророчу силу О нуфрієнкового песим ізм у буде 
важко.

Вперше опубліковано як The Ukrainian Press in  A ustralia.// The Eth
nic Press in  Australia, ред. АЪе (I). Wade Ata і Colin Ryan.— Мельбурн: 
Academia, 1989. -  C. 1 08-124 .

1 Основним джерелом інформації про початки організованого ук
раїнського життя в Австралії є  кн.: Українці в Австралії: Матеріяли до 
історії поселення українців в Австралії. —Наукове Товариство ім. Шев
ченка в Австралії, Бібліотека українознавства, N  15. — Мельбурн: Союз 
Українських Організацій Австралії, 1966.

2 Див Eugene Seneta, Ukrainians in  Australia’s Censuses. / /  Ukrainian 
Settlement in  Australia: Second Conference, Melbourne, 5-7 April 1985.— 
Наукове Товариство ім . Шевченка в Австралії, Бібліотека українознав
ства, N  54.— Мельбурн: Department o f Slavic Languages, Monash Uni
versity, 1986.—C. 15—27.

3 Н ариси початкової іст о р ії ук р аїн ськ ої преси  в А встралії 
дають: Орест Питляр, “Вільна думка” — 1944—1964 (Спроба історич
ного нарису); Борис їгаатів, Часопис “Українець в Австралії”; Степан 
Радіон, Бібліографічний огляд: Пресові видання (Газети, бюлетені, 
календарі та інш е). / /  Українці в Австралії.— С. 779—783, 784—789 і 
795—801 відповідно.

4 Щ о й трапилося після публікації ц ієї статті.
5 Цитовано в статті: (Володимир Ш умський), Вільній думці —35 

років. / /  Вільна думка.— 1984.— 8—15 липня.
6 Pino Bosi, Ethnic Press: A  Question o f Survival.//M edia Information 

Australia.— 1980.— N  15,— C. 34—36, тут C. 34.
7 Після смерти Юрія Венгльовського редактором ЦІЖ став Миро

слав Болюх, також провідний громадський діяч.
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I Tania Zachariak і M ichael Lawriwsky, A  Sociological Proffle and N eeds 
Suivey o f Aged Ukrainian Migrants in  Australia. / /  Ukrainian Settlement in  
Australia: Second Conference.— C. 42—52, тут C. 46.

5 Дослідження для Відділу славістики Університету ім . Монаша та 
Наукового Товариства ім. Ш евченка в Австралії (осередку у  Вікторії). 
Початкові результати опубліковано після завершення ц ієї статті як: Olga 
Dudinski та ін . Ukrainian Schooling in  Victoria: Perspectives, N eeds and 
Planning, Part 1: Teachers and Pupils. / /  Ukrainian Settlement in  Australia: 
Fourth Conference, Sydney, 22—24 April 1988, ред. Ihor Gordijew і Halyna 
Koscharsky.— Сідней: School o f M odem  Languages, Macquarie University, 
1989.— C. 2 4 -3 4 .

19 У статті “Аспекти української літератури в Австралії”.
II Статтю написано для книги про етнічну пресу в Австралії згідно з 

певними загально узгодженими методичними принципами.
12 Maria D . Tenezakis, The N eglected Press: A  Study o f Arab and Greek 

Newspapers and their Sydney Publics.— Канберра: Australian Government 
Publishing Service, 1984. Christabel M.Young (координатор) і Janet Tay
lor, The Turkish and Yugoslav Press: A  Survey o f Content and Readership o f 
Ethnic Newspapers in  M elbourne.— Канберра: Australian Government Pub
lishing Service, 1985. Таблиці 13.4 та 13.5 (С . 345 і 347—349) з останньої 
праці, в яких сконцентровано інформацію про газети, досліджувані обома 
авторами, були головним джерелом порівнянь у  пій статті.

13 На початку 1990-х років ця ситуація радикально змінилася; новинам 
з України почали відводити значну частину площ і газет.

14 Zachariak і Lawriwsky.— С. 48.
15 Василь Онуфрієнко, Думки в 35-ліття газети .// ВД —1984.— 8—15 

липня.
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