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П ам ’яті тих з-поміж шістдесятників, 
кого вже немає серед нас...

У кожного Я є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно.
М и - ц е  не безліч стандартних «я», 
А безліч всесвітів різних.

В. Симоненко



ЗОРЯНИЙ ІНТЕГРАЛ 
ЗНАКОВОГО ПОКОЛІННЯ:

персоналістський вимір

Я -  тридцять перша літера українського 
алфавіту. Є в багатьох алфавітах, ство
рених на слов’яно-кириличній графіч
ній основі. За формою накреслення -  
видозмінена кирилична літера.

УРЕС. - Т .  3 .-1987

«Я » -  це власне ім ’я, те, що не має мно
жини і не може бути відчуженим від од- 
нієї-єдиної незамінимої людської особи
стості.

Ж.-Ж. Руссо, «Сповідь»

Альбер Камю твердить:

Кажуть, великі ідеї прилітають у світ на лапках голуб
ки. Тож напружмо слух, і, можливо, посеред гуркоту ім
перій та націй ми почуємо ніби тихе шелестіння крил, 
слабкий шурхіт життя і надії. Одні скажуть, що цю на
дію несе народ, інші -  що її несе людина. А  я вірю, що 
вона народжується, живе й дихає завдяки зусиллям мі
льйонів одинаків, чиї дії і чиї твори повсякденно дола
ють кордони та інші грубі видимості історії, щоб яскра
віше палахкотіла істина, яку завжди вистежують і якій 
вічно загрожує небезпека, істина, яку кожен індивід че
рез свої страждання і радощі звеличує для всіх нас 1.

Цей панорамно-образний погляд відомого письменни
ка і філософа м іг би стати ще одним, розлогим, епігра-

1 Камю А . Шведські бесіди // Камю А. Вибрані твори: У  3 і , -  
Т. 3: Есе. -  X .: Фоліо, 1997. -  С. 553.
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фом до теми українського шістдесятництва, оскільки, 
зважений на терезах розуму й інтуїції, висловлений 
зовсім з іншого приводу, він, проте, узагальнює й від
дзеркалює одну із закономірностей історичного роз
витку суспільства, в основі якого завжди лежить ш лях 
до істини.

У  назву першої частини цієї монографії ( «Я  -  оберне
не світові»), що належить до корпусу досліджень так 
званого персоналістського шістдесятництва, свідомо 
винесено займенник «Я » .  За Ю. Лотманом, структура 
« Я »  -  один з основних показників культури; «Я »  як за
йменник значно простіше за своєю структурою, ніж «Я »  
як власне ім ’я; останнє ж не являє собою твердо окрес
леного мовного знака 1.

Без перебільшення можна сказати, що саме індивіду
альне « Я » , відкрито й голосно заявлене молодими укра
їнськими поетами у 60-х роках минулого століття, не т і
льки стало своєрідним антрополого-персоналістським 
маркером літературного покоління, а й значною мірою 
визначило його художньо-стильові пошуки. У  ті ро
ки таку акцентацію на персональному, вирізненому
♦ з-поміж ус іх » «Я »  ідеологи від мистецтва трактували 
як справжній виклик суспільним приписам з їхньою 
догмою тотального масовізму, стандартизації, усталено
го й усіляко підтримуваного інститутами влади знеособ
леного колективного «м и ».

І не дивно. Адже, за визначенням класичної психоло
гії, субстанція «Я »  тісно пов’ язана з поняттям самосві
домості -  як суб’єктивне психічне явище, що визнача
ється пам’яттю і, відповідно, спадковістю свідомості та 
яке виявляється як протиставлення себе всьому іншому 
(«н е -Я »).

Отже, це коротке слово-поняття виходить далеко за 
межі займенникового сенсу і насправді містить у собі 
потужну суґестивну силу спадковості, живлену й ак
тивовану пам’яттю як запорукою тяглості історичних 
та культурних процесів і традицій, і водночас -  потен
цію самоусвідомлення як самовирізнення персонального

1 Лотман Ю. Культура и взрьів // Семиосфера. -  СПб., 2004. -  
С. 127.
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буття: саме самоусвідомлення стає рушійною силою по
дальшого розгортання як особистості, так і нації та на
роду. Актуалізоване « Я » , по суті, є носієм концепції 
оприЯвлення себе у світі й пізнання цього світу через 
структури «Я »  як цілісного, інтегрального поняття-кон- 
цепту. У  контексті тоталітарного режиму -  також носієм  
реальної загрози тим штучно сконструйованим «ц ін 
ностям» колективістської безособовості, уніфікації, н і
веляції, розчинення волі особистості у колективному 
гіпнозі «одностайного схвалення» та «бурхливих оплес
к ів », що їх  усілякими методами насаджувала комуніс
тична ідеологія.

Однак саме у 60-ті роки X X  ст. прозвучала афористич
но містка, безапеляційно заявлена, виклично проголо
шена формула покоління, сконденсована у відомих ряд
ках В. Симоненка:

У кожного Я є своє ім ’я,
На всіх не нагримаєш грізно.
Ми -  це не безліч стандартних «я » ,
А  безліч всесвітів різних *.

(  «Я ...» )

До його ствердного «Я »  ( «Я  не можу мовчатиі») орга
нічно й впевнено долучалися й інші, цілком самодостат
ні «Я » :  від роздуму-виклику до духовної «внутрішньої 
ревізії» «Навіщо я? Куди моя дорога?!» (І. Драч), до трі
умфального відчуття власної самосвідомості й духовної 
сили М. Вінграновського: «Я  встав з колін і небо взяв за 
зор і», що прозвучало хай і романтично-образно, проте 
досить розкотисто-переконливо -  як заявлений виклик 
звичному станові речей, до якого всі давно звикли і з 
яким безнадійно змирилися. І навіть тоді, коли шіст- 
десятницьке коло було розсічене масовими утисками, 
цензурами, репресіями й арештами, це персональне «Я »  
не зігнулося, не змаліло, оскільки в основі його оприЯв
лення лежав імператив вільного вибору: від усвідомлен

1 Симоненко В. Твори: У  2-х т. -  Т. 1: Поезії. Казки. Байки. З не- 
опублікованого. Літературні статті. Сторінки щоденника. Листи / 
Упоряд. Г. П. Білоус, О. К. Лищенко. -  Черкаси: Брама-Україна, 
2004. -  С. 206.
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ня самого цього вибору ( «Я  вибрала Долю собі са
ма» -  зринуло з уст Л . Костенко) до усвідомлення і своєї 
власної відповідальності перед цим вибором і цією до
лею «...І що зі мною не станеться, -  / / у  мене жодних 
претензій нема // до Д олі -  моєї обраниці» -  теж у 
Л . Костенко чи «Я  не клену своєї д о л і . . . » - у  І. Світ- 
личного)1. Адже вже тоді самосвідомість покоління, 
уявно-провіденційно окресливши коло земного буття, 
змогла дістати відчуття із майбутнього: «Я  поза колом 
часу» (Є. Сверстюк). Зрештою, саме це самоусвідомлене 
«Я »  й дало право по десятиліттях нелегких випробувань 
підсумувати: «Я  народився під щасливою зіркою...» 
(Є. Сверстюк); «...Попри все я вдячна дол і» (М . Коцю
бинська). Тому що над усім, хай і важким, несправедли
вим, та все ж проминальним, торжествувало вітаїстич- 
не: «Я  так люблю життя земне!» (І. Ж иленко).

Персональне «Я »  завжди має свій власний аксіоло- 
гічний вимір: право, потребу й мотивацію залишатися 
собою. Тим-то стверджене Вал. Шевчуком «Мав дерзно- 
вення бути самим собою» -  поза всіма кон’юнктурами й 
випробуваннями долі: воно як своєрідний пароль неско
рених, тих, хто чесно йшов дорогою свого призначення.

Однак саме із суми індивідуальних «Я »  складається 
покоління — надто те, що його ми звемо шістдесятника
ми. Унікальність його визначається переважно тією 
обставиною (у  контексті відповідної суспільно-історич
ної ситуації), що воно було насичене, як повітря киснем, 
неповторними яскравими особистостями -  і це годі за
перечити.

За психологічною персоналістською теорією В. Штер- 
на (а їй передувала персоналістсько-психологічна шко
ла, що постала із «розуміючої психології» Д ільтея, 
вчення про ідеографічні науки Віндельбандта й теорії ін- 
тенціональності Брентана -  усі ці складові комбіновано 
синтезувала персоналістська теорія Е. Шпранґера) осо
бистість постає як тотальність, єдність багатоманітнос-

1 Див. зокрема: Тарнашинська Л . Концепт долі у творчості Олени 
Теліги та поетів-шістдесятників // Тарнашинська Л . Презумпція 
доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. - К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. -  С. 201-210.

Персоналістський вимір 11

тей, де по-різному організовані характеристичні риси 
визначають її унікальність.

З-поміж персоналістських психологічних теорій штер- 
нівська є найбільш визначальною для покоління україн
ських шістдесятників, оскільки проголошує самодоста
тність особистості і -  водночас -  її  відкритість назо
вні, де індивідуальне «Я »  постає як Я  влене світ ові і 
Я  -  обернене світові. Сутнісною характеристикою осо
бистості є при цьому її здатність мати досвід, що й роз
гортається у цій її відкритості зовнішньому світові й пе
реживається внутрішньо, на рівні рефлексій, осмислен
ня та усвідомлення.

Модальність людського життя, що розгортає себе 
на трьох рівнях (як-от біосфера особистості, світ об’єктів 
та світ цінностей)1, передбачає активність самовиявлен
ня, напрям самореалізації, що у світі цінностей виявляє 
себе як інтроцепція, специфічними формами якої є 
любов, розуміння, творчість, посвята та інш і ключові 
поняття в етико-аксіологічному полі українського шіст
десятництва.

Так, П. Рікер саме ідею особистості вважав найбільш 
плідною з-поміж усіх ідей персоналізму і найперспек- 
тивнішою для філософських досліджень. Особистість є 
синтезом (єдністю, своєрідною тотальністю) багатома
нітного, останнє ж постає інтегральним поняттям.

Цей інтеграл є співзвучністю багатоманітності з особис- 
тісним цілим і особистості зі світом, який робить людсь
ке життя можливим 2.

Так само має свій інтеграл і покоління шістдесятни
ків -  як сума окремих особистостей, ядром якої, безпе
речно, є неповторна індивідуальність. Умовно його мож
на назвати зоряним: по-перше, саме воно показало себе 
небуденним, мегазірковим, якщо говорити в термінах 
покоління, оскільки «висвітлило» ціле сузір ’я яскра
вих, зіркових особистостей; по-друге, на долю саме цьо
го покоління випало свідомісно «прийняти» та засвої
ти «зоряну» (космічну) тематику у її, так би мовити,

1 Роменець В., Маноха І. Історія психології X X  століття. -  К.: 
Либідь, 1998. - 989 с.

2 Там само. -  С. 535.
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дебютному оприявленні, що пов’язано з підкоренням 
людиною космосу й актуалізацією «косм ічної» про
блематики (недаремно й розсипана у верстці книжка 
Л . Костенко називалася «Зоряний інтеграл»). Проте, не 
відкидаючи всього вищесказаного, * зоряний інтеграл» 
покоління шістдесятників радше можна трактувати сутні- 
сною квінтесенцією, «видобутою» із суми (багатома- 
нітностей), цілою величиною яскравих індивідуальних 
«Я » ,  кожне з яких є і «зоряно» самодостатнім і, водно
час, включеним у пасіонарне силове поле покоління як 
«...безл іч всесвіт ів р ізн и х * (В. Симоненко), а отже, пе
рейнятим його світоглядно-аксіологічними домінанта
ми. Власне, саме тому можна говорити про інтеграл 
покоління, що становили його особистості гранично 
індивідуалізовані, самобутні, неповторні у  своєму хисті 
й творчому самовияві.

Антропоцентризм шістдесятників -  та підвалина, 
на якій формувалися їхн і світоглядні координати, -  по
чинався, безперечно, із Я-центризму (іншими словами -  
з е ^ о -ц е н т р и з м у )1, на що незаперечно вказує досить екс
пресивна персоналістична риторика їхн іх  творів. Тобто 
осердям їхнього антропоцентризму є їхнє власне «Я »  -  
як індивідуальна призма, крізь яку віддзеркалюються 
проблеми людини (звідси -  максимально персоналістсь- 
ке, афористичне Тютюнникове: «Я  відчуваю людину, як 
рана -  с іл ь »), а через цю оптику сприйняття -  й пробле
ми цілого світу.

За Е. Муньє, персоналізм жодною мірою не пов’яза
ний з індивідуалізмом, який розглядає «Я »  як ізольова
ну реальність, першопочатково відокремлену від світу і 
від інших « Я » 2. З цього погляду персоналізм українсь
ких шістдесятників не є ані абстрактним, ані анти- чи 
позаісторичним.

Якщо суттю свого вчення персоналізм вважає ідею осо
бистості і її присутності в бутті, то він не може утвер-

1 Див.: Тарнашинська Л . Свобода вибору -  єдина форма індивідуа
лізації особистості // Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. 
Абрис сучасної літературознавчої концептології. -  С. 226-233.

2 Мунье 9. Что такое персонализм? -  М.: Изд-во гуманитарной 
лит-рьі, 1994. -  С. 55.

Персоналістський вимір 13

джувати себе інакше, як у конкретно історичному кон
тексті *.

Отже, персоналізм, що дає можливість саморозвит
ку -  а саме у такому варіанті він був основним принци
пом духовного утвердження шістдесятників, -  доцільно 
розглядати як ідею особистості в конкретно історично
му контексті X X  століття. Йдеться про конкретно-істо
ричну ситуацію хрущовської «в ідлиги » та вивільнення 
творчої потенції із пут заборон, утисків і табу, про спро
бу цього покоління надати історичним процесам (а саме: 
побудові проголошеного соціалізму) «людське обличчя» 
та національне підґрунтя, де потреби й вільний розвиток 
особистості були б гарантовані на найвищому (державно
му) рівні. Адже, по суті, персоналізм -  як проект, метод 
і соціальна вимога -  зродився на Заході як заперечення 
капіталістичного способу виробництва, де капіталістич
ні структури перешкоджали вільному розвиткові особис
тості, й значною мірою апологетизував до соціалістично
го способу виробництва й споживання -  як уявної, до
сить ідеалістичної альтернативи. І це -  той найширший 
історично конкретний контекст, у якому особистість 
другої половини X X  століття шукала ш ляхів виходу із 
ситуації духовного поневолення. По суті, можемо вести 
мову про персоналізацію колективних форм життя, на
повнення їх  особистісним виміром.

Проте не все так просто й примітивно протиставле
но, як може видаватися на перший погляд. Зазнавши 
впливу марксизму, екзистенціалізму, неотомізму (надто 
коли йдеться про його французьку гілку), а також 
релігійно-містичної філософії (переважно це віяння ро
сійських персоналістів), персоналізм як філософська 
течія насправді не був аж настільки заідеологізова
ним, оскільки намагався проникати у засадничі основи 
людського існування й визначив свої світоглядні пріо
ритети як такі, що мають за домінантну мету «утвер
дження цілісного характеру індивідуального буття в йо
го істинності»2.

1 Роменець В., Маноха І .  Історія психології X X  століття. -  С. 47.
2 Современньїй философский словарь / Под общ. ред. В. Кемеро

ва. -  М.: Академический Проект, 2004. -  С. 515.
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Власне, так само можна говорити й про те, що україн
ське шістдесятництво бодай опосередковано оберталося і 
в силовому полі українського філософа О. Кульчицько- 
го, який, залишаючись на позиціях етнопсихології як 
основи для кристалізації філософських узагальнень, 
своєю чергою, перебував під значним впливом М. Ш ел- 
лера, А . Берґсона, М. Гартмана і, зокрема, Е. Муньє та 
сповідував «переконання у  персоналістській доцільності 
життя особи»1.

Інша річ, що українські шістдесятники потрапили у 
складну, так би мовити, серединну ситуацію : вони були 
затиснуті, з одного боку, переконанням, що саме ка
піталістичний світ несе кризу духовному здоров’ю люди
ни (і, як показує стан української культури на ниніш
ньому етапі капіталізації нашого суспільства, це було 
зовсім не безпідставним), а з другого -  тоталітарною су
ттю переродженого, як вони вважали, соціалізму, який 
спрямовував свою потужну ідеологічну машину проти 
того ж таки вільного розвитку особистості, позбавляючи 
людину вільного вибору й перетворюючи її на без
правний «гвинтик».

Тим-то саме національне -  як самобутнє, непромина- 
льне -  бачилося їм тим фундаментом, на якому можна 
було зводити «новий світ», наближений до ідеального, 
де людині гарантовано буде збереження своєї індивідуа
льності й вільної самореалізації.

У  становленні персоналістських теорій визрівало 
положення, згідно з яким специфічною рисою особис
тості

є не сприйняття себе як ізольованого Со£ііо, не егоцент
рична турбота про власне «Я », а комунікація свідомос
тей [...], комунікація існувань, існування з «іншим», 
співіснування (М іізеіп)2.

Адже шістдесятники не перебували поза соціумом, 
вони жили його проблемами й потребами, були включе
ні в нього всією мірою екзистенційного пережиття. Інша

1 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. -  Мюн
хен, Український Вільний Університет, 1995. -  С. 10.

2 Мунье 9. Что такое персонализм? -  С. 56.
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річ, що через свою нелояльність до тоталітарного режи
му вони не мали адекватного їхньому інтелектуальному 
й фаховому рівневі соціального статусу, що вилилося 
згодом у демонстративне відчуження окремих з-поміж 
них від його інституцій (але не самого соціуму як най- 
ширшої сфери буття). Однак системою мислення, спря
муванням творчих інтенцій, заангажуванням у його 
проблематику, активним бажанням «змінити світ» ви
являли своє соціумне «наповнення».

Гуртова сила окремих яскравих особистостей утвер
джувала себе через комунікацію свідомостей (що особ
ливо розкриває епістолярний дискурс шістдесятників) і 
склала ядро того явища, що його ми звемо українським 
шістдесятництвом. Б ільше того, саме це літературне 
покоління -  попри всі домисли й інсинуації довкола 
нього -  залишило нам незаперечний зразок комунікації 
окремішніх існувань, об’єднаних спільними устремлін
нями, й ідеалами співіснування яскравих творчих осо
бистостей, які кожна у свій спосіб і кожна «у  лон і» по- 
коліннєвої солідаризованості протистояли тоталітарній 
системі й духовній нівеляції.

Свідома своєї самодостатності й неповторності, нама
гаючись пізнати закони, за якими історія -  «найскладні
ша з наук -  // обчислює ЗОРЯНИЙ ІН Т Е Г Р А Л », керую
чись незаперечною настановою інтеграції малих вели
чин: «Ж иття оперує безконечно малими. // Ми всі 
поодинці -  також м ал і», Л . Костенко, по суті, виводить 
не лише формулу поколіннєвої солідаризованості, а й 
формулу непереможності духу нації:

Із найдрібніших зоряних крихт!
Вища математика віку:
З суми безконечно малих 
Виникає безконечно велике 1.

Тут доречним бачиться одне суттєве уточнення: аби 
повною мірою спростувати поширені кліш е, згідно з 
якими кожний із репрезентантів шістдесятництва вико
нував почесну місію -  своїм індивідуальним «Я »  проти-

1 Костенко Л . Зоряний інтеграл (Уривки з поеми) // Костенко Л. 
Вибране. -  К.: Дніпро, 1989. -  С. 157.
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стояти деперсоналізованому «м и ». Це правильно лише 
до певної міри: якщо йдеться про колективне «м и » як 
«єдиний радянський народ», «м и », позбавлене будь-якої 
критичної рефлексії та індивідуальної самосвідомості, 
гноблене духовно й морально, інфіковане страхом репре
сій, цензурних утисків та заборон.

Згідно з теоріями персоналізму, особистість фактично

протистоїть не «М и », яке її обґрунтовує і дає їй живиль
ні соки, а «оп» (оп -  у фр. мові безособовий «займен
ник» (пор. з нім. шап) -  світові безвідповідальності і 
тиранії [...]; вона -  єдина у Всесвіті реальність, здатна на 
істинну комунікацію, вона живе своєю відкритістю 
«іншому» (і це годі заперечити з огляду на новітні теорії 
соціальної та персональної комунікації -  Л. Т.) і навіть 
«в  іншому», вона одна спрямована до світу й існує в 
світ іх.

Яскравою ілюстрацією цієї тези і є побутування -  як 
життєве, так і творче -  українських шістдесятників: їх 
ня відкритість людині й світові знайшла своє відобра
ження насамперед у тематиці та художньо-поетикаль- 
них структурах і засобах, що їх  вони культивували у 
своїй творчості. Звісно, тут йдеться насамперед про сві
товідчуття й громадянську позицію цього покоління, 
яка, як і кожна позиція, мусить ґрунтуватися (бодай ін 
туїтивно) на тих чи тих філософських узагальненнях і, 
відповідно, віддзеркалюватися у творчості.

Шістдесятники намагалися «розімкнути» цей свій 
«гуртовий св іт», де панували взаєморозуміння, взаємо
допомога й спільні пошуки ідеалів, у світ великий, у со
ціум -  переважно через наснажене Слово.

Саме такий вектор давав перспективу, індивідуаль
ного саморозвитку, духовної еволюції, творчого поступу, 
адже шістдесятниками переважно рухало максима
лістсько-вимогливе Дзюбине зізнання: «Я  завжди собою 
невдоволений...», що прозвучало уже з висоти усього 
зробленого і що могли би повторити й інш і його духовні 
побратими.

Взагалі важко говорити про «присутність» у житті й 
творчості українських шістдесятників філософії як одні

1 Мунье 3. Что такое персонализм? -  С. 56.
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єї стрункої теоретичної системи *, що опановувалася б 
ними системно й цілеспрямовано: на це є певні причини. 
За плечима в кожного з них був радянський вищий на
вчальний заклад (переважно філфак університету або 
педінституту, лише Вал. Ш евчук закінчив історико- 
філологічний факультет), який залишав молодий допит
ливий розум у межах і на роздоріжжях марксистсь
ко-ленінської теорії, добра філософська лектура світово
го рівня потрапляла до українського читача спорадич
но -  переважно в російських чи польських перекладах, 
а сама вітчизняна філософська наука перебувала у ле
щатах табу й стереотипів. Тож недаремно той-таки екзи
стенціалізм, що ним на сьогодні найчастіше обґрунтову
ють філософсько-світоглядні засади шістдесятництва 2 і 
який здобувався ними здебільшого на рівні чину, прак
тичного пережиття, або ж кордоцентризм 3 і з погляду 
ширшої аналітики не вичерпують усієї сукупності ф іло
софських підвалин цього явища.

Те саме стосується й персоналізму, спроба обґрунту
вати який нині є першою: загалом тема філософського 
підґрунтя шістдесятницького творчого пориву потребує 
ґрунтовного інтегрального дослідження.

1 Див. зокрема: Тарнашинська Л . Філософія покоління як «пуб
лічна свідомість*: пролегомени до філософського дискурсу // Тарна
шинська Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознав
чої концептології. -  С. 175-189; Пахльовська О. Українські шістде
сятники: філософія бунту // Сучасність. -  2000. -  № 4. -  С. 65-84 
та ін.

2 Див.: Тарнашинська Л . Свобода вибору -  єдина форма самореа
лізації в абсурдному світі (Проза Валерія Шевчука як віддзеркалення 
екзистенціалізму) // Сучасність. -  1995. -  № 3. -  С. 117-128: Те са
ме: Сезон вічності. Літературно-критичні тексти. -  Львів-Париж - 
Цвіккау. -  2001. -  С. 23-42; Тарнашинська Л. Художня галактика 
Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі 
західноєвропейської літератури. -  К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. -  
224 с.; Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту 
// Сучасність. -  2000. -  № 4. -  С. 65-84; Дроздовський Д . Код май
бутнього. -  К.: Видавничий дім «Всесвіт*, 2 0 06 .- 189 с. та ін.

3 Див.: Тарнашинська Л . Кордоцентрична концепція Григорія 
Сковороди та Памфіла Юркевича як філософська й етична основа топо
логії шляху в творчості українських шістдесятників // Григорій 
Сковорода -  духовний 1 орієнтир * * *  лі*аапг.“  Н кш> чатеріа- 
ли X III Сковородинівських читяод* , 20б7.  -

С. 233-247. КОД 0 2 1 3 5 2 8 6
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Однак, очевидно, саме персоналістська орієнтація 
сковородинівського наповнення стала тією усвідомленою 
внутрішньою настановою, яка освітлювала життєвий і 
творчий ш лях українських шістдесятників і яка допомо
гла їм здобутися на індивідуальний голос. Зрештою, той 
« г е н » Я-центризму, що передбачає відповідальність не 
лише перед Інш им, а й перед світом загалом, передався 
їхнім  наступникам і дав змогу, скажімо, І. Калинцю за
явити про це з повним усвідомленням своєї «глобальної» 
персоналістської суті:

Я був усім на всіх і вся:
Величчям, вірою і болем г.

Саме персоналізм із його контрапунктом «персони» 
(як особистості) став, по суті, тим головним фокусом, з 
допомогою якого шістдесятники намагалися подолати 
ситуацію розірваності національної культури, соціоку- 
льтурної упослідженості й неповноти буття, підпорядко
ваність людини тотальності зовнішніх чинників, зокре
ма, ідеологічних, соціальних, насаджуваної деформова
ної, «п ідігнаної» під потреби догм фальшиво-лицемірної 
моралі згідно з кодексом «будівника комунізму». Це 
особливо гостро відчувалося всередині пережиття есха
тологічної драматургії X X  століття, тієї антрополого-гу- 
манітарної катастрофічності, що її несла з собою концеп
ція формування Ното зоиеіісиз.

Така персонально загострена позиція причетності й 
відповідальності є альфою та омегою поетичної, публіцис
тичної та літературно-критичної риторики шістдесят
ників (згадаймо Драчеве: «Тривоги людства -  це мої 
тривоги», проголошене після не менш категоричного: 
«Палаю  -  значить, я ж иву!»); із цього глибоко персона
лізованого світу поставала й цілком інша, рефлекторна, 
психологічно «закроєна» проза 2.

1 Калинець І .  Пробуджена муза. Поезії. -  Варшава: Об’єднання 
українців у Польщі; вид-во Канадського інституту українських студій,
1991. - С .  42.

2 Див. зокрема: Тарнашинська Л . Новелістичне входження в літе
ратуру шістдесятників: орієнтація на західне модерне письменство? // 
Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературо
знавчої концептології. -  С 190-200.
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Однак, коли йдеться про сам творчий процес як сфе
ру творчо-особистісної реалізації, то тут, ясна річ, на 
перше місце виступає умова «самотності». Однак це 
«така самотність, в якій присутній весь св іт »1, що її  те
матично віддзеркалює творчість шістдесятників, особли
во поетична.

Метою цієї монографії є -  через яскраві постаті -  від
чути дух того часу, з ’ясувати місце кожного митця у си
стемі художньо-естетичних координат другої половини 
X X  століття з проекцією на сучасність. Саме окремі про
ф ілі на тл і покоління шістдесятників -  як тих, що про
несли із собою статус «дисидентів», зазнавши тюрем, ре
пресій і таборів, так і «тихих книжників», як і чинили 
системі внутрішній опір, відбувши у тривалу творчу «са- 
моеміграцію», -  здатні витворити цілокупний портрет 
епохи в усіх її розмаїтих виявах. Відсутність у цьому ви
данні з певних причин окремих імен, як-от В. Дрозда чи 
Є. Гуцала (що певною мірою порушує усталений «ка 
нон» шістдесятництва)2, спонукатиме читача до пошуку 
інших джерел, а перед автором розгортатиме нові до
слідницькі перспективи: адже сказати все і відразу -  
значить позбавити себе творчого стимулу.

Так само пропонований тут розділ «З  дослідницького 
архіву» допоможе краще відтворити атмосферу, що її 
принесли із собою в українське суспільство і в його ку
льтуру шістдесятники.

Народженням цієї монографії значною мірою за
вдячую особистому знайомству й плідному творчому 
спілкуванню з Вал. Шевчуком, Є. Сверстюком, І. Дзю- 
бою, Л . Костенко, М. Коцюбинською, І. Ж иленко, 
М. Вінграновським, П. Загребельним, а також Леонідою 
та Надією Світличними (дружиною і сестрою І. Світлич-

1 Мунье 9. Персонализм // Французская философия и зстетика 
X X  века. -  М.: Искусство, 1995. -  С. 211.

2 Проблеми канону шістдесятництва, так само як і нинішній стан 
вивчення цієї широкої проблематики, авторка розглядає, пропонуючи 
власні методологічні підходи, у такій аналітичній студії: Тарнашинсь
ка Л . Аберація явища у постмодерному прочитанні // Тарнашинсь
ка Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої 
концептології. -  С. 154-174; див. також: Її ж. Українське шістдесят
ництво: аберація явища у постмодерному прочитанні // Слово і 
час. -  2006. -  № 3. -  С. 59-71.



20 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

ного), О. Ф . Черненко (дружиною Григорія Тютюнника і 
духовним побратимом Григора Тютюнника), а ще -  з 
І. М. Кошелівцем. Саме тому, вважаю, вона не є холод
ним і сухим академічним дослідженням, а спробою поді
литися з читачем своїм відчуттям і осмисленням (яке, 
зізнаюся, ще триває) творчості окремих репрезентантів 
цього явища -  тих, хто найближчий мені за духом і спо
собом світовідчуття.

Власне, через те українське шістдесятництво має 
для мене й інший -  особистісно-персональний вимір і 
постає певною мірою у  такому забарвленні: шістдесят
ництво як сентимент.

Так уже склалося, що в мою долю літературного кри
тика в добу роботи у «Літературній Україн і» щасливо 
ввійшли ті, кого ми звемо шістдесятниками, визначив
ши згодом і мій стабільний науковий інтерес. Інтуїтивно 
відчувала, що це той айсберг, верхівку якого видно всім, 
але «розкопувати» його вглиб наважиться далеко не 
кожний: надто складною є та нібито проста риторика 
пасіонарного покоління в координатах його неодно
значної епохи.

Тим-то всі мої попередні дослідження (як-от книжки 
«Закон піраміди. Д іалоги про літературу та соціокуль- 
турний клімат довкола не ї», «Сезон вічності. Літератур
но-критичні тексти», які значною мірою віддзеркалю
ють процес «увіходження» в шістдесятницьку тему, 
рівно як і монографії «Худож ня галактика Валерія Ш ев
чука. Постать сучасного українського письменника» та 
«Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературо
знавчої концептології», де зроблено спробу теоретичного 
обґрунтування окремих аспектів цього явища) не вичер
пують цієї широкої теми, а лише спонукають до подаль
ших досліджень та узагальнень.

Звісно, жодне, навіть найширше, видання не може 
претендувати на вичерпність -  так само і в цій кни
зі бракує окремих постатей, зокрема таких яскравих, 
як В. Дрозд, Є. Гуцало, Р. Андріяшик чи В. Стус, без 
яких годі уявити літературу 60-х. А ле  кожен дослідник 
окреслює власне поле художньо-естетичних зацікав
лень, власний діалог із тими концептуальними засада
ми, які найглибше врізалися йому в душу.
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«Українське шістдесятництво» (сукупно з усіма по
передніми книгами й публікаціями) виросло із моїх 
власних творчих зацікавлень, спілкувань і запитань до 
минулого, на які конче хотілося знайти відповіді. Проте 
воно жодною мірою не закриває ш лях подальшим за
цікавленням і подальшим запитанням, на які все ще 
хочеться знайти відповіді...

і  і  і

Наразі хочеться висловити подяку рецензентам цього 
видання: члену-кореспондентові Національної академії 
наук України, доктору ф ілологічних наук, заступникові 
директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
Н А Н  України М. М. Сулимі та доктору ф ілологічних на
ук, професору Дніпропетровського національного уніве
рситету Н. І. Заверталюк, науковому редакторові дирек
тору Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Н АН  
України академіку Національної академії наук України 
М. Г. Ж улинському, а також моїм колегам по інституту, 
зокрема А . Кравченку та Н. Лисенко-Єржиківській, за 
підтримку ідеї цього видання. Так само висловлюю 
подяку працівникам Національної парламентської б ібл і
отеки України, зокрема В. Патоці та В. Кононенко, де 
під грифом запропонованої мною авторської ідеї серії 
«Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» пройшла 
апробацію (у  форматі біобібліографічних видань) б іль
шість із поданих тут текстів (літературознавчі розвідки 
у цих виданнях доповнено вичерпним корпусом бібліо
графії, підготовленої професійними бібліографами цієї 
установи).

Так само висловлюю подяку видавництву «Смоло
скип», зокрема панові О. Зінкевичу, за взаєморозуміння 
та видання цієї книги.



Частина

Я-ОБЕРНЕНЕ  
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ХУДОЖНІЙ ЧАС 
ЯК КАТЕГОРІЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО «Я»:

творчість Ліни Костенко

Я бунтую, отже, я існую.

А. Камю

Моя свобода завжди при мені.

Л. Костенко

Воістину: слава, як і мовчання, -  все це випробу
вання. На долю Л іни  Костенко випали як гучна слава, 
так і не менш гучне мовчання. І лише деякі зболені -  аж 
до надриву! -  рядки можуть передати душевний стан 
людини, закутої в гранітні береги самотності тривалим 
вимушеним мовчанням. І тільки ледь притлумлена іро
нія, «вбрана» у риму, виказує ставлення поетеси до того, 
що ми, сущ і на цій землі, звемо славою.

Ось уже понад піввіку тріумфально йде вона тією до
рогою, що ї ї  звуть Поезією, усім стилем свого життя й 
творчості заслуживши на всенародну любов і повагу. 
Її Муза, строга й вишукана, повсякчас нагадує нам, що 
Л іна Костенко -  одна з-поміж небагатьох, кого ми звемо 
аристократами духу, які протягом усього життя зберіга
ють горду поставу й не хиляться під нещадними вітрами 
історичних зламів та кон’юнктури, хай би в які шати во
на, та кон’юнктура, вбиралася б.

Л ін і Костенко судилося стати предтечею ц ілої когор
ти шістдесятників, того покоління української творчої 
інтелігенції, яке в період десталінізації суспільства й
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«потепління» радянського режиму у  своєму спраглому 
пориванні до перемін намагалося порвати ідеологічні 
ланцюги, вирватися з-під гніту соцреалістичної опіки й 
повернути українському мистецтву, зокрема літературі, 
його художньо-естетичний вимір.

І голос Л іни Костенко завжди вирізнявся з-поміж 
усіх: не змінили його тональності ні роки репресій, що 
настали невдовзі після хрущовської відлиги, ні цензурні 
заборони, ні гіркі розчарування. Вона завжди залишала
ся сама собою: безкомпромісною, послідовною, мужньою 
і гострою на слово.

Дуже рано усвідомивши свою високу й трудну місію 
( « Я  — жниця поденна*), Л іна Костенко чесно й гідно йде 
обраною дорогою, не зрадивши себе ні на грамину, оскі
льки почуття самоповаги ніколи не дозволяло їй розмі
нюватися на марнотності сього світу.

Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться-  
у мене жодних претензій нема 
до Долі -  моєї обраниці1, -

(  «Доля» )

сказала поетеса ще на початку 60-х, свідома свого ви
бору, для якої « поезія — це свято, як любов!*. А ле  не т і
льки: це ще й висока відповідальність і самозречення. 
Щоправда, тоді, в молодості, коли писалися ці слова, во
на навряд чи знала, на що приречений поет недержавної 
нації. Це вже пізніше, багато чого переживши й переду
мавши, вона зізнається:

Український письменник, приходячи в літературу, спер
шу й не знає, в зону якої біди він вступив. Потім прихо
дить здогад і протест: такого не може бутиі А  потім спо
кійне усвідомлення: так є. А ле мушу працювати. Це до
ля мого народу, отже — і моя доля 2.

1 Костенко Л . Вибране. -  К.: Дніпро, 1989. -  С. 35. Далі, посила
ючись на це видання, сторінки позначатимемо в тексті.

2 Костенко Л . Геній в умовах заблокованої культури // Літ. 
Україна. -  1991. -  26 верес.
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Морально-етичні та естетичні пошуки Л іни  Костенко 
у царині художнього слова міцно заґрунтовані у націо
нальний «чорнозем», який живить її  соками рідної зем
л і. У с і її думи й помисли — про долю народу, якому ви
пало перейти важкі визвольні історичні гони й залиши
тися при цьому духовно незнищенним. І  водночас вона 
надзвичайно вимоглива до свого народу, бачить його хи
би й недуги і — попри все! — бентежно й віддано любить 
його:

Але ж, але ж, але ж!.. Народ не вибирають.
І сам ти -  тільки брунька у нього на гіллі.
Для нього і живуть, за нього і вмирають, 
ох, не тому, що він -  найкращий на землі!

( «Ц и га н с ь к а  м у за », С. 4 0 6 )

«Я  в людей не проситиму сили, [ . . . ]  I I  Я  в людей по
прошу тільки віри*, — звірялася читачеві юна Л іна Кос
тенко, мудро прозираючи крізь майбуття, що *щас
тя треба — на всякий випадок. Сили треба — на цілий 
в ік *, -н ем ов  передбачила й довгі роки вимушеного 
мовчання, тобто неоприлюднення своїх вистражданих 
рядків, і різні житейські випробування, й неминучі 
розчарування. А ле  та віра у власні сили ніколи її не 
покидала, вибудовуючи її  творчу індивідуальність, до
помагаючи летіти й «на перебитому кр и л і», аби зреш
тою дійти неспростовної істини: «Щ о  доля нелегка -  в 
цім користь і своя є // Блаженний сон душі мистецтву 
не сприяє*.

Така вічна невтоленість продиктована не тільки висо
кою самовимогливістю митця, глибокою совісністю, а й, 
не меншою мірою, її  вдачею, внутрішньою ї ї  суттю не
скореності перед жодними обставинами, «вбраною* в ось 
такі афористичні рядки: «Я к  жити, зачепившись на 
мілкому, то краще потонуть на гли би н і».

Тепер, із відстані років і з висоти найвищого суд
ді — Часу видно, наскільки виправданими і наскільки 
продуктивними були як оте тривале мовчання, так і по
дальше усамітнення у творчій робітні. Час, що у долі пе
ресічної людини є здебільшого категорією лінійною — 
лиш як послідовність зміни подій та їхня тривалість,
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у справжнього митця перетворюється на «час вну
тріш ній», на категорію нагромадження якості, концент
рації й виверження духу.

Трагічне для інших «поетичне підпілля душ і» (Ю. Лав- 
ріненко) для душі поетеси стало «трансеміграцією», яка 
дала їй змогу не замкнутися в локальному часопросторі: 
своїми думкою й словом розсуваючи щ ільники часу, во
на долала кордони й порушувала хронологічні межі, на
магаючись розірвати подвійне замкнуте коло, протягом 
тривалого часу витворюване як довкола України, так і 
довкола митця, у ній народженого.

« Комплекс запряж еності» (за власним означенням 
Л іни  Костенко) у національні проблеми, що автоматич
но дістаються у спадок українському митцеві, не звузив 
горизонту бачення -  вона завжди дивилася далі й бачила 
глибше, аніж її сучасники, мудро прозираючи за конф
ліктами особистостей, поколінь, ідей та суспільних фор
мацій конфлікт часу і людської природи у  його філософ- 
сько-буттєвому вимірі.

...Шістнадцятирічною ввійшла Л іна Костенко в по
езію: перші її публікації з ’явилися 1946 р. Народилася 
вона 19 березня 1930 р. на Київщині, в містечку Ржище- 
ві. З 1936 р. -  киянка. У  столиці закінчила середню 
школу, вчилася в педагогічному інституті. Літературне 
обдаровання привело ї ї  до Московського літературного 
інституту ім. О. М. Горького, який закінчила 1956 р. з 
відзнакою.

Отже, кілька штрихів до портрета поетеси тих років.

Відтак шістдесятники кидали не гранати, а квіти під
судним чи шоколад (як Ліна Костенко на львівських су
дах). А ле Система з люттю топтала той шоколад, мож
ливо, відчуваючи, що його вибухова сила чи не страшні
ша. Т і квіти й той шоколад не підривали стін. Вони при
мушували вибухати душі, -

дуже точно скаже про вимір її  особистого вибору
О. Пахльовська1.

Щ об передати атмосферу тих днів, знову посилатиму
ся на статтю О. Пахльовської:

1 Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // 
Сучасність. -  2000. -  № 4. -  С. 71.
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Як відомо, у той час засідання секретаріату Спілки пи
сьменників ставали судилищами для молодих шіст
десятників (так часто створювалися передумови для 
арешту через виключення зі Спілки). Власне, на одній з 
таких розправ Ліна Костенко пояснила вибір свій і своїх 
друзів словами А . Камю. Світ ділиться на чуму і її 
жертв. І людина мусить зробити єдино чесний вибір: не 
стати на бік чуми. А  якого кольору чума, коричнева чи 
червона, це вже питання другорядне

Це її сміливе як на той час слово пролунало в тій 
Спілці, яку вона пізніше, вже в роки незалежності, тихо 
покине, відчувши, що 'її ім ’ ям дозволяють спекулювати, 
розмінюючи його на кон’юнктурні потреби.

«Альтернативою барикад» Ліна Костенко обрала слово 
й плекала його в лункій тиші самоти, пильно оберігаючи 
од суєти й трибунної риторики, дбаючи насамперед про 
глибину того слова та його образність, інтелектуально- 
мислительну, психологічну та емоційну наповненість: 
протягом 16 років (1961-1977) вона була позбавлена пра
ва друкуватися в Україні («...А на шляху -  то прірва, то 
ст іна*), без якої не мислила свого життя і творчості й 
любов’ю до якої те її слово було освячене. І в тій високій 
любові намагалася залишатися поза будь-якою модою і 
кон’юнктурою, зберігаючи суверенність свого «Я » .  Узяв
ши за внутрішню настанову уникання шаблонності й 
схематизму, вона сповідувала в поезії граничний інди
відуалізм, самобутність і неповторність художнього са
мовираження: « І  хай Бог милує від якогось еталонного 
ідеалу. В неповторностях, по-моєму, більше краси, ніж в 
уніфікації до одного ідеалу»2. Залишаючись вірною тра
диційній класичній поезії, розвиваючи стильові тенденції 
неоромантизму, Л іна Костенко водночас прагнула того, 
щоб наша література у кращих її зразках сягнула єв
ропейського рівня й здобулася на всесвітнє визнання.

«Є  строга радість -  взять трамплін рекордний. // 
Без публіки. Без премій. Без ж у р і* , -ц е  рядки про 
пережите й виважене на терезах власного болю й су
мління.

1 Там само.
2 Костенко Л . Немає еталонних ідеалів // Молодь України. -  

1964. -  24 жовт.
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Досить лише згадати розсипану верстку її  збірки по
езій «Зоряний інтеграл» чи драматичну історію виходу, 
а точніше, невиходу її книжки «Княж а гора», яка при
пала на лиховісні 1970-1972 застійні роки. Попри те, 
що у видавничій рецензії Леонід Первомайський писав, 
що враження від цих віршів він може порівняти «х іба  
що з тим потрясінням, яке пережив понад сорок років 
тому, вперше відкривши для себе Павла Тичину...», 
збірку все ж було «зарізано» — з допомогою замовних ре
цензій, шаленого тиску на авторку, яка всі пропоновані 
правки та текстові вилучення назвала необ’єктивними, 
надуманими, неаргументованими, не погодившись на 
жодні компроміси. (А ж  тільки 1989 р. майже всі поезії з 
цієї невиданої книжки вийшли під обкладинкою «В и
браного».)

Цитую фрагменти з «доповідної записки», а точніше, 
політичного доносу тодішнього директора видавниц
тва «Радянський письменник» А . Стася до відділу куль
тури Ц К  КП  України про збірку поезій Л іни  Костенко 
«Княж а гора» та про рукопис роману у віршах «Маруся 
Ч урай»:

Л. Костенко запропонувала до видання велику кількість 
віршів, більшість із них мали відверто антирадянський 
та пронаціоналістичний характер. [...] Прочитавши вер
стку, я відмовився підписувати збірку до друку, мотиву
ючи свою відмову негативними ідейними якостями пе
реважної більшості поезій.

Далі директор видавництва переповідає, що редакція 
поезії запропонувала авторці «докорінно переробити 
зб ірку», однак вона нічого суттєвого у  верстку не внес
ла, а «розгорнула активну кампанію проти видавниц
тва», яка полягала лиш  у тому, що Л іна Костенко гово
рила своїм знайомим про те, що видавництво нічого 
самостійно не вирішує, а тільки виконує «вказівки зго
ри ». Тож видавництво змушене було звернутися з лис
том до керівництва Спілки письменників України, аби 
воно висловило «свої рекомендації». Реакцією на те про
хання було виникнення двох думок, одна -  відхилити 
рукопис, друга -  надрукувати, організувавши при цьому 
в пресі критичну публікацію. Автор цього «звинувачу-
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пильного документа», обурюючись такою «авантюрою» 
(Оп тоді вся провина лягатиме на видавництво) «як  
пилком елементарної безпринципності, неприпустимої 
політичної гри з неминучим негативним результатом», 
підстоює свою непохитну позицію: не друкувати!

Щоб до кінця з ’ясувати позицію Л . Костенко та остаточ
но вирішити питання про її збірку, я запросив поетесу 
ип розмову. Бесіда тривала понад три години. Не хочу 
ндн матися у подробиці -  розмова ні до чого не привела. 
.11. Костенко заявила про те, що її поетичні концеп
т і  то її смідомі переконання, і жодних поступок кому
..... ницій ід іч іпогії нона робити не збирається. Із нашої
ііугфі'іі м лробии нисновок: низький рівень культури 
,11. ІСін-генко ииключав можливість вести з нею справді 
і-порчу розмову. Її дивовижна неграмотність, неприхова
нії шчіаііисть до всього, що нам найдорожче, це -  не 
артистизм, а результат впливу певного середовища. Ра
зом з тим Костенко в душі відчуває фальш штучно ство
реного навколо неї німбу «небезпечного таланту», вона 
розуміє (хоч і не схильна це визнавати), що її поетичне 
вміння не сягає далі антигромадянських, привабливих 
для міщанина, викрутасів, що справжні її творчі мож
ливості досить посередні. На утвердження світлого, по- 
етично-піднесеного, у повному розумінні слова нашого 
Л. Костенко просто не здатна, бо тут потрібен талант 
справжній, а не дешево роздутий.

До речі, наведена тут цитата — це, так би мовити, 
«чистовий варіант», а є ще оприлюднений тепер і варі
ант попередній, де автор зовсім не добирав слів, вклада
ючи у свій «присуд» всю свою неприязнь до тих, хто не 
здатен на утвердження «наш ого» способу життя. Додам 
один лише штрих із того «підготовчого» варіанта:

Л. Костенко добре розуміє, що її роман у віршах ідейно 
плутаний, ніхто його друкувати не буде, а тому і роз
силає заяви «авансом». А  роман вже прочитано. Саме 
така думка про нього склалася в видавництві: знову 
ідеалізація козацтва, давнини, знову безкласове, со
лодке, як мед, суспільство на Україні-неньці, знову за
милування тими часами, коли «навіть глина була кра
ща...» Ні, «Маруся Чурай» нічим не заслуговує на появу 
серед читачів 1.

1 За матеріалами газети «Молодь України*. -  1995. -  29 черв.
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І  це про роман у віршах «Маруся Ч урай», вихід якого 
1979 р. окремою книжкою став темою численних об
говорень, дискусій і виступів у пресі, про який крити
ка писала як про досягнення сучасної епічної поезії. 
М. Бажан, зокрема, наголошував на сміливості, з якою 
Л іна Костенко зважилася обрати стару баладу для «роз
гортання її  в широкосяжну лірико-епічну поему так, що 
по-новому, по-нечуваному зазвучав її мотив», підкрес
лював неперевершене її вміння «так розкрити сюжет, 
начебто уже вичерпаний, що з новою силою виявив він 
свою причаєну наснаженість, що став розкопаний до не
займаних глибин, приснувши скритими в ньому струме
нями живої води»1.

Ця «жива вода» «М арусі Чурай» постала з розуміння 
поетесою історичного факту, через який можна розкри
ти глибинну суть народу, з ї ї  мистецької настанови, афо
ристично висловлених у коротких рядках:

Це дівчина не просто так -  Маруся.
Це -  голос наш. Це -  пісня. Це -  душа 2.

Тепер важко навіть уявити нашу літературу без цього 
вершинного твору Л іни Костенко, де на повну силу ви
явився її талант ліро-епічної поетеси, котра вміє концен
трувати в слові духовну міць і велич свого народу, пе
редати в образах одвічні пошуки людиною свого щастя, 
усвідомлення власного призначення на землі. Маруся 
Чурай -  це, безперечно, особистість національного мас
штабу, і щоб інтерпретувати цей образ саме так, розши
ривши його до значущих суспільних проблем, авторці 
довелося полемізувати з народними переказами, напо
внювати відомі коліз ії морально-етичними, історичними 
та філософськими розмислами, дошукуватися джерел 
незламності людського духу: «Щ о  помагає не вгашати 
духа, // як не співцями створені п існ і?»

Водночас доля цієї неординарної «дівчини з леген
ди» -  з періоду повстань козацтва проти ш ляхти й вели-

1 Бажан М . Поема про кохання і безсмертя // Літ. Україна. -  
1980. -  4 бер.

2 Костенко Л . Маруся Чурай. Історичний роман у віршах (Серія 
«Романи й повісті*, 1982, № 2). — К.: Дніпро, 1982. — С. 23.
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кої визвольної війни 1648—1654 рр., — свідомої своєї м і
сії, проектується на одну з домінуючих у творчості Л іни 
Костенко тем — місце й роль поета в суспільстві, зокрема 
і в сучасній добі, яку можна схарактеризувати її ж емо
ційними словами: «Я к  важко бути в наші дні митцем! »

Спасибі вам за побажання злетів.
Лечу на перебитому крилі, -

(С . 2 6 4 )

ці рядки, написані у час нелегких випробувань, коли 
боліла «душа словами», власне, не втратили свого дра
матичного наповнення й понині. Ї ї творчий лет, спону
куваний прагненням досконалості, довершеності поезії 
як найвищого самовияву, здається, не знає самозаспоко
єння. Навряд чи поетесі знайомі такі моменти. Навіть 
тоді, як по тривалій праці приходить переможне відчут
тя, що таки взято «трамплін рекордний», як «притихне, 
бодай на хвилину, солодка гіркота душевної спраги», 
чого, як і радості «з  того, що створене Вами і що радує, 
збагачує, хвилює нас, Ваших читачів», так бажав їй 
М. Бажан, творячи свою оду поемі «Маруся Ч урай »1.

Простежуючи перегуки «Марусі Чурай» із сучасніс
тю, важко не помітити в поемі «внутріш ній» автобіогра- 
фізм, відчути ту «високовольтну лінію  Голгоф» власного 
«я »  поетеси, яке й витворило її мистецький феномен. 
Проектуючи цю «самонаповненість» тексту на кінцевий 
емоційний ефект, можемо пересвідчитися в конструк
тивності драматичного таланту як однієї з продуктивних 
запорук літературного поступу:

Сама поезія Ліни Костенко — це теж драма і стогін, бо, 
якщо й не можна порівнювати долі й болі людини 
XV II століття і нашого сучасника, то не можна й забува
ти, що кожна доба має свої драматизм, свої терни й му
ки, а отже, й поетів, цінних для нас тим, що дисгармо
нія життя надихає їх  на творчість сильніше, ніж його 
радості й гармонія. Це поети дисонансів, шукачі елікси
рів, що зціляють духовні хвороби 2.

1 Бажан М .  Поема про кохання і безсмертя // Л іт. Україна. -  
1 9 8 0 .-4  бер.

2 Макаров А. Від імені болю '/ Літ. Україна. -  1987. -  29 січ.

2 10-125
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Думається, якби Л ін і Костенко випало жити за рай
ських умов не в стражденній Україні, а десь у бла
годатній та заможній країні, яка не знає історичних 
глухих кутів, катаклізмів та криз, вона ті умови просто 
вифантазувала б -  аби випробувати себе на міцність екс- 
тремами та драматичною напругою пережиття. Або рад
ше просто би не народилася б у тому періоді -  почекала 
би інших, складніших часів. Її вдача суголосна лиш та
кому часові, який потребує постійного опору й спротиву. 
Бо тільки такий час і гартує вдачу, а така вдача, відпо
відно, ошляхетнює цей час, одухотворює його високим 
служінням ідеалам, убезпечуючи довкілля від стагнації 
та духовного змертвіння. Не випадково їй близька ф іло
софія бунту, принесена європейським екзистенціаліз
мом, поглиблена й збагачена досвідом бунту шевченків
ського та сковородинівським кордоцентризмом і «ф іло
софією серця» П. Ю ркевича1.

По роках вимушеного мовчання в епоху застою ви
хід книжки «Над берегами вічної р іки» (1977) і справ
ді став, як це зазначається в «Історії української літера
тури X X  століття» (1995) за редакцією В. Дончика, 
справжньою літературною сенсацією. По-перше, пролу
нав голос, який засвідчив, що жодні випробування не 
можуть поменшити сили таланту, якщо це талант справ
жній і живиться соками рідної землі; по-друге, голос 
цей був настільки глибоким і виразно індивідуаль
ним, що спонукав читача до активного співпереживання 
тим темам і проблемам, які найбільше боліли поетесі; 
по-третє, цей поетичний голос давав перспективу, мас
штабність бачення життя — як через ретроспекцію, по
вернення історичної пам’яті, так і через прозирання в 
майбутнє.

Однак не меншою подією літературного життя в 
Україні став і вихід збірки Л іни Костенко «Неповтор
ність» (1980), ш лях якої до читача також не був простим
і безхмарним.

...Тепер я можу сказати вам, що моя книжка «Н е
повторність» була опублікована лише в результаті мого 
голодування... Чому протягом всього мого життя жодна

1 Див. про де, зокрема, у кн.: Ковалевський О. Ліна Костенко: 
філософія бунту й «філософія серця». -  X .: Прапор, 2001. -  176 с.
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з моїх книжок не вийшла в тому вигляді, як я пропо
нувала... або у притаманній мені манері?.. Лише остан
ній том, «Вибране»... з ’явився у своєму первісному ви
гляді, -

зізналася Л іна Костенко, відповідаючи на одне з 
поставлених їй запитань на літературних читаннях під 
инзвою «Л іна  Костенко: художник і мислитель», які 
иідбувалися 10 лютого 1990 р. у Мічиганському уні- 
нсфситеті1.

І «Сад нетанучих скульптур» (1987), що з ’явився аж 
чі'рез сім років після попередньої збірки, засвідчив висо
ку гпмовимогливість поетеси до народженого нею слова,
іі побажання тримати інтерес до самої себе уже здобу
тим: кожний новий «вихід на читача» сприймався нею 
як новий іспит, нове випробування, нова висота, нове 
доростання до самої себе.

І справді, бути «шукачем еліксирів» -  нелегке покли
кання: це означає не тільки прислухатися до власних 
дисонансів, а й резонувати світові великому, перемінам 
суспільної погоди, перепускати через своє серце всі ди
сонанси та болі соціуму, навіть тоді, коли сам цей соці
ум, здавалося б, залишається глухим до своїх бід та при
нижень.

■ Ті*рпко-іронічна, дещо раціональна поезія Л іни Кос- 
т і ч і к о  нинвляє велику напругу, метафоричне „переса- 
джсміїн" ішнколишнього світу в душу поетеси...»2, -  під- 
іф ічлить М. Коцюбинська, досліджуючи багату образот- 
ішрчу систему поетеси.

Вирізняючись особливою експресивністю, пластич
ністю, виваженістю як думки, так і слова, її  поезія, як 
правило, несе потужний полемічний та емоційний за
ряд, нерідко врівноважуваний виразною афористичніс
тю, яка йде не тільки від культурологічних напрацю- 
вань, а й не меншою мірою від пережитого, відчутого, 
осмисленого. Причому саме тоді, коли крилата фраза 
«викрешується» з глибин власного пережиття, її макси

1 Цит за кн.: Кошарська Г. Творчість Ліни Костенко з погляду 
поетики експресивності / Перекл. з англ. А . Чердаклі. -  К.: Видавни
чий дім «КМ  Асагїет іа», 1994. -  С. 23.

2 Коцюбинська М . Про поезію поезії: Метафора в сучасній україн
ській поезії // Дніпро. -  1967. -  № 3. -  С. 156.
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малізм нерідко «притрушується» іронією, тим саморяті- 
вним еліксиром, який хоч і не є панацеєю від усіх хво
роб, та допомагає дещо «згладити» кут бачення -  не на 
догоду компромісові, а як можливість притлумити свою 
власну значущість, не втрачаючи при цьому почуття 
власної гідності й самоповаги.

А  ще її душа по вінця виповнена фольклорними наро
днопісенними мотивами й образами. І з того глибинного 
джерела вона черпає спрагло й неформально, надаючи 
таким органічним для неоромантичної традиції «запози
ченням» власного свіжого забарвлення, творячи свої м і
сткі образи, -  вони несуть потужну суґестивну енергети
ку питомо української ментальності й культурологічної 
широти. Причому внутрішня художня логіка її поезії, 
як підкреслює В. Моренець, зумовлена

національною ментальністю навіть тоді, коли її вірш 
формально унезалежнюється від рідного неоромантич
ного (й неокласицистичного -  чи не найзначимішого для 
української літератури X X  ст.) канону, навіть тоді, коли 
він зберігає органічну єдність з народнопісенною тради
цією, підставою для розвитку всіх сучасних стилів *.

Історичні візії та авторські інтерпретації давно мину
лих подій бачаться не просто звичайним пошуком ефект
них тем чи, швидше, однієї, домінантної теми, довкола 
якої, наче довкола осі, обертається поетичний світ Л іни 
Костенко з усім його розмаїттям характеро- та образо- 
творення, широтою інтонаційного діапазону, а справді 
осяянням, мудрим і послідовним віднаходженням влас
ної дороги в Поезії, яка виявилася ширшою, аніж, мо
же, сподівалося, бо вивела авторку в безмежжя Часу, 
який один і може бути гідним опонентом справжньому 
талантові. Ця тема-максима, незглибимість якої важко 
осягнути навіть упродовж цілого життя, вабила її від 
ранніх літ, даруючи прозріння й одкровення, а водночас 
випробовуючи на високість духу й слова 2.

1 Моренець В. Стильові напрями поезії (I I  половина X X  століття: 
спроба типізації). -  Рукопис.

2 Див.: Тарнашинська Л . Час у творчості Ліни Костенко як 
темпоральний код структури людського досвіду // Тарнашинська Л . 
Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концеп
тології. -  С. 234-249.
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Л іна Костенко майже свавільним зусиллям поетичного 
одкровення поглибила відчуття часу в українській пое
зії. «Свавільним», бо сама історична пам’ять у 70-ті ро
ки свідомо замулювалася, і треба було виявити неаби
яку громадянську мужність, щоб підірвати стереотип 
безкрило-вибіркової ілюстративності подій минулого. 
Слід сказати й те, що корені художніх ідей «М арусі Ч у 
рай» можна завважити ще в поезії Л іни  Костенко 
(10 х років звичайно, в зародковій формі, як проблис
ки, як протуберанці душі. Її ровесники і трохи молодші 
пости її ін'іюіиіому спрагло поривалися в космічну вись, 
її .111 ції ІСпгтічіко ижо тоді якимось нерозгадуваним пору- 
кмм т и ч ичиоґо сгтіш прозирала майбутні тривоги люд
і піп, мін і'іімі' гі.огодііі чітко визначилися й полягають в 
ді'грмдмцП історичної пам’яті, екологічної свідомості 
І т. Ін.,1

так трактував історичну «закоріненість» її слова 
І). Прюховецький.

Такий вектор «національного історизму» (Г . Сиво- 
кіпь) Л іни Костенко, як історична пам’ять та прозиран
ня у день, коли таки ж знайдемо «Україну в Україн і», 
бачиться як виразна «крива напруги» національного 
болю -  від «Драми про братів неазовських», «Гори- 
слави-Рогніди», «Древлянського триптиха», «Князя Ва
силька», «Л ю тіж а», «Чигиринського колодязя», «Чад
ри Марусі Богуславки» -  до вершинних епічних творів 
«Маруся Чурай» та «Берестечко*.

Однак ця драматична вісь минуле -  майбутнє, до яко
го й звернений поетичний погляд Л іни Костенко, звісно 
ж, «гарячою лін ією » проходить через сьогодення, торка
ючись його найболючіших точок -  як безпосередньо, так 
і опосередковано, через історичні та культурологічні па
ралелі, ремінісценції, алюзії.

Намагання Л іни  Костенко думкою вхопити «блиск 
завжди непорушної вічності» (Св. Августин)2 та блиска
вичну проминальність однієї піщинки Всесвіту -  миті -  
це більш ніж зухвалий намір осягнути сутність вічно не

1 Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості. -  К.: Дніпро, 
1990. -  С. 158-159.

2 Святий Августин. Сповідь / Пер. з латини Ю. Мушака. -  К.: 
Основи, 1999. -  С. 220.
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сталого, плинного часу. Бо що є найбільш невловимим 
та незбагненним? Казав-бо Святий Августин:

Отже, що ж таке час? Коли ніхто не питає мене про це, я 
знаю, але як тільки йдеться про пояснення, я вже не 
знаю 1.

Та покликання поета — не тлумачити, не вияснювати, 
а передавати у  слові своє відчуття часу («Н ем ає моря 
глибшого, ніж  Ч а с »), його буттєтривання, ритм, а рад
ше -  ритми, його аромат, так само, як неміреність й 
взаємообумовленість того, що ми звемо минулим, тепе
рішнім та майбутнім. Тобто часотривання поета не обме
жується лише земним його виміром -  воно неминуче 
розпросторюється за межі фізичного існування, «десан
туючись» і в «чорний сон в ік ів » («Л и ш е  прапам’ять до
літає звідти, // перемиває золотий пісок. // Багато міг 
би розказати вітер, // але у вітру голос пересох...»), і в 
те витворене лиш  проекцією мислі прийдешнє, що вже 
сьогодні «новітню створює красу». Критика не раз від
значала, що в поезії Л іни Костенко чується «голос» пу
щеного хронометра. Вже сама назва книжки «Над бере
гами вічної р іки », що, здається, якнайкраще концент
рує в собі світовідчуття авторки, передає як вічність 
життєтривання, так і його плинність, проминальність. 
І ця дихотомічна сув’язь — сталість як якісна характери
стика вічності й динамічність, рухливість ріки -  захоп
лює у свою орбіту всю різнотемність, підпорядковуючи її 
одній темі-максимі.

Через те, мабуть, у рядках Л іни Костенко перебіг ча
су, його невблаганну проминальність відчуваєш до болю 
пронизливо, майже фізично. Незрідка ж «хода» часу в 
неї неквапно-розмислива -  як у вірші «Українське аль- 
фреско», а то й важка, як і сама вічність («...дивлюсь: 
мій прадід, і пра-пра, пра-пра -  // усі ідуть за часом, як 
за плугом »), що передається звертанням до колективно
го образу поколінь, які змінюють одне одне, і до зримого 
архетипу плуга, що асоціюється з тяжкою хліборобсь
кою працею в поті чола, або ж поривчаста, рвійно-не
стримна. Й отой «образ поспіху», що виникає в уяві 
через образно-асоціативну систему, «змикається» з по-

1 Там само. -  С. 222.
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■ п і і і і и м  відчуттям самою поетесою часу як шаленого 
пі и цю на карнавалі життя або радше вічною боротьбою 
І:і сммою собою, невтоленним бажанням встигнути зро- 
Лити якомога більше:

Здається, часу і не гаю, 
а не встигаю, не встигаю!
Щодня себе перемагаю, 
від суєти застерігаю 
і знов до стрічки добігаю,
І ііііом себе перемагаю,
І мі' игтигати не встигаю,
І пі хіімлимочки ж не гаю!

( « ІМ ш т ь с я , часу і не га ю ...», С. 1 1 1 )

Ми і. мнтитозм мить і вічність -  проходить через усю 
піорчігть Ліни Костенко. Осмислення себе як самоцін- 
мпгті у вимірах вічності й водночас відчуття неповтор
имі ті кожної прожитої миті -  так можна окреслити її 
поетичне світовідчуття й парадигму художньо-філософ- 
г і . і с и х  шукань -  центральну взагалі для літератури всіх 
часів і континентів. У  них віддзеркалився і виклик ча
го ні -  як одвічна людська потреба самоствердження й 
заперечення своєї проминальності, і схиляння перед йо
го невблаганністю, коли гординя зрештою впокорюється 
мудрою розважливістю й художньою прозірливістю.

Глибоко національна поетеса, Л іна Костенко вільно 
почувається в різних епохах і в різних країнах, шу
каючи постійних паралелей та асоціацій, що робить 
її поезію (зокрема й низку драматичних поем -  «Скіф
ська одіссея», «Сніг у Ф лоренц ії») закоріненою у гли 
бину віків й у світовий контекст і водночас напрочуд 
свіжою, неповторною, сучасною. Її поетичний голос має 
лише їй одній притаманний тембр та інтонації, у яких 
не знайдеш і натяку на фальш, штучність, солодкавість 
чи позу.

Поетеса начебто поставила перед собою глобальне 
надзавдання: «П рочит ай золоті манускрипти, подиви 
ся у вічі в ікам ». А ле  що вже казати про розгадку три
вання вічності чи хоч би ту мить у ній, що зветься люд
ським життям, якщо навіть «хронологічну мить* -  як 
блискавичний спалах у безмежжі Всесвіту -  нам не дано
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осягнути за одне фізичне перебування на цій землі. Над
то якщо то « мить якогось потрясіння: // Побачиш  світ, 
як вперше у житті...»

Однак попри всю мінливість і перебутність, іманентно 
властиві часові, сталими залишаються онтологічна са
мотність людини, екзистенційний трагізм її  буття, ро- 
зіпнутого між отією віссю -  вічність і мить, -  й ця тема 
надзвичайно гостро звучить зі сторінок збірок Л іни 
Костенко.

Проте поетеса благословляє кожну мить життя «на  
цих всесвіт ніх косовицях смерті» -  не тільки високу 
мить осяяння, бо й звичайна, вона водночас є незвичай
ною, невипадковою, неповторною -  вона, мінливо-зни- 
каюча, щораз інакша, і з суми оцих «інакшостей» і ви
творюється те, що ми звемо індивідуальним пережит- 
тям, досвідом, духовним мікрокосмом.

Звичайна собі мить. Звичайна хата з комином.
На росах і дощах настояний бузок.
Оця реальна мить вже завтра буде спомином, 
а післязавтра -  казкою казок.

А  через півжиття, коли ти вже здорожений, 
ця нереальна мить -  як сон серед садів!

( «Звичайна собі мить.
Звичайна хата з комином», С. 306)

У  віршованому епосі та у драматичних поемах Л іни 
Костенко час набирає іншого -  сказати б, епічного ви
міру, він наче уповільнює свій плин, змінює оптичний 
кут бачення, аби могли ми пильніше роздивитися істо
рично значущі події, знайти історичні паралелі, осмис
лити їх. Тут, окрім цього, відбувається ще й реконструк
ція часу, відтворення його колишнього виміру у вимірі 
теперішньому -  власне, те, що є відновленням, реставра
цією минулого, або, як його ще можна назвати, -  «екс
траполяцією людини в майбутнє» (В. Панченко), як це 
бачимо у вірші «Затінок, сутінок, день золотий». Тобто 
поетові вільно ширяти в часопросторі так, як ведуть 
його художня інтуїц ія й слово. А  все -  заради перегуку 
поколінь, заради пошуку власного коріння: « І  хто вони?
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.4 ми хто? Хт о ми? Хт о м и?!» (поема-балада «Скіфська 
пдістіш*).

Ліричний герой Л іни Костенко присутній одночасно в 
ріпних століттях, поетеса вдається до зближення, ба на- 
шп. «імітування ( «в с і  віки жили вже без адрес») мину- 
риігп II теперішнього («Б ід н і священні бики бога Геліо- 
і'ц і і і)с ж їм тепер пастися -  11 на ракетній ба з і? !»). 
Тпии гусідіупю й співіснування різних історичних епох, 
що п>к ііііік не ішднються нам неорганічними, допомагає 
нигчрці сі і риск іуиити й майбутнє, яке завжди лиш сума 
піні, щм Пупи, є І) Луді1, а через те, на її переконання,
• її нііііПі/шнічі.чі і і//х абсолю т ний». При цьому, як спо- 
гікрі'І і|II Г. ІСопшрі'і.КІІ,

її гі>|ні’■ т і дітмль разом з вигадкою становлять необхідні 
піфіїмі-трм тексту, а повторювані непрямі посилання на 
млишіу природу часу через авторський голос і коментар 
;ш0о;шочують зв’язок минулого з сьогоденням *.

Конфлікт начебто часу минулого й часу теперішнього, 
.нікодований в образах Флорентійця і Старого, що, по су- 
і і, і однією й тією ж особою (драматична поема «Сніг у 
Ф лоренц ії»), насправді є конфліктом часу й людської 
природи; у даному випадку він виведений на проблему 
митця, зокрема й митця і влади -  однієї із провідних 
гпм у творчості поетеси. Інтерпретована через ц ілу низ
ку творів («Циганська муза», «Маруся Ч урай», «Сніг у 
Флоренції» та ін.), ця тема віддзеркалює -  через духов
ну біографію самої поетеси, яка усім своїм безкомпро
місним життям послідовно засвідчує власну незламну 
позицію митця -  опозиціонера існуючій владі, -  долю 
митця трагічного X X  століття.

Вона на власному житті спізнала таку неспростовну 
істину: «...хто не має власного таланту, // того прису
тність генія гн іт и т ь », однак драматичну долю митця у 
суспільстві розглядає насамперед не як драму колізій, а 
як драму ідей доби, бо ж поет завжди виходить за рамки 
звичного, руйнує стереотипи, намагаючись «будити  
мисль затуркану і кволу», прозираючи не тільки углиб

1 Кошарська Г. Творчість Ліни Костенко з погляду поетики експре
сивності. -  С. 123.
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століть, а й у майбутнє, провіщаючи його якщо не на 
рівні реалій, то бодай ідеалів, бо ж воістину:

...ще не було епохи для поетів, 
але були поети для епох!

(«Кобзарю...», С. 100)

У  це поняття «поет» Л іна Костенко вкладає глибоко 
драматичний, провидницький зміст.

Мені довелося бачити
найвидатніших поетів світу -  

всі вони були не естрадники, а страдники, -

(«П оезія  і популярність», С. 543)

так одним словом визначить вона долю митця, покли
каного служити своєму народові. Цю «страдницьку» 
сутність поета вона поглиблює розумінням його драми 
як митця бездержавницької нації. Так, героїня «Ц и 
ганської музи» Папуша приречена на нерозуміння, бо є 
дочкою народу, в якого немає вітчизни, « тому й поетів 
зроду // немає, не було і не повинно буть*.

Усвідомлюючи унікальність покликання й високу м і
сію поета, Л іна Костенко, проте, залишається до нього, 
й до себе зокрема, дуже вимогливою, пронісши ту рису 
через усе своє життя.

...Тяжкий був час. Тепер кого не стрів-  
усі митці, художники й поети.
Всі генії.

На вічні терези 
кладуть шедеври у своїй щедроті.
Той, хто пізнав в мистецтві лиш ази, 
був Мікеланджело Буонарроті.

(«Чекаю дня, коли собі скажу...», С. 226)

Тут доцільно зацитувати її слова, відомі як відповідь 
на одне із запитань редакції журналу «Радянське літера
турознавство» (нині -  «Слово і час»):
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З грецької міфології відомо, шо коли музи заспівали на 
горі Гелікон, то ця гора від захвату виросла. А ле Пегас 
тупнув копитом, і гора знову стала на своє місце.

У  нас в українській поезії наша гора Гелікон не
помірно виросла. Вона вже сягає неба. Над нею сяють 
лише зірки першої величини, засвічені запопадливими 
критиками. Там живуть самі тільки митці, вони пишуть 
«вогнем душі і слова», дивляться «очима совісті й 
добра», стоять «при мечі» і т. ін. Треба, щоб тупнув 
Пегас. Гора стане на місце та й видно буде, яким бур’ 
яном вона заросла. І що до шедеврів там ще далеко. Що 
декотрі музи дуже метиковані на кон’юнктуру. І що б’є 
там часто не кастальське джерело, а фонтанують гей
зери патетичного багатослів’я *.

Ї ї  поетична біографія якраз і є подвижницькою спро- 
Гнио черпати тільки з кастальського джерела, займаючи 
ш їм конформістську позицію митця-некон’юнктурника, 
постійно пам’ятаючи, що «у  майбутнього слух абсолют
ний ». Для неї «поезія -  теж висота»:

Поезія -  це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі.

(«Страшні слова, коли вони мовчать», С. 138)

Ції пічно загадкова неповторність поезії («С л ів  ще пе
чи ііог.ііл  вже є » )  й поета як її репрезентанта важко 
м іллі" п.оі логічному витлумаченню, й тут Л іна Костен
ки чигтп піддшться на волю інтуїтивному відчуттю:

...то не є дзвінкий асортимент 
метафор, слів, -  на користь чи в догоду.
А  що, не знаю. Я лиш інструмент, 
в якому плачуть сни мого народу.

(«Я к а  різниця, хто куди пішов?», С. 93)

Слово Л іни Костенко постійно заакцентовується на 
двох константах буття -  любові й ненависті, у яких т іль 
ки й розкривається людина -  у величі своїй чи мізернос
ті, піднесенності духу чи ницості, -  у розрізі часу зверта-

1 Костенко Л . Якість -  норма // Рад. літературознавство. -  1987. -  
№ 6. -С . 6.
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ючись до різних епох та різних історичних постатей 
(«М аруся Ч урай», «Дума про братів неазовських», «Б е
рестечко»).

Поетесу більше цікавить універсум, та універсальна 
картина світу, переломлена в епохах і народах, що й на
ближає до розгадки сенсу буття, аніж конкретика реаль
ного. А ле  універсальне завжди пізнається через слух і 
зір, що вбирають у себе теперішнє життя, а вже за
тим -  через його переосмислення.

Проте вона не тільки осмислює час як категорію на
самперед філософську -  її  над усе цікавить, як він пе
реломлюється у долях епох, поколінь та в долі окремо 
взятої особистості. І як ті покоління й особистості м і
няються, трансформуються під впливом, тиском часу. 
Попри гостре відчуття минущості часу, в якій, безпе
речно, присутній ефект саморуйнації, вона осмислює 
часобуття як життєтворчу, активно-формуючу, полі- 
функціональну енергію. І хоч проминання -  це завжди 
гіркота втрати, прощання з тим, що є звичним у сього
денному плині, воно має будівниче прямування -  як 
прообраз майбутнього.

Свою *вічну теперішність» -  те, що вже «завт ра  
стане спогадом*, Л іна Костенко бачить як час, що «про
літає з реактивним свистом * повз наші долі, ще й ще 
раз нагадуючи: «Ч а с  не наша власніст ь».

«Таке століття -  навіть зрячі йдуть на осл іп »... І на 
рубежі тисячоліть час у  її  поезії то мчить із шаленою 
швидкістю ( « Ш алені темпи...» — тихо зітхає поетеса із 
справдешнього болю за цю розшарпану, загнану поспі
хом людину), то наче стишує ходу, прислухаючись до 
відлуння своїх кроків серед апокаліптичних історичних 
перегонів.

Коли ж драма народу, драма ц ілої нації накладаєть
ся на драму всепланетарну -  це встократ помножена 
драма людської душі. Йдеться про реальність кінця 
тисячоліття з її виразними апокаліптичними перед
чуттями, що проростають крізь відчуження між лю 
диною і природою, крізь недовіру людини до природи 
і природи до людини, апофеозом чого й став Чор
нобиль -  одна з провідних тем Л іни  Костенко, бо, зреш
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тою, в ньому « всі парадокси і всі трагедії всіх  століть 
лалишили свій сл ід ».

Тема, яка, на жаль, уже давно почала пригасати в 
українській свідомості, певно, в силу нашої до неї адап
тованості, і яка, може, чи не найбільше болить у дні те
перішньому тільки Л ін і Костенко (і  в цьому наша біда й 
наше щастя водночас) — тому так багато в неї наскрізь 
«стронцієвих» рядків, тому так багато розпачливих нот, 
тому така зранена й притомлена в її творах природа 
(як і душа), що той -  з погляду вічності -  урок ми не по
спішаємо засвоїти.

Не забувається її гостра доповідь на другому М іж 
народному конгресі україністів у Львові *, де говорила 
нона про необхідність «виробляти якісь механізми гума
нітарного протистояння» усім майбутнім можливим ну- 
клеарним катастрофам, при цьому особливу увагу звер
таючи на цілий комплекс проблем, що постали разом з 
«ерою саркофага». Т ільки ж чи дійшли вони до чинов
ницької свідомості тим болем, що його вклала поетеса у 
кожне своє виважене слово?

Однак на зламі часу старе, віджиле, хоч і цупко три
мається ще за життя, у тому відчайдушному супротиві 
все ж трансформується зрештою в паростки нового, жит
тєздатного. Його лиш треба вчасно помітити й підтрима
ти, культивуючи в масовій свідомості.

Мені відкрилась істина печальна: 
життя зникає, як ріка Почайна.

Через віки, а то й через роки, 
ріка вже стане спогадом ріки.

(«М ен і відкрилась істина печальна...», С. 77)

Щ об оцей «спогад р іки », коли « вже почалось, ма
буть, майбутнє» («А л е  майбутнє тому і майбутнє // 
що має бути, що б не булої» ; «М и  є тому, що нас не мо
же бу т и »), ніс у собі не лише віджиле, віддзеркалював 
не лише спотворені болем обличчя, але й ніс світлонос
не, тяжко й напружено працює поетова душа ( « Блажен

1 Костенко Л . Чорнобиль в дозах історичної свідомості: Доповідь 
на II Міжнародному конгресі україністів у Львові // Л іт. Україна. -  
1993. -  2 верес.



46 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

ний сон душі мистецтву не сприяє»). Вона завжди ви
ривається за часові рамки, ламає стереотипи й приписи 
епохи, « трансемігруючи» й углиб століть, й у майбутнє, 
прозираючи його не стільки на рівні реалій, скільки на 
рівні духу та ідеалів. Т ільки усвідомивши це, можна 
зрозуміти, який же насправді глибокий смисл криється 
у словах: «Т о  небезпечно -  генія цькувати. // Він у без
смерті страшно вам воздасть»*.

А  ще це постійне нагадування нам, що талант -  це 
завжди ш лях, «обраний у  відчайдушних обставинах» 
(Сартр), коли: « І  сум, // і жаль, // і висновки повчальні. 
// І  слово, непосильне для пера. // Душа пройшла всі 
ст адії печальні. // Тепер уже сміятися пора».

Останніми роками Муза Л іни Костенко, здається, 
стала іще трагічнішою. Тільки трагізм той -  без колиш 
нього надриву, без оголеного нерву: він ховається усере
дину власного зболеного « Я » - я к  у мушлю, нерідко 
втрачаючи емоційну безпосередність та ліричну забарв
леність. Він більше притрушений якоюсь сумнуватою 
мудрістю, прогірчений іронією, приправлений скепси
сом. Хоча часто й іронія не здатна вирятувати душу й 
освітити її прозрінням. «Н е  бачу обличчя істини -  воно 
спотворене болем », -  звучать її  гіркі слова як визнання 
власного безсилля перед часом, що приніс усвідомлення: 
«М и  поранені люди, ми дуже поранені лю ди », побиваю
чи власне ж переконання: «Ір он ія  -  це блискавка ума, 
котра освітить всі глибини смислу».

«Н е  хочу грати жодної з ролей у цьому сатанинсько
му спект акл і», -  звучить безапеляційно й переконли
во -  як вирок. Її безжальний діагноз: «У с і усіх не люб
лять. Ц е біда. I I  Ц е  чорний дим невидимого пекла* -  
страшний і категорично-незаперечний «рахунок», пред’ 
явлений часові, з якого навіть «історія сміється сардо
нічно». «Лю дина знівельована юрбою*, втрачає саму 
себе, відтак зона відчуження переростає зону чорнобиль
ську, вона проходить вже через душі людей. Це борсан
ня беззахисної душі у  «колект ивних нетрях самоти* -

1 Костенко Л . Віяло мадам Полетики // Костенко Л . Сад нета
нучих скульптур: вірші, поема-балада, драматичні поеми. -  К.: Рад. 
письменник, 1987. -  С. 41.
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чим його пояснити: переломом віків, зламом свідомості 
чи просто настанням якогось безчасся?

Її непокоїть болюче питання -  хто винен: час, оте ми- 
мііюче століття, коли «зн ов  ліпить душі кон’юнкт ура*, 
чи винні ми самі, нездатні позбутися отого «цупкого  
коріння несвободи»?  Час у  його нинішньому вимірі -  су
цільна перевтома, апатія, розчарування, скепсис -  як 
закономірний психологічний стан після недавнього над
мірного суспільно-політичного збудження й масової ей
форії. Як же продиратися нам його гонами до істини 
крізь хащі національних комплексів, стереотипів, по
милок, розчарувань і зневіри? І що воно таке -  істина в 
пінному часі? Де виміри? Де критерії? Де, зрештою, та 
людська гідність, яка лише й здатна ту істину осягнути?

І звучить її  категоричне й безкомпромісне: «Н е  мож
на брати істини в оренду // і сіяти на ній чортопо
л ох ». Воно лише поглиблює її колишнє переконання: 
«Але не бійся прикрого рядка. // Прозрінь не бійся, бо во
ни як ліки. I I  Не бійся правди, хоч яка гірка, // не бійся 
смутку, хоч вони як р ік и ». Найголовніше кредо поетеси 
сформульоване в коротких рядках: «Л ю дин і бійся душу 
ошукать, // бо в цьому с х и б и ш -т о  уже навіки ».

Ніколи не полишала поетеса свою улюблену історич
ну тематику, бо перед нею постійно стояло запитання: 
«А  хто напише, або написав // Велику книгу нашого 
народу?!* Так, протягом багатьох років вона дописувала 
й переписувала створений ще у 1966-1967 рр. істо
ричний роман «Берестечко», який прийшов до читача 
окремою книгою 1990-го, явивши нам згусток болю й 
глибоких роздумів про трагічні віхи української історії, 
а саме: про поразку під Берестечком. Від зображення 
цілком конкретної історичної події ( «У с е  ж було за нас. 
Чому ж програли м и?!*) Л іна Костенко прийшла до роз
криття філософії поразки як науки: «н іяка  перемога 
так не вчит ь», вкладаючи в ту гірку істину велику кон
структивну енергію, яка спонукає до праці, до нових пе
ремог на ниві державотворення, бо вже «немає часу на 
поразку».

Це інтерпретація в нових історичних обставинах ви
значальних для Л іни  Костенко тем -  зради і вірності, 
відступництва й мудрої несхитності, що мали своє відо-
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враження і в «Д ум і про братів неазовських», драматич
ній поемі «Сніг у Ф лоренц ії» та інших творах, написа
них до «Берестечка*. Тем, що завжди поляризують 
суспільство, творячи нові й новітні трагедії, а митця 
спонукають до переосмислення історичних сюжетів, фак
тів, імен, до пошуку відповіді на, здавалося б, вічне для 
нас, українців, запитання: «Ц е  що, на всіх  поділене 
сумління?»  й таку ж, поки що, на жаль, теж вічну від
повідь: «Н і,  це на всіх  помножена вина*.

Роздуми... пошуки... сумніви... І знову вивіряння 
власних думок у мудрості століть: «Н е  бачу обличчя 
істини, воно спотворене болем...* «Десятки літ  неміря
ної втоми, абсурдами примучена душа* все ще стоїть «у  
пам’яті, як в повені*, шукаючи все тих же історичних 
паралелей («Берестечко»), все тих же вічних цінностей, 
сподіваючись, що ми «іщ е раз відродимось» -  коли «в с і 
цивілізації будуть вже ст арі*, бо ж: « Все людство вже 
збулось. Лиш  ми іще на старті*. Аби ті сподівання не 
залишилися лиш вічним поривом у неможливе, а ми не 
застигли на вічному «старті» ( «Я к е  глибоке і цупке ко
ріння несвободи!» ), і прозвучав її  виважений голос, що 
змушує вибратися з нетрів безплідних рефлексій і руй
нівних самокатувань, рівно як і з солодкавого само
замилування й розманіженої сентиментальності і, пере
дихнувши, помовчавши на самоті й набравши повітря, 
видихнути на повні груди: але попри все ми єі Є як на
ція. Як народ. Як держава.

Будь-яка будівнича праця -  якщо метою її ставити 
конкретний результат, а не ефемерні віддалені перспек
тиви -  спершу вимагає оцінити ситуацію. Тверезо, об’ 
єктивно й безжально, без отих «оптичних» викривлень, 
що ними грішать як більш і, так і менші політики, полі
тологи і всілякі публічні «патріоти» з числа тих, хто ні
ким іншим і бути не здатний, обравши собі цей образ 
єдино як «ф ах». А ле  для цього слід розміфологізувати 
національну свідомість, зашорену новітніми стереотипа
ми, витвореними вже в теперішньому посттоталітарному 
часі, що й зробила Л іна Костенко у своїй лекції, прочи
таній перед молоддю в Національному університеті «Ки- 
єво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р. (коли, до 
речі, їй і було вручено диплом та мантію почесного про-
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фпгора Н аУКМ А), яка з ’ явилася окремою книжечкою
• Гумннітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала».

Під час тієї першої лекції контакт між Поетом і мо- 
іоддю був взаємним: юні києвомогилянці почули жи
тій , нофнльшивий, пристрасний голос, а Л іна Василівна 
і і о Пн ч і і л п  щире зацікавлення в очах юнаків та дівчат, 
мідчулн свою потрібність у студентських аудиторіях.
І ііг индихнуло її  на цикл лекцій для києвомогилянців, 
пні, хочеться сподіватися, збагатили духовність цілого
П О К О Л ІН Н Я .

11 пик мутно, що з ’ явилася ця книжечка одразу ж піс-
<• н • І и ........ на уламках наших ілюзій, гірких роз-
•ін|іуппиі., шклинань і зітхань, на руїнах несправджених 
ішдій ііролвучав достоту оптимістичний голос.

(!.ііоііо Л іни Костенко, націлене в майбутнє, заперечує 
мшіохіям як національну рису, застерігає проти пошуку 
дпгтпуктивного негативу в ментальності української на
ції. її тривожить рецепція України в світі: яким чином
■ суспільство може мати об’ єктивну картину самого себе 
і дннати на світ невикривлену інформацію про себе, сфо
кусовану в головному дзеркалі», бо маємо «бути від
криттям для світу, а не морально ущербним народом в 
абераціях чужих віддзеркалень»1.

А ле насамперед треба налаштувати себе самих на 
сприйняття власного неспотвореного відображення, ві
льного як від комплексу меншовартості, що неминуче 
схиляє до національного самомазохізму, так і від манії 
величі, що, власне, також породжена комплексом друго
сортності.

Однак, вказуючи на «дефект головного дзеркала», Л і 
на Костенко зовсім не закликає нас стати перед єдиним 
«дзеркалом», створеним «керівною волею» власть іму
щих чи інших «пророків», а лиш  наголошує, що «не 
треба чекати, щоб хтось вам зробив ваше власне індиві
дуальне дзеркало і вмонтував його в систему суспільних 
дзеркал»2, бо кожен має зробити це сам.

1 Костенко Л. Гуманітарна аура нації, еЛо Дефект головного 
дзеркала. -  К.: Видавничий дім «КМ  Асасіетіа*, 1999. -  С. 13.

2 Костенко Л . Чорнобиль в дозах історичної свідомості. Доповідь 
на II Міжнародному конгресі україністів у Львові // Літ. Україна. 
1993. -  2 верес.
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Основним же «телескопом», що має відповідну оптич
ну систему включно з головним дзеркалом, авторка вва
жає -  для будь-якої нації -  весь комплекс гуманітарних 
наук, з літературою, освітою, мистецтвом включно:

і в складному спектрі цих дзеркал і віддзеркалень суспі
льство може мати об’єктивну картину самого себе і дава
ти на світ невикривлену інформацію про себе, сфокусо
вану в головному дзеркалі1.

Л іну  Костенко, здається, найбільше непокоїть саме 
та обставина, що стала мало не правилом доброго то
ну вишуковувати деструктивний негатив у ментальності 
української нації, як-от новітній стереотип — « дуже не
симпатичний силует* -  націю на колінах і, відповідно, 
постійні заклики підвестися з колін, чи інший ново- 
витворений міф, начебто нація наша спить, що його 
не може сприйняти людина мисляча й об’єктивна. Тре
тім лейтмотивом нашої незалежності, як небезпідставно 
спостерегла Л іна Костенко, стали кинуті колись зопалу 
Винниченком, а тепер надміру тиражовані слова про те, 
що історію нашу нібито не можна читати без брому, 
заганяючи «сп іввіт чизників у комплекс причетності до 
ексклюзивних жахіть нашої іст орії*, яка насправді є 
нітрохи не гіршою від історій інших народів.

На таких «трьох китах», зрештою, і вибудовуєть
ся почуття гідності -  як власне людської, особистісної, 
так і гідності ц ілої нації. І ці симптоматичні міфи, ви
творені аж ніяк не з надмірної любові до України, -  не 
причина, а наслідок саме відсутності цього почуття 
самоповаги, такого необхідного в період становлення 
державності.

Не можна не перейнятися й тривогою Л іни  Костенко 
з приводу адаптованого розуму української нації, який 
«збляк, призвичаївся, втратив свою енергетику*. І в 
цьому, очевидно, найбільша наша біда: переставши бути 
ув’язненим, поневоленим, як це означує авторка, він, 
цей адаптований розум, і вводить суспільство в ту небез
печну «летаргічну м лявість», що призводить до послаб
лення енергетики гуманітарної аури нації та до дефекту

1 Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 
дзеркала. -  С. 12-13.
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головного дзеркала. Власне, йдеться також про ту про
блему системної кризи гуманітарної сфери, духовного 
занепаду, що на неї вказувала Л іна Костенко у  своєму 
виступі у Київському будинку вчителя на тему «Чорно
бильська катастрофа і збереження культурної спадщини 
народу»:

Криза не через те, що ніхто нічого не робить. Ні, робить
ся багато. Але справа іще й у рецепціях: суспільство не 
сприймає наших зусиль. Ми переживаємо кризу сприй
няття. Останнім часом по телебаченню український на
род почали називати «вєлікій нємой». Я боюся, що так 
оглушили цей народ, що він скоро стане «вєлікий глу- 
хой». Він уже не чує життєво важливих проблем .

Без цієї маленької книжечки-лекції, рівно як і без 
усіх попередніх її поетичних книжок — від першої «П ро
міння зем лі» (1957), і далі -  «В ітрила» (1958), «М ан
дрівки серця» (1961), «Над берегами вічної р іки» (1977), 
«Маруся Чурай» (1979), «Неповторність» (1980), «Сад 
нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» (1989), й аж до
♦ Берестечка» (1999) гуманітарна аура української ̂ нації 
уже неможлива — бо її  енергетика живить духовний все
світ України, несе нам усвідомлення власної гіднос
ті — того, без чого неможливе усвідомлення себе нацією, 
без чого не може постати держава такою, якою ми її  собі 
вимріяли.

І в час, коли « міняється стереотип. 11 Знов ліпить 
душі кон’юнктура*, коли « людина знівельована юр
бою*, коли *усі усіх не люблят ь*, Л ін і Костенко болить 
наша незсолідаризованість, невміння вивищитися н̂аД 
власними амбіціями заради спільної мети, наша байду
жість до самих себе, до долі власної і долі своїх дітей. 
Саме тому дедалі пристрасніше й публіцистичніше зву
чить її  слово («К у д и  подітись від політики? // Залізла в 
душу нам по л ікт ики*) -  правдиве й щире, глибинне й 
зболене, мужнє й жіночне водночас. їй  не треба бути ані 
політиком, ані державним мужем, щоб навіть у «колек
тивних нетрях самоти* бачити правду, відчувати її

1 Костенко Л . Чорнобильська катастрофа і збереження культурної 
спадщини народу // Укр. слово. -  1999. -  11 лист.
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серцем і доносити до нас. Бо вона -  Поет, і цим так 
багато сказано.

А  ще голос її, тверезий й вимогливий водночас, на
лаштовує нас на працю. Повсякденну планомірну пра
цю -  таку, скажімо, що її  ведуть у зоні відчуження спів
робітники історико-культурної експедиції Міністерства 
з надзвичайних ситуацій -  музейники, філологи, науков
ці інших спеціальностей. їхнім  духовним наставником 
та наснажувачем і стала Л іна Костенко, котра працює в 
зоні нарівні з усіма. Ж інка, яка здобула право на такий 
високий регістр вимогливості не тільки своїм подвижни
цьким трудом Митця, а й не менш подвижницькою пра
цею у Чорнобильській зоні -  поза будь-якою суспільною 
погодою та політичною кон’юнктурою. Це її  життя «п о
за римою» є не менш наповненим і драматичним -  і саме 
воно зроджує всуціль «стронцієві» рядки печальних 
постчорнобильських віршів, а також сторінки прози, 
яка, очевидно, є нині для неї адекватнішою жанровою 
формою для «виверження» того чорнобильського болю, 
що, наче стронцій, накопичується у свідомості й під
свідомості митця. Проза досі не видана (хіба дещо з 
написаного перекладала Анна-Галя Горбач німецькою 
мовою), на яку так чекає читач, як і на її осягнення в 
прозі нашої реальності.

«Крізь роки і печалі» мужнів і міцнів тремткий голос 
поетеси, набирав усе виразніших інтонацій, безкомпро- 
міснішого звучання. Її тверезі й водночас надзвичайно 
образні поетичні рефлексії з поетичного циклу «Інкрус
тації» (зб. «Вибране»), апелюючи до наших розуму й 
серця наприкінці 1980-х, і справді були короткими й 
точними, як діагноз: вони повертали нас до нашої істо
ричної пам’яті, нагадували про втрачене почуття націо
нальної гідності, нашу готовність (і неготовність!) до сво
боди, спонукали замислитися над одвічними пробле
мами вічного й тлінного, сущого й минущого...

Ліричний герой Л іни  Костенко -  попри весь трагізм 
світовідчуття -  надзвичайно діяльний, окрилений праг
ненням до вдосконалення себе самого й довколишньо
го світу, він відкидає пасивність як спосіб життя, 
шукає й знаходить можливості для самовираження, 
самореалізації, бо ним керує вічна спрага перемін:
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Криши,
ламай,

трощи стереотипні 
Вони кричать, пручаються, -  ламай!
Хоч давня звичка з профілем Ксантиппи 
благає, плаче, просить: «Не займай!»

Відкинь її в м ’яку дрімоту спалень.
Вона тобі нелюба. Ти болиш.
Гори. Щезай в пожежах самоспалень, 
в гірких руїнах власних попелищ!

(«Криши, ламай, трощи стереотипи!», С. 11)

Громадянська напруга, властива віршам Л іни  Костен
ко, «фірмовим знаком» яких є «концентраці мис
л і » - я к  «натурфілософський першоелемент», у яких 
лунко б’ ється нерв нашого складного сьогодення, про
буджує в читачеві почуття самоповаги, здатність до са
мооновлення й переоцінки пережитого й відчутого. Це 
вона сказала нам про те, що «гряде неоцинізм », це вона 
усім своїм способом життя заперечує те, що влучно на
звано нею політичною біжутерією. ^

Душа ж самої поетеси, надзвичайно вразлива, чут
л и в а -у  вічній роботі, у вічній тривозі, у вічному 
прагненні гармонії -  тієї, що врівноважує духовні шу
кання й неминучі розчарування на тернистому ш ляху 
ДО істини, вивищуючи людський дух. Душа, здатна 
благословити кожну *мить життя // на цих всесвіт  
ніх косовицях смерт і!» й донести нам її красу й не
повторність.

« Звикли до правди мої вуста, 11 Нащо їм чорне вино 
лукавства?» -  у цих словах уся Ліна Костенко, без 
будь-якого натяку на позірний пафос чи позу.

І крізь ті драматично-напружені експресивні рядки 
раптом проривається щемким ностальгійним настроєм 
неперевершене у своїй геніальній простоті.

Осінній день, осінній день, осінній!^
О синій день, о синій день, о синій!
Осанна осені, о сум! Осанна.
Невже це осінь, осінь, о !- т а  сама.
Останні айстри горілиць зайшлися болем.
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.
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Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
І плаче коник серед трав -  нема мелодій.

( «Осінній день, осінній день, осінній!», С. 321)

ї ї  пейзажна й інтимна поезія — то справді «летю чі ка
трени», лірика найвищої проби, високий лет відчуття й 
емоцій, де тонке психологічне нюансування настрою 
органічно поглиблене динамізмом думки, перейнятістю 
тими вічними проблемами людського буття, що їх  поете
са прозирає глибше й сприймає болючіше, ніж усі ми, 
сущі на цій землі, сповна реалізовуючи право, дане при
родою лише поетові.

Вслухаймось у зачаровуючу музику хоч би таких 
рядків:

А  через півжиття, коли ти вже здорожений, 
ця нереальна мить -  як сон серед садів!
Ця тиша, це вікно, цей погляд заворожений, 
і навіть той їжак, що в листі шарудів.

( «Звичайна собі мить.
Звичайна хата з комином», С. 306)

Чи проймімось її побожною любов’ю до природи:

Цілую всі ліси. Спасибі скрипалю.
Він добре вам зіграв колись мою присутність.
Я дерево, я сніг, я все, що я люблю.
І, може, це і є моя найвища сутність.

( «Послухаю цей дощ.
Підкрався і шумить», С. 10)

Ця «сутн ість» і диктує їй ті зболені післячорнобиль- 
ські рядки, які не могли не зродитися в ї ї  небайдужій 
душі:

Віддайте мені дощ. Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах...

( « Я  вам цей борг ніколи не залишу», С. 537)

І  водночас поезія Л іни Костенко надзвичайно жіноч
на. Пригадаймо лишень її  рядки: «Ч и й  справді необхід
но, // щоб жінка була мужня?* Чи оце іронічне, трем
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тке й по-жіночому беззахисне: «Оце дожилася з бурі та 
клекоту. Ц  Оце дожилася до сліз, до лепету. // Всесвіт. 
Проблеми. Трагедій поденщина. // А  я закохалася, ска
зано -  ж енщ ина».

Або її тихе, таке доречне нині зітхання: « Ж інки вто
мились бути непрекрасними...»

В моїх садах мелодії Провансу, 
і жінка, жінка, жінка всіх віків! -

(«Апологія лицарства», С. 80)

скаже вона, «декларуючи» одну з провідних тем своєї 
творчості, яка набирає особливого інтонаційного забарв
лення, оскільки розпоширюється від глибини віків до 
сьогодення, і в такій широкій часовій амплітуді поетесі 
вдається глибше розкрити глибоку жіночу душу, її внут
рішню красу й одухотвореність.

Ї ї вірші з розділу «Безсмертним рухом скрипаля» (зб. 
«Вибране») по праву належать до вершинної любовної 
лірики X X  століття -  їх  читатимуть наші онуки й пра
внуки, щоразу переконуючись у тому, що кохання, щас
тя, в ірн ість— категорії вічні й однаково нерозгадувані 
для всіх, хто будь-коли приходить у цей світ, бо одна
к о в о -у  всі віки «Сахається розгублена душа, // почув
ши раптом тихі кроки щ аст я». Тож, мовить поетеса, 
«шукайте усмішку Джоконди, // вона ніколи не мине*.

І водночас ім ’я Л іни Костенко настільки унікальне, 
що його аж ніяк не можна «вписати» у явище укра
їнської жіночої поезії, яка веде активний і шляхетний 
діалог зі світом зовні й зі світом у собі (і ці світи у 
сприйнятті й художній інтерпретації жінки завжди є 
рівновеликими й повновартісними), оскільки і в такому 
контексті ім ’я цієї поетеси стоїть осібно. І то не тільки 
тому, що мало який чоловік зрівняється з нею у вива
женості думки й точності вислову, у філософській на
сиченості й глибині поетичного рядка -  рівно як у силі й 
послідовності характеру, а насамперед тому, що вона 
зберігає почуття власної гідності і  у вчинках, і в слові, 
самостверджуючись тільки через самооприявлення, че
рез власний біль і самостійне подолання умов «забло
кованої культури» й заблокованої совісті, коли точкою
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опертя залишається хіба власне духовне прозріння й 
становлення.

...Духовне подвижництво Л іни К о стен к о -у  повсяк
денній копіткій праці, без розрахунку на славу й винаго
роду! «У се  життя на р івн і витривань*. Вона зробила 
власний вибір і сповна усвідомлює свою високу місію 
на цій землі:

Хтось там галасує, голосує.
Хтось танцює ритуальний танець.
Час -- він мудрий, фікції скасує, 
а, між іншим, я таки зостанусь, -

( «День за днем, вони 
вже звуться -  дати», С. 172)

у цих словах — не поза, а позиція. Позиція людини, 
яка прийшла «у  світ  не для корид*, налаштованої на 
постійний труд. « Сізіф, алхім ік і мурах* водночас, Л і 
на Костенко мудро й нелегко творить кожний свій 
д ен ь-ден ь , як « нотну сторінку вічност і*.

Державна премія імені Т. Шевченка, якою вона була 
відзначена 1987 року за історичний роман у віршах 
«Маруся Чурай» та книжку поезій «Неповторність», 
(як і пізніш і премії імені Олени Теліги та імені Фран- 
ческо Петрарки (Італ ія )) -  це лиш вияв офіційного ви
знання, яке прийшло до неї значно раніше. Прийшло з 
народу, від нас із вами, бо Ліна Костенко, як і Маруся 
Чурай, якраз і стала голосом цього народу, його піснею, 
його душею, усвідомивши своє високе покликання слу
жити рідному народові:

Митцю не треба нагород, 
його судьба нагородила.

Коли в людини є народ, 
тоді вона уже людина.

(«Н е  треба думати мізерно», С. 38)

«В  пошуках втраченого часу я знаходжу лише безви
хідь...» - є й  такі у неї рядки. А ле  не вірте їм -  то хви
линне, настроєве, проминальне. Ї ї суть -  швидше в ін 
ших, відомих усім нам словах:
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Минає день, минає день, минає день!
А  де ж мій сад божественних пісень?

(С. 5 )

У  них -  і гостре відчуття минущості усього сущого, 
властиве найперше митцям, і сувора самовимогливість, 
[ЦО межує мало не зі самознищенням. І в цьому вічному 
невдоволенні звершеним -  висока суть таланту. І високе 
усвідомлення: *Багато справ ще у моєї долі...*

Бо й справді:

А  поки що -  ні просвітку, ні дня.
Світ мене ловить, ловить... доганя!

(«О й  ні, ще рано думати про все», С. 5 )

Велика Трудівниця на ниві духовній, яка жодного ра
зу на тій дорозі — хоч як би важко було («...Страждаю, 
мучусь, гину, а ж и в у !* )-н е  схибила, перебуває вона у 
вічній тривозі, вічній турботі про день завтрашній свого 
народу, у повсякденній праці -  заради його майбуття.

У  часопросторі, окресленому берегами вічної ріки, де 
« душа тисячоліть шукає себе в слові*, під високим не
бом духовності й творить Л іна Костенко свій « сад не
танучих скульптур* — її однойменна книжка воістину 
має право бути названою «конденсатом духовної моці і 
чистоти, фортецею д ух у »1.

Усім  своїм безкомпромісним життєдіянням та по
движницьким трудом Л іна Костенко по праву заслужи
ла достоту особливе місце в українській літературі 
X X  століття:

В її поезіях вичитуємо не тільки людську самонастанову 
обрати гідну в житті поведінку, не спокушатися суєтни
ми марнотами, а й самозахист в ім ’я вірності саме сво
єму мистецтву, і захист власного мистецтва від тієї де
градації, яка підступно стереже його, якщо воно почи
нає надмірно залежати від звичайних людських амбіцій 
творця і кон’юнктури його дня. Ліна Костенко завжди 
майже інстинктивно відсторонювалася від усього цього, 
тікала од літературного колгоспу в добровільне саміт
ництво, в загадкове затворництво, у добровільне чи

1 Панченко В. Нетанучі скульптури Ліни Костенко 11 Вітчизна. -  
1988. -  № 8. -  С. 185.
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вимушене мовчання, яке часто народжувало чутки, 
сенсації чи навіть легенди (не випадково одна з публіка
цій, присвячених 70-річчю поетеси, мала назву «Леген
да» -  Л. Т.).

Певно, саме тому й стало ім ’я видатної поетеси сино
німом унікальної творчої біографії, прикладом стоїчного 
відсторонення од літературних буднів і свят чи -  різкі
ше, але точніше це можна назвати — від щоденного яр
марку творчих амбіцій *.

І  через те високе небо Л іни Костенко стає вищим і для 
всіх, хто шукає й знаходить у ньому суголосся своїм ду
мам, тривогам і болям.

1 Історія української літератури X X  століття. -  Кн. друга. Ч. друга - 
К.: Либідь, 1996. -  С. 106.

ПИСЬМЕННИК 
ЯК «ВІДКРИТА СИСТЕМА»:

домінанта 
художнього бачення 
Івана Світличного

«Ти сам -  свобода»...
Творча інтелігенція, що стала ядром українського 

шістдесятництва, мала унікальну можливість заговори
ти до свого народу промовистим Словом, яке «вбирало
ся» в нові зміст і форму, -  і вже цим, а ще щирістю, про
никливістю, незвичною доти дражливістю, ба навіть 
викличністю приваблювало звичного до «соцреалістич- 
ного» ширвжитку читача.

Іван Світличний виводив соцреалізм на загальнолюдсь
кий простір і демонтував теорію партійної літератури.

Іван Драч приніс перші вірші, незручні і незрозумілі, 
так, наче його ніколи не вчили, про що і як треба писа
ти...

Микола Вінграновський тривожно заговорив про свій 
народ, і метафори його зазвучали апокаліптично.

Василь Симоненко заговорив з Україною в тоні недо- 
зволеної щирості й одвертості.

Ліна Костенко зрідка виступала з віршами, але то бу
ли вірші такого звучання, наче вся радянська поезія для 
неї неістотна...

Валерій Шевчук писав блискучі психологічні новели 
«н і про що».

Євген Гуцало естетично животворив образи поза ме
жами «соціяльної дійсності», а Володимир Дрозд від
крив цю «соціяльну дійсність» з недозволеного боку.

Зовсім не те і зовсім не так, як того навчали в інсти
туті, малювали Віктор Зарецький, А лла  Горська, Люда
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Семикіна, Галина Севрук, Панас Заливаха, Веньямін 
Кушнір *.

Іван Світличний не випадково першим називається у 
цьому далеко не повному ряду імен. Поет, перекладач, 
літературний критик, громадський діяч, правозахис
ник, багаторічний політв’ язень — він був душею україн
ського шістдесятництва, його натхненником, совістю і 
надією. Це його названо «архітектором шістдесятниць- 
кого руху» (М . Горинь), «двигуном руху шістдесятни
к ів» (Б. Горинь), «лицарем Д уху» (Г. Севрук), «са
дівником» (Р . Корогодський), «доброоким» (В. Стус), 
«світлом у темряві» (В. Вовк), «Його Світлістю» (М . Ко- 
сів), «трудівником» (Є. Сверстюк), «носієм любові» 
(І. Калинець), «володарем духу і королем спокою» 
(М . Горбаль), «поетом і лицарем» (Л . Копелєв). Уж е са
мі тільки ці означення-метафори характеризують Івана 
Світличного як людину неабиякої сили духу, душевної 
чистоти й доброчесності, свідому високої м ісії й готову 
пройти свій земний ш лях до кінця -  хоч би яким терни
стим він був -  чесно і з почуттям гідності.

Коли на початку шістдесятих почало витворюватись си
лове поле притягання, пульсом того поля були такі по
статі, як А лла  Горська й Іван Світличний. У  них майже 
не лишалося часу для творчості -  вони творили щось бі
льше за власний твір -  вони творили клімат. І до них по
тягнулися художники, поети, музики...2

Цей рідкісний талант організатора культурного сере
довища, вогнища, як зазначає Є. Сверстюк, та ще й в 
умовах зруйнованої традиції та формальної освіти, що
♦ не дає спільних знакових систем і елементарної пра
вдивої інформації», й відіграв ту особливу роль у русі 
шістдесятництва, яку нині, з висоти минулих десяти
літь, годі переоцінити.

Тож недаремно з іменем Івана Світличного пов’язу
ється ідеологічне спрямування шістдесятницького руху, 
в якому, звичайно, переважав молодечий максималізм,

1 Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини 
України. -  К., 1993. -  С. 26.

2 Сверстюк Є. Трудівник // Доброокий: Спогади про Івана Світлич
ного. -  К.: ЧАС, 1998.- С .  181.
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часто наївний романтизм, точніше, свідоме дон-кіхот- 
ство. Показово, що одним із зацікавлень І. Світличного 
та Є. Сверстюка того періоду стала творчість Серванте- 
са. Сам Іван Олексійович пізніше з іронією згадував:

У багатьох із нас одразу після X X  з’їзду було багато на
ївного, рожевощокого оптимізму, телячого ентузіазму, 
багато було ілюзій, побудованих на піску; багатьом 
здавалося, що всі проблеми народного життя вирішу
ються одним махом, і нам нічого не лишається, як з 
високо піднятими прапорами урочисто марширувати 
до комунізму 1.

Нині, коли назріла потреба проаналізувати явище, 
яке ми звемо шістдесятництвом, варто звернути увагу 
на всі дефініції цього явища, а надто важливими є для 
нас визначення, що належать людям, повного мірою 
причетним до тих подій. Тож процитуємо тут М. Ко
цюбинську, одного зі співавторів книжки спогадів про 
Івана Світличного «Доброокий», — цитата передає як са
му атмосферу 60-х років X X  століття, так і віддзеркалює 
тверезий погляд науковця-дослідника:

Шістдесятники -  спонтанний вияв духовного дозріван
ня, нового мислення, нової системи цінностей, нового 
осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної 
системи. Вони виховувалися саме в ній, у цій системі, 
нісши на собі родимі плями середовища, яке їх породи
ло, перейшовши різні стадії його усвідомлення. Багато 
хто з них на початку були щиро перейняті тими ідеоло
гічними міфами, які потім самі ж відкинули, як облу
ду й гальмо. Причому, підкреслюю, щиро перейняті -  
фальш, пристосовництво, цинізм були їм чужі завжди. 
Коли ж на хвилі післякультівського оновлення відкрив
ся колосальний масив нових відомостей, відкрилася 
прихована Правда, мали мужність з піднятим заборолом 
піти їй назустріч -  і будувати своє життя вже за новими 
критеріями, згідно з велінням цієї Правди. Навіть якщо 
заради цього довелося відкинути зручний стереотип «як 
усі» і в своїх життєвих палімпсестах стерти голубу й 
асфальтовану дорогу дозволеного, яка стелилася перед

1 Виступ Івана Світличного на вечорі пам’яті Василя Симоненка в 
Київському медінституті у грудні 1963 р. // Укр. вісник (Лондон). -  
1971. -  Вип. 4. -  С. 76.
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ними, та «написати» для себе нову, ту, яку Стус назвав 
«дорога долі, дорога болю »1.

Ідеологічні пріоритети Івана Світличного вже в ни
нішньому часі досить вичерпно визначив І. Дзюба:

Ідеологічне кредо своє ідентифікував як демократичний 
соціалізм. І до українського патріотизму йшов не від на
ціонального сентименту та емоцій, а від загальнолюдсь
ких гуманістичних понять і цінностей, від почуття спра 
ведливості. Казав: буде демократія -  буде й Україна, не 
буде демократії -  не буде й України 2.

По цей бік, де Світличний
Народився Іван Олексійович Світличний 20 верес

ня 1929 р. на Луганщині, в селі Половинкине Старобіль- 
ського району, в родині колгоспників. Ж илося Світлич- 
ним сутужно, а в роки голодомору (1932-1933) мати, 
аби врятувати дітей від голоду (а в сім ’ї, крім Івана, бу
ли ще сестри Марія та Надія), тяжко наймитувала у 
Донбасі. До школи пішов у своєму селі голодного 1937 р.

Війна залишила не тільки гіркі спогади в його серці, 
а й значно важчий слід: намагаючись підірвати фашист
ські машини, хлопець позбувся пальців на обох ру
ках -  це було 1943 р. А  проте навчився писати, викону
вати будь-яку господарську роботу.

У  1947-му Іван Світличний разом із атестатом про за
кінчення Старобільської середньої школи № 1 отримав 
золоту медаль і того ж року вступив на факультет укра
їнської ф ілології Харківського державного університету, 
який закінчив з відзнакою 1952 р. І хоча у студентські 
роки зарекомендував себе як перспективний і сумлінний 
науковець, залишитися на кафедрі не мав жодних шан
сів через свій незалежний характер, самостійність по
глядів та суджень. Отже, дорога слалася тільки до серед
ньої школи. Однак через загострення туберкульозу зму
шений був скоро залишити викладацьку роботу.

' Коцюбинська М . Доброокий // Доброокий: Спогади про Іва
на Світличного. -  С. 106.

2 Дзюба І .  «Душа, розпластана на пласі...» // Світличний І .  Серце 
для куль і для рим. -  К.: Рад. письменник, 1990. -  С. 17.
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Того ж 1952-го р. Іван Світличний вступив до аспі- 
ітитури академічного Інституту літератури ім. Т. Г. Ше- 
нченка, де, здавалося, на нього чекала успішна кар єра 
иченого -  тим більше, що науковим керівником його 
дисертаційного дослідження «Теорія літературного обра
ну» був академік О. Білецький, який шанував молодого 
нспіранта за гострий розум, доскіпливість, ерудицію.

Однак їхн і добрі стосунки не завадили видатному вче
ному дуже вимогливо оцінити перший варіант дисерта
ційної роботи, на змісті якої певною мірою позначився 
нплив такого поширеного тоді в науці діалектико-мате- 
ріалістичного теоретизування. П ісля певного доопрацю
вання Олександр Іванович дуже схвально поставився до 
нового тексту дисертації, вважаючи, що «з  незначними 
доробками її можна захищати як докторську». Однак 
сам Іван Світличний виявив настільки високу само- 
вимогливість, що вирішив не подавати до захисту майже 
завершене наукове дослідження.

Про цей етап свого життя сам письменник пізніше 
напише:

Відгук той був для мене зовсім не з приємних. Я був тоді 
сумлінний профан, начинений всілякими догмами, і вся 
моя «оригінальність» виявилася в тому, що я пробував 
ті догми звести в якусь логічну систему. Нічого, крім 
схоластики, в моїй дисертації не було 1.

І все ж після напруженої та вдумливої переробки його 
наукова праця набула зовсім іншого змісту, самостійних 
суджень і висновків, й Іван Світличний мав намір вида
ти її  згодом окремою книжкою «Рухома естетика» у ви
давництві «Наукова думка». А ле  цей задум не здійснив
ся, на жаль, уже з причин, що не залежали від самого 
автора: після короткої відлиги розпочалися нагінки на 
шістдесятників, а відтак 1965-го й масові арешти, і Світ
личний, як і багато інших, дістав заборону на професій
ну діяльність та публікацію своїх творів.

Та висока мірка, якою Іван Олексійович міряв най
перше себе самого, і взята ним висока «планка» ви
значили всю подальшу долю письменника — прохідних

1 Світличка Н . Родинний спогад // Доброокий: Спогади про Івана 
Світличного. -  С. 19.
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речей він собі не дозволяв. Щ е один показовий факт: 
коли на повний голос зазвучали поезії Л  Костенко, 
М. Вінграновського, І. Драча, В. Симоненка, В. Сту- 
са, І. Світличний відмовився від наміру надрукувати 
підготовлену збірку власних віршів «Рідний корінь», 
вважаючи ці поетичні спроби не настільки помітним 
явищем, як твори своїх побратимів. Уж е навіть цим ви
кликав він повагу до себе.

По закінченні аспірантури -  від 1955-го -  Світлич
ний працював завідувачем відділу редакції журналу 
♦Дніпро». Цього ж року з ’явилася і його перша публі
кація у пресі.

Та вже через два роки доля знову привела Івана Світ
личного у стіни академічного Інституту літератури на 
посаду молодшого наукового співробітника відділу тео
рії та відповідального секретаря журналу ♦Радянське л і 
тературознавство» (нині ♦Слово і час»), головним редак
тором якого був тоді академік О. Білецький, а заступни
ком -  Л . Коваленко.

То був час входження в українську літературу поетів 
Д. Павличка та Л . Костенко, час, сповнений перед
чуттям перемін, що їх принесла хрущовська ♦відлига». 
Суспільна атмосфера, здавалося, вбирала в себе флюїди 
молодих сердець, сповнених жагою оновлення, їхнім 
прагненням мати однодумців, цікавих співрозмовників 
і, зрештою, співтворців нової доби.

Молодеча зухвалість і рвійність молодих та обдарова
них представників української інтелігенції (зчаста -  у 
першому поколінні), безперечно, потребували не тільки 
прикладу офіри та незламності, який подавали І. Світ
личний, В. Стус, І. Калинець, В. Чорновіл, брати Го
рині, Є. Сверстюк, а й духовного наставництва. Й саме 
ця роль судилася Іванові Світличному: трохи старший 
за віком, життєвим досвідом, він створював атмосферу 
щирої товариськості, де панувала жага пошуку й пізнан
ня, народжувалися нові творчі ідеї, викристалізовували
ся душі.

Згадуючи свій приїзд із Сум до Києва 1 березня 
1960 р., А . Перепадя включає в той «спогадувальний 
процес» і тогочасні висловлювання свого колеги Є. По
повича, не без легкого гумору, живо й безпосередньо ха
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рактеризує тогочасне художньо-літературне середовище, 
де з-поміж критиків перші ролі відіграють нібито ♦недо
ступний» І. Дзюба, трибун, що ♦виступає з темперамен
том поета», ♦не в міру прискіпливий» Євген Сверстюк та
♦ третій кит» -  Іван Світличний... Зваживши ♦свої шан
си », провінційний неофіт, а в майбутньому відомий пе
рекладач та прозаїк, лауреат премій ім. М. Зерова та ім.
В. Стуса, А . Перепадя вирішив ♦піти у бік, де Іван Світ
личний...»1.

Та й не він один, бо цей скромний чоловік із непо
вторною усмішкою, ♦вусате сонечко», як називав Світ
личного В. Стус, магнетично притягував кожного, хто 
мав щастя з ним запізнатися, об’єднуючи довкола себе 
таких різних, часом доволі складних і нібито ♦недоступ
них» та занадто прискіпливих, а насправді товариських 
і щирих людей.

Отже, по ♦цей бік, де Світличний», перед кожним, 
хто переступав ♦поріг високий» (В. Стус) його невелич
кої квартири на Уманській, відкривалися не тільки ду
ховні й душевні щедроти Івана Олексійовича, а й інте
лект, широкий кругозір, глибина наукових пошуків та 
літературно-критичних поглядів цієї непересічної люди
ни. Рівно як і перед тим, хто знайомився з публікаціями 
письменника, торкався душею й розумом його роздумів, 
висновків, суджень...

Тут, в оселі Світличних, по суті, була своєрідна філія 
Клубу творчої молоді, створеного на початку 60-х років, 
довкола якого гуртувалися спраглі істини й оновлення. 
Очолюваний Л . Танюком, цей клуб притягував до себе 
всіх, хто прагнув пізнати своє коріння, збагнути, хто 
ми, звідки й куди йдемо, чия душа потребувала нового 
самовияву -  розкутішого, не обмеженого догмами, схе
мами, канонами, заборонами.

Першою, ясна річ, була культурологічна спонука: мо
лоді, особливо ті, хто шукав себе в поезії, прозі, маляр
стві, прагли неофіційного спілкування, гарячих диску
сій -  тим-то форма поетичних вечорів, виступів у різних 
аудиторіях, а ще час від часу лекцій, була для них най- 
прийнятнішою. Так, від співання колядок (а саме з цьо

1 Перепадя А. У  той бік, де Світличний // Доброокий: Спогади про 
Івана Світличного. -  С. 137.
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го розпочалася «біографія» клубу, коли восени 1959 р. 
студенти київських Театрального інституту та Консерва
торії зорганізувалися у своєрідні фольклорно-співочі 
групи) молодь прийшла до потреби створення секцій за 
інтересами, як-от театральної, кіномистецької, маляр
ської, письменницької, музичної, а відтак і до уви
разнення національного спрямування, посилення гро
мадянського звучання, соціальної загостреності. Саме 
такі тенденції в роботі тепер уже національно-культур
ницького центру української творчої молоді, до якої 
приєднувалися й представники технічної інтелігенції, 
робітники, підтримували і розвивали І. Світличний, 
І. Дзюба, Л . Танюк, В. Симоненко, Є. Сверстюк, А . Гор
ська, В. Зарецький, Гр. Логвин та інші ентузіасти.

Київські інтелектуали підтримували тісні зв’язки 
зі своїми однодумцями із західних областей України, 
зокрема членами подібного львівського клубу твор
чої молоді «П ролісок ». Г. Касьянов у відомій книж
ці «Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960-х-80-х років» зазначає, що відразу була помітна 
диференціація їхн іх намірів: так, «політичний генотип» 
західноукраїнських активістів спрямовував їх  у той ка
нал культурництва, який бачився зручним для форму
вання політичних вимог, зокрема брати Горині пропону
вали скористатися досвідом оунівського підпілля, тоді 
як кияни, і серед них І. Світличний та І. Дзюба, пропо
нували розвивати саме «культурництво як більш  реаль
ний і безпечний ш л я х »1.

Однак і кияни не змогли обмежитися самими тільки 
літературно-художніми вечорами чи диспутами. Якщо 
на їхній лист, переданий до Ц К  разом із списком церков 
та інших пам’яток історії та мистецтва, що опинилися 
під загрозою знищення, «верхи» ще подивилися по
блажливо, як на витівки «зеленої м олоді», то меморан
дум до міської ради з вимогою створити державну комі
сію для розслідування подій у Биківні у 30-ті роки 
X X  століття викликав справжній переполох у партійних 
органах і спричинив низку репресивних заходів. Від осе
ні 1962 р. розпочалися ідеологічний тиск та гоніння на

1 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960-х-80-х років. -  К., 1995. -  С. 23.
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найбільш яскравих представників шістдесятницького 
руху, а 1964 р. Клуб творчої молоді був розігнаний. П о
силилися заборони на постановку вистав, публікацію 
творів, а відтак згодом відбулися й арешти.

Значною мірою причиною цього став також самвидав- 
ний памфлет «З  приводу процесу над Погружальським», 
поштовхом до написання якого Є. Сверстюком та І. Світ- 
личним став акт вандалізму -  пожежа 24 травня 1964 р. 
в Київській центральній науковій бібліотеці (нині -  На
ціональна бібліотека України імені В. Вернадського 
Н АН  України), внаслідок якої було втрачено велику 
кількість українознавчих видань та архівних докумен
тів. Досить процитувати лише кілька рядків, щоб поба
чити всю міру відповідальності, якою перейнялися ш іст
десятники за історичну правду та долю рідного народу:

Виморивши голодом мільйони українців у 1933 р., зака
тувавши кращих представників нашої інтелігенції, ду
шачи найменшу спробу мислити, із нас зробили покір
них рабів [...] Нам вже не раз плювали в обличчя. В цьо
му ж році плюнули особливо нахабно. Спалили найбіль
шу українську бібліотеку. Зірвали місток між нашим 
минулим і сучасним 1.

Свідомі того, що зайве втішати себе вічною істиною 
про безсмертя народу — «його життя залежить від нашої 
готовності постояти за себе», шістдесятники у найнепри- 
миреннішій і найпослідовнішій своїй частині перетвори
лися на дисидентів — і з-поміж них одним із найперших 
називаємо Івана Світличного, якому випало провести у 
слідчому ізоляторі, в тюрмі та на засланні загалом три
валих 12 років.

Задовго до першого арешту Івана Світличного (ЗО серп
ня 1965 р.), а особливо після того, як Клуб творчої 
молоді було розігнано, скромні оселі А . Горської -  В. За- 
рецького та Івана й Леоніди Світличних стали, по суті, 
його своєрідними філіями -  з тією хіба різницею, що у 
Світличних численні гості знаходили не тільки розумін
ня й слово підтримки, а й шматок хліба і нерідко мож

1 З приводу процесу над Погружальським // Сучасність. -  1965. -  
№ 2. -  С. 81.



68 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

ливість переночувати, що для багатьох безквартирно- 
безпритульних поетів було справжнім порятунком.

З-поміж завсідників були Є. Сверстюк і М. Коцю
бинська, В. Симоненко та В. Стус, Л . Костенко і М. Він- 
грановський, І. Драч і А . Горська, В. Шевчук і В. Дрозд, 
І. Ж иленко і Л . Семикіна, Г. Севрук і М. Плахотнюк,
О. Заливаха й І. Калинець, Ю. Бадзьо, а ще Б. Ма- 
майсур, М. Воробйов, В. Голобородько, В. Рубан, М. Х о
лодний, на яких, за словами Ю. Ткаченка, падав ♦ посвіт 
Світличного». Всі ці імена шістдесятників широко ві
домі. А ле  не менш відомі й імена Л . Танюка, Ю. Іл- 
лєнка, Б. Мозолевського, Г. Осики, Г. Чубая, старших за 
віком -  Б. Антоненка-Давидовича, М. Руденка, М. Лу- 
каша, Г. Кочура. По праву вважали себе приналежними 
до цього руху й історики О. Апанович та М. Брайчев- 
ський, чиї лекц ії з історії України збирали численні 
аудиторії...

Світличні — імення, багате алюзіями. Світлиця, гостин
но відчинена для людей доброго серця і доброї волі. 
Завжди відчинена. Це важливо — знати, що десь є двері, 
завжди відчинені, особливо важливо людям обдарова
ним і безпритульним, відштовхнутим і зраненим 1, -

напише згодом Є. Сверстюк.
У  Світличних, в тісному гурті однодумців, йшлося не 

тільки про щойно написані твори, нові видання, самви- 
давні матеріали, до розмноження й поширення яких 
Іван Олексійович мав найбезпосередніший стосунок, пу
блікації в журналах ♦Д укля» (Чехо-Словаччина) чи
♦ Наше слово» (Польщ а), бо вже в 1963-1965 рр. вітчиз
няні часописи перестали друкувати шістдесятників і ли 
ше іноді вдавалося щось ♦проштовхнути» під псевдоні
мом чи чужим прізвищем. Обговорювалися і суспільно 
значущі події, зокрема такі, як сумнозвісні зустрічі 
М. Хрущова з інтелігенцією 17 грудня 1962-го та 8 бе
резня 1963 р., що стали початком нагінок на ♦зухвалу» 
творчу молодь; нарада активу творчої інтелігенції та 
ідеологічних працівників України в Києві 8 квітня 
1963 р., де з уст провідних ідеологів пролунала нищівна

1 Сверстюк Є. Трудівник // Доброокий: Спогади про Івана Світлич
ного. -  С. 177.
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критика на адресу І. Драча, І. Дзюби, Л . Костенко, 
І. Світличного, М. Вінграновського, Є. Сверстюка... І,
.і пісно ж, йшлося про доповідну записку до Ц К  К П У  
стосовно роботи Спілки письменників України з молоди
ми літераторами від 9 серпня 1965 р., в якій таврували
ся й імена ідеологів шістдесятницького руху - 1. Світ
личного та І. Дзюби, в чиїх творах нібито однобічно, а то 
й політично ♦неправильно» трактувалися літературні та 
Історико-суспільні явища, виявлялася ідейна нечіткість, 
схиляння перед буржуазним мистецтвом, пошуки зв’яз
ків ♦із закордоном». Також у цій записці звучали недво
значні звинувачення в написанні листів про русифіка
цію, розцінених партійними верхами як ♦демагогічні за 
формою і провокаційні за змістом».

Наражалися на небезпеку і ті, хто перевозив твори 
шістдесятників за кордон, аби дати можливість їхньому 
слову бути почутим бодай у такий спосіб. Так, М. Коцю
бинська згадує, що 3. ґеник-Березовську під час черго
вої поїздки до Києва (а протягом 60-х вона, ♦золота 
бдж ілка», як ніжно називав її Іван Світличний, щороку 
бувала у творчому столичному середовищі як повноправ
на учасниця шістдесятницького руху) було затримано, 
обшукано і вилучено чимало матеріалів, зокрема інтер
в’ю зі Світличним для ♦Д уклі» про стан та перспективи 
розвитку молодої української п о ез ії1.

Іван Олексійович надзвичайно цінував у людині та
лант, її потяг до саморозвитку, що виявилося не тільки 
в його літературно-критичних статтях, а й в  особистому 
спілкуванні. Він підтримував творчість І. Ж иленко,
В. Голобородька, М. Воробйова...

Особливі стосунки склалися у Світличного з В. Симо- 
ненком: відразу відчувши непересічний хист молодого 
митця, його справжній поетичний темперамент, суголос
ний часові, Іван Олексійович усіляко заохочував його до 
літературної праці. Неабиякою заслугою Світличного 
стало й те, що він записав на плівку (магнітофон ♦Вес
на» було придбано на останні гроші) поезії В. Симоненка 
в його власному виконанні, а також В. Стуса, Б. Мамай- 
сура. Ц і записи стали унікальним документом тієї доби.

1 Коцюбинська М . Зіна ґеник-Березовська знайома й незнайома // 
ґеник-Березовська 3. Грані культур. -  К.: Гелікон, 2002. -  С. 368.
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Взаємна приязнь і зворушлива любов єднала Івана 
Світличного та Василя Стуса. Про це свідчить написа
ний В. Стусом у грудні 1965 р. відомий вірш «Н е можу я 
без посмішки Івана».

Не можу я без посмішки Івана 
Оцю сльотаву зиму пережить.
В проваллях ночі, коли Київ спить,
А  друга десь оббріхують старанно,
Склепить очей не можу ні на мить,
Він як зоря проміниться з туману,
Але мовчить, мовчить, мовчить, мовчить...1

Зовні м ’який, надзвичайно делікатний, усміхнений, 
Іван Світличний був твердим і непоступливим у своїх су
дженнях і переконаннях. Пройшовши тюрми, табори, 
зазнавши душевних терзань, він не зломився під пресом 
тоталітарної системи.

Дванадцять «ґратованих» років -  це ціла епоха в 
житті Світличного. Епоха, яка стала справжньою про
бою на мужність, послідовність, вірність самому собі. 
Розповідаючи у спогадах про безкомпромісність Івана 
Олексійовича у стосунках з табірним начальством, Л ео
ніда Світлична розмірковує:

Звідки в Івана така поведінка? Риса характеру? Може, й 
так, але не тільки. Багатьох подібні риси привели до 
егоцентризму, до генеральства чи апостольства. У  Івана 
нічого такого не було. Лише відчуття людської гідності. 
Як на мене -  найперше вплинув на нього, може, й не- 
усвідомлено, голод 33-го року 2.

Далі вона називає ще війну, зокрема читання «Щ о 
денників» О. Довженка, знайомство з колишніми політ
в’язнями сталінських концтаборів, особливо Б. Анто- 
ненком-Давидовичем, Н. Суровцовою...

У  спогадах Леоніди Світличної виразно постає атмос
фера 1965 р., на який припадає перший арешт Івана

1 Стус В. Дорога болю. Поезії / Упоряд. та післямова М . Коцю
бинської. -  К.: Рад. письменник, 1990. -  С. ЗО.

 ̂Світлична Л . Поруч з Іваном // Доброокий: Спогади про Івана 
Світличного. -  С. 26.
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Олексійовича та його перебування у слідчому ізоляторі 
ІСДБ. У  той час Світличний вже був без роботи. Спроби 
мрацевлаштуватися успіху не приносили. Телефон Світ
личних прослуховувався, а самі вони постійно відчува
ли, що за ними стежать.

31 серпня, коли Леоніда Павлівна повернулася додо
му з відпустки (Іван Олексійович був відсутній у Києві), 
у їхньому помешканні відбувся цілодобовий обшук -  
з усього було видно, що кадебісти перед тим вже побува
ли у квартирі. Було вилучено самвидав, рукописи, окре
мі книжки, навіть Святе Письмо, нотатки письменника 
з розміченими наголошеними і ненаголошеними склада
ми для перекладу якогось вірша, що прийняли за шифр. 
Через кілька днів обшук повторився, тимчасом як Л ео
ніда Павлівна з тривогою очікувала на повернення чоло
віка, від якого не було жодних вістей. Т ільки  через тиж
день, після офіційного звернення до КДБ, їй повідомили 
про арешт Івана Олексійовича. Одночасно з ним тоді 
ув’язнили братів Горинів, М. Косіва, О. Заливаху та 
інших. Ус іх  звинуватили за ст. 62 ч. 1 КК  УРСР: анти- 
радянська агітація і пропаганда.

Хвиля арештів, що прокотилася містами України 
1965-го, не залишила байдужою громадськість Заходу. 
Так, наступного року на світовому Конгресі письменни
ків у Нью-Йорку англійський літератор, голова комісії 
для оборони ув ’язнених письменників при ПЕН-Інтер- 
нейшнл П ол Таборі підтримав клопотання Об’єднання 
українських письменників «Слово» винести на загальну 
сесію питання про звільнення Івана Світличного. Конг
рес прийняв відповідну ухвалу, в якій засудив насильст
во над українськими письменниками в СРСР.

ЗО квітня 1966 р. Івана Світличного звільнили «як  со
ціально безпечного», та на волі йому судилося бути т іль
ки шість років. Увесь цей період був заповнений напо
легливою працею: з огляду на неможливість друкувати
ся він багато перекладав, захопився мовознавством, 
зокрема укладанням словника синонімів, і продовжував 
цю роботу й під час другого «терм іну» -  тисячі карток, 
заповнені рукою Світличного, зберігалися у його домаш
ньому архіві, однак сестрі Івана Олексійовича, Надійці



72 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

Світличній, також не вдалося завершити цю працю -  во
на померла у серпні 2006 р.

Як і раніше, до нього тягнулася молодь, хоча між 
шістдесятниками на той час уже відбувся помітний во- 
дорозділ: багато що й багато кого довелося переоцінити.

То був час численних розчарувань. Зокрема, не вда
лося видати антологію новітньої французької поезії, 
над перекладами до якої Іван Олексійович працював 
разом з Г. Кочуром та Е. Крюбе, і декілька збірок пе
рекладів поетів Паризької комуни, Беранже, Ронсара, 
не судилося здійснитися мрії й про самвидавний худож
ній альманах...

Зате були стеження й провокації КДБ, обшуки і зре
штою -  другий арешт 12 січня 1972 р. Серед вилученого 
під час обшуку -  український та російський самвидав, 
зокрема твори І. Дзюби, Є. Сверстюка, В. Стуса, І. Ка- 
линця, М. Холодного, «Словник рим» С. Караванського, 
а також друкарська машинка, магнітофонні стрічки із 
записами поезії, зібрані Світличним матеріали до розвід
ки «Динаміка преси в У Р С Р », навіть документи...

27-29 квітня 1973 р. відбувся судовий процес, на 
засідання якого ні Іванову матір, ні дружину не пусти
ли. Леоніда Павлівна змогла його побачити тільки через 
шістнадцять місяців після виголошення вироку, який 
звучав так: 7 років таборів суворого режиму та 5 років 
заслання.

Найганебнішим в історії цього арешту було викраден
ня маленького сина Іванової сестри — Яреми як «засіб» 
спонукати матір до «зізнання». Надійку Світличну май
же щодня безрезультатно викликали на допити й зреш
тою також відправили відбувати покарання. І тільки 
завдяки наполегливості й безстрашності Леоніди Пав
лівни та матері Світличних дитину вдалося розшукати й 
передати на опікунство родичам

1 Про життєвий і творчий шлях брата і сестри Івана та На
дії Світличних, відзначених 1994 р. Державною премією України 
ім. Т. Г. Шевченка, а також про їхній творчий спадок див. у виданні: 
Іван Світличний, Надія Світлична. З живучого племені Дон Кіхотів / 
Упорядкув. М . X . Коцюбинської і О. І. Неживого, передмова, примітки
і бібліографія М. X. Коцюбинської (Бібліотека Шевченківського ко
мітету). -  К.: Грамота, 2008.
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Термін Іван Світличний відбував у таборах ВС 389/35, 
36 Пермської області. Про той період життя розповідає 
переважно епістолярний спадок письменника. Перша 
книга «Голос доби. Листи з „Парнасу"» (2001), впо
рядкована його дружиною, містить 115 листів. Це сво
єрідна рентгенограма ув’язненої душі, яка продовжує 
трудитися і в тих нелюдських умовах. Окрім табору, 
здоров’я Світличного підривала й несприятлива для 
нього мінлива погода. Незважаючи на поганий стан, 
він працював нарівні з усіма, хоча час від часу йому да
вали інвалідність другої, потім третьої групи, а згодом 
самовільно позбавляли її  -  за винятком тих днів, коли 
лежав у лікарні, де його до всього ще й інфікували хво
робою Боткіна.

Невимовно важко було за колючим дротом усім, але 
Світличному -  подвійно, адже він здавна страждав на 
хворобу нирок, облітеруючий ендартеріїт, потерпав від 
постійного головного болю, носових кровотеч, мав у сво
єму «активі» й туберкульоз легень. І все це в табірних 
умовах прогресувало, що й призвело зрештою до інсуль
ту у серпні 1981 р., під час заслання на Алтаї. Недарем
но Леоніда Світлична датою загибелі Івана Олексійовича 
як творчої людини вважала саме цю дату.

Непосильна робота, виснажливі голодування, нечасті 
побачення з дружиною й рідними -  все це сумні штрихи 
до біографії Івана Світличного. Досить згадати 1974 рік, 
коли на 56-й день голодування письменника відправили 
етапом «на профілактику» до Києва, а звідти, так нічого 
й не добившись од нього, назад до табору.

Всі подробиці табірного життя, коротких побачень, 
цинічних «л ікувань», епістолярні перипетії читач знай
де на сторінках книжки спогадів «Доброокий», де є роз
повідь Леоніди Світличної, а також його співтабірни- 
ків-політв’язнів, які визнали Івана Світличного лідером 
табірного руху опору й незмінно називали його «табір
ною совістю».

Унікальним документом епохи стала книжка трьох 
авторів -  М. Мариновича, С. Ґлузмана та 3. Антоню- 
к а -  «Листи з волі» (К ., 1999), на сторінках якої зібрано 
заяви правозахисників, їхн і листи-звернення до найви
щих державних інстанцій з місць відбування заслання,
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виступи, газетні публікації, світлі спогади про тих, 
«хто не дійш ов»: І. Світличного, В. Стуса, В. Мар- 
ченка. «Уроки Світличного» -  так назвав свої нотатки
С. Ґлузман, задекларувавши захоплення стійкістю та 
послідовністю «духовного наставника шістдесятників», 
девізом якого було: «Кожен день -  Великдень» -  як від
чайдушна спроба протиставитися аморальності суспіль
ства зусиллями Духу.

Однак усупереч всьому Іван Олексійович намагався 
працювати над словником синонімів, перекладами, іноді 
писав оригінальні вірші, читав, виписував (рідні надси
лали йому книжки з мовознавства, літературознавства, 
філософії). З-поміж тодішніх задумів митця -  розвідка 
про М. Чернишевського, порівняльне дослідження укра
їнських та російських так званих селянських письмен
ників, статті про І. Котляревського, поезію М. Бажана, 
Б. Олійника. Та на перешкоді ставали як брак необхід
ної літератури, так і слабке здоров’я.

Майже увесь останній табірний рік Світличний пере
бував у лікарні. А  27 червня 1978 р., по закінченні тер
міну ув ’язнення, він прибув на місце заслання -  у се
ло Усть-Кан Горно-Алтайської області -  місце покаран
ня алкоголіків та злісних аліментників. За спогадами
С. Ґлузмана, вперше в історії табору речі політв’ язня 
довелося вивозити конем, оскільки Іван Олексійович, 
працюючи над словником синонімів, назбирав масу 
різних матеріалів, вирізок, не кажучи вже про книжки, 
частину яких -  понад 200 кілограмів -  йому перед тим 
вдалося відправити до Києва.

Працюючи сторожем пересувної механізованої коло
ни у високогірному районі з низьким атмосферним тис
ком і кисневою недостатністю, Іван Світличний втрачав 
рештки свого здоров’я: скаржився на головні болі, втра
ту пам’яті, геть погане самопочуття. Як згадує Леоніда 
Світлична, саме тоді з ’явилися в його листах незвичні 
доти песимістичні нотки.

Від червня 1979 р. й до останніх днів заслання вона 
перебувала разом з Іваном Олексійовичем на А лта ї -  
спочатку в Усть-Кані, а потім у Маймі, куди їм дозволи
ли  перебратися в лютому 1980 р. з огляду на погіршення
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здоров’я. І тільки єдиний раз за час «терм іну» письмен
никові вдалося відвідати Київ.

20 серпня 1981 р. в Івана Світличного стався інсульт. 
Йому довелося пережити клін ічну смерть, нейрохірур
гічну операцію в жахливих, зовсім непристосованих 
до того умовах, багаторазову пункцію, післяопераційні 
ускладнення, підозри на рак мозку, а потім хребта, 
гіпсове ліж ко, а відтак -  частковий параліч...

На своє клопотання про виїзд на лікування до Києва 
Леоніда Світлична отримала відповідь із Президії Вер
ховної Ради УРСР такого змісту: «Помилованию не 
подлежит» (як тут не згадати цинізм влади і щодо 
так само хворого політв’язня В. Марченка, якому та
кож не дозволено було лікуватися вдома -  смерть цього 
молодого патріота тяжкою провиною лежить на спец- 
службах). П ісля втручання Центрального секретаріату 
Міжнародної амністії з ’явилася домовленість куратора 
із Москвою про комісування Світличного, однак її  бу
ло анульовано рішенням голови Комітету держбезпеки 
СРСР Федорчука.

Тільки через 9 місяців тривожних очікувань бу
ло призначено комісію, та рішення головного москов
ського «режисера» подібних акцій залишилося в си
л і -  напівпаралізованому Світличному, майже нерухо
мому, інвалідові І групи, довелося «відбувати» термін 
ще довгих і виснажливих сім місяців. Звільнили його 
23 січня 1983 р.

Загалом Іван Світличний перебував у спецізоляторі 
КДБ (тюрмі) 2 роки 2 місяці, в таборі -  4 роки 10 міся
ців, на засланні -  5 років; усього 12 років.

Останній період свого життя -  від зими 1983-го до 
25 жовтня 1992 р. -  Іван Олексійович повністю був на 
руках своєї героїчної дружини. Надії на поліпшення 
здоров’я дуже швидко розтанули, як «розтанули» в су
єті суєт і колишні друзі-шістдесятники -  за винятком 
М. Коцюбинської, Г. Севрук, Є. Сверстюка, С. Ґлузмана 
та небагатьох інших.

Три останні «нерухом і» роки Світличного -  це роки 
беззавітної самопожертви Леоніди Павлівни, якій ще 
1966 р. з нагоди десятиріччя їхнього шлюбу Іван Олексі
йович написав із табору такі рядки:
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...Тільки все думаю, що за десять років радості було 
більше в мене, а в тебе -  більше клопоту. Ну, та буде
мо сподіватися, що в наступну десятирічку все буде 
навпаки -  я готовий зробити перерозподіл радощів і
КЛОПОТІВ ! .

«Перерозподіл» зробила невблаганна доля.
...Якась особлива знаковість є в тому факті, що Л ео

ніда Павлівна Світлична, або Л ьоля, як її  з любов’ю 
називали до останніх днів її життя 2, викладала в Київ
ському інженерно-будівельному інституті опір матеріа
лів  -  той опір жорстокій реальності, якою була радян
ська система з її тотальним контролем за «інакомис
лячим и», стеженням, обшуками, допитами, тюрмами, 
засланнями, вони разом з Іваном Олексійовичем чинили 
якось, сказати б, шляхетно, без озлобленості, агресив
ності, з почуттям власної гідності й усвідомленням своєї 
людської вищості над усією мізерією тлінного й про- 
минального.

Міряти високою мірою
Ц і слова, винесені в назву однієї з статей Іва

на Світличного, надрукованої 24 листопада 1961 р. 
в «Літературній газеті» (нині -  «Літературна Україна»), 
безперечно, декларують максималістське творче кредо 
письменника, яке він визначив для себе раз і назавжди і 
якому ніколи не зраджував.

Літературознавець і літературний критик, поет, пере
кладач -  у таких іпостасях відомий нам Іван Світлич
ний. Чесна й мужня громадянська позиція, а ще профе
сіоналізм, ерудиція, принциповість у поєднанні із роз
важливістю й повагою до талановитого слова, -  саме 
такими своїми рисами здобувся Іван Олексійович на 
авторитет серед своїх колег та однодумців у літератур
но-мистецьких колах.

Уявлення про поетичну та літературно-критичну д і
яльність Світличного дає випущена 1990 р. книжка 
«Серце для куль і для рим» з передмовою І. Дзюби «Ду-

1 Світличний І .  Голос Доби. Листи з «Парнасу». -  Кн. 1. / Упоряд. 
Л . Світлична. -  К.: Сфера, 2001. -  С. 15.

2 Л . Світлична померла 2003 р.

--------------------------------------------------------------  _
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ша, розпластана на пласі...», що вперше репрезентувала 
й певною мірою підсумувала творчий доробок письмен
ника: це оригінальні поезії, поетичні переклади (пере
важно з французької), що з ’явилися з-під його пера до 
арешту і в неволі, а також літературно-критичні статті, 
окремі з яких публікувалися в українських часописах 
ще на початку 60-х років.

«Першопочаток чину -  слово »1, -  вважав Іван Світ
личний й ставився до того слова з особливою відпові
дальністю. І не тільки тому, що взірцем для нього завж
ди служ или поети світової слави, а й тому, що у країні, 
де було підрубано родове коріння, відібрано право бути 
самим собою, воно залишалося носієм пам’яті, генетич
ним кодом, який крізь віки ніс українськість.

Слово стало для Івана Світличного надією та опорою: 
і тоді, коли дошукувався відповідей на сакраментальні 
запитання, й коли бачив сенс свого життя у сподіванні 
«переінакшення» світу, й коли відчув, як « кругом неза- 
хищ ено-голо»...

«Смішна чи химерна» його душа («В се  б їй музика, // 
все б їй в ір ш і...»2) випростувалася з куцих радощів буд
нів -  через творче осяяння. І в тому самовираженні че
рез слово знаходив поет свою свободу:

Поезія -  свобода серця.
Вона ламає сков і стрим.

( «Поезія», С. 54)

І водночас він усвідомлює, що місія, покладена на ми
тця, надзвичайно важка, вона визначає весь його жит
тєвий ш лях:

Найдеспотичніший володар -  
Поезія, твоя свобода.
Де ж визволення? Спокій де?

1 Світличний І .  Серце для куль і для рим. Поезії. Поетич
ні переклади. Літературно-критичні статті. -  К.: Рад. письменник, 
1990. -  С. 57. Далі, цитуючи поезії, посилаємося на це видання, 
позначаючи сторінки в тексті в дужках.

2 Світличний І .  Архімед (За Плужниковим «Галілеем ») // Світлич
ний І .  У  мене -  тільки слово. Поезії. Поеми. Переклади (Серія: 
«Українська література X X  століття*). -  X .: Фоліо, 1994. -  С. 143.
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Нема й не буде. Дурень-розум 
Щ е гне в спасенно-тиху прозу.
А  ти ідеш, ідеш, ідеш...

( «П оезія », С. 54)

Ц икл віршів Івана Світличного «Мистецтво поетичне, 
мистецтво вічне», де сплелися воєдино думка філолога й 
чуття поета, явив нам його розуміння не тільки мистецт
ва як «талан-натхнення», «божого дару», а й власне 
життя як мистецтва, коли людина й Бог єдині в пори
ві творити мить:

Мізерна мить! А ле зі всіх мистецтв
Се -  витвір дивугідний, се -  магічний

Шедевр, і ти, ти сам -  його творець.

( «Життя коротке, 
а мистецтво вічне», С. 53)

Однак душа страждала від усвідомлення протиріччя 
величі людини та її  мізерності перед лицем світової без
одні, бо поет почувався, з одного боку, глиною «в  руках 
Всевишнього Творця», а з другого -  відчував свою «бо- 
жисту вдачу високосно ж ит и». Попри « зрежисуроване 
ж иття», «сліпої д ол і» повороти («Ж и т т я твоє обчисле
не, митець» )  Іван Світличний залишав за собою право 
на « стихійний ритм серцебиття, // Рапт ові зустрічі і 
втрати» (С. 62)...

Саме в цій площині -  подоланні «мертвої зони», «щ о  
ділить всіх  на два с в іт и -н а  зал і сцену», й бачиться 
мені найбільша душевна драма письменника, загострена 
стражданнями фізичними, виживанням на грані можли
вого. «Р у х  сценічного закону» -  це той найвищий закон 
співдії Людини й Творця, який так важко осягнути на
віть чутливій поетичній душі, «покладеній» на матеріа
лістичну матрицю «соцреалістичної» доби.

Звідси -  те болюче роздвоєння: між приреченістю на 
«смертність» і відчуттям, що тебе таки «не  погли
не чорне забут т я», між розумінням найвищого зако
ну й бажанням віддатися йому «до  краплини // До реш
ти, хай він, Божий дар, // Шедевр із тебе, з глини, 
зліпит ь» (С. 58).
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Душа Івана Світличного поривалася до неба, і тільки 
внутрішня стриманість та ще, може, ота звична «затис- 
нутість» не дозволяли надуживати іменем Господнім. 
А ле воно дедалі частіше зривалося з його уст у замкне
ному просторі заґратованої камери.

Цикл поета «Ґратовані сонети» (у  збірнику «У  мене -  
тільки слово» -  «Камерні мотиви»), певною мірою на
снажений Франковими «Тюремними сонетами» , - то 
своєрідні палімпсести, писані по «канві» долі Світлич
ного -  як переосмислення власних думок, відчуттів, суд
жень -  на рівні нового переживання, розуміння, досвіду. 
Видані спершу в Мюнхені стараннями й з передмовою 
незабутнього І. Кошелівця, на батьківщині вони поши
рювалися в самвидаві. Здебільшого це уявні діалоги з 
ідеологічними супротивниками, доста емоційно-звину
вачувальне слово, або ж тихі розмови з тими, з ким на 
початку 60-х ділив сподівання на оновлення й від
родження українського соціокультурного всесвіту.

Гнітючі тюремні будні принесли Іванові Олексійовичу 
не тільки гостре пережиття самотності ( «Т и  —сам. Т и 
сам, ти сам з собою !» (С. 35)), а й поступове входження 
в ту чорну самоту з християнським смиренням, яке зву
чить щонайперше в «Сонеті вдячності»:

Я не клену своєї долі,
Хоч кожен день мені взнаки...

І слава Богу, що сподобив 
Мене для гарту і для проби 
На згин, на спротив і на злам.

(«Сонет вдячності», С. 37) 

Або більш  камерно, приглушено -  у вірші «Парнас»:

Парнас! І що ті шмони й допит?
Не вірю в будень, побут, клопіт -
В мізерію, дрібнішу тлі.

Вщухає суєтна тривога.
І в небесах я бачу Бога,
І Боже слово на землі.

(«П арнас», С. 29)
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Та найперше те Боже слово мало зазвучати в нім 
самім -  «на рівні Божих партитур» (І. Д р а ч )-я к  спро
ба осягнути вічність і своє коротке життя в ній; во
на -  «...зоряна, незрима — І / Пливе, і мить ї ї —т воя» 
(«В ід б ій », С. 27).

Візійність тюремної поезії Світличного -  надзвичай
но контрастна. Вона служить тим випробуваним за
собом, що увиразнює «зоровий ряд» та психологічне 
наповнення мало не кожного вірша, як ось у «Вечірній 
м істерії»:

Обсіли мороки-химери,
Снується сутінь спроквола...
Тужавіє драглиста мла.
Принишкли камери-печери.

І раптом -  вічність ожила!
Здригнулися небесні сфери,
Й зоря достотністю Венери 
Над телевежею зійшла.

А  потім -  друга... П ’ята... Сота...
Хорали Баха! На висотах,
На рівні Божих партитурі

А  поміж нами ліг облогом 
Забутий сферами і Богом 
Облуплений тюремний мур.

(«Вечірня містерія», С. 26)

Тут велично-трагічне наповнення органно-сонетарно- 
го гімну вічності завершується воістину шевченківсько
го звучання акордом-дисонансом — відчуттям своєї поки- 
нутості, безмежної туги й самотності.

Взагалі « математичний жанр — сонет », облюбований 
Іваном Світличним, засвідчує не лише високу поетичну 
культуру автора, а й щонайбільше відповідає його стри
маній дисциплінарності «вбраного» в риму почуття. 
Зразків справжньої «розкутості» з позитивним емо
ційним переживанням знайдемо у творчості письмен
ника не так уже й багато. Для прикладу можна на
звати хіба що сповнений вітальної язичницької енергії 
вірш «П озаяк».
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З оригінальних сонетів Світличний постає і як майс
тер цього складного канонічного вірша, і як учений-фі- 
лолог, якому під силу розгадати «математичну» таємни
цю цього жанру.

У  «заґратованому життєтриванні» поета, окрім Бога 
та власної душі, була ще одна співрозмовниця, з якою 
він водночас і на рівних, і на Ви -  це її  величність Муза. 
З нею він веде нескінченні діалоги, звіряє свої думки 
про стихію поетичної творчості, місію поета, його «за 
програмованість» на страдницьку долю...

І можна лише здогадуватися, в які цікаві й глибокі 
статті могли б вилитися ті поетичні розмови-розмисли, 
які часом видаються тезами майбутніх наукових розві
док, що їм не судилося народитися з-під пера Івана Оле
ксійовича через арешти й тюрми..

Окремі літературознавці (І. Дзюба, М. Коцюбинська, 
Е. Соловей) не раз відзначали, що вірші, писані Іваном 
Світличним на волі, видаються сухуватими й дещо ди
дактичними. Тож є підстави говорити про те, що в дано
му разі саме обставини межової ситуації загострили його 
поетичне світовідчуття, заглибивши мистецький зір як у 
глибоку екзистенційність, так і в таємниці трансценден
тного, збагнути які прагла душа митця.

Однак це явища взаємозалежні: обставини творять 
поета, а поет тоді, по суті, витворює нові обставини -  не 
на рівні реалій, а на рівні переживання. Тобто, пере
фразовуючи Е. Соловей, можна сказати, що тоді саме 
життя поета стає не стільки особливо значним кон
текстом, скільки ще одним твором, який кидає на всі 
інш і особливе світло 1.

Іван Світличний кинув виклик самій системі -  чи не 
від цього усвідомлення своєї внутрішньої сили та незлам
ності його поетичні рядки були такими суворо-готични
ми. Однак вони несли й сяйво його ніжної, притіненої 
почуттям легкої сором’язливості душі: через те час від 
часу крізь чорно-білу графіку віршів поета пробивається 
то сонячний усміх, то відсвіт притлумленої любові, то 
трепет живого листу, то щемливий спогад...

1 Соловей Е. Поет // Слово і час. -  1992. -  № 3. -  С. 72.
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Варто відзначити своєрідну «ф ілологічність» пое
тичного доробку Івана Світличного: це численні ремі
нісценції «на тем у», алюзії, а також особлива його 
любов до епіграфів, що ними супроводжується чимало 
віршів, увиразнюючи авторський намір та надаючи 
поезії особливого, «адресного», звучання, інтертексту- 
ального виміру.

Знаменно й те, що поезія Івана Світличного має чима
ло персоналій і присвят, які витворюють цілком своєрід
ний візійний світ його людських пристрастей та симпа
тій, прихильностей та негацій і водночас віддзеркалю
ють еволюцію власної душі поета, все те, чим він 
переймається у своєму духовному сходженні, прагненні 
« світу гармонії і світ ла ».

Ц ілий «поетичний іконостас» чільних шістдесятни
ків -  то не просто вражаюча сила любові, зафіксована в 
портретах відомих людей ( «Л .  Світличній», «Н . Світлич- 
н ій », «В . Симоненкові», «В . Стусові», «Є. Сверстюкові», 
«П ам ’яті С. Мамчура», «Г . Севрук», «М . Коцюбин
ськ ій », «Панасові Заливасі» та ін .), а й посвіт провид- 
ницьких візій, як-от щодо В. Стуса:

Крізь всі Мордовії й сибіри 
Нестимеш гордо світло віри 
В свою незраджену любов.

(«В . Стусові», С. 64)

Надзвичайне враження справляє справжній гімн кра
сі життя й красі людської праці -  вірш-присвята Л . Се- 
микіній, крізь сюжет якого проходить найвище розумін
ня Світличним людського щастя як здатності залишати
ся самим собою. Його філософське побажання майстрині 
звучить так: « Одягни їх  у себе сам их».

«Оприсутненість» поезії Івана Світличного близьки
ми чи цікавими йому людьми особливо помітна в табір
них творах -  і це зрозуміло з огляду на той замкнутий 
простір, де ув’ язненому даровано право хіба уявного 
спілкування -  найперше з Богом, а також із тими, з ким 
розділяв радощі й тривоги київського «Парнасу» 60-х. 
Така своєрідна «альбомність» табірної поезії допомагала 
авторові створювати «ефект присутності» (М . Коцюбин
ська) споріднених душ:
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І враз ні стін, ні ґрат, ні стелі.
Хтось невидимий ізбудив 
Світ Калинцевих візій-див,
Драчеві клекоти і хмелі,

Рій Вінграновських інвектив,
Чаклунство Ліни, невеселі 
Голобородькові пастелі 
І Стусів бас-речитатив.

( «Парнас», С. 29)

У  поетичній портретній галереї Івана Світличного є 
ще один особливо дорогий йому образ -  його дружини 
Леоніди. Крізь чоловічу стриманість прозирає глибоке 
почуття поваги й любові до жінки, яка своєю самопо
жертвою осяяла його страдницьке життя.

Ти всім, чим лиш могла, була мені:
Була Великоднем і буднем, -

( «Ти  всім, чим лиш могла, 
була мені», С. 75)

звертався до неї поет, будучи певним, що навіть коли 
він буде « полишений останнім богом » перед лицем 
«непогамовної печалі, невикрутної самоти»:

Єдиносущою у світі,
В моєму небі, у зеніті 
Зорітимеш, як перше, Ти.

(«Коли померкнуть зорі строгі», С. 74)

Поетове схиляння перед пречистістю Ж інки, якій 
« долю Бог послав: // мов на Голгофу...» — *крізь гвалт  
ганьби, крізь глум ослав»  -  особливо виразно звучить у 
вірші « Ярославна »:

...Хто ми без них? Чи ми змогли б 
Себе на розтерзання будням 
Так, як вони, віддати? Будьмо 
Достоту гідними княгинь.

(«Ярославна», С. 72)
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Його елегійні рядки часто контрастують із саркастич
ними інвективами: у змалюванні табірного життя -  як 
поменшеної, загострено-гротескової моделі життя реаль
ного, де * підла наволоч [.. .] богує*. Автор не добирає
♦ ш ляхетних» слів -  він звинувачує на повну силу лю д
ського болю й обурення.

Гостро звучить цикл Світличного «П осполиті» -  як 
виступ проти яничарства, моральної корозії, « диктату
ри страху*, *рабства монументальност і», купленої за 
Іудині срібляки ситості, проти тих, що « серцем голі, кри
чать, а мова в них німа* («Д уш а розпластана на пласі», 
«Х іба  не можна без Вандеї?», «Душевний сонет», «Все
ленська робінзонада» та ін.):

Тріщать хребти, і гнуться спини...
Ніхто, ніяк, нічим не спинить
Людьми угноєний прогрес.

(«Посполит і», С. 45)

Справжнім звинуваченням системі, яка винищи
ла сотні талантів, стала поема «Курбас». Спалахами 
блискавиць з ’являються в ній імена розстріляних, за
мучених:

Мерзне маестро Курбас, Зеров-професор мерзне.
Вітер! Навала диких ордищ! Орда навал!
Кайлами веселіше, професори-маестри!
Буде -  (могила братня? Чи оборонний вал?).

( «К у р б а с » ,  С. 8 6 )

Як грозові розряди, звучать щораз нові й нові ряд- 
ки-інвективи:

Невже ви нас, побратимів, -
без жалю, гризот і мук -  

Величності пані Вічності,
вшанованій пані Смерті -  

Шлете, як листи в конверті,
до їхніх кістлявих рук?
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І вас не приходять мучити -
не плоскі, тупі пророки ті,

Не Гамлети роздвоєнські,
що в них і серця гноять, -  

А  ми, вами оптом продані,
а ми, вами смертно прокляті,

Розстріляні й перевішені частки вашого Я?

( «Курбас», С. 87)

У  такому шаленому темпі передано всю цю трагічну 
містерію -  «відьомський шабаш-спектакль*. Пристрас
не поетичне слово виривається мовби з прострелених 
правдою грудей автора, й відчуття якоїсь ірреальності 
того, що все відбувається на наших очах, настільки 
сильне, що цей твір можна віднести до кращих поетич
них набутків Світличного.

Думається, що публіцистична загостреність, властива 
поезії Івана Світличного, -  то данина часові й обста
винам, вияв опірності й гідної непокори, бо насправді 
його лапідарна душа була схильна до медитативного, 
філософічного віршування, де домінують розмисел, за
глиблення у світ речей, пошуки першопричини й доріг 
до істини...

Чутлива, лірична душа поета прозирає і з пейзаж
них замальовок: у тонких, настроєвих акварелях, часто 
окреслених чітко, з переважанням у колористиці чор
но-білої графіки, здається, найбільше розкривається 
його справжнє, глибинне «Я » .  І водночас пейзажі є 
дуже динамічними: у них нуртуюча сила природи, 
«зорганізована» в елегантні рими, виявляє себе в стрім
кому шаленстві («Язичницька весна»), щоб згодом, уже 
в новому вірші, ця динаміка стишила свої ритми, 
й перед нами розгорталося сезонне дійство природи наче 
в уповільненій кінозйомці, скажімо, як ось у вірші 
«Берези»:

Ще паморозь терпка, шпичаста,
Мов бите шкло, іскриться скрізь,
Та світ гойднувся -  і почався 
Стриптиз осяяних беріз.
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На тлі небес, мов на екрані,
В рясній траві, як на воді,
Берези!.. Молоді та ранні,
До щему в серці -  молоді.

За листом листик елегантно 
Під ноги ронять? Впав? Не впав?
І вигинаються... Погляньте 
На віртуозно плавні па!

А  шиї гнуться лебедино,
Під струмом віт пружинить стан...
Божисто витончене диво,
І диву гідний маєстат!

І незбагненно, як це поруч
З магічним таїнством беріз 
Дуб-нелинь, товстокора покруч,
Іржавим панцерем обріс.

(С. 98)

Або згадаймо неперевершений «Рондель» -  поєднан
ня форм сонета й ронделі, який несе прозоро-чистий на
стрій осіннього смутку, зачудування сяйнистою красою, 
блиском пожовклих березових кіс, розтріпаних пустот
ливим вітром, який уявляється поетові «хитрим Каї
ном» і хитрим лисом, а ще грішником, у якого немає 
розкаянь... А лю зія  до Святого Письма наповнює цю еле
гію відчуттям проминальності, й водночас прочитується 
в тому глибоко прихований біль від власного «проми
нання» й мимовільне очікування близької весни -  як 
сподівання на невмирущість усього живого.

І, здається, замало шукати в пейзажній ліриці Івана 
Світличного лише соціально-політичних покликань та 
прозорих натяків-паралелей. Мені вона видається б іль
ше з філософічним, аніж публіцистичним підтекстом: це 
саме та поетична царина, де він міг залишатися сам 
собою, сам на сам із своєю душею й тим розсипом 
довколишньої краси, яка не могла не розчулювати його 
діткливу душу.

...Є в поетичній спадщині Івана Світличного вірші, 
які пройшли нелегкий і довгий ш лях від тюремної ка
мери чи зони до батьківщини чи закордонних дру
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зів -  щасливо вц ілілі, не вилучені спецслужбами в лис
тах, чудом «вивезені» дружиною чи сестрою на волю; є й 
вірші, ніколи не друковані: він заборонив їх  оприлюд
нювати навіть після своєї смерті, вважаючи не досить 
досконалими.

Я -  випадок. Я із закону випав
І впав у винятковість, як у сон.
Але не любить винятків закон.
Хоча -  хіба це вибрик? Виклик? Випад?

...І все ж я -  випадок. Сам по собі, -

(С. 22)

напише Іван Світличний у «Випадковому сонеті», 
підтверджуючи свою суверенність, своє право «бут и все 
ж самим собою » (С. 32).

Таким незалежним залишався він і в своїй літера
турно-критичній та літературознавчій творчості. І міряв 
її  за тими ж високими мірками вимогливості, що й сло
во поетичне. Згадуючи визначальний для всього свого 
життя випадок суворого поцінування академіком О. Бі- 
лецьким його дисертаційного дослідження, Іван Олексі
йович зізнавався:

...Та з того часу я зрозумів, що тільки так і слід поводи
тися в науці та літературі (власне, і загалом у житті), 
якщо вони тобі -  не засіб здобуття матеріальних вигод. 
Пізніше, познайомившись із молодими тоді поетами
В. Симоненком, І. Драчем, М. Вінграновським та ін. і 
виступаючи вже в ролі судді їхніх творів, я завжди мав 
за зразок поведінку незабутнього О. І., і якщо мені це не 
вдавалося так, як йому, то винен у цьому не вчитель, а 
учень *.

Уже перші статті Івана Світличного, друковані на
прикінці 50 -х— на початку 60-х років X X  столітття, 
привернули увагу своїми проблемністю, безкомпроміс
ністю, високим професіоналізмом, ерудицією. Ц ілісна 
натура письменника противилася загальноприйнятим 
тоді в літературі та літературознавстві канонам і припи

1 Світлична Н . Родинний спогад // Доброокий: Спогади про Івана 
Світличного. -- С. 19.
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сам, і з-під його пера з ’являлися все нові й нові гострі, 
блискуче написані статті.

Ясна річ, здатність Івана Олексійовича завжди зали
шатися самим собою й відстоювати безкомпромісну й 
чесну позицію не тільки в літературі, а й у житті при
носила йому повагу серед молодих і зухвалих шістдесят
ників. А ле  водночас наростало й невдоволення літерату
рних генералів, проти яких те його непоступливе й вива
жене слово часто й було спрямоване. Досить сказати, що 
вже в ті роки він намагався очистити творчу спадщину 
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинсь
кого, Панаса Мирного, П. Грабовського від ідеологічного 
та спрощено-вульгаризованого теоретичного трактуван
ня й соцреалістичного намулу.

Показовою в цьому плані є ґрунтовна й гострополемі- 
чна розвідка «Гармонія і алгебра» (Дніпро. -19 65 . -  
№ 3), де він аргументовано виступає проти вульгарно- 
соціологічних методів дослідження творчої спадщини 
Т. Шевченка у наукових працях П. Петрової «Шевчен- 
кове слово та поетичний контекст. Використання за
йменників у поезіях Т. Г. Ш евченка» (X ., 1960), В. Ва- 
щенка «Мова Тараса Ш евченка» (X ., 1963), І. Білодіда 
«Т . Г. Шевченко в історії української літературної мо
ви» (К ., 1964) та ін.

Відтак «...дружня сім ’я революційно-демократичних 
займенників на чолі з мудрим і випробуваним я » 1, що
♦ спричинила» геніальні твори Шевченка, вознесена на 
кон’юнктурний п ’єдестал цими мовознавцями, особли
во гостро висміюється Іваном Світличним -  так само, як 
і суто технічна «поетична бухгалтер ія», мета якої -  
звести хибні наукові концепції на частоті вживаності 
Шевченком тих чи тих слів, або механічне прочитання й 
засвоєння його творчості на рівні «вирваних» із тексту 
цитат. Йдеться, власне, про суто математичний аналіз, а 
кажучи ширше -  спекуляцію від науки на імені україн
ського поета-пророка, що Світличний називає «холод
ною обробкою» вогню Шевченкової поезії, вважаючи це 
святотатством.

1 Цит. за: Світличний І .  Гармонія і алгебра // Світличний І .  
Серце для куль і для рим. -  К., 1990. -  С. 541.
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Наукові зацікавлення Івана Світличного віддзерка
лює його праця «Питання теорії художнього образу» 
(Вітчизна. -  1957. -  № 6), де він намагається з ’ясува
ти, як вирішується в тогочасній естетиці проблема 
критерію індивідуального й типового у мистецтві, ро
бить спробу окреслити ш ляхи подальшої розробки теорії 
художнього образу, вбачаючи їх  у дослідженні *специфі- 
ки саме мистецьких категорій, їхньої відмінності від 
категорій філософських, політичних та ін . »1, даючи 
право митцеві обстоювати найперше високу художність 
літератури. Ц і теми він продовжує й розвиває в наступ
них працях, зокрема, у статті «З  досвіду Добролюбова. 
Думки над статтею „Щ о таке обломовщина?"» (Дніп
р о .- 1 9 6 1 . - №  11).

У  дослідженні «Поезія і філософія» (Л іт . газета. -  
1958. -  19 верес.) Світличний розглядає специфіку худо
жньої творчості, яка, на його переконання, полягає в то
му, що особливими тут є «не лише філософські ідеї, а й 
саме коло цих ідей »2, тобто в тому контексті, в якому во
ни не просто діють, а взаємодіють. Відстоюючи власне 
розуміння незалежності творця, він вступає в полеміку
зі своїми опонентами й веде її аргументовано, перекон
ливо, з почуттям стриманості й такту.

Методологічні засади академіка О. Білецького щодо 
його наукової концепції історії літератури Світличний 
простежує в статті «Без знижки на бідність» (1961). 
Це, по суті, розгорнута рецензія на збірник праць вчено
го з питань української літератури «В ід давнини до су
часності», яка вийшла друком у Держлітвидаві 1960 р. 
Світличному особливо імпонує широта погляду авто
ра, який, обстоюючи думку, згідно з якою уявлення про 
рідне письменство можна отримати, лише розглядаючи 
проблему в міжнародному масштабі, виводить його на 
світові обшири. Власне, це той погляд на літературу як 
явище світового порядку, що його взяв на озброєння й 
сам Іван Світличний.

1 Світличний І .  Питання теорії художнього образу // Світлич
ний І.  Серце для куль і для рим. -  С. 270.

2 Цит. за: Світличний І .  Поезія і філософія // Світличний І .  Серце 
для куль і для рим. -  С. 272.
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Високо оцінюючи саму постать О. Білецького і його 
внесок у вітчизняне літературознавство, письменник 
особливо вирізняє судження вченого, що тільки «риси  
яскравої своєрідност і» української літератури порівня
но з іншими роблять її «фактором міжнародного значен
н я »1, а не взаємини й вплив однієї літератури на інш у й 
тим більше не «риси спільності». Автор статті шкодує з 
приводу того, що не все, написане О. Білецьким, видано.

Дослідження «Худож ні скарби „Великого льоху“ » 
(1962), «Коментар критичний до коментаря науково
го» (Дніпро. -  1965. -  № 1), «Духовна драма Ш евченка» 
(1976) свідчать про тривалу зацікавленість Івана Олексі
йовича шевченківською тематикою. Здійснений у цих 
працях аналіз творчих надбань Кобзаря розкриває ши
року ерудицію автора, його обізнаність з оцінками твор
чості Т. Шевченка різними дослідниками, намагання по
дати її під власним кутом зору. Так, простежуючи духо
вну драму поета в ї ї  амплітуді -  від тяжких розчарувань 
і безсилих проклять -  до мужнього смирення, найперше 
через образи героїв, а вже затим через події його життя, 
Світличний показує послідовність духовних шукань Та
раса Шевченка.

Полемізуючи з Ю. Івакіним з приводу аргументовано- 
сті його методологічних засад, оприявнених у книжці 
«Коментар до „Кобзаря" Шевченка. Поезії до заслання» 
(К .: Наукова думка, 1964), дослідник переводить диску
сію у площину конструктивну, особливо наголошуючи 
на тому, що спірні погляди цього вченого служитимуть 
каталізатором дослідницької думки.

У  своїх літературознавчих судженнях та оцінках Іван 
Світличний виходить із цілком обґрунтованих засад:

Художній твір -  не таблиця множення, не всяку гармо
нію можна перевірити алгеброю; навпаки, багатство змі
сту справді художнього твору не тільки дозволяє, але й 
передбачає можливість різного його сприймання 2.

1 Світличний І .  Без знижки на бідність // Світличний І .  Серце для 
куль і для рим. -  С. 298.

2 Світличний І .  Коментар критичний до коментаря наукового // 
Світличний І .  Серце для куль і для рим. -  С. 320.
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Перейнятість Івана Світличного станом літературо
знавчої думки в Україні засвідчила і його розвідка 
«Напередодні історико-літературного синтезу» (Дніпро. -  
1964. -  № 12). Йдеться про загальний стан літератур
но-критичної думки початку 60-х років X X  століття, 
коли під час хрущовської відлиги почали частково по
вертатися в літературний обіг замовчувані імена й намі
тилися тенденції переосмислення української духовної 
культури 20-х-30-х років. Рецензуючи двотомну працю
Н. Кузякіної «Нариси української радянської драматур
г ії»  (К .: Рад. письменник, т. 1. — 1958, т. 2. -  1963), 
Світличний робить «виходи» на різні аспекти тодішньої 
літературно-критичної ситуації в Україні.

Особливу увагу звертає він на важливість вироблення 
оптимальних методологічних підходів до періодизації іс- 
торико-літературного процесу, на значущість того, щоб 
при дослідженні цілісної картини «перший план не зміс
тився на задній, а тло не забило самих образів»1, на «ви
соту естетичних критеріїв» тощо:

...Високі й безкомпромісні критерії, самий лише відбір і 
осмислення художнього матеріалу ще не дають справж
ньої історії. Найкваліфікованіший розгляд окремих тво
рів може перетворитися на суму більш-менш вдало ско
мпонованих рецензій, і тільки. Для історії необхідно за 
окремими художніми явищами відкрити закони й тен
денції літературного процесу, побачити суспільні причи
ни літературного розвитку, усвідомити особливості, ха
рактерні для цілих історичних періодів і епох. Тут вирі
шуються питання самих принципів суспільно-економіч
ної характеристики тієї чи іншої епохи, питання періо
дизації історико-літературного процесу, принципів гру
пування матеріалу, художніх критеріїв -  усе те, що ко
лись називали методологією історії літератури 2.

З огляду на важливість цієї проблеми, яка розгляда
ється тут на прикладі академічної двотомної «Історії 
української літератури» з усіма її плюсами й мінусами, 
Іван Світличний виступає проти кулуарності її обгово
рення. Обстоюючи в цьому питанні основні засади акаде

1 Світличний І. Напередодні історико-літературного синтезу // 
Світличний І .  Серце для куль і для рим. -  С. 335.

2 Там само. -  С. 338-339.
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міка О. Білецького, зокрема його відмову од історіо- 
графічності у написанні історій літератури та перехід 
до жанрового принципу історико-літературного синтезу, 
автор розвідки дає чітке бачення розв’язання даної 
проблеми: справжній синтез стане можливим тільки піс
ля  того, як в українському літературознавстві з ’являть
ся «глибинні праці найрізноманітніших родів і видів»1, 
зокрема й портретного жанру, дослідження, синтетичні 
за тематикою й літературними жанрами тощо.

І. Дзюба в передмові до книжки «Серце для куль і для 
рим» підкреслював:

Одним із лейтмотивів теоретичних публікацій І. Світли
чного була думка про неправомірність перенесення в ес
тетику філософських категорій, неправомірність змішу
вання категорій естетики і категорій філософії. Це важ
лива думка, тому що таке перенесення і змішування 
було «теоретичною» основою вульгарного соціологізму і 
різного роду політизації та ідеологізації художньої твор
чості, що завдало стільки шкоди нашим мистецтву й 
культурі 2.

Однак найперше літературно-критична діяльність 
Івана Світличного, як і І. Дзюби та Є. Сверстюка, була 
тим камертоном шістдесятницького руху, без якого важ
ко уявити собі літературний поступ молодого покоління 
зухвальців. Право на цю «камертонність» він здобув сво
їм авторитетом серед молодших і старших сучасників, 
послідовно відстоюючи своє переконання, що письмен
ник і критик є більш-менш рівновеликими супутника
ми єдиної і спільної планети -  читача, адже був усерйоз 
занепокоєний тим, що побутує думка про критику як 
про залежну величину, котра, наче місяць, світить лише 
відбитим світлом. «Гіпноз думки про другорядність і 
службовість критики перед літературою настільки вели
кий, що йому піддаються часто й самі критики»3, -  пи
сав Іван Світличний у статті «Письменник і критик... А  
читач?» (1962), навіч показуючи свою непідвладність та

1 Там само. -  С. 341.

2 Дзюба І. «Душа, розпластана на пласі...» // Світличний І .  Серце 
для куль і для рим. -  С. 8.

3 Світличний І .  Письменник і критик... А  читач? // Світличний І. 
Серце для куль і для рим. -  С. 327.
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кому гіпнозу й офіційним приписам, які позбавляють 
критика права на об’єктивність, власну позицію, само
достатність.

Хоч би якої теми торкався Іван Олексійович, у всіх 
його статтях проводиться основна думка про те, що не 
може бути закритих для критики ані тем, ані імен -  хай 
би якими сановними чи канонізованими вони були -  й 
сам він ніколи не уникав конкретних прізвищ. Цей де
мократизм літературно-критичного погляду, до якого 
письменник «запрошував» і своїх колег, звичайно ж, до
рого йому коштував. Проте Іван Олексійович був у  своїх 
переконаннях надзвичайно послідовним і несхибним. 
Заперечуючи схематизм, композиційну заданість, кано
нічність й культ керівника, він дотримувався тієї «висо
ти» критеріїв», що їх  прагнув упродовж усієї своєї л іте
ратурно-критичної діяльності, як, скажімо, в огляді 
«Людина приїздить на село...» (Вітчизна. -  1961. -  № 4).

Його стаття «Письменник і критик... А  читач?» є сво
го роду програмною. Вона узагальнює думки Світлично
го, «розкидані» по сторінках попередніх матеріалів, з 
приводу того, якою насправді має бути літературно-ху
дожня критика. Заперечуючи орієнтацію останньої « го
ловно на особу письменника» , автор виступає проти то
го, що з *певної групи письменників» створено, як він 
висловлюється, « своєрідну касту недоторканих*, вба
чаючи причину такої ситуації не тільки в амбітності й 
неадекватності самооцінки поетів і прозаїків, а й у пере
страховуванні й небажанні псувати стосунки самими 
працівниками видавництв, редакцій часописів. Дуже 
слушно й, мабуть, першим вказував він і на проблему 
спекулювання авторитетами, що не робить честі жодній 
літературі.

Про ті задавнені й непроминальні «больові точки» л і 
тературно-критичної ситуації Іван Світличний завжди 
писав прямо, чесно й відверто, як-от ще в одній із пер
ших своїх статей -  «Своєрідні взаємофактори, або Ви
східний кінець фантазії М. Равлюка» (Прапор. -  1959. -  
№ 5), що, звичайно, не додавало йому прихильників. 
Однак цій л ін ії поведінки він залишався вірним протя
гом усього свого життя.
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Взагалі Світличному завжди цікавіше було працюва
ти на «рівні тенденцій», а не окремих імен, тим-то таки
ми цікавими є його оглядові статті, як, приміром, «Боги 
і наволоч» (Вітчизна. -  1961. -  № 12), «Все є, і нічого 
зайвого. Про деякі здобутки тогорічної журнальної про
зи» (Прапор. -  1962. -  № 5). У  першій він звертається до 
творчості О. Довженка («П оем а про море», «Зачарована 
Десна», «Повість полум ’яних л іт » )  та М. Стельмаха 
(«Правда і кривда»), простежуючи подібні й відмінні ри
си їхньої поетики, як-от виправдану в кінематографіч
ній довженкіані й не зовсім умотивовану в романній 
прозі Стельмаха велику міру художньої умовності, над
мірну ідеалізацію в останнього, надуживання ним тема
ми «боги і лю ди», «правда і кривда», різке розмежуван
ня героїв за принципом «позитивних» і «негативних» 
тощо. Однак про все це йдеться лише після того, як 
автор визначає суспільну концепцію роману, вбачаючи 
її передусім у гостроті порушених тем.

Така ж рівновага об’єктивності притаманна і другій, 
оглядовій статті, де в поле зору літературного критика 
потрапляють високо оцінені ним романи «В ир» Г. Тю 
тюнника та «За ширмою» Б. Антоненка-Давидовича, 
проза Ю. Мушкетика, Л . Серпіліна, І. Муратова та ін. 
Основне своє завдання Іван Світличний як критик 
вбачає в тому, щоб допомогти літературі «засвоїти» той 
художній досвід, що його привнесли в романістику ці 
прозаїки. Не претендуючи на вичерпність та остаточ- 
ність суджень, він залишає простір для інших інтерпре
таторів, однак коли йдеться про художню вартість тво
ру, залишається вимогливим і прямолінійним.

Літературно-критичну «мапу» шістдесятництва важ
ко уявити без статті Івана Світличного «У  поетичнім ко
смосі. Полемічні нотатки про поезію молодих» (Дніп
ро. -  1962. -  № 4), де розглядається своєрідність худож
ньо-образних засобів поезії І. Драча, М. Вінграновсько- 
го, Л . Костенко та ін. «Поетичний космос» початку 60-х 
бачиться Івану Світличному наповненим новим способом 
мислення, що відповідає самій епосі освоєння космосу. 
Воно цілком протилежне тому, що передувало явищу 
літературного шістдесятництва й котре автор характери
зує найперше як цілковито лінійно-логічне й беземоцій-
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не -  й саме через це воно мало поступитися місцем 
поезії, якій властиві «внутрішня цілість і злагодже
ність, внутрішня єдність почуття... [.. .] художня при
родність», що тяжіє до «внутрішньої художньої вмо
тивованості»1.

Взагалі розмова про поезію виходить за межі окре
мих імен -  вона сягає актуальної для того часу дискусії 
щодо першості «л ірик ів » чи «ф ізиків». У  цьому контек
сті І. Світличний бере під свій захист модерну поезію 
М. Вінграновського, й особливо І. Драча, яка здобула і 
противників, і прихильників. Залишаючи за цими нео
фітами право як на художні відкриття, так і на поетичні 
«перевитрати», Іван Олексійович жодною мірою їх  не 
драматизує, а спокійно й детально аналізує.

Пізніша його стаття «Н а калині клином світ зійшов
ся» (1968) виявила ще одне поетичне зацікавлення Івана 
Світличного -  це творчість І. Калинця, в якій він знахо
дить те, чого немає в цілком відмінній поезії І. Драча чи 
М. Вінграновського, -  огром міфопоетичного світу, що в 
ньому розкошує Калинцеве слово.

І кожний художній обшир, витворений уявою будь- 
якого талановитого поета чи прозаїка, Іван Світличний 
сприймає чутливо, всотуючи в себе всі добротворчі імпу
льси, що йдуть від тих жанрових надбань. Таким чином 
він сам наснажувався від своїх побратимів, чию поезію 
часто оцінював вище, ніж власну.

До перекладацької справи Івана Світличного прилу
чив Г. Кочур і своїм постійним зацікавленням заохочу
вав його до систематичної роботи.

Книжка «Серце для куль і для рим», а пізніше й 
книжка «У  м ен е -т іл ьк и  слово» (X ., 1994), по суті, 
вперше репрезентують цілісний перекладацький доро
бок Івана Світличного, являючи нам обшири його ми
стецьких зацікавлень та уподобань.

Кращі зразки поезії -  французької (П . Ронсар, Ж . Ла- 
фонтен, П .-Ж . Беранже, Ш . Л . де Л іль , ПІ. Бодлер, 
П. Верлен, П. Елюар, Л . Араґон, Ж . Сюперв’єль), поль
ської (Ю. Словацький, Ц. Норвід), сербської (Д. Макси
мович), турецької (О. Велі) та ін. в інтерпретації україн

1 Світличний І .  У  поетичнім космосі. Полемічні нотатки про 
поезію молодих // Світличний І .  Серце для куль і для рим. -  С. 510.



96 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

ського поета звучали особливо природно й вишукано. 
Перу Світличного належить і власний переспів з давньо
руської «Слова про Ігорів похід» -  «Слово про Ігореву 
с іч », роботу над яким він розпочав 1978 р. в концтаборі, 
а закінчив 1981 р. на засланні. Даючи свою оцінку цій 
художній версії, І. Дзюба особливо наголошує на тій об
ставині, що тут зроблено спробу оригінально витлумачи
ти «тем н і» та спірні місця й водночас максимально точ
но відтворити оригінал.

Душа Світличного втішалася також перекладами про
зових творів Ґ. де Мопассана. Зокрема, він переклав ві
сім оповідань французького письменника, що ввійшли 
до п’ ятого тому восьмитомника, випущеного видавницт
вом «Д н іпро», і там було вказано прізвище перекладача. 
Вірші та поеми, включені до восьмого тому, також пере
кладені Світличним, через заборону цензури вже було 
підписано прізвищем Дмитра Паламарчука. Позбавляю- 
чи письменника права на власне ім ’я, тоталітарна систе
ма ставила його «на місце» за крамольні погляди.

Відома також історія перекладів Іваном Світличним 
творів П. Беранже. Підготовлені до друку в його поетич
ній інтерпретації та з його передмовою та примітками, 
вони мали вийти окремою книжкою у видавництві 
«Д н іпро». Такий том творів французького поета Беран
же й справді з ’ явився 1970 р. в серії «Перлини світової 
л ірики », однак це видання доповнили текстами інших 
перекладачів (мовляв, як це так, віддати весь обсяг тому 
тільки одному перекладачеві!), і з нього було вилучено 
передмову Світличного.

Помітне місце в перекладацькому доробку Івана Олек
сійовича займають слов’янські літератури. Перекладав 
він і з литовської.

Відомо також, що в таборі Іван Світличний звернувся 
до перекладів-переспівів гімнів богам (Х Х І І-Х Х У ІІ )  із 
трактату «Закони», що належать перу візантійського фі
лософа, вченого й політичного діяча Георгія Геміста 
Пліфона (бл. 1355-1452). Очевидно, до цього спричини
лася не тільки та обставина, що він уже мав на своєму 
творчому рахунку переклад п ’яти октав із сьомої пісні 
«Несамовитого Орландо» італійського поета Лудовіко
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Аріосто, а й певною мірою ідеологічна настанова Івана 
Олексійовича.

Ось як пояснював це зацікавлення такою трохи 
нібито й незвичною для нього лектурою перекладач 
М. Москаленко:

Чому ж Іван Світличний, чоловік стоїчної і веселої вда
чі, кришталево-чистий і щиросердний нащадок славних 
традицій європейського вільнодумства, «вусате сонеч
ко», якщо згадати вислів Василя Стуса, чому серед відо
мих обставин звернувся він до майстерно різьблених 
гекзаметрів такого, здавлося б, несподіваного, як на 
наш культурний контекст, автора? А , мабуть, тому, що 
Пліфон не лише намагався вибудувати власну релігійну 
систему, яка мала б протистояти моноїстичним віро
вченням, передусім християнству (філософ пропонував, 
зокрема, ввести богослужіння Зевсові та іншим грець
ким богам), не лише пропагував учення Платона і в 
духовних шуканнях своїх наближався до італійських 
гуманістів, а й розробляв проекти політичних реформ, 
метою яких було вивести Грецію з кризи візантійської 
імперської державності 1.

Творчу спадщину Івана Світличного неможливо уя 
вити без його епістолярію. Перша книга листів «Голос 
доби. Листи з „Парнасу4*» (К ., 2001) —це тільки частина 
з упорядкованого й опублікованого вже покійною Ле- 
онідою Світличною. Стиль листування — дещо стрима
ний, однак він висвічує душу Івана Олексійовича з 
різних ракурсів: у ставленні до рідних і товаришів, 
поцінуванні літературних з ’яв, а надто показує, як у 
нелюдських тюремних умовах вдавалося зберегти гід
ність і честь, не втрачати віри, надії, любові. Без перебі
льшення, не справжня книга життя -  трудного, страж
денного, але осмисленого, свідомого своїм вибором: слів, 
вчинків, друзів, ш ляху, Долі. Це видання значно допо
внила наступна, друга книга «Голос доби* (2008), упоря
дкована Леонідою та Надією Світличними, де вміщено 
епістолярій 50-х-70-х рр. минулого століття, що роз
криває внутрішній світ людини послідовної, виваженої, 
незламної.

1 Москаленко М . Перекладач // Слово 1 час. -  1992. -  № 3. -  С. 75.
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...Колись учень видатного вченого, Іван Світличний і 
сам здобувся на право бути Вчителем з великої літери, 
як часто називали й називають його сучасники.

ПІСЛЯСЛОВО

З-поміж поетичних переспівів, що належать перу 
Івана Світличного, увагу привертають такі динаміч
но-афористичні рядки, суголосні світовідчуттю й пере
конанням самого Івана Олексійовича:

...Та над прірвою
Зла і глупоти, що пруть напролом,
Знаю, бо спраглий, шукаю, бо вірую 
В однокорінність свободи з офірою,
Мудрості з мужністю, серця з добром г.

( «Агз роеііса». З Горація)

Саме тому, що вели письменника жага пошуків та ви
сока віра, він і відбувся як «голос д уху », як людина сво
єї доби, її жертва, її сумління (М . Коцюбинська) і мав 
право на слова: «Т и  сам -  свобода ».

Те, що сьогодні Івана Світличного серед нас нема -  тра
гічна обставина для України. Адже він належав до того 
вкрай нечисленного у нас типу людей, які здатні актив
но формувати історичний процес, й імперія, як бачимо, 
непогано була зорієнтована в питаннях, кого знищувати 
в першу чергу. Йому б не довелося сьогодні відмовля
тись від свого комуністичного минулого, каятись у грі
хах вимушеного пристосуванства, ламати списи в нерід
ко бутафорських парламентських баталіях, або, на дого
ду власним амбіціям, змагатися за високі посади. Він 
без великого труда міг би пояснити «людині з вулиці» 
те, чого вже не здатні їй сказати вчорашні «націонал-де
мократи», покликані на службу до «високих хат» таким 
обачним у кадрових питаннях суверен-істеблішментом. 
Він, уродженець степової Луганщини, зумів би донести 
слова правди, докричатися до умів і сердець своїх земля
ків, які нині одурманені неоімперською демагогією, 
«московською блекотою» вкупі з доморощеним мало-
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російським холопством... Сьогодні трагічну відсутність 
І. Світличного лише якоюсь мірою виповнюють уже на
друковані вірші, статті, переклади.

Це -  з листа М. Москаленка до Комісії із державних 
премій України ім. Т. Г. Шевченка від 16.02.1994 *.

Державну Шевченківську премію Іванові Світлично
му було присуджено посмертно, 1994 р., за збірник по
езій, поетичних перекладів та літературно-критичних 
статей «Серце для куль і для рим».

Щ е він був членом Міжнародного ПЕН-клубу (з 
1978 р.), Спілки письменників України (з 1990 р.), лау
реатом премії ім. В. Стуса (1989), премії Українського 
ПЕН-клубу (1990).

Та найвище визнання, яке тільки може заслужити 
людина земним своїм шляхом, можна знайти у спогадах 
тих, хто близько знав Івана Олексійовича, хто ділив ра
зом з ним його будні, кожен з яких -  хоч би що там було 
і хоч би де він його зустрічав! — письменник називав Ве
ликоднем (і в цьому також виявлялася його «св ітлість»). 
Свідченням цього є й місткі слова ще одного правозахис
ника, побратима по табору С. Ґлузмана: «Ж ити поряд 
із ним було великою радістю. Щ емкою радістю знати 
Мудрого, Учителя...»

«Пекучий моральний максималізм» (І. Дзюба) Івана 
Світличного вивищував душі тих, хто мав щастя знати 
його особисто, а для тих, кого таке щастя обійшло, -  
залишається високою максимою у повсякчассі мораль
ного вибору.

1 Світличний І .  У  мене -  тільки слово. Поезії. Поеми. Перекла
ди. -  С. 118.

1 Цит. за: Шевченківські лауреати, 1962-2001. -  К., 2001. -
С. 474.



«ПОЕТИКА ПОРИВАНЬ» 
ЯК ЕСТЕТИЧНА НОРМА:

Василь Симоненко

...Ти не уник свого хреста?
І. Світличний

Наш Василь іде по найдовшій у світі дорозі...
М. Вінграновський

«Симоненко -  ідея»
Ц я містка крилата фраза Є. Сверстюка за наз

вою його статті1 концептуально щонайпосутніше вира
жає творчу спрямованість Василя Симоненка, чиє ім ’я 
утвердилось як символ українського шістдесятництва 
X X  століття.

Витязем української поезії назвав його О. Гончар. 
Юнацький максималізм Василя Симоненка, «покладе
ний» на палітру українського Слова, служив камерто
ном взаємин цієї «ш опти» (В. Стус) сміливців із суспі
льством, яке випробовувало їх  на громадянську муж
ність, стійкість і послідовність у відстоюванні поглядів 
та ідей.

Василь Симоненко -  знакова постать другої половини 
минулого століття -  і то не тільки в розрізі мистецько
му, літературному, а й у  контексті суспільному, оскіль
ки його поезія перейнята таким потужним громадянсь-

1 Уперше надруковано без підпису автора у кн.: Симоненко В. 
Берег чекань. -  Сучасність, 1973; Сверстюк Є. На святі надій: Ви
бране. -  К., 1999. -  С. 443-447.
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ким пафосом, що його змогли почути не тільки друзі та 
вороги, а й пересічні українці.

Є. Сверстюк якось слушно зазначив, що Василь Симо
ненко належить до тих людей, чиї біографії треба вивча
ти як частку історії України.

...Народився поет 8 січня, на другий день Різдвя
них свят (завважмо: В. Стус з ’явився на світ у перед-Різ- 
дво -  6 січня!) 1935 р. у селі Біївцях, тепер Лубенського 
району Полтавської області. Закінчив 1957 р. Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Працював у 
редакціях газет «Черкаська правда» (1957-1959), «М о
лодь Черкащини» (1960-1963), власним кореспонден
том «Робітничої газети».

Новий акцент у не вельми щедрий на факти життєпис 
Василя Симоненка вніс П. Жаботинський з Полтавщини 
своєю публікацією в «Літературній Україн і» -  «Василь 
Симоненко -  з козацького роду»1. Автор, зокрема, за
значає: троюрідна сестра поета Любов Сердюк-Баран 
«відкопала», що їхній рід -  козацький. На підтверджен
ня цього Симоненків земляк наводить такі дані: Василе- 
ва прабабуся Варвара Остапенко-Щербань тривалий час 
зберігала «отриману у спадок від свого батька дворянсь
ку грамоту», одержану за військові заслуги. Засновни
ком роду вважається прадід Василя Симоненка -  Панас 
Щербань, який працював волосним писарем у Тарандин- 
цях -  за дев’ ять кілометрів од Біївців; саме туди ходив 
пішки до школи Василь. Онук Панаса Щербаня, Федір, 
«започаткував відгалуження родини в Біївцях, пристав
ши в прийми до Ганни Сизьонки (Сизоненко)». Рідний 
дід Василя, Федір, як і онук Федора Григоровича, Пет
ро, «славився тим, що майстерно вишивав рушники і со
рочки, полюбляв читати книги, був прекрасним оповіда
чем» -  ось яке генетичне коріння живило талант визнач
ного поета. Василева мати Ганна Трохимівна «замолоду 
була вродливою, тямовитою, мала чудовий голос, часто 
виступала на сільській сцені». Мрія стати вчителькою 
привела ї ї  до Лубенського педагогічного інституту, од
нак у силу життєвих обставин провчилася там недовго. 
Зрадлива доля звела її  із «зальотником» Андрієм Симо-

1 Жаботинський П . Василь Симоненко -  з козацького роду // Літ. 
Україна. -  2005. -  28 лип. -  С. 7.
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ненком -  самодіяльним актором, учителем і художни
ком. А ле  ненадовго -  недарма Василь називав його «п о
шти батьком». Все недовге життя боліло Василеві те, що 
невдовзі по його народженні батько «зник і провідав си
на тільки по закінченні війни» -  у погонах капітана. 
«Каж уть, подався потім у північні краї, і слід його про
холонув», — поділився автор кореспонденції своїми знан
нями про Симоненків рід.

Феномен Василя Симоненка -  а саме так можна ви
значити загальнонаціональне місце черкаського поета в 
українській поезії другої половини минулого століт
тя -  залишається феноменом навіть серед яскраво обда
рованого грона столичних шістдесятників, серед поетів, 
які не поступалися Василеві ані талантом, ані славою, 
однак не змогли заступити його болідного спалаху на го
ризонті оновленого українського суспільства тієї доби. 
Прикметним є й те, що після ранньої смерті образ поета 
ще більше усталився у свідомості й ментальності укра
їнського громадянства, наводячи страх на номенкла
турну верхівку, яка завжди панічно боялася правдивого 
й чесного слова.

У  Черкасах добре знали цього худорлявого скромного 
юнака, адже працював він в обласній пресі, часто бував 
у трудових колективах області. Вдумливий, спостереж
ливий, серйозний, він ставився до своєї роботи з особли
вою відповідальністю, бо розумів, що стоїть біля джерел 
формування світогляду української молоді, замуленого 
роками неправди й ошуканства. Часто замислювався 
над «больовими точками» суспільства, розмірковував, 
яким чином можна подолати культивовану байдужість у 
людських серцях -  так проявлялося почуття його грома
дянської відповідальності.

Опубліковані 2002 р. записи в редакційному журналі 
проведених нарад, «летучок » і засідань редколегії облас
ної газети «М олодь Черкащини» за 1960-1963 рр. дають 
уявлення про ту внутрішню роботу, яка супроводжувала 
Василя впродовж журналістської праці, що, розумів він, 
зобов’язувала його до активної громадянської позиції. 
Ось декілька цитат, які увиразнюють хід думок молодо
го журналіста:
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Нам треба вище піднімати голос проти байдужості, 
в якій би формі вона не проявлялася... (18 квітня 
1960 р.).

Всі промовці говорили якось приземлено, без мрій, 
без польоту думок, хоч усе правильно, накатано. Коли 
торкалися своєї безпосередньої роботи, то складалося 
враження, що в них немає бажання піднятися вище, хоч 
частина їх навчається заочно. Ніби до кінця днів своїх 
вони залишатимуться той електриком, той бригадиром 
і т. д. А  це ж -  юність, їй притаманні замисли, неспокій, 
бажання досягти більшого, вищого, цікавішого. Розбу
джувати в молоді таке прагнення -  значить думати про 
майбутнє свого народу (6 червня 1960 р.).

Скільки нашого українського люду з різних причин 
розкидано по світу, напевне, ніхто не знає. А ле  вісті, які 
доходять звідти, переконують, що наші земляки почува
ють себе там кепсько... Адже вибирати собі вітчизну не 
можна, як, до речі, й матір. А  державі має бути соромно 
за тих своїх громадян, які змушені поневірятися по чу
жині (18 липня 1960 р.).

Моральне падіння людини -  це велика суспільна тра
гедія (24 жовтня 1960 р.).

Так писати про людину не можна, бо вона по-своєму 
єдина, неповторна, тільки їй властиве те, що вона ро
бить. Щоб написати про неї гарно, то треба побачити цю 
неповторність (10 квітня 1961 р.).

...Є таке священне для всіх нас поняття, як людська 
праця. Вона потрібна суспільству й має свій внутрішній 
зміст. У  наших же «трудових» темах здебільшого праця 
відокремлена від людини як особистості. Про всіх труда
рів одне й те ж: перевиконує норми, любить свою спра
ву, користується повагою і т. п.

Побачити ж, що стоїть за людською працею, складні
ше... (9 жовтня 1961 р .)1.

Романтик, мораліст, максималіст, він виступав проти 
шаблонів, схематизму, міряння всіх на один копил, 
розуміючи, що для того, аби змінити щось в умах і сер
цях людей, треба передусім здолати їхню байдужість. 
І ця людська вада найбільше йому пече: змиритися з 
нею він не в силах, а тому раз по раз наголошує на цьому 
у своїх поетичних рядках.

1 Василь Симоненко як журналіст [Виступи В. Симоненка на ред. 
летучках (1960-1962)] / Упоряд. Г. Суховершко // Літ. Україна. -  
2002. -  10 жовт. -  С. 3.
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Відкритість життю Василя Симоненка, по-юнацькому 
максималістська, романтична, визначила й наснаже
ність його поетичного вітаїстично піднесеного слова:

Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре!
Здрастуй, свіжосте нив!
Я воскрес, щоб із вами жити
Під шаленством весняних злив 1.

(«Тиш а і грім», С. 72)

Працюючи в Черкасах, Василь Симоненко часто на
їжджав до Києва, де завжди був «своїм » серед мит- 
ців-шістдесятників. Разом з А . Горською, І. Світличним, 
Є. Сверстюком, Л . Костенко, І. Драчем та іншими від
відував відомий Клуб творчої молоді. А ле  не пасивним 
слухачем -  він сам активно виступав на літературних 
вечорах, брав участь у творчих дискусіях, виїздив на 
зустрічі із робітничою і сільською молоддю, мав свідому 
просвітницьку настанову: розбудити в своїх сучасниках 
почуття національної гідності, запалити їх  прагненням 
національного відродження.

Однак Василеві цього було замало. Його діяльна нату
ра потребувала конкретних результативних справ. Тим- 
то з таким ентузіазмом включився в роботу комісії, ме
тою якої було перевірити чутки про масові розстріли в 
енкаведистських катівнях і відшукати місця таємного 
поховання жертв сталінських репресій. Василь Симоне
нко і А лла  Горська обійшли десятки побілякиївських 
сіл, опитали сотні людей і з допомогою своїх добровіль
них помічників з числа тамтешніх жителів виявили уро
чища, де ревні служителі більшовицького режиму хова
ли  сліди своїх жахливих злочинів.

Відомо, що саме за участю Василя Симоненка були 
відкриті таємні братські могили жертв сталінізму на 
Л у к ’янівському, Васильківському кладовищах, у Биків- 
нянському л ісі. Ц і «речові докази», що послужили не
заперечним аргументом геноциду, -  хіба могли вони не

1 Цитати подано за виданням: Симоненко В. Твори: У  2-х т. -  Т. 1: 
Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. Літературні статті. 
Сторінки щоденника. Листи / Упоряд. Г. П . Білоус, О. К. Лищенко. -  
Черкаси: Брама-Україна, 2004. -  424 с.
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сколихнути ніжну душу поета, спричинитися до справ
жнього вибуху звинувачень тій системі, яка не тільки 
вбивала в людині людське, а й планомірно винищувала 
цвіт українського суспільства?! Василеві почуття, що 
залишилися поза конкретикою написаного ним із това
ришами меморандуму з вимогою оприлюднити ці місця 
й перетворити їх  у національні меморіали, який вони 
відправили на адресу Київської міськради, лягали у збо
лені поетичні рядки.

Хтозна, чи розумів тоді Василь, що чинить, по суті, 
громадянський подвиг, однак він не м іг не розуміти, що 
підписує собі смертний вирок. Недаремно ж І. Світ
личний риторично запитував: «Н а Тебе теж відкрили 
справу?..»

А  ще вірші -  сміливі, гучні, викличні, нефальшиві 
(фальш Симоненко не сприймав усім своїм єством -  не
даремно ж одна з його публіцистичних публікацій несла 
програмну для всієї творчості поета назву -  «Декорації і 
живі дерева»)... Вірші, народжені з переконання: «...М о
жна прострелити мозок, // що думку народить, // дум
ки ж не вбить!* («Я к  не крути...», С. 114»).

Вірші, позбавлені езопівської конспірації, де все і всі 
названі своїми іменами, над якими не нависав інстинкт 
самозбереження, бо автор не здатний був плекати « цен
зора в соб і*. Ця відсутність «самсобіцензора» -  й від чес
ної вдачі, від невміння одягати маски й притлумлювати 
почуття, коли душу рвав біль за всіх покривджених, ко
ли серце наказувало -  за найвищим рахунком «за  всіх  
сказати, за всіх  переболіти*...

Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води 
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє,
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє 
Його жорстока й лагідна душа.

(«Д е  зараз ви, кати мого народу?», С. 101)
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Або співзвучна Шевченковому «Кавказу» поезія Ва
силя Симоненка під назвою «Курдському братові», у 
змісті якої без особливих зусиль можна відчути й багато
страждальну долю українського народу:

Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім ’я твоє, мову,
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів 
Наш ворог найлютіший -  шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -  
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу 
Останній на планеті шовініст.

(«Курдському братові», С. 221)

Він завжди йшов із відкритим заборолом, не крию
чись і не маскуючись у своїх думках і почуттях:

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте?..

( «Н а  цвинтарі розстріляних ілюзій», С. 99)

Василь Симоненко наче відчув у своїх жилах кров 
усіх попередніх поколінь, яким не дали права сказати, 
виспівати і як і начебто переклали на нього цю неуникну 
й многотрудну місію. Слово його мовлене не тільки від 
власного імені, тому воно сконденсувало в собі таку по
тужну енергію любові й ненависті.

Тож трагічна смерть двадцятивосьмирічного поета бу
ла закономірністю радянської системи, яка, побавив
шись трохи у  демократію, злякалася вільнодумства мо
лодої генерації і всіляко — аж до фізичного знищен
ня — змушувала її  замовчати. Коли — застосуванням по
жежних машин і водометів, як це було під час мирного 
зібрання київської молоді б іля пам’ятника Шевченку на
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знак сотих роковин прибуття праху Кобзаря з Петербур
га до України для перепоховання його на Чернечій горі; 
чи сокирою, якою було підступно вбито А . Горську; цен
зорським пером, що безжально шматувало кров’ю писа
ні твори; чи залякуваннями й арештами, усілякими 
інсинуаціями. А  коли й жорстоким побиттям, як це фа
тально сталося з Василем Симоненком, після чого його 
життя згасло, немов тремтлива свічечка на вітрі.

Кожен по-своєму реагував на ту атмосферу дедалі 
сильніших заморозків опісля такої короткої відлиги. 
Вільнодумний козацький Василів дух бунтував проти 
наруги над особистістю, повзучого репресивного свавіл
ля можновладців. Він не втомлювався (і не боявся) 
звірятися у  любові до України -  маю на увазі як страх 
бути покараним, так і притаманний поетові острах 
смислових повторів:

Україно! Ти -  моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва 
За твоє життя, твої права.

(«Задивляюсь у твої зіниці», С. 129)

Підозріле ставлення владців до Василя Симоненка 
спричинили не тільки його чесна громадянська позиція 
та сміливі трибунні вірші, а ще й той факт, що твори по
ета побачили світ на Заході: у мюнхенській «Сучаснос
т і» було опубліковано щоденникові «Окрайці думок» та 
не друковані в Україні вірші.

У  щоденнику Василя Симоненка залишився запис від 
З вересня 1963 р.:

Друзі мої принишкли, про них не чути й слова. Друко
вані органи стали ще бездарнішими й зухвалішими. 
«Літературна Україна» каструє мою статтю, «Україна» 
знущається над віршами. Кожен лакей робить, що йому 
заманеться... До цього ще можна додати, що в квітні бу
ли зняті мої вірші у «Зм іні», зарізані в «Ж овтні», потім 
надійшли гарбузи з «Дніпра» й «Вітчизни*...1

1 Симоненко В. Сторінки щоденника: Окрайці думок // Симо
ненко В. Твори. -  Т. 1: Поезії. Проза. -  С. 365.
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Це Василь писав уже через рік після звірячого його 
побиття, коли остаточно стало зрозумілим, що система 
відверто демонструє свою силу, вказуючи українській 
інтелігенції місце «на задвірках», а то й у тюрмах, і не
давній юнацький наїв розтанув, як дим. Натомість при
йшли гіркота й усвідомлення своєї трагічної долі. Усві
домлення, бо до того було тільки інтуїтивне відчуття, 
про що свідчать написані поетом за вісім років до смерті 
рядки: «...в тридцять смерті в очі подивлюсь».

І як сумний підсумок: «Н а  цвинтарі розстріляних 
ілюзій  // Уже немає місця для м огил» (С. 99).

Як згадують очевидці, влітку 1962 р. на залізничному 
вокзалі в Черкасах між буфетницею ресторану і Василем 
Симоненком сталася суперечка, причиною якої послу
жило те, що за кільканадцять хвилин до обідньої пере
рви вона відмовилася продати йому пачку цигарок. Ш ум 
привернув увагу двох міліціонерів, які вимогливо по
просили пред’явити документи. їхня реакція на редак
ційне Василеве посвідчення була неадекватною: на очах 
у здивованої публіки вони скрутили поетові руки й по
тягли до вокзальної кімнати м іліц ії.

Тепер важко сказати, наскільки спланованою була ця 
«акц ія ». Чи, може, вона планувалася спонтанно по то
му, як Василя було затримано (але ж, мабуть, не випад
ково на вокзалі: мовляв, менше навідуйся до столиці та 
менше намотуй кілометрів по Україні), однак тієї ночі 
Симоненко невідомо чому (черкаська м іліц ія заплутува
ла сліди? Чи хотіла вчинити розправу чужими руками 
провінціалів -  своїх підлеглих?) опинився в камері за
триманих лінійного відділення м іл іц ії аж за тридцять 
кілометрів від обласного центру -  у містечку Сміла.

Василя забрали звідтіля наступного ранку колеги- 
журналісти П. Ж ук, В. Онойко та поет М. Негода. 
Ось як згадували його «визволителі» те повернення 
із Сміли до Черкас:

Коли Василь сів на переднє сидіння поруч із шофером, 
повернувся до нас і закотив рукава сорочки:

-  Ось подивіться...
Ми жахнулися: всі руки були в синцях.
-  А  на тілі, здається, жодних слідів. Хоч били. Чим 

били, не знаю. Якісь товсті палиці, шкіряні і з піском
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чи що. Обробили професійно. І цілили не по м’якому 
місцю, а по спині, попереку.

-  За що? -  вихопилося в нас.
-  Я, бачте, їм не сподобався. Коли везли туди, 

погрожували: ну, почекай, ти ще будеш проситися, 
на колінах повзатимеш. Я ж їх поліцаями обізвав
і ще... Вони затятими виявилися. Як же, потрапила 
до рук така птиця. Та, мабуть, і звикли ставити
ся до людей, як до бидла... -  Василь вилаявся і по
тім додав:

-  У  тому казематі мене зачинили. Я почав грюкати в 
двері. Довго не відчиняли. Я ще дужче. З’явився один 
здоровило, як лещатами, скрутив за спину руки, на за
п’ястя наче зашморг накинув, штовхнув донизу, на 
дерев’яний лежак і прив’язав до нього поясами, що там 
були. Тепер я вже не міг і ворухнутися. Руки пекло, як 
у вогні. Кажу: що ж ти робиш, гад? Отоді він і почав ме
не лупцювати. І зараз відчуваю, ніби щось обірвалось 
усередині...1

Те побиття стало фатальним. Приречений на повільне 
мученицьке вмирання (медицина була безсилою погаму
вати постійні болі в попереку), Василь Симоненко все ж 
намагався бути у вирі літературно-мистецького життя, 
спілкуватися з друзями, мужньо сприймати цензорські 
загати. Адже за поетового життя побачила світ лише од
на його збірка -  «Тиш а і гр ім » (1962). Решту Василевих 
збірок його друзям доводилося «пробивати» у друк не
ймовірними зусиллями вже по його смерті.

Так, фактично вже самостійним життям зажили (хоч 
і понівечені цензурою, спотворені, порізані живцем) 
Симоненкові книжки: «Земне тяж іння» (1964), збірка 
новел і оповідань «Вино з троянд» (1965), «Берег че
кань» (вибір і коментар І. Кошелівця, Нью-Йорк, 1965), 
«П оезії» (1966), «Избранная лирика» (1968), далі, аж 
через п ’ятнадцять л іт - «Л е б е д і  материнства» (1981), 
том вибраних поезій (1984), книжечки для дітей, творя
чи в атмосфері українського культурного космосу фено
мен Симоненка. Його досі намагаються збагнути навіть 
самі представники когорти шістдесятників: «...м и  відчу
вали щось вище в ньому: він був на висоті лету в невідо

1 Онойко В. Чи били Василя Симоненка? // Літ. Україна. -
1992. -  27 лют.
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м е ». Ц і тодішні відчуття пояснюють теперішнє переко
нання автора цих слів Є. Сверстюка:

Шевченко розмовляв з Богом, присутність якого відчу
вав постійно. Симоненко навчився говорити, як перед 
Богом '.

Патріотизм його не силуваний, не показний -  він 
органічний, глибинний, на генетичному рівні, загостре
ний межовою ситуацією українського суспільства, яке в 
черговий раз стало перед вибором: гнути спину й далі чи 
розправити нарешті згорблені утисками й важкою пра
цею плечі.

...Якось тихо, ніби непомітно йдуть із життя ті, кого 
ми звемо шістдесятниками: услід за Є. Гуцалом ві
дійшли у Вічність В. Дрозд, М. Вінграновський, Н. Світ
лична, Р. Корогодський... Дедалі менше залишається 
тих, хто пам’ятає Василя Симоненка живим, хто сп ілку
вався з ним у нелегких буднях та коротких святах шіст
десятих років минулого століття, хто розділяв із ним і 
погляди, й переживання, хто знав його у  хвилини скру
ти й радості. Тим-то такими цінними є для нас свідчення 
та спостереження Василевих сучасників, їхн і спогади й 
«замальовки з натури». Саме з цієї мозаїки спогадів і 
можна відтворити характер та життєпис Василя Симо
ненка, який сам зовсім не дбав про те, аби залишити на
щадкам міф свого імені: він жив як жив -  без фальшу, 
без пози, без хизування а чи зазирання в той час, коли 
про нього писатимуть нащадки. Він жив як жив -  про
сто, чесно, жертовно... Вперто йшов своєю дорогою, по
при всі перешкоди й випробування.

Василь був худющий і кострубатий... Він уперто, на
суплено дивився в корінь. Сам він, наче корінь, вийшов 
з землі, з органічною любов’ю до неї і свого селянсь
кого роду, -

так змальовує візуально-психологічний портрет поета 
Є. Сверстюк 2.

1 Сверстюк Є. «Я  для тебе горів»: Повернення Василя Симо
ненка // Літ. Україна. -  2005. -  19 трав.

2 Сверстюк Є. Симоненко -  ідея // Сверстюк Є. На святі надій: 
Вибране. -  С. 444.
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А  Б. Олійник додає: худорлявий, середнього зрос
ту, з помірною засмагою та по-сільському зачесаною 
чуприною.

Коли щось і виділяло його з-поміж інших, то хіба харак
терне полтавське «ель» та ще іронічність (найперше сто
совно себе). І прихована за цією іронічністю схильність 
до самоаналізу 1.

А  ще, за його спогадами, Василь закохувався щедро, 
але якось так сором’язливо, що часто зупинявся перед 
порогом освідчення.

Мовчазним і водночас іронічно-колючим називав йо
го О. Дмитренко, додаючи до портрета такі деталі: 
«...худорлявий, у благенькому й вицвілому, немов роз
чиненому в коромислах диму, сіро-білому плащику чор- 
ночуб Василь», мав він «по-чоловічому чоласте обличчя 
з гострими, випуклими крізь землисто-зжовклу шкіру 
жовнами»2.

...Василь Симоненко писав просто і чесно, він тільки ви
писувався, тільки починався. Йому, відірваному від сто
лиці і її новацій, було найтяжче. Симоненкові судився 
найдовший шлях у поезію і -  на пекучий сум -  най- 
коротше життя, -

таким особистісним переживанням забарвила свої 
спогади І. Ж иленко на сторінках «Ношо їег іеп з»3.

Дуже опуклу характеристику Симоненкові-поетові, 
що «викристалізувався в провінції і вніс свій струмінь у 
поезію -  струмінь оголеної правди і непідкупної честі», 
дав Є. Сверстюк:

З ним не можна було сперечатися -  він не висловлював 
квапливих напівдумок, він про все подумав і там, де 
інші багато й неясно балакають, -  мовчав. Уся наша 
втіха, що цей його стиль відбився в тому, що він за
лишив нам 4.

1 Олійник Б. Ми були романтиками: Слово про Василя Симо
ненка // Л іт. Україна. -  2005. -  24 лют. -  С. 2.

2 Дмитренко О. Згадуй зрідка черкаську осінь: Есе // Літ. Укра
їна. -  1994. -  20 жовт.

3 Жиленко І .  Н ото  їегіепз // Сучасність. -  1997. -  № 9. -  С. 18.

4 Сверстюк Є. Симоненко -  ідея // Сверстюк Є. На святі надій: 
Вибране. -  С. 444-445.
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Однак ота «кристалізація в провінції» була досить не
простою й болючою. Взагалі тема «провінція і поет» для 
Василя Симоненка мала своє, особливе смислове на
повнення: він відчував, з одного боку, певні пере
ваги «несуєтності», а з другого -  обмеженість і духов
ну задуху від браку середовища. Тому на початку 60-х 
раз по раз звірявся друзям у листах, зокрема А . Пере
паді та І. Світличному: «Навколо мене тупцює нудьга» 
або « . . . і  до Києва хочеться, аж жижки трусяться», «...бо 
аз відірваний від св іту »1. Боляче, хворобливо сприй
мав «епістолярне» мовчання київських побратимів -  
мав, очевидно, здатність «приростати» душею до людей, 
близьких за духом і споріднених ремеслом. А . Перепаді 
він писав:

Дуже вдячний тобі за листа. Я одержую їх так рідко 
(не лише від тебе), що кожен з них ніби пучок світла в 
мою печеру. Звичайно, я зворушений твоїми запросина
ми до столиці, але про це годі й мріяти. Доживатиму я 
свій вік у провінції, бо не володію спритністю влаштову
ватися, а на моїй тонкій шиї багато всіляких моральних 
та неморальних обов’язків 2.

Ц і рядки написано в березні 1962-го, а вже у листопа
ді того ж року на адресу І. Світличного полинув лист ін 
шого змісту:

Іване, маю до тебе маленьке прохання. Дізнайся, будь 
ласка, які екзамени і в якому обсязі треба скласти, щоб 
доскочити звання аспіранта вашого інституту. У  наступ
ному році я хочу спробувати свої сили. Певна річ, мене 
штовхає на цей крок не жадоба знань чи патріотич
не бажання безкорисливо і самовіддано прислужитися 
дмитеркознавству. Просто чую, як щоденно тупію і ви
сихаю під гарячим черкаським сонцем. Душа міліє, а це 
вже являє певну небезпеку навіть для моєї поетичної 
довбанки 3.

Йшлося про вступ до аспірантури академічного Інсти
туту літератури ім. Т. Г. Шевченка.

1 Симоненко В. Листи Анатолію Перепаді та Іванові Світлич
ному // Сучасність. -  1992. -  № 7. -  С. 109, 111.

2 Там само. -  С. 107.

3 Там само. -  С. 110-111.
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Власне, це було логічне рішення, адже прийшло не
просте, іронічно прокоментоване усвідомлення:

Кореспондентська кар’єра моя вже видерлася на стрімку 
кручу і, очевидно, перегодом шелесне у прірву: маю по
передження, що не можна так безбожно байдикувати і 
«розкачуватися». Але я продовжую гойдатися на рипу
чім г ілл і газетного красномовства, як наші далекі пред
ки гойдались на тропічних деревах. З них все-таки ви
йшли люди, то, може, й з мене щось вийде. Благосло- 
вен, хто вірує!1.

Василь Симоненко мав досить точне відчуття ситуації 
й особливе відчуття індивідуального часу, яке в силу об
ставин підганяло його, змушувало до максимального на
пруження всіх творчих сил.

Так, О. Дмитренко, через три десятиліття після 
спілкування з Василем Симоненком, подаючи у своїх 
спогадах його «словесні каскади* не як «букву, а як тво
ріння пам’я т і», наводить їхню розмову після публікації 
в «Літературній Україн і» від 5 жовтня 1962 р. статті 
А . Макарова «В  атмосфері великих сподівань». Про
читавши її вголос, Василь зупинився на таких рядках: 
«Я  хочу сказати, що українська поезія живе в чеканні 
нового великого імені поета...» і, за свідченням співроз
мовника, прокоментував:

Тяжко вибиватися в літературу з периферії. Запам’я
тай... Варишся в своєму соку, переварюєшся, відстаєш. 
Не встигнеш -  ніким не помічений і не знаний -  у своїх 
терзаннях і сумнівах написати пекучий рядок, а літера
турні ключі вже аж ген-ген за обрієм даленіють. Спро
буй -  наздожени! То правда, що реклама -  найперший 
рушій прогресу. Й не тільки в техніці, а й у літературі. 
От і Анатолій Макаров, мабуть, найерудованіший із мо
лодих критиків, нанизує легіон новобранців: Ліна Кос
тенко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Віталій Ко- 
ротич, Микола Сингаївський... Справедливо? Мабуть... 
Тільки де ж -  Борис Олійник, Володимир Підпалий, 
Петро Скунць, Петро Засенко?2.

1 Там само. -  С. 113.
2 Дмитренко О. Згадуй зрідка черкаську осінь // Літ. Укра

їна. -  1994. -  1 груд.
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В огляді, де також «звучали» імена Г. Кириченка, 
Р. Третьякова, М. Сіренка, В. Діденка, імені Василя Си
моненка чомусь не було. Можливо, випадковість, однак 
те йому, вразливому, як і кожна творча особистість, без
перечно, боліло й ятрило груди.

Однак Василь уважно прислухався до поезії своїх по
братимів, радів їхнім  успіхам, не пропускаючи нагоди 
публічно похвалити, підтримати. Все прочитане, осмис
лене, ясна річ, давало йому самому нові імпульси для 
власних творчих пошуків.

Так, скажімо, у  газеті «М олодь Черкащ ини», де Ва
силь Симоненко тоді працював, було надруковано його 
рецензію «Краса без красивостей» на збірку Л . Костенко 
«Мандрівки серця». В цій статті, зокрема, знайдемо ду
мки, котрі вияскравлюють самого автора, який, до речі, 
декларує тут себе не критиком, а лише читачем:

Хтось говорив, що рецензувати поезію -  значить цитува
ти її. В цьому багато правди. Ніякий переказ, ніякі гли- 
бокомудрі коментарі не в силі відбити всі барви, тони й 
півтони, настрої і найтонші порухи душі художника. 
У  всякому разі: чим більше припаде тобі до серця кни
га, тим більше витягів з неї самі просяться на папір. 
[...] Третя книга Ліни Костенко на диво рівна. Тут 
немає слабких віршів. Є прекрасні і хороші поезії. 
Найслабші з них могли б стати окрасою багатьох поети
чних збірок 1.

Є. Сверстюк згадує вечір у Черкаському педагогічно
му інституті, на якому виступали яскравий столичний 
гість М. Вінграновський та «тутеш ній» В. Симоненко. 
З усього відчувалося, що Василя люблять земляки -  вже 
навіть саме його ім ’я викликало хвилю оплесків. Однак 
пильну увагу до його творчості засвідчило не тільки це, 
а й записка такого змісту: «Я ку  це Ви самостійну Украї
ну маєте на увазі, коли пишете -

Хай мовчать Америки й Росії...
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті».

Цілком  знаючи адресну провокативність такого «зац і
кавлення», Василь спокійно й зумисне недбало прочитав

1 Молодь Черкащини. -  1962. -  23 берез.
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написане й відповів так, що будь-які контраргументи 
вже були безсилі: « У  мене Україна одна. Якщ о автор за
питання знає другу — хай скаже. Будемо вибирати».

Про те, як емоційно сприймали поета слухачі, зали
шив нам спогади Олексій Дмитренко. П ісля прочитання 
Василем у санаторії, де він виступав, творів «Ж орна» 
«Некролог кукурудзяному качанові, що згинув на загот- 
пункті», «З лод ій », «Ти  знаєш, що ти -лю д и н а ? », «Світ 
який -  мереживо казкове!», «Герострат», «Синові, або 
Лебеді материнства», епітафії з «Мандрівки по цвинта
рю », «Заячий дріб» відпочивальники буквально внесли 
його до їдальні на руках.

Тоді, в шістдесяті роки, молоді неофіти спрагло вби
рали в себе все нове, що з ’являлося в довколишньому 
культурному просторі — і не тільки на українських, 
зокрема столичних, теренах, а й серед російських інтелі
гентів, які також під час хрущовської «в ідлиги » пере
живали духовне піднесення. Василь Симоненко, за свід
ченням Є. Сверстюка, особливо прислухався до поезії 
Є. Євтушенка, яка була тоді в апофеозі всезагальної ц і
кавості. Він часто в розмовах з іншими звіряв свої від
чуття стосовно того, чи має цей поет справжній, «невда- 
ваний» глибокий хист, адже бути «м од н и м »—ще не 
означає бути істинно талановитим. І схилявся до думки, 
що цей модний московський поет усе ж таки не має того 
стрижня, яким визначається справжній, «правдивий» 
талант, однак в силу своєї обдарованості, незалежності й 
опозиційності за сприятливої суспільної ситуації в Росії 
має можливість публікувати твори, які здатні пробу
джувати інших. Отже, вже в цьому Василь мав поживу 
для порівняння: «там » друкують те, що в нас, в Україні, 
стає приводом для пильного нагляду й цензури...

Дякуючи товаришам за зауваги до його віршів, він, 
однак, вважав за потрібне уточнити:

...Мабуть, тільки причину тих вад не вірно розумієте ви. 
Справа не в провінції. Справа в тому, що зараз я перево
джу свій поетичний тепловоз на рейки сюжетності. І від
верто зізнаюся, що ще не вмію рухати події лаконічно. 
Може, й не зумію -  адже одного хотіння тут замало. 
Окрім того, є товариші, яких можна «провести» тільки 
словесним туманом. Це, між іншим, зробив талановито
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Іван Драч у своєму «Н ож і». Я зробив це в «Голодній 
симфонії». Цю поему я дуже люблю, бо, можливо, нічо
го кращого й не напишу. Тож пробач мені чванство 1.

Про коло читацьких інтересів Василя Симоненка сві
дчить Є. Сверстюк: у партком університету було донесе
но, що нібито студент Василь Симоненко десь казав, що 
Дж. Лондон «кращий за С. Бабаєвського»; «Земля лю 
дей» Сент-Екзюпері потрапила йому до рук вже в лікар
няній палаті восени 1963 р., от хіба що тонесенька кни
жечка поезії А . Рембо чи «Вибране» О. Блока живили 
його художню уяву раніше.

Читав, міркував, порівнював... Робив свої висновки... 
І  часто говорив та писав про те дошкульно, з іронією.

Муза моя дрімає, сердешна, але зрідка нашіптує мені 
всяку всячину. Зараз ми з нею сперечаємося про Ге- 
рострата. Вона каже, що він покійник, а мені ввижаєть
ся він майже з кожної трибуни.

І далі:

До Черкас нарешті докотилася хвиля євтушенківщини. 
20-тонні молодиці за добу втрачають по центнеру ваги 
від суперечок. Начальники ховають вкладиші «Правдьі» 
в сейфі і мовчать 2.

Іронізував і над собою, ховаючи за іронією свою 
непримиренну позицію:

Конкурс -  то заманлива річ, але, наскільки пам’ятаю, 
його умови передбачають мобілізаційний характер тво
рів. І до того ж вони повинні відображати цікаве життя 
піонерів -  збір металобрухту, вирощування кролів і т. п. 
Я ще не почуваю за собою такої сили і хисту, щоб взяти
ся за ці теми 3.

Високо цінував Василя Симоненка І. Світличний, 
особливо його пізню творчість, був автором рецензії 
на Василеву книжку «Тиш а і гр ім », виступав на 
його творчому вечорі. Кожна їхня зустріч (а Василь 
Симоненко під час приїздів до Києва завжди гостював

1 Симоненко В. Листи Анатолію Перепаді та Іванові Світлич
ному // Сучасність. -  1992. -  № 7. -  С. 107.

2 Там само. -  С. 109.
3 Там само.
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в оселі Світличних, на Уманській, де почувався як 
удома) перетворювалася на свято. Говорячи про Си
моненка, І. Світличний аж світився, згадував Р. Ко- 
рогодський.

Любив Іван Олексійович влаштовувати свято й своїм 
друзям -  для цього він вмикав старенький магнітофон 
«Весна» з записами «живого голосу» шістдесятників і 
особливо пишався тим, що має, з-поміж інших, записи 
Василя Симоненка. Думається, він наче провідчував 
близьку поетову смерть. Тож кожен, хто приходив до 
оселі Світличних, міг почути тоді ще не друковані вірші: 
«Укра їн і» («Задивляюсь у твої з іниц і»), «З лод ій », «П ро
роцтво 17-го року», «Д е зараз ви, кати мого народу?», 
«Лебеді материнства»... На жаль, записи було вилучено 
КДБ при обшуку у Світличних 12 січня 1972 р. А ле  такі 
касети з «живим голосом» поетів розходилися по домів
ках й інших шістдесятників (Іван Олексійович тиражу
вав касети й роздаровував друзям). Зокрема, про це зга
дує й О. Заливаха -  пізніше їх  у нього також вилучили 
як доказ «зберігання і розповсюдження».

Іронічний «епістолярний тон» зберігав Василь Симо
ненко і в листах до І. Світличного стосовно своїх 
товаришів:

...Незрозумілим лишається і той обурливий факт, що ес- 
тет-рецидивіст Ів. Дзюба досі не виключений з Спілки 
або спеціальним рішенням президії не перейменований 
в Ів. Зуба. Це просто не вкладається у мій провінцій
но-лояльний мозочок. А  як там Євг. Сверстюк: чи вже 
доскочив класового самоусвідомлення, чи ще досі хибно 
вважає, що Шевченко був українцем?

До речі, недавно був у Моринцях та Кирилівці. Об
шарпані Моринці спішно припудрюють до 150-річчя Та
раса, бо інакше туристам не буде що показувати. Оформ
ляють державним (!) коштом центр села. Не вирішено т і
льки, кому біля клубу ставити монумент -  незабутньому 
Потьомкіну чи Шевченкові. А  люди кажуть приблизно 
таке:

-  Що воно за людина отой Тарас?! Навіть мертвий 
добро нам робить *.

1 Там само. -  С. 111.
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І. Світличний залишив у своєму творчому спадку 
вірш «В . Симоненкові», написаний 1972 р.:

На Тебе теж відкрили справу?
Ти не уник свого хреста?
Терпкі згорьовані уста 
Не слинили каправу славу

Для всевказівного перста.
Щодня конвоєм на криваву 
Безлюдну, юдину розправу 
Іде мужича правда-мста.

Щодня таврує -  дітись нідеї -  
Жерців осліплої Феміди 
Твій гнів, Твій суд, Твоє ім ’я.
Ти тут? Я стукаю. Ні звуку.
Ти — тут? Хіба не чуєш стуку?
...Самотня камера Твоя 1.

Вал. Шевчук у  своїх спогадах про І. Світличного 
згадує також Василя Симоненка: «Василь тоді вислов
лювався різко й уїдливо щодо сильних світу цього, роз
повідав курйозні істор ії...»2.

Щира дружба і, сказати б, якась взаємна закоханість 
лучила Івана Світличного і Василя Симоненка, який 
зупинявся в нього під час своїх приїздів до Києва, ді
лився своїми творчими задумами, «начитував» на Іва
нів магнітофон нові поезії. Саме завдяки Світличному 
було збережено багато неопублікованих тоді (та й довго 
ще після того) творів Симоненка; саме завдяки Світлич
ному вони знайшли шлях до «самвидаву», а потім і 
на Захід, -

ділиться своїми спогадами І. Д зю ба3.
Щ е одна цікава подробиця: в тій пачці листів Симоне

нка, що зберігалися у Світличних, на кожному листі л і 

1 Світличний І. В. Симоненкові // Світличний І .  У  мене -  тільки 
слово: Поезії. Поеми. Переклади. -X .: Фоліо, 1994. -  С. 56 (Сер.: 
«Укр. л-ра X X  ст.*).

2 Ш евчук Вал. «В ін світильником був, що горів і світив...* // 
Доброокий: Спогади про Івана Світличного. -  С. 228.

3 Дзюба І .  Пам’ять вдячності й боргу // Там само. -  С. 116.
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воруч зверху каліграфічним почерком поета виведено: 
«С Л А В А  У К Р А ЇН І» (з і спогадів М. Осадчого та з публі
кації листів В. Симоненка в «Сучасності»).

У  цьому тексті часто згадується ім ’ я І. Світличного — 
і це не випадково, адже, як вважав Р. Корогодський, 
Симоненко і Світличний -  це тема окремого роману. 
З трагічним фіналом.

Ця духовна спорідненість двох поетів, безперечно, ма
ла взаємний вплив. І то не тільки на життєстояння або, 
іншими словами, на вироблення імунітету проти будь- 
яких невдач та випробувань, а й безпосередньо на по
езію, яка живе за своїми особливими саморушійними за
конами.

«Безумовний відблиск поезії Світличного і його особи 
на творах Василя Стуса і Василя Симоненка», -  вважає 
Л . Танюк *. А . Перепадя зізнавався:

Як я радів, як святкував у душі, коли сходилися при 
мені Світличний і Симоненко, друзі-нерозлийвода, і як 
померкло морозне сяйво грудневого ранку, коли я зняв 
телефонну трубку в редакційній кімнаті і трубка го
лосом Івана Світличного, — не його звичним лагідним, 
а якимсь відстороненим, здавалося, навіть байдужим, 
сказала: «Помер Василь Симоненко»2.

А . Перепадя згадував, як перед тим кілька тижнів по
спіль щоп’ятниці збирав своїх друзів І. Світличний, і 
всі вони їхали нічним потягом до Черкас, аби провідати 
Василя в лікарні, де доводилося себе «брати в руки», аби 
не видавали емоції.

...Усю розмову вів сам Василь, не втративши в своїй 
хворобі ні властивої йому дотепності, ні невситимої ці
кавості до всього, що відбувається за стінами лікарні. От 
тільки подих у нього був частий. [...] Світличний привіз, 
пам’ятаю, якісь останні ліки проти раку, попросив сест
ру, щоб вона робила уколи. Але найважливіше, чого то
ді потребував хворий, -  це присутність друзів (ми це 
добре розуміли). Це була козацька смерть (13 грудня 
1963 р. -  Л. Т.), і мені, авторові цих рядків, і Світлично
му, як він потім згадував про це не раз, відпечаталася в 
пам’яті Симоненкова приказка на переказувані йому в

1 Танюк Л . З Іваном і без Івана // Там само. -  С. 155.

2 Перепадя А . У  той бік, де Світличний // Там само. -  С. 141.
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палаті літературні й політичні події: це фашизм, фа
шизм...1.

Із Симоненковими рукописами, поскладуваними до 
портфеля А . Перепаді, поверталися вони з І. Світлич
ним холодного грудневого дня 1963 р. з Черкас до Ки
єва, поховавши черкаського друга, «осиротілі невтішно і 
назавше».

Як згадує М. Плахотнюк, 13 грудня 1963 р. в акто
вому залі Київського університету мав відбутися виступ 
хору «Ж айворонок», а перед початком виступів студент 
університету Г. Халимоненко повідомив: «Сьогодні
рано-вранці в Черкасах помер український поет Ва
силь Симоненко». Тоді ж у залі й підібралася група 
тих, хто вирушив до Черкас на похорон: А . Горська, 
М. Коцюбинська, І. Світличний, Є. Сверстюк, Л . Семи- 
кіна й Г. Халимоненко. Були також офіційні пред
ставники від Спілки письменників -  М. Вінграновський 
та В. П ’янов.

Тоді, після похорону, ще в потягу між Є. Сверстюком 
та І. Світличним виникла розмова — про Василеву творчу 
спадщину. Сверстюк стояв на тому, що вірші — гріхи 
комсомольської юності, тобто політичні, що їх  автор не 
хотів друкувати, не варті того, аби їх  зберігати, Світлич
ний же повторював: треба зберегти все.

У  середовищі київської інтелігенції І. Світличний по
ширив ідею зібрати кошти на спорудження пам’ятника 
Василеві, було задумано й мистецьку лотерею, аби виру
чені гроші залучити на цю справу, яку підхопили в бага
тьох гуртах. Однак здійснити цей намір завадили офі
ційні кола, які почали посмертне шельмування доброго 
імені поета (стаття «Еверест підлості» в «Радянській 
Укра їн і») й спішили, залякуючи Василеву матір, поста
вити на його могилі такий, що був на догоду їм. Нато
мість зібрані кошти було просто передано матері поета.

Відкриття ж пам’ятника на могилі Симоненка відбу
лося у грудні 1967 р. З цієї нагоди в Черкасах знову зіб
ралися його однодумці, щоправда, їхн і лави поріді
ли  -  то був час «приморозків» і нагінок.

1 Там само.
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Процитую, як М. Плахотнюк описує вечір пам’яті по
ета 22 грудня 1963 р.:

На сцені -  великий графічний портрет Василя Симонен
ка роботи Алли  Горської. На столі в глечику кетяги чер
воної калини. Заля переповнена. З магнітофонної стріч
ки лине голос Василя Симоненка (це Іван Світличний 
записав його для нащадків): «Задивляюсь у твої зіни
ц і...» Стихає голос поета, на освітлений кін виходить 
Іван Світличний. Він пристрасно, дещо схвильовано і 
неголосно, але чітко виголошує своє слово про Симонен
ка і зачитує Василеву передсмертну записку. Текст того 
слова згодом увійде до самвидавної збірки поезій Василя 
Симоненка, де вперше вміщено фрагменти його щоден
ника 1.

Про ситуацію після короткої хрущовської «в ідлиги », 
коли цензори з подвоєною енергією відновили своє пиль
нування «морального обличчя будівника комунізму», 
свідчить і такий факт: на нараді молодих письменників 
М. Рачукові було запропоновано написати спогади про 
Василя Симоненка «в потрібному для офіціозу ракурсі», 
однак той не «купився» на обіцянку посприяти в отри
манні членського квитка Спілки письменників України 
та інших письменницьких зваб.

...Розмірковуючи про феномен Василя Симоненка, 
його «духовні острови», дослідники, як правило, мають 
у підтексті його географічну провінційність, віддале
ність від осердя столичного мистецького життя (за ви
нятками приїздів до Києва, листування з товаришами 
тощо), які він, по суті, зміг здолати своїм наснаженим 
Словом. Те палке Симоненкове Слово було присутнім і 
функціонувало у столичній атмосфері не епізодично, а 
постійно: завдяки своїй винятковій суґестивності, наси
ченню почуттями, тій високовольтній напрузі, щирості 
й правдивості, що здатні витворювати постійне та при
тягальне силове поле. І саме в цьому бачиться Симонен- 
ків феномен, джерела якого, здається, він сам найкраще 
і пояснив:

Нам слід завжди пам’ятати про те, що на Черкащині є 
три священні вершини й усіляко охороняти їх. Пер
ша -  це Тарасова гора в Каневі, де покоїться прах Кобза-

1 Плахотнюк М . Про Івана Світличного // Там само. -  С. 242.
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ря; друга -  Богданова гора в Чигирині, звідки пішла 
слава козацька; третя -  Михайлова гора в Тимківщині 
під Каневом, на батьківщині Михайла Олександрови
ча Максимовича, першого ректора Київського універ
ситету, великого вченого й мислителя (19 листопада 
1962 р. -  із цитованих вище записів редакційних «лету- 
чок» -  Л. Т.).

Чи ж не ці «священні вершини» й живили енергетич
но поетичний талант Василя Симоненка, давали йому те 
духовне опертя, що й визначило феномен, сформульова
ний Є. Сверстюком як «Симоненко -  ідея»?

До цього годилося б додати хіба що власні поетові 
рядки:

Скромна праця моя -  
То не пишна окраса,
Але в тому, їй-богу,
Не бачу біди -  
Щось у мене було 
І від діда Тараса,
І від прадіда -  Сковороди.

(«Стільки в тебе очей», С. 197)

Високі регістри слова 
як потреба часу
«Хрестоматійний» Василь Симоненко легко вкла

дається в узвичаєні схеми, дозволяючи бачити в його 
творчості лиш  певні домінанти й, відповідно, певні су
перечності, які, проте, досі не аргументовані літературо
знавцями. Однак, як це буває, найлегше пояснити речі, 
здавалося б, непояснювані. Адже все має свої причини й 
підспудну, здебільшого не усвідомлювану письменником 
мету — як у  контексті власної творчості, так і в контексті 
ц ілої національної літератури. І на прикладі творчості 
Василя Симоненка -  саме в силу її  суперечливості -  це 
найлегше збагнути.

Як на мене, саме цей поет, один із «першотрибунів» 
шістдесятництва, узявши на себе Шевченкову роль «бу- 
дителя Словом», інтуїтивно (і, по суті, єдиний з-поміж 
них) став добровільною «самоілюстрацією» того межово
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го для тодішньої літературної ситуації стану, коли від
бувався потужний злам свідомості, перелом у пошуках 
виразних художньо-естетичних засобів для відображен
ня нового світовідчуття, нового самооприявнення у Сло
ві, супроводжуваний як інерцією старого мислення, так 
і навалою нових інтенцій, алюзій, аналогій тощо. Пев- 
ною мірою він свідомо приніс себе у жертву, адже не міг 
не відчувати того, що цим самим дає привід для критич
ного потрактування власного творчого набутку. Однак 
якщо виходити з того, що кожний митець має свою, по
кладену лише на нього, місію, певну смислову запрогра
мованість, то ця Симоненкова контроверсійність набуває 
певного ідейного сенсу, глибина якого «перекриває» ті 
художньо-естетичні втрати, яких він зазнав на своєму 
непростому творчому ш ляху.

Отже, йдеться не про зняття глянцю з постаті всена
родного улюбленця (одна з перевитратних наших соцре- 
алістичних «хвороб», що давно зайшла в «хрон іку»), 
не про безпідставне виправдання постійного гойдання 
між поетичними «вершинами» й «низинами» (що було 
«на руку» його недругам і недоброзичливцям), а про 
намагання зрозуміти -  чому.

Василь Симоненко, як і кожен із його побратимів- 
шістдесятників, був «вписаний» як у свій соціальний 
час, так і в час своєї генерації. І цей час, один і другий, 
коригувався його індивідуальним, зокрема й біологіч
ним, часом, відпущеним йому Богом на дуже інтенсив
не, а відтак і надміру емоційне проживання життя. В 
цьому ракурсі можемо говорити про стиснутий до не
ймовірності індивідуальний час поета, коли треба було 
за короткий період життя сказати багато, «виговорити
ся» нібито наперед, втиснути в рядок багато емоцій та 
думок. І не провина поета, що йому не дано було піти 
«верховіттям» філософічної афористичності та метафо
ричної глибини, а переважно «низинами» національно 
наснажених ідеологем та житейських сентенцій -  він 
мав власний ш лях до духовних вершин. Адже тут треба 
ще брати до уваги й фактор рецепції, готовність чи, ін
шими словами, налаштованість читача на сприйняття 
певних істин у поетичній формі. І Василь Симоненко 
«чув » серцем потреби свого часу та своїх сучасників.
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Про це чи не найкраще сказала ще одна шістдесятни
ця І. Ж иленко:

Кінець 50-х -  початок 60-х -  це були не просто роки. Це 
була Країна поезія. Не лише Київ (і Україна), але й весь 
Радянський Союз раптово вибухнув поезією. Не буду по
яснювати це божественним промислом (чи космічним). 
Не буду розводитися про політично-державні причи
ни цього феномену. Вони-бо загальновідомі: «відлига», 
«критика культу особи» і пов’язані з цим великі надії 
нашого покоління. Відома також думка про те, що по
езія була єдиною формою протесту. Вона заповнювала 
собою порожню нішу душі радянської людини, спраглої 
інформації і правди, тієї «правди», яка, як нам здава
лось, є десь.

...Шістдесятникам пощастило увійти в літературу в 
час найвищоі потреби суспільства в поезії (курсив 
мій -  Л. Т.). В цьому наше величезне везіння і щастя. 
61-Й-62-Й роки винагородили нас (наперед?) на всі на
ступні лихоліття. За ці три роки сонця ми зросли (і полі
тично, і культурно), зміцніли й загартувались

Я не випадково вживаю тут слово «виговоритися», а 
не «виписатися»: на це є кілька причин. По-перше, не 
забуваймо про налаштованість шістдесятників на три- 
бунність їхнього слова -  і тут годі відкинути загаль
ну атмосферу трибунності спільного тоді культурного 
радянського простору періоду хрущовської «в ідлиги » 
(а озиратися, чи то пак, рівнятися «на Москву» було у ті 
роки звичною справою). І не мало особливого значення, 
читалися чи ні ті поезії на широку стадіонну аудиторію 
чи на камерний зал. Мало значення прагнення «вигово
ритися», «докричатися», «догукатися», відчути резону
вання слова, його пружність -  не внутрішню, худож
ньо-естетичну, а зовнішню: як воно пружинить «на лю 
дях », в умах і серцях сучасників. І Василь Симоненко 
наче носив у своєму серці оте відоме поетове: «За всіх  
скажу. За всіх  переболію*, й воно вирувало у ньому по
тужними громадянськими турбулентними потоками.

Така «трибунна ситуація» в літературі постсталінсь- 
кої епохи має своє психологічне пояснення -  як норма-

1 Жиленко І. Н ото  їегіепз // Сучасність. -  1997. -  № 10. -  
С. 16, 18.
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льна реакція людської психіки «викричати», «виговори
ти» довго тамовані (й на генетичному рівні теж) біль 
(згадаймо Симоненкове: « Я  горя на світ і застав бага
то...*), стрес, накопичене нервове напруження, «відпру- 
житися вголос» -  тобто мати свого вдячного слухача 
(подібні ситуації зняття «психологічної втоми», «роз
говорювання», а відтак «розсіювання» кожний з нас 
переживає повсякчас на нижчому рівні у буденному 
житті; література ж віддзеркалює більш узагальнені 
речі суспільства).

Стиснута лещатами заборон і утисків пружина народ
ного болю мала вибухнути голосом молодим, чесним і 
сміливим:

Я не можу мовчати.
Прощай, мовчання!
Говоріть, мої очі!
І серце моє, говори!1

Звідси -  форма віртуального діалогу, звертання «на 
ти» до уявного співрозмовника, слухача як конкретного 
адресата («т и »  -  кожен із сучасниківі), «займенниковий 
акцент», чітка, сконденсована форма вислову, адаптова
ність поетових почувань до сприйняття пересічного гро
мадянина.

Тож як можна було викричатися, догукатися без па
тетики, без риторики, без пафосу, без надривної часом 
емоційності, якщо сама «зем ля кричить», а « українська 
мелодія*, за Симоненком, «не  мелодія -  збурена рана*11

Згадаймо рядки з його вірша, який так і називаєть
с я - «К р и к  X X  в іку»:

У  небі тішились хмари,
У  небі сонце пливло,
Під небом кривавіли чвари 
І лютувало зло.

Земля, вагітна скорботою,
(Відчай у груди тне),
Над кривдою і підлотою 
Народила в муках мене.

1 Симоненко В. Травневий акорд // Симоненко В. Лебеді ма
теринства. -  К.: Молодь, 1981. -  С. 60.
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Народила, немов надію,
Колисала ночами без сну:
-  Може, від тебе помолодію,
Може, побачу весну...

-  Може, твій струм і атом 
Вгамують нестерпний біль, -  
Голосила над віком двадцятим 
Найгеніальніша з породіль.

(С. 104)

Ридаю і кричу, гилю себе у груди,
Волосся патраю з сідої голови:
Що можу я, коли дрімають люди?
Що можу я, коли заснули ви?

(«К рик X X  віку», С. 105)

Однак був це також і внутрішній бунт. Проти за- 
скорузлості. Застою. Схематизму. Бунт словом. Звідси 
окличність -  щоб почули. Звідси й коротка, спресована 
фраза як викристалізуване кредо. Спроба говорити сен
тенціями — аби врізалося в пам’ять. Загострило увагу. 
Спонукало до думки...

В. Пахаренко, як, власне, й інш і дослідники, акцен
туючи на таких концептах Симоненкової натури, як 
щирість, талановитість, народність, патріотизм, грома
дянська мужність, одним із парадоксів називає те, що у 
його збірках «сусідять дуже різні вірші і за рівнем худо
жності, і за ідейним змістом -  від явно слабких до про
сто віртуозних, від типово соцреалістичних до різко ан
тикомуністичних. . . » 1.

Отже, цей, здавалося б, парадокс є невипадковим, 
адже за великим рахунком ніщо -  навіть у літерату
рі — не буває випадковим: він постає як неувиразнений 
поетом художній прийом: на тлі слабкого, спонтанно 
скориставшись методом контрасту, увиразнити посутні 
інтуїтивні поетичні прозріння. Привернути увагу — не 
просто антикомуністичними закликами чи україноцент- 
ричними мотивами, а їхньою випуклістю на тл і профан-

1 Пахаренко В. Як він ішов...: Духовний профіль Василя Симонен
ка на тлі його доби. -  Черкаси, 2004. -  С. 12.
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них, тих, що мають зазнати краху, відійти у минуле й 
тим самим прискорити цей процес оновлення.

Домінантою неоромантичності завше виступає в поета 
одухотвореність.

По суті, поетика Василя Симоненка розгортає два 
дискурсивні дисонансні поля, постійно зіштовхуючи, 
протиставляючи естетичні критерії. Так із контрасту, 
самозаперечення народжується істина -  та, що йде од 
відчуття, зі споду душі, невідфільтрована жодними за
стереженнями чи побоюваннями.

Поетика неоромантизму, значною мірою властива 
шістдесятникам, «диктувала» й неоромантичну «прозо
рість» ідеалу, прагнень, углиблену виразним національ
ним світовідчуттям, а те, своєю чергою, викристалізува- 
ло ліричного героя лицарсько-героїчного типу, здатного 
на високі поривання й моральні принципи. Національна 
самосвідомість, утверджуючи себе через автономне інди
відуальне «Я » ,  коли людська гідність аргіогі підносить
ся до аксіологічного рівня, розширює «внутрішні гори
зонти» людини, оновлює й поглиблює її світосприйнят
тя, надає відчуття тривкості на цій землі.

Ліричний герой Василя Симоненка, котрий у своїй 
поезії утверджує «ідею нової людини» (В. Моренець), пе
ребуває в полі задекларованої генерацією шістдесятни
ків виняткової, індивідуалізованої «людини серед лю 
дей», «людини серед тиж ня», серед будня. І водночас він 
космічно «увисотнений» -  із рвійним пориванням увись, 
яке в 60-х роках X X  століття набуває космічної роман
тики, космічної незглибинності й таємничості. Це та 
високість духу, скерована саморухом поезії у готич
но-стрімку поетичну вертикаль, яку Василь Симоненко 
розгортав водночас із І. Драчем та М. Вінграновським. І 
їм судилося зафіксувати, «зупинити в Слові» шалений 
ритм космічної доби, передати емоційні почуття люди
ни, чия свідомість призвичаювалася мислити іншими, 
космічними, хай і досить поверховими, як на сьогодні, 
категоріями.

З погляду ідеології, соціології, психології це можна 
розглядати як перехід людської свідомості у нову «геро
їчну категорію», коли звичний буденний плин життя 
розітнуло усвідомлення того, що людина зробила прорив
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у космос, вирвалася за земну поверхню, а отже, вчи
нила нечуваний героїчний вчинок і відтепер постає у  са
мосвідомості як герой, підкорювач, надлюдина, якій 
підвладно все.

Однак усе це входило в певний дисонанс із реальними 
земними можливостями стосовно самореалізації у дисгар
монійному соціальному світі, з відчуттям своєї націона
льної проскрибованості, невідповідністю можливостей, 
закладених у самій природі людини, та їхньою реаліза
цією на ширшому, громадянському, мистецькому полі. 
І з цього вельми потужного психологічного дисонансу, 
який досі ніхто з дослідників шістдесятництва особливо 
не брав до уваги, і зроджувалася потужна енергія само
вияву, яка рухала представниками цієї генерації.

Тому так часто Василь Симоненко «опускається» на 
грішну землю, де живуть і трудяться його стражденні 
земляки, виявляючи справжній героїзм у такій спокон
вічній та буденній справі, як, скажімо, вирощування 
хліба. Ц іла  поетична галерея простих трударів -  це гімн 
тій праці, котру письменник умів не відокремлювати від 
людини як особистості, а розглядав її  як сутнісний вияв, 
спосіб самореалізації у  світі.

Однак той високий моральнісний імператив, що був 
для поета над усе, і вирізняв його з-поміж інших. І в 
цьому полягав феномен Василя Симоненка, який утвер
джував словом кодекс честі українського родоводу. І по
езія його була способом переконання інших у тому, у що 
сам беззастережно вірив, більше того -  у що сам був 
укорінений усім своїм естетичним чуттям, способом 
мислення, світовідчуття й світопереживання. А  ще -  й 
способом самого свого існування, де не було місця мало
душності, підлості, зраді. Недаремно ж В. Моренець за
значав, що надмір у Василя Симоненка є естетичною (і 
додамо -  етичною) нормою.

Для культивування -  у хорошому значенні цього сло
ва -  такої людини створювалося своєрідне художньо-по
етичне енергетичне поле, в якому й самооприявнюється 
діяльний, пристрасний, нефальшивий ліричний герой.

Саме звідси декларативність, баладність, притчевість 
поезії Василя Симоненка, де окличність -  як конден
сація надміру пристрастей та емоцій. Причому над

мір пристрасті -  не фальшивий прийом, яким вказував 
ш лях поет, не позірний, а вистражданий, але «не ви
говорений» попередніми поколіннями, від природної на
родної інтуїтивної моралі.

Коли крізь розпач випнуться надії 
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім ’ям радію 
І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая 
У  передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім ’ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім ’ям вмираю 
І в твоєму імені живу!

(«Укра їн і», С. 98)

Так звірявся поет у своїй любові до України. Органіч
ний -  від землі й людського незламного духу -  Симонен- 
ків патріотизм був надзвичайно щирим, адже містив 
у собі весь спектр почуттів -  від синівської любові до рід
ної землі -  до ненависті, адресованої її  ворогам. Однак, 
розпинаючи себе почуттям синівської відповідальності 
за її долю між цими Шевченковими домінантами -  любо
в’ю й ненавистю, Василь Симоненко твердо перекона
ний: « Легко ніжність мою голубину збагнути...*

Україна як образ для нього -  багатомістке поняття, 
що тримається на вертикалі життя—смерть, де ці екзис- 
тенціали становлять опозиційну пару з їхніми крайніми, 
максималістськими виявами людських емоцій.

Образно ідентифікуючи себе з Україною, поет гово
рить від її імені по праву своєї національної приналеж
ності, змінюючи тональність залежно від змодельованих 
його уявою ситуацій. І здається, що його устами гово
рить сама Україна — з почуттям власної гідності, величі 
й відповідальності за долі своїх громадян.

Образ України в поезії Василя Симоненка -  міст
кий, динамічний, персоніфікований, ідейно наснажений,
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130 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

по-шевченківськи піднесений до рівня найбільшої свято
сті, « вселенської сов іст і» , молитви, матері, опоетизова
ний на найвищих емоційних регістрах людської душі:

Україно! Ти для мене -  диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо горда і вродлива,
З тебе чудуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю.
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю!

Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті.

(«Задивляюсь у твої зіниці», С. 129)

Відчуття дива поетом — у звичному, в тому, що ми 
всотали з молоком матері й навіть не замислюємося над 
його «очудненням» й неповторністю.

Б. Олійник писав:

Така жива спорідненість (з матір’ю, батьківщиною -  
Л. Т.), невід’ємність і нерозривність не відбувається, а 
дарується небесами. І її годі передати словами, а можна 
тільки відчути з глибин підсвідомого. Українці, започа
тковані на пісенному коді, відчули цю магію ще за жит
тя поета *.

Часто поезія Василя Симоненка «тримає» імператив 
моральнісного пафосу на загальниках-максимах. Однак 
за ними -  не бідність мислення, а намагання зосередити 
читацьку увагу саме на тому чи тому постулаті, си
туативна універсальність, до якої людська свідомість 
звикла настільки, що вже й не заакцентовується на цьо
му, а то й не помічає, живучи у штучно сконструйова
них схемах.

Т ільки  екстремальне слово здатне переступити той 
поріг «осідлості» людської свідомості, подолати устале
ну «звичність», «докричатися». Тим-то воно у Василя

1 Олійник Б. Ми були романтиками: Слово про Василя Симоненка // 
Л іт. Україна. -  2005. -  24 лют. -  С. 2.
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Симоненка виправдане, адже про ті речі так, як він, 
більше ніхто не здатний (не покликаний!) був говорити.

Слово Василя Симоненка трибунне -  він глашатай по
сутніх глибинних моральних постулатів — і водночас ду
же камерне, інтимне, адже апелює до найтонших пору
хів людської душі, кордоцентричного коду української 
людини.

Поезії Василя Симоненка притаманна подієвість, кон
кретика, олюдненість реальними, не засхематизованими 
героями з реальними долями, живими емоціями, у його 
сюжетних віршах -  долепроживання цих героїв, підкре
слено звичайних трудівників ( « Безіменні, // святі, // 
незрівняно чудесн і») в яких -  доля самої країни, напо
вненість їхн іх буднів конкретикою буття, де буття — це 
не тільки лінійна канва подій, а й ріст душі, доростання 
її до інших, вищих вимірів («Д ід  умер», «Прощання Ф е
дора Кравчука, колгоспного конюха, з старою хатою», 
«Баба Онися» та ін.). Поет, здавалося, свято вірив у те, 
що на «вутлі плечі» нужденних селян лягли  всі житей
ські випробування й що їм, молодим, дістанеться менше 
гіркоти, але -  не менше відповідальності за цей недоско
налий світ.

Я із древнішого роду,
Бо я -  полтавський мужик, —

( «М ій  родовід», С. 47)

зізнавався Василь Симоненко, декларуючи свою при
належність до хліборобського (а значить, працьовитого, 
чесного, як хліб ) родоводу. Тема глибинної сув’язі поко
лінь, і в цьому контексті — тяглості й відповідальності 
(«Ж и ву  не лише за себе, // Я  мушу жити й за н и х »; 
«У се, що вони любили, // Віддай долюбить м ен і!»), про
ходить червоною ниткою через усю поезію Василя Симо
ненка (саме тому в нього дід «увесь не ум ре»). Він дозем
но вклоняється «безсмертним предкам» (вірш «Без
смертні предки») і перебирає на себе властиве поколінню 
шістдесятників почуття «безневинної вини » за дисгар
монійність світу:

Зі мною говорять могили 
Устами колишніх людей,
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І їх нерозтрачені сили 
Пливуть до моїх грудей.

Усе, що вони недомріяли 
У  чорному ґвалті боїв,
Хай клекотом і завіями 
Ввірветься в думки мої!

( « Я  чую у ночі осінні», С. 97)

Саме у  контексті цієї теми автор вибудовує поетичну 
модель світового дерева, відчуваючи душею й серцем і 
« туге коріння» своїх древніх предків, і себе та своїх су
часників — «в іттям» — з « верховіттям чола». А  вростан
ня «у  небо високе» майбуття можливе лише за умови, 
коли « пульсують соки //У тіло моє з зем лі».

Неоромантична поетика Василя Симоненка -  це по
етика поривань, жагучої віри в можливу досконалість 
людини, прагнення ідеалу в його національному огра- 
ненні, звідси -  міфологеми шляху / стежки людини до 
самої себе -  досконалої, довершеної; моря / вітрил / по
путного вітру (вітру перемін). Міфологеми, які мали в 
своєму осерді ту « стрілу часу », що націлювала вперед, і 
тільки вперед -  до Краси, Добра і вселюдської Любові.

Симоненківська жагучість -  і в цьому притягальність 
його поезії -  це не прагнення приручити блискавку, а 
намагання бути самому подібним до неї.

Моральні доктрини, імперативи вимагали віри й на
снаженості, а ще -  несхибності й звіряння тих максимів 
перед власного совістю.

Якщо високість асоціюється в поета з космічними 
далями, шляхом і вітром, то совість завжди закорінена 
в землю, випоюється її  життєдайними соками справ
жності й родючості.

Земля (як правило, глевка) -  це коріння, борозна, 
колос, але й також крона, плоди. А  ще -  хліборобські 
руки  як символ справжності, бо й у втомі вони -  справ
жні, оскільки дають життя хлібові, продовжують бут
тя людське.

Образ вітру -  це не тільки символ поривання, руху 
вперед, це ще й намагання, ба навіть потреба спішити 
«робити себе», адже творчість Василя Симоненка пе
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рейнята загостреним відчуттям індивідуального часу. 
І це -  теж одна з причин його «рв ійної», емоційно 
максимально напруженої поетики («в іт р и  т уж аві»).

Справжність, сумління у Василя Симоненка наповне
ні істинним змістом, для нього ці поняття основополож
ні. В цьому енергетичному полі перебуває і він сам, бо 
родом звідти, з тих борозен, прокладених матерями по 
загибелі на фронтах чоловіків.

Василь Симоненко не сприймає лакованості, ерзаців, 
його образні слова -  щирі тією високою щирістю власної 
переконливості, що інтуїтивно підказує: так треба і так 
можливо.

Поет бачив резерви потенційного духовного росту, 
відчував його в собі та інших, учив людей -  таким бачив 
своє покликання -  доростати до самих себе, вивищувати 
власний дух, аби зміцнів, вивищився й дух нації, всього 
українства.

Максимальні вимоги до «якості» людини, що їх  по
всякчас висував Василь Симоненко, залишаються таки
ми ж високими й до самого себе. Його ніколи не задово
льняє «середина», і це теж одна з причин естетичного 
максималізму: середина для нього -  це гойдання маят
ника вперед-назад.

Найвищий судія для Василя Симоненка -  совість, але 
незамулена, а очищена від накипу соціалістичної ер- 
зац-моралі. Щ об її  пробудити, спонукати до катарсису 
(хоч саме це поняття й не «ф ігурує» в художній естетиці 
поета), він вдається до екстремальних, гучних, часто з 
надривом, з обвинувачувальним максималізмом межово 
насичених емоційних виразів-закликів.

Такий же суд совісті чинив поет і над самим со
бою -  безпощадно, вимогливо ( « І  знову сам воюю проти 
себе...»). Шалений ритм, несамовито насичена фраза, 
проте, не поглинали глибинної прозірливості поета: за 
пафосом, хоч як це дивно, не губилася глибина проник
нення в суть речей. Окличні речення не ховали за собою 
глибокий -  часом виважений, а часом і спонтанний ви
буховий роздум-імператив, притаманний високому та
ланту. Василь Симоненко «вибухав» щораз по-новому, 
аби сказати те «гаряче» по-молодечому рвійно, але що
раз із новим ракурсом бачення теми.
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Усе це наводить на думку про поетову безстрашність у 
слові: розуміючи свої часто «хрестоматійні» постулати 
та імперативи, він не боїться повторювати їх , сповіду
ючи граничну простоту і виразність вислову. Здається, 
він боїться іншого: ввести себе в непролазні хащі штуч
но сконструйованих, метафорично ускладнених образів, 
формалістичних надмірностей, верлібрових недомовле- 
ностей тощо.

Тим-то й назва його першої книжки «Тиш а і гр ім » -  
концептуальна, адже поет свідомо декларує принцип 
контрастів, що лункіш е «вдаряють» (б ’ють) у набати 
пам’яті родоводу: серед тиші гучніше гримить грім, а 
після грому залягає «голосніш а т иш а».

Здається, й уся його поетика побудована на вертикалі 
громадянське / інтимне, тиша / грім, на контрастах: 
коли в громадянському, часто патетичному, лункіше 
віддзвонює інтимне переживання людиною найсокро- 
веннішого, того, про що можна говорити, а то й просто 
думати й мовчати « з  матір’ю на самоті».

Поетичний світ Василя Симоненка, попри все інше, 
містить неповторний, неперебутній, достоту симоненків- 
ський символ, «вбраний» у відомі нам слова -  «лебеді 
материнства». Ц я глибоко національна, українська ме
тафора несе у собі подвійний знак чистоти: образ лебедя 
як чистої вірності, незрадливості і збірний образ мате
ринства -  як апогей чистої материнської любові й жер
товності, націленої в майбуття. Автор надзвичайно щи
рий, коли сповідується:

...І сьогодні вклоняється серце моє
Тій земній, соромливій, жагучій жіночості,
Що красою життя -  материнством -  стає.

( « Я  чекав тебе з хмари рожево-ніжної», С. 135)

Здається, сам Василь Симоненко, «поет складної про
стоти» (Вал. Ш евчук), вдаючись до самоаналізу психо
логії творчості, намагався віднайти причини власної 
поетики, яка не перебувала у площині звичної образнос
ті, спонукуваної до життя чуттєвою сферою. Він цілком 
усвідомлював свій «трибунний потенціал», свою наста
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нову на «високі регістри» почуття й Слова, а не на пси
хологічне чи пейзажне нюансування.

Підтвердженням цьому може служити й такий за
пис -  з позиції максималізму й граничної відповідаль
ності -  у щоденнику від 18 вересня 1962 р.:

Я міг би прислужитися літературі більше, якби природа 
не обділила мене слухом і очима. Я не бачу всіх відтін
ків і не чую всіх звуків. Музика -  моя мука. Ніколи не 
доросту до того, щоб глибинно розуміти її. Ніколи я не 
побуваю на такому святі барв, з якого не повертається 
щасливий Сар’ян. Я не можу навіть по-справжньому за
здрити Сар’янам і Шостаковичам, бо ж неписьменний 
не може заздрити Льву Толстому. Він заздрить сусідові, 
який уміє розписатися *.

(Однак, до слова, Симоненко трепетно зберігав у своїй 
течці репродукції картин відомих живописців -  тих, 
чию таїну, очевидно, таки прагнув розгадати або при
наймні увібрати в себе колористику, гармонію й пласти
ку їхнього мистецького світу.)

Так само намагався він пізнати, «почути» і не знаного 
тоді глибинно П. Тичину з його гостромузичними «со
нячними кларнетами» -  тому й зберігав у себе пере- 
друки його віршів.

Свято Василя Симоненка було цілковито іншим -  у 
розкутості думки, вільному її оприявненні, у трибунній, 
однак цілковито питомій, у підтексті дещо сором’язли
вій (а чи не занадто емоційно, надривно?) українській 
патетиці, у проголошенні тих людських цінностей, які 
можна було піднести лише словом гучним і хоробрим. 
Просто він ще тоді не знав, що його душа, по суті, витво
рює інше свято -  свято розкрилення людського духу, ще 
не відчував цього свята, яке вже бриніло, існувало у йо
го сміливих, нічим не скутих строфах і яке своїми емо
ційними, максимально щирими барвами затоплювало 
серця читачів.

Однак і Симоненкова поезія, знаючи те вище натх
нення « з  небесних окт ав», містить справжні перлини 
художньої образності, що приходять до нього «п ід  купол 
світ ань» « з  прибоєм уяви », « запліднені» від чистоти й

1 Симоненко В. Сторінки щоденника: Окрайці думок // Симонен
ко В. Твори. -  Т. 1: Поезії. Проза. -  С. 360-361.
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світлості його душі. Скажімо, зорі у нього -  це « жовті 
дж мелі» ,  чи, в іншому випадку, поет зримо показує, як 
« з  т ітки полум’я сон злизало»... А  мріючи « устать, н і
би зірка, сіянням окут а», поет сполучає, здавалося б, 
несполучні речі, цим самим ще більше увиразнюючи 
свою індивідуальну мистецьку палітру, де зворушливо 
поєднуються пафос «вибуховості* почуття з тонким по
етичним відчуттям того, що наповнює цей світ красою й 
любов’ю, забарвлює речі неповторністю.

...Здається, нікому не вдалося в ті роки так індивідуа
лізувати (і персоналізувати, і  персоніфікувати!) та екзи- 
стенціювати в поезії простір українства, як Василеві Си- 
моненку: «Л ю ди  -  прекрасні...», «М и  усі по характеру 
різн і...» тощо. Сонет «Я » ,  написаний 1955-го, задовго до 
однойменного вірша «Я » ,  свідчить про органічність вро
стання поета в антропоцентричну проблематику, яку він 
афористично виокреслив нібито звичайними словами, 
мудрими у своїй простоті:

Ми -  це не безліч стандартних «я » ,
А  безліч всесвітів різних.

(«Я ...», С. 206)

«Екзистенційний вимір Симоненкової людини» -  так 
можна окреслити філософсько-естетичну домінанту ху 
дожнього світу поета. І то не випадково: саме відчуття 
неповторності буттєтривання людини на цій землі особ
ливо гостро звучить у його творчості -  наскрізно й ви
значально, хоч би до якої теми він звертався.

« Є тисячі ланів, але один лиш м ій » -  це не лише 
освідчення в любові до рідної землі, а ще й усвідомлення 
неповторності своєї життєвої дороги, Долі, унікальності 
власного вибору.

Скажімо, автор книжки «У  пошуках невтраченого ча
су. Нариси про творчу спадщину українських філосо- 
фів-шістдесятників» В. Табачковський згадує, як його 
вразили «силою  екзистенціального прозріння» рядки 
Василя Симоненка: «Ти  знаєш, що ти -  лю дина...»1. Це

1 Табачковський В. У  пошуках невтраченого часу: Нариси
про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. -  К., 
2002. -  С. 122.
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яскрава ілюстрація до думки Ю. Лавріненка, що поети 
не раз першими відчувають те, «щ о з нами відбуваєть
ся », рівно й як приклад того, що засобами художнього 
слова можна коротко і влучно сформулювати цілий фі
лософський постулат. Особливо за умов, коли національ
на філософська дисциплінарна галузь у силу ідеологіч
них та політичних причин не мала ані можливості, ані 
потенції здобутися на власні філософські рефлексії.

Звісно, Василь Симоненко не мав доступу до джерел 
західної філософської думки. Не міг знати він і роз
мислу В. Вернадського про те, що кожна людина є не- 
випадковим явищем у світобудові. Його гостре відчуття 
неповторності кожної особистості йшло від екзистенцій- 
них первнів язичницької вітальної епохи, яка сповідува
ла радість самооприявнення людини в житті.

Через те його екзистенціалізм не заґрунтований у тра
дицію західноєвропейської філософської рефлексії. Він 
питомо український, закорінений у язичницьке, а від
так -  у барокове відчуття світу.

Це був артикульований небайдужим, пристрасним 
голосом бунтівливо ствердний, стихійний інтуїтивний 
український екзистенціалізм, переданий козацькими ге
нами ще від трипільської цивілізації, бо саме на такий 
його вияв -  поетичний! -  настав час, коли суспільство 
вже задихалося у безликості колективістського «м и*. 
І розбурхати його свідомість могли не філософські посту
лати, що апелюють до інтелектуальних умів, а коротка, 
містка, влучна, як постріл, поетична фраза, мовлена без 
закучерявлених образів чи формалістичних вивертів. 
Фраза, яка одразу потрапляла у ціль.

Те, про що пастельно й півтонами писали проза- 
їки-шістдесятники, утверджуючи безперечну для них 
індивідуальність звичайної людини «серед тижня» -  з 
цілим огромом внутрішнього психічного життя, або про
голошували інші поети, скажімо, ті ж І. Драч чи М. Він- 
грановський -  у властивий їм метафоричний спосіб, Ва
силь Симоненко оголював до незаперечних сентенцій, 
вкладаючи у них усю пристрасність своєї натури. Й ті, 
здавалося б, банальні, самозрозумілі речі, замулені ідео
логічними постулатами тоталітарної системи, запалюю
чись голосом чесним і мужнім, поверталися до людей
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своїм сяєвом первозданності, пробуджуючи в їхн іх  ду
шах давно приспане чи й атрофоване. Апелюючи до са
мої екзистенційної суті людини, до її генної пам’яті, по
ет часто писав свої інвективні вірші у  формі звертань, 
адресуючи їх  своєму сучасникові -  так, аби він міг їх  не 
тільки почути, а й відчути.

Межові, екстремальні стани вибору потребували й 
максимальної експресивності, «замикаючи» почуття у 
дві крайні максими -  любов і ненависть:

Я хотів би, як ти, прожити,
Щоб не тліти, а завжди горіть,
Щоб уміти, як ти, любити,
Ненавидіть, як ти, уміть.

(«М ат ері», С. 172)

Ти знаєш, що ти -  людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя -  єдина,
Мука твоя -  єдина,
Очі твої -  одні.

Більше тебе не буде 
Завтра на цій землі.
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди -  
Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе -  
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба -  
Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі -  людина,
І хочеш того чи ні -  
Усмішка твоя -  єдина,
Мука твоя -  єдина,
Очі твої -  одні.

( «Т и  знаєш, що ти людина?», С. 96)

У  цьому програмному для творчості Василя Симонен
ка, хрестоматійному для нас вірші, здавалося б, баналь
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ні фрази, підняті до рівня життєствердного почуття са
моповаги й розуміння унікальності кожного дарованого 
Богом життя, сягали глибини людських сердець і -  що 
особливо важливо! -  не забувалися, осідали в пам’яті на
завжди.

Вірш, що звучить як справжній гімн людській гіднос
ті, як хвала життю, очевидно, ніколи не втратить своєї 
актуальності, кожне наступне покоління буде прочиту
вати його на новому рівні самоусвідомлення. Фраза -  ко
ротка, рвійна, смислово «ламана», несе динаміку, рух. 
Вона побудована таким чином, що наголос робиться на 
другій її частині, де стверджується унікальність люди
ни, її  екзистенційний індивідуальний космос, що відби
вається у тих «єдиних» її очах. Взагалі, велике смислове 
навантаження, хотів того автор чи ні, лягає на образ 
очей -  як віддзеркалення людської душі, що в кожного 
своя, неповторна. Неабияке значення мають і розділові 
знаки, зокрема тире, простір яких заповнений невимов- 
леним уголос життєствердним «єсть».

Знаки ж запитання мають радше ствердний, а не за
питальний характер -  навіть у  тому разі, коли йдеться 
про альтернативну відповідь: «Т и  знаєш про це чи н і? ». 
Параболічний повтор служить не тільки смисловим об
рамленням, намаганням наголосити на найпосутнішо- 
му, «закріпити» його в рецепції читача чи слухача -  він 
нібито замикає життєвий цикл людини: її  народження й 
смерть, наповнюючи простір між ними відчуттям не
повторності життя. Смислова акцентація -  з натяком, 
напругою -  увиразнює авторський намір показати люди
ні людину в її унікальності -  просто й дохідливо, але 
так, щоб вона змогла замислитися над справжніми й 
ілюзорними, а точніше, насаджуваними їй цінностями.

Саме у парадигмальному просторі екзистенціалів лю- 
бові-ненависті викристалізовується в Симоненка, через 
важке долання в собі гнівливих, Шевченкового звучан
ня, інвектив, домінантний екзистенціал любові, яка од
на й здатна розтопити світ збайдужілих, черствих сер
дець. Бо скільки б не кидав обурливих слів в обличчя 
тих, кого він зве байдужими (а байдужість розглядає як 
одне з найбільших лих), однак зрештою приходить до 
розуміння, що тільки сила такого почуття, як любов,
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здатна здолати застиглість каміння -  «каміння душ і», 
воскресити «камінні душ і»:

І хочеться так любить,
Щоб навіть каміння байдуже 
Захотіло ожити 
І житьі

( «Л ю д и  — п р ек р а сн і», С. 2 1 4 )

Довколишній світ віддзеркалюється в коханому об
личчі, і через « магію коханого лиця» поет пізнає й ося
гає його розмаїття. Він бачиться йому як « гучний, міль- 
йонноокий, // пристрасний, збурунений, німий, // ніж 
ний і ласкавий, і ж орстокий».

Комунікація між поетом і світом (і цей процес триває 
безупинно, адже поет самоздійснюється у площині аксіо
логії -  тих загальнолюдських моральних цінностей, які 
надають його існуванню осмисленості й доцільності) по
стійно відбувається в зустрічному режимі: Симоненко не 
тільки апелює до життя, очікуючи від світу добра, а й 
щиро маніфестує свою готовність віддавати себе світові:

Не шкодуй добра мені, людині,
Щастя не жалій моїм літам - 
Все одно ті скарби по краплині 
Я тобі закохано віддам.

( «С в іт  як и й  -  м ереж иво к а зк о ве !..», С. 9 2 )

Зумисно підкреслюючи «мені, лю дині», поет акцен
тує на індивідуалізації світосприйняття, на особливос
тях індивідуальної рецептивної естетики, цим самим 
утверджуючи почуття своєї людської гідності, доціль
ності, готовності до самопізнання й досконалості.

Поетика «серйозності» сусідить у нього з поетикою 
карнавалізації, де право на особливу серйозність на
дається іронії, кпину, гумору, а то й сатирі. Вбраний у 
шати Симоненкової іронії соціальний контекст життя 
середини минулого століття з пориванням у «комуністи
чну радість» ще більше увиразнює потребу його сучасни
ків в оновленні, відстоюванні загальнолюдських ідеалів 
добра, справедливості, душевної краси.
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Василь Симоненко -  різножанровий літератор. Окрім 
віршів, балад, поем, віршованих казок («Ц ар  Плаксій та 
Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки», що несли ви
разне соціальне звучання, а тому також насторожено бу
ли сприйняті офіційними колами), гострих епітафій 
(«М андрівка по цвинтарю»), у його творчому дороб
ку -  публіцистика, літературно-мистецька критика, дра- 
матургійні спроби.

Письменник не тільки поспішав сказати головне, 
найпосутніше для нього (й для покоління) у поезії, а й 
сміливо освоював іншу художню фактуру -  прозу. Збір
ка оповідань із символічною, досить-таки романтичною 
назвою «Вино з троянд» (побачила світ у Львові 1965 р.) 
репрезентує твори ще студентського періоду, а також ті, 
що були написані впродовж чотирьох місяців 1962-го. 
Тут автор звертається до цікавих житейських колізій  із 
життя молоді, сільської інтелігенції, своїх колег-літера- 
торів, до теми подружніх стосунків, добиваючись психо
логічної вмотивованості перебігу подій, розвитку вза
ємин, зіштовхування позицій, конфліктних ситуацій. 
Ліричність, «психологічний пейзаж», як правило, «пра
цюють» на моральну домінанту, ту підспудну ідею, яка 
завжди супроводжує твори Василя Симоненка будь- 
якого жанру.

...Окрема сторінка творчої біографії поета -  текстоло
гічна. Здається, мало чия творчість може служити та
ким виразним прикладом текстологічних невідповіднос
тей першоджерела з друкованими варіантами. Адже за 
часів радянської влади його поезії зазнавали брутальних 
цензорських втручань: їх  різали «заж иво», шматували, 
виправляли, згладжували «гострі кути », замінювали 
«крамольні» рядки вірнопідданицькими, що викривлю
вало уявлення про істинне світовідчуття автора. Окремі 
дослідники досить успішно намагалися й намагають
ся встановити текстологічну достовірність, простежити 
процес «переінакшення», часто полярне, змісту, відно
вити первозданність тексту. Ця благородна справа від
криває нам Симоненка істинного, неспотвореного -  та
кого, яким зробили його совість і час, а ще -  голос пред
ків, до якого він чутливо прислухався.
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Так, І. Кошелівець, який на Заході пильно стежив за 
літературним процесом в Україні й усіма силами підтри
мував паростки нового, життєдайного й творчо перспек
тивного і який надав резонансної «публічності» явищу 
шістдесятництва, вже по смерті поета впорядкував (з до
кладним текстологічним аналізом забороненого й сфаль- 
шованого у радянських виданнях) збірку поезій Василя 
Симоненка «Берег чекань. Вибрані твори» (1965, друге 
видання з додатком оповідань -  1973) зі своєю перед
мовою «У  хороший Шевченків слід ступаючи».

Чимало зусиль доклав до встановлення автентичності 
текстів Василя Симоненка дослідник його творчості
А . Ткаченко. Працюючи над архівом поета у Відділі 
рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
Н А Н  України (ф. 102), літературознавець звірив числен
ні друковані тексти з недрукованими варіантами і з тих 
«б іли х  плям » окреслив творчі пошуки й надбання по- 
ета-шістдесятника. Про текстологічні «утинання» й ко
ригування, а відтак певні коліз ії встановлення «поетич
ної істини», можна дізнатися зі спеціальних публікацій 
на цю тему *.

...А ле повернімося ще до двох знакових імен -  В. Сту- 
са та Василя Симоненка, народжених з волі Господа са
ме на Різдвяні свята: вже таким біографічним фактом 
вони привертають увагу як особистості неординарні, сві
домі своєї м ісії на Землі.

Досить вимогливо ставлячись до поетичних з ’яв 
шістдесятників, В. Стус знаходить «збунтовану іпо
стась» внутрішнього авторського «Я » ,  врівноважену йо
го посутньою естетичною енергією та почуттям міри, 
в здоровій плоті збірки поезій «Земне тяж іння» Васи
ля  Симоненка -  «найбільшого шістдесятника з шіст
десятників». На відміну од його першої книжки «Тиш а 
і гр ім », де, на переконання В. Стуса, «забагато висто
яної тиш і», друга книжка видається йому «громовою 
територією».

1 Див., зокрема: Ткаченко А . Стило Симоненка // Стильові тенден
ції української літератури X X  століття. -  К., 2004. -  С. 254-270; 
Костюченко В. Тяжіння правди і «плавкі повороти» // Літ. Укра
їна. -  1990. -  6 груд.
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Так, аналізуючи Симоненкові вірші про цілком конк
ретних трударів, їхн і важкі людські долі (тих славно
звісних дядьків і тіток, без яких годі уявити поезію 
60-х), В. Стус дошукується воскреслої в рядках поета 
«найпервіснішої у світі істини нашого ж иття», тієї суті, 
в яку Василь Симоненко ще нібито боїться глянути, бо 
«ця  суть його осліплює, як сяйво електрозварки, вона 
його ще відстрашує», та все ж, як наголошує дослідник, 
«поет уже дивиться в цю суть »1.

Саме погляд автора у «суть », долаючи позірне моралі
заторство, творить ту особливу симоненківську поезію, 
яка, зберігаючи в собі нерозщеплену конкретність на
вколишньої реальності, кажучи стусівськими словами, 
вносить у  культурну парадигму 60-х нову лін ію  «поділу 
та розщеплення» реального й естетичного і є, власне, т і
єю «критикою ж иття», яка співвідноситься із худож
ньо-естетичними сподіваннями В. Стуса.

Означуючи просторову парадигму «авторового існу
вання» місткими образами грому й тиші, замикаючи ни
ми художній простір, наповнюваність якого передає ви- 
будуваний ним синонімічний ряд: доброта -  мистецька 
щирість -  індивідуальне «Я »-в ід ч у т т я  повноти світу,
B. Стус не тільки соціологізує їх, а й проектує на внутрі
шні стани поета. Аби відповідати своєму найвищому 
призначенню, митець повинен досягти рівноваги двох 
станів: офіри «для  загального» та потреби підноситися 
«до почуття власної людської значеннєвості й немину- 
щості, до усвідомлення цінності людського життя, до 
власної самодостатності й тихості»2. Т ільки тоді, як у 
випадку Василя Симоненка, його розповнене «Я »  зможе 
«обрости» «глибами рідної землі, народу та його істо
р ії» , набути глибинної наповнюваності, що в результаті 
й може дати стереоскопічний портрет доби.

Саме В. Стус, який розуміє, що « ім ’я автора -  це 
не просто власне ім ’ я, що подібне до багатьох інш их», 
та цілком усвідомлює, що власне ім ’я, порушуючи пе
редусім проблеми, «притаманні всім власним іменам», 
усе ж має «не одне значення», відкриваючи і вста

1 Стус В. Серед грому і тиші // Сучасність. -  1995. - № 1. -
C. 141.

2 Там само. -  С. 144.



144 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

новлюючи простір для нових дискурсів та вказуючи 
«статус цього дискурсу в культурі і суспільстві», наголо
шує на тому, що «Симоненко став явищем, більшим за 
його власний доробок»1, тобто за простір, означений йо
го власним ім ’ям.

За прізвищем «Симоненко» стоїть цілий світ, котрий 
включає як індивідуальний життєвий ш лях, індивідуа
льний досвід переживань, так і суто матеріальний, тобто 
творчий його набуток. Скажімо, коли ми кажемо «той, 
хто прилетів на білому коні» (слова Є. Сверстюка за на
звою його статті про Василя Симоненка) або згадуємо 
автора рядків: *Все на світ і можна вибирати, сину, // 
Вибрати не можна тільки Батьківщ ину» , відпадає 
потреба називати конкретне ім ’я автора, тому що за 
сказаним в уяві одразу постає образ Василя Симоненка -  
і нічий інший.

З погляду сьогоднішнього розуміння творчості й ду
ховного феномена письменника дивним видається той 
факт, що у «Панорамі найновішої літератури в У Р С Р » 
(перше видання-1 9 6 3  р., друге, ґрунтовно переробле
не, -  вже 1974) і навіть у книжці «Сучасна література 
в У Р С Р » (1964), упорядкованих та прокоментованих 
І. Кошелівцем, серед оригінальних творів плеяди шіст
десятників не бачимо поезій Василя Симоненка. Хоча 
вже кількома роками пізніше саме він упорядкував і ви
дав на Заході Симоненкове вибране «Берег чекань».

І. Кошелівець не м іг не розуміти й не оцінити гро
мадянської позиції та мужності й цього «новобранця 
поезії», однак він, очевидно, спершу орієнтувався лише 
на модерні зразки, які вносили новий струмінь саме 
у художньо-стильові пошуки, тоді як поезія Василя 
Симоненка суціль належала шевченківській традиції 
«оголеної правди», до того ж мовленої, а то й «ви
кричаної» на повен голос. І вже навіть із цього погляду 
творчий набуток цього шістдесятника стоїть осібно у 
художньому масиві 60-х років X X  століття, наче спо
лучаючи традицію та модерність «поетикою поривань» 
та екзистенційним виміром сучасної йому української 
людини, яка, перетривавши «межові стани» своєї сві

1 Там само. -  С. 148.
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домості, мусила задекларувати і свій аксіологічний мен
тальний стрижень.

Творчість Василя Симоненка живе у серцях нащадків 
і завдяки композиторам. Адже, попри стилістичні особ
ливості, його поезія дуже мелодійна. Саме тому на вірші 
поета написали музику О. Білаш («М инуле не вернуть»), 
Б. Буєвський («М и  думали про вас»), М. Литвин («Там , 
у степу, схрестилися дороги»), Г. Менкуш («О й , майну
ли б іл і ноч і»), Г. Гаврилець («У к р а їн ц і»), О. Левкович 
(«Україно м оя»), П. Майборода («Я к  мені даровано бага
то »), В. Морозов («Т и  на землі людина»), А . Пашкевич 
(«С инов і»), В. Ш умійко («Сонети муж ності»), а також 
композитори українського зарубіжжя -  Р. Савицький та 
Я. Лісовський (С ІЛ А ), С. Яременко (Канада).

На сцені Черкаського українського музично-драмати
чного театру йде п’єса С. Носаня про Василя Симоненка 
«Остання мить».

У  селі Біївцях на Полтавщині відкрито меморіальний 
музей Василя Симоненка. На його могилі в Черкасах 
1967 р. споруджено пам’ятник (скульптор С. Грабов- 
ський, архітектор М. Кириленко).

У  1995 р. Василь Симоненко посмертно удостоєний 
найвищої державної відзнаки -  Шевченківської премії 
за збірки поезій та прози «Лебеді материнства», «У  тво
єму імені ж иву», «Народ мій завжди буде».

Василь Симоненко, «більш ий за самого себе» (І. Дзю
ба), -  один із чільних представників українського шіст
десятництва X X  століття -  навічно залишився в нашій 
пам’яті молодим. І то не тільки тому, що відійшов у Віч
ність у молодому віці, а ще й тому, що його юнацький 
максималізм, дух поривань запалював побратимів по пе
ру, енергетично живив усе це художньо-естетичне яви
ще, що ми його звемо українським шістдесятництвом. 
Більше того, потужні енергетичні потоки Симоненкової 
лірики, стоячи в обороні українського Слова, живлять і 
всі наступні покоління українських поетів.
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Валерій Шевчук

Його Кастальське джерело
Суспільно-політичні умови початку 60-х років 

X X  століття, позначені хрущовською «в ідлигою », зокре
ма помітною десталінізацією, щасливо поєднавшись із 
пориванням молодого покоління до естетизації мистецт
ва, пошуку нових форм художнього самовираження, 
спричинили могутній вибух творчої енергії, що втілила
ся — через ц ілу низку імен — у твори, що вийшли поза 
межі соцреалістичної апологетики.

Одним з найпомітніших репрезентантів того феноме
нального явища, що ми його звемо шістдесятництвом, є 
Валерій Шевчук -  чи не найпродуктивніший та найори- 
гінальніший український письменник. Особливості того 
періоду, в якому він виробляв свою творчу позицію, не
минуче впливали на його біографію, а біографія, відпо
відно, -  на саму творчість.

Історія української літератури, за словами О. За- 
бужко, могла б слугувати найвдячнішим матеріалом 
для розуміння духовного, людського виміру цієї епохи, 
оскільки мистецтво являє собою

продукт абсолютно суверенного індивідуального духу, а 
якраз на розмивання меж останнього, на цілковиту й 
безоглядну інтеграцію індивіда в колектив і працює то
талітарна держава, тож історія поразок і зваг, розпаду й 
самопереродження художньої культури навіч демонст
рує «історію хвороби» суспільства в цілому і кожного з 
його членів *.

1 Забужко О. Література і тоталітаризм, або Щ е раз про музику 
після Освенціма // Л іт. Україна. -  1990. -  23 серп.
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Три покоління в умовах такого історичного експери
менту, що його і справді можна назвати воістину орвел- 
лівським, -  не могли не позначитися на генному рівні 
кожного, хто народився в надрах цієї системи, і навіть 
після її краху й неминучої обвальної руйнації усталених 
світоглядних засад на подолання їх  потрібно витратити 
роки й роки.

Уся історія української радянської літератури (за 
окремими винятками) -  свідчення того, що містко й 
вичерпно сформулював М. Кундера, чий талант також 
розвивався в жорстких тоталітарних умовах:

У  світі, заснованому на аксіомах, що вважаються свя
щенними, роман мертвий. Тоталітарний світ, заснова
ний на марксизмі, ісламі чи будь-чому іншому, є світом 
відповідей, а не запитань. Там нема місця для роману 1.

Тепер навряд чи в когось викличуть заперечення й та
кі, раніше крамольні в Україні слова літературознавця 
І. Кошелівця:

...перша й вирішальна умова існування роману -  свобо
да індивіда, вільне суспільство, з перших кроків погноб- 
лення якого тоталітаризмом роман умирає. Атмосфера 
совєтчини для нього смертельна, і все те, що визнане 
там за зразки літератури соціалістичного реалізму, схо
же на роман тільки зовнішнім виглядом, а не внутрі
шньою істотою 2.

Художній доробок Валерія Шевчука якраз і є свідчен
ням того, як усупереч мертвотній тоталітарній атмосфе
рі, в якій нищиться усе життєдайне (бо ж період хрущо- 
вської «в ідлиги » був дуже коротким, і суспільне потеп
ління невдовзі змінили заморозки), може творитися 
проза, вільна од ідеологічної кон’юнктури, схематизму, 
стереотипів, описовості. Його творчість, власне, запере
чує ту істину, що в умовах замкнутого тоталітарного 
простору існування суверенного таланту виключене -  то
го таланту, який, на переконання О. Забужко, знищити 
практично неможливо -  «він-бо завжди є щось більше за

1 Інтерв’ю Ф іліпа Рота з Міланом Кундерою // Сучасність. -  
1986. -  № 10. -  С. 15.

2  Кошелівець І.  Роман як жанр 11 Сучасність. -  1981. -  №  11. -  

С. 101.
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конкретну особу свого носія. Єдине, що можна, -  це зму
сити його самознищитися»1.

Ясна річ, збереження таланту відбувається за умови, 
коли його носій є людиною внутрішньо вільною, неза
лежною від влади й офіційних приписів -  завдяки чому, 
як зазначає І. Кошелівець, автоматично стає дисиден
том. (Хоча саме явище дисидентства в українській л іте
ратурі остаточно не прояснене й дає різні приклади міри 
внутрішньої свободи митця, його готовності зректися 
звичних стереотипів життя й не покладати сподівань на 
славу й визнання.) В такому разі мова може йти лише 
про людину, котра, маючи міцні й ґрунтовні світоглядні 
засади, точку опертя, не орієнтовану на існуючі загаль
ноприйняті суспільні й моральні вартості, робить сві
домий вибір, абстрагуючись від зовнішнього світу, зна
ходячи втіху у самозреченні в ім ’я свого мистецького 
покликання.

Наголошуючи на неможливості повної самореалізації 
генія в умовах бездержавної нації, оскільки він «забло
кований звідусіль -  державою, трагізмом сфальсифіко
ваної історії, консерватизмом смаків», Л . Костенко під
креслювала, що хоч геній і «має більш у відпорність, зда
тен до більшого протистояння», однак «відкоригований 
епохою, обставинами, причетний до нації та її тяжких, 
вже генетично запрограмованих проблем »2, а отже, й 
підлягає деформаціям, часом і непоправним.

Оту відпірність, здатність до протистояння Валерій 
Шевчук якраз мав. Це й допомогло йому не заблокувати 
свою свідомість орієнтацією на «кон ’юнктуру сучасно
го моменту» чи «консерватизм смаків» (Л . Костенко). 
Перше вважав ганебним пристосуванством, конформіз
мом, втратою самого себе, свобода ж від другого спону
кала од переконання, що треба зруйнувати уявлення, 
нібито українська література має залишатися суціль 
простацькою, орієнтованою на невибагливого, несформо- 
ваного читача.

1 Забужко О. Література і тоталітаризм, або Щ е раз про музику 
після Освенціма // Л іт. Україна. -  1990. -  23 серп.

2 Костенко Л . Геній в умовах заблокованої культури // Літ. 
Україна. -  1991. -  26 верес.
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Звісно, годі заперечити Л . Костенко, що письменник 
бездержавної нації, заблокованої культури, «хоч якого б 
масштабу він був... насамперед мусив бути просвітите
лем », що в таких умовах до «цензури державної дода
ється ще й власна: письменник повинен писати тільки 
те, що потрібно народові»1.

Однак Валерій Шевчук загалом «випадає» із цієї 
«схем и»: він був настільки не обтяжений суспільною 
заангажованістю, настільки внутрішньо вільний, що 
дозволив собі, знехтувавши обов’язком письменника -  
захисника поневоленої нації -  покласти свій талант на 
вівтар свободи, ставши ще одним трагічно-зреченим пи- 
сьменником-дисидентом. Чи не єдиний із когорти шіст
десятників (тут принагідно згадується хіба що І. Ж илен
ко) зважився на прорив за межі розуміння функції л іте
ратури недержавної нації, письменницької праці як 
просвітницького служіння упослідженому народові, від
стоюючи своєю творчістю право митця залишатися са
мим собою, творити так, як підказує художня інтуїція, 
освоювати нові естетичні площини.

Ми звикли, але факт, що розчин, в який занурені наші 
душі, для життя непридатний. Це така густа, екологіч
но вбивча ідеологічно інтоксикована суміш, де душа ви
живає тільки шляхом несподіваних мутацій, переро
джень і відроджень. Потрібен якийсь новий Фройд, щоб 
розібратися у суспільній психології народу, коли вже 
просто йшов над людьми фашистський експеримент 2 —

таке образне визначення того середовища, в якому 
випало жити кільком поколінням радянських людей, 
належить Л . Костенко.

Тож, здається, Валерій Шевчук швидше мав покли
кання не до ролі Кассандри, а до ролі своєрідного Фрой- 
да, бо розібратися у деформованій тоталітарним дикта
том суспільній свідомості й психології йому було важли
віше, аніж будити в народі його національну свідомість 
палким закличним словом. І якщо та, перша роль упо
слідженому народові зрозуміліша, то розуміння другої 
досягається через літературознавчі студії, наукові праці.

1 Там само.

2 Там само.
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«Відкоригованість епохою, обставинами» та причетність 
письменника до нації виявляється насамперед у циклі 
його історичних творів, антитоталітарних за своїм ідей
ним спрямуванням, де простежується історія душі укра
їнської людини; твори ж на сучасну тематику якраз і за
нурюють нас у той убивчий для людського духу розчин 
суспільного буття й дають зразки виживання душі ш ля
хом тих несподіваних мутацій, перероджень і від
роджень, що їх мала на увазі Л . Костенко.

Сам Валерій Ш евчук так тлумачить свою письменни
цьку позицію:

Я належу, здається, до того рідкісного в українській л і
тературі типу письменників, для яких головним у творі 
є його естетичний, мистецький рівень... Мистецтво й по
літика, хоч як часто переплітаються, перебувають на
справді одне до одного в антагонізмі. Там, де до мистец
тва домішується політика, починається його поступовий 
занепад (те, що ми бачимо на прикладі творів т. зв. соц- 
реалізму -  Л. Т.)... Справжнє мистецтво завжди мусить 
витримувати щодо політики певну дистанцію...1

Тобто завдяки своїй внутрішній свободі письменник 
ступив крок уперед, орієнтуючись на читача нешироко
го, навіть обраного, з яким можна вести мову в зовсім 
іншій естетичній площині.

Як письменник, я малочитабельний: не можу, та й не 
вмію бути популярним, інтерес до моїх творів може бути 
тільки локальний -  пишу заскладно, важко, очевидно, 
так само й читаюся. Числю себе за елітарного, але хто- 
зна, чи так воно є...2, -

зізнавався Валерій Шевчук. Творив елітарну літера
туру» вірячи, що прийде час і на неї, що насамперед така 
проза -  психологічно-людинознавча -  може бути зрозу
мілою в світі, вивести українську літературу на світові 
обшири. Користуючись термінологією Л . Костенко, кот
ра визначає рівні заблокованості української культури, 
можна резюмувати: Валерієві Шевчукові якраз вдалося

1 Пивоварська А. «Д ім  на горі»: Розмова з Валерієм Шевчуком // 
Сучасність. -  1992. -  № 3. -  С. 54.

2 Тарнашинська Л . Ліпше бути ніким, ніж рабом: Бесіда з Вале
рієм Шевчуком // Дніпро. -  1991. -  № 10. -  С. 79.
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не заблокувати свою свідомість побоюванням, що його 
не зрозуміють, а відтак не славитимуть ні в ешелонах 
влади, ні «в  народі»; працювати з розрахунком не на 
славу й винагороду, а лиш  на авторитет української л і 
тератури.

У  творчості цього митця умовно можна було б виділи
ти три основні напрямки: історична проза, яку сам 
автор називає історичною фантастикою; твори сучасної 
тематики-, літературознавчі розвідки. Зрештою, такі 
три свої творчі ш ляхи визначає і сам письменник. І ці 
тематичні структури сукупно з історіософськими розвід
ками цілком органічно з ’єднуються в одну ц ілу  творчу 
будову, яка й охоплює витворену уявою митця художню 
галактику, його своєрідну візію України, що, очевидно 
ж, неможлива як без ретроспективного погляду вглиб 
століть, так і без художнього віддзеркалення сучасного 
українського життя, оскільки дуже помітний вплив на 
його художню творчість давньої української літератури, 
так само як і філософської системи Г. Сковороди.

Маючи ґрунтовну самоосвіту, вироблену культуру 
мислення, багату творчу уяву, Валерій Шевчук шукав 
собі точку опертя в тих ідеалах, які залишили попередні 
епохи. Так, саме Г. Сковорода навчив задовольнятися 
тим, що дано, й «копати криницю в собі самому», тобто 
науці святої самоти; С. Величко навчив «безумству» 
(вважає, також святому) творчої праці, коли працюєш 
без розрахунку на славу й винагороду; І. Франко, третій 
учитель його життя, навчив працювати «б іля  найрізно
манітніших пластів нашої літератури і рівняти свою 
працю до світових стандартів, узгоджувати її зі світовим 
літературним процесом»1.

Тож Валерій Ш евчук якраз і втілив отих три вимоги, 
що на них наголошував М. Зеров По-перше, засвоював 
українську традицію, переоцінюючи водночас наше л і 
тературне надбання; по-друге, здобував добру літератур
ну освіту, засвоюючи досвід світового письменства і 
працюючи над перекладами і, вже по-третє, дбав про 
мистецьку вибагливість, а саме: пошуки відповідної

1 Там само. -  С. 78.
2 Зеров М . Ай  їопіез. (До джерел). Твори: У  2 т. Т. II. -  К.: 

Дніпро, 1990. -  С. 580.
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форми, уникаючи як наслідування, так і штучного моде
лювання дійсності, творення за заданим шаблоном. Тоб
то уникаючи поклоніння методові соцреалізму, який 
сковує творчу природу митця, губить у ньому те первіс
не, що від Бога, ту вищу ірраціональну силу, яка водить 
його пером.

А  ще письменник «вибудовував» свою творчість на 
двох підвалинах: національній традиції та набутках 
західноєвропейської модерної літератури. Тобто в осо
бі цього митця реалізовано умову, на яку вказував 
Д. Антонович стосовно культури загалом:

...здібність сприйнятий культурний матеріал пристосу
вати до свого вжитку і в той спосіб дати йому своє влас
не оригінальне, національне забарвлення і в той спосіб 
світовий культурний чинник обернути у чинник націо
нальної культури.

А  що кожний народ загалом і кожний письменник зо
крема по-різному сприймають, розвивають ті самі впли
ви, то, зрештою, як зазначає Д. Антонович, дають і «р із 
ну культуру національного в ідм інку»1, чим зумовлюють 
розмаїття й багатоликість творів мистецтва, зосібна й 
самобутність літературних творів. Це органічне поєднан
ня, переплавлене ще й у горнилі художнього світобачен
ня письменника, і дає ту особливу манеру письма, влас
тиву тільки Валерієві Ш евчуку -  і нікому більше.

...Народився Валерій Шевчук 20 серпня 1939 р. в 
родині шевця (отже, як сам каже, він натуральний 
Ш евчук) у місті Житомирі. Охрещений в католицькому 
костьолі. В автобіографічних зам ітках2 він зазначає, 
що про свій рід знає небагато, але дещо таки знає. І див
но було б, якби такий допитливий дослідник, яким є 
Валерій Шевчук, не вивчав свого генеалогічного древа. 
Біографічні замітки, як і пізніші спогади «Н а березі 
ч а с у » - т о  неоціненне джерело для дослідників його 
творчості, оскільки письменник, простежуючи родовід, 
вказує й на прототипів своїх героїв.

1 Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. -  К.: 
Либідь, 1993. -  С. 22-23.

2 Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага. У  двох томах. -  
Т. 1. — Сад житейський думок, трудів та почуттів. Автобіографічні 
за м іт к и .-X .: Фоліо, 1994. -  С. 49-76.
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Ж ила сім ’я бідно, з батькового шевства. З особливою 
повагою згадує письменник свою матір, котра за паспор
том значилася полькою, проте мала українську самосві
домість, вищу од батькової — була розумною, вольовою і 
гоноровою, гарною господинею і дбала, аби дати освіту 
двом своїм синам.

Інтерес до літературної творчості виник спершу в йо
го старшого брата Анатолія, а сам Валерій наважився 
спробувати писати в десятому класі (це були оповідання 
і навіть початок історичного роману з минулого Ж ито
мира, вірші у прозі). По закінченні середньої школи за 
порадою брата, котрий закінчив технічне училище, 
вступив туди ж.

А ле  вже тоді він почав усвідомлювати, що найбільше 
його вабить українська ф ілологія, а саме -  літературо
знавство. Жадібно перечитав статті І. Франка про літе
ратуру, Д. Багалія «Григорій Сковорода -  український 
мандрований філософ», що справило друге (п ісля книж
ки В. Чумака) «вибухове враження» і значною мірою 
вплинуло на його долю. Звідтоді Шевчукове життя при
брало цілком конкретного спрямування. Він цілеспря
мовано вивчає українську літературу -  за методологією 
І. Франка. А ле  саме Г. Сковорода став для нього дорого
вказом на ціле життя. Великий вплив справила зустріч 
із Б. Теном, котрий познайомив його із Є. Концевичем.

У літку  1958 р. Валерій Шевчук став студентом істо- 
рико-філософського факультету Київського державного 
університету, витримавши конкурс із 12 осіб на місце. 
Новий етап у своєму житті почав з того, що переглянув 
каталоги університетської бібліотеки — саме в суспільст
ві розпочиналася «лібералізац ія», й фонди україністики 
ставали доступнішими. Побачивши, що освіта його поки 
що «ц ілком  мізерна», Валерій Шевчук із закладеною 
в його генах працездатністю пращурів-ремісників за
ходився штурмувати ті висоти. Переконавшись, що ун і
верситетський навчальний процес досить схоластизова- 
ний, усі свої зусилля спрямував на самоосвіту, проводя
чи в бібліотеці більш у частину свого часу. Прочитавши 
уперше Є. Плужника і В. Підмогильного, які справили 
на нього великий вплив, захопився прозою й поезією
А . Кримського, познайомився з творчістю К. Поліщ ука,
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М. Зерова, М. Грушевського, В. Антоновича, О. Єфимен- 
ко, В. Винниченка, прозою К. Гамсуна, студіював ф іло
софську літературу, зокрема Шопенгауера, Брандеса, 
Спенсера і т. д.

Жив надголодь (грошей з дому не могли присилати), 
зате відсутність хліба компенсував поживою духовною. 
Увійшов до університетської літературної студії «С іч » 
(студія ім. В. Чумака), Б. Тен порекомендував його
В. Земляку, який залучив літератора-початківця до 
студії « Молодь ».

Л іто 1961-го — початок увіходження в літературу по- 
етів-шістдесятників: І. Драча, М. Сингаївського, М. В ін
грановського, В. Коротича. Восени в «Літературній газе
т і» (тодішня назва «Літературної України ») готувався 
розворот на дві сторінки: «Проза братів Ш евчуків», але 
замість того побачили світ «зведені» сторінки, де, крім 
Шевчукових, були публікації Є. Гуцала та В. Дрозда, 
які щойно з ’явилися в Києві, Ф . Бойка та І. Драча.

У  велику літературу Валерій Ш евчук увійшов фак
тично 1962 р. завдяки публікаціям у журналі «В ітчиз
на» та в «Літературній газеті», де 20 лютого 1962-го бу
ло вміщено окрему сторінку Шевчукової прози, одразу 
засвідчивши свою неподібність до інших українських 
радянських письменників, «покликаних» оспівувати со
ціалістичну дійсність.

...якби я хотів назвати щось найбільш оригінальне в су
часній радянській прозі, то мусив би вказати на почат
кові кроки в прозі ще зовсім молодого Валерія Шевчука. 
Перші кілька його новельок[...] явище в українській л і
тературі безпрецедентне тим, що вони зовсім, сказати б, 
безтрадиційні. В них нічогісінько немає ні від українсь
кої клясики, ні від сучасних «метрів» прози, у яких 
учитися -  є обов’язком молодих авторів (маю на ува
зі -  обов’язком приписаним)...1

Такої високої оцінки удостоївся молодий початківець 
з уст літературознавця І. Кошелівця, котрий в еміграції 
пильно стежив за літературним процесом в Україні й 
відзначив, що проза молодого прозаїка нагадує модерні 
зразки західних авторів.

1 Кошелівець І .  Сучасна література в УРСР. -  Мюнхен: Пролог, 
1964. -  С. 318-321.
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Перші публікації послужили Шевчукові добрим твор
чим імпульсом. Невдовзі він зібрав свої оповідання й 
подав рукопис (за сприяння В. Земляка) до видавництва 
«Радянський письменник», проте книжку «зар ізали». 
Однак у пресі того ж таки 1962-го було опубліковано 
загалом 13 оповідань.

П ісля університету Валерія Шевчука направили на 
роботу до Житомира кореспондентом газети «М олода 
гвардія», де він зрозумів, що література й журналісти
ка -  речі різні і що до останньої він таки нездатний.

Восени його призвали до армії -  служити довелося аж 
у Мурманську, відчувалося, що з метою «перевихован
н я ». Тоді ж відчув, що ставлення до нього різко зміни
лося: за 1963 р. не з ’ явилося жодної публікації у пресі, 
не вийшла книжка, запланована у видавництві «М о
лодь». Фактично молодого письменника було усунуто 
від літературного процесу. Однак з-під його пера наро
джується низка оповідань, починається робота над рома
ном «Набережна, 12», який і було завершено на службі. 
Там же, на посту, писав серію житомирських типів 
«В ули ц я », частково надрукованих. Це стало поштовхом 
до задуму великого роману в новелах про вулицю, на 
якій виріс: «Роман юрби. Хроніка „безперспективної 
вулиц і», який щойно тепер приходить до читача як здій
снення найзаповітнішої мрії.

Тут варто зазначити, що з цих перших житомирських 
новел, які й склали роман, і почалося народження чи 
витворення художньої мікрогалактики Валерія Ш евчу
ка, що ї ї  він за прикладом чи під впливом В. Фолкнера, 
а радше за покликом душі, почав створювати на рідній 
йому житомирській території, «заселяю чи» її своїми 
героями -  прототипізованими й вигаданими.

Повернення до Києва збіглося з масовими політични
ми арештами серед української інтелігенції. Валерій 
Шевчук також був з-поміж тих, хто в кінотеатрі «Укра ї
на» підвівся на заклик В. Чорновола «Х то  проти аре
штів, встаньте!», протестуючи проти цього свавілля 
(описав це у  романі «Ю наки з огненної печ і», якии ви
йшов 1999-го в «Українському письменнику»). Влашту
вався на роботу в науково-методичний відділ музеєзнав
ства Історичного музею -  містився відділ у Києво-Печер-
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ській лаврі, і його атмосферу відображено у  повісті 
«Голуби  під дзвіницею».

У  грудні 1965 —січні 1966 рр. письменник працював 
над повістю із студентського життя «Середохрестя». А ле  
після братового арешту (обшуки проводились і вдома, та 
й на роботі Валерія, де було вилучено листи, а також у 
батьків; були, звичайно ж, і виклики до КДБ) з роботи 
довелося піти.

1967-й Валерій Шевчук називає своїм вершинним ро
ком 60-х. Вийшла книжка «Серед тиж ня», на яку тепло 
відгукнувся І. Сенченко. Написав повість «Гн іздо», яку 
обіцяв надрукувати журнал «Ж овтень», але її зняла 
цензура — пізніше цей твір став першою частиною рома
ну «П ’ятий номер», що входить тепер до житомирської 
саги «Стежка в траві». З ’явилися нові оповідання, пере
клади творів Г . Сковороди — звідтоді почалося захоплен
ня поезією українського бароко; писав також статті, пе
рекладав вірші К.-І. Галчинського. Шевчукові оповідан
ня переклали у Варшаві, Москві, Парижі.

Певний час працював у видавництві «М олодь», яке 
мусив залишити через свою незалежну вдачу. Прийняли 
до С П У, і відтоді Валерій Шевчук оминав офіційну 
службу, ставши професійним літератором, хоча заробля
ти на прожиття письменницькою працею було непросто. 
Наступний, 1968-й, рік пам’ятний тим, що тоді вийшла 
з-під пера Валерія Шевчука «Панна сотниківна» (п ізні
ше режисер А .  Степаненко зняв фільм «Повний міг 
сяц ь») -  як перша спроба відходу од реалізму, звертання 
до умовних форм. Саме з їх  застосування і розпочав 
Валерій Шевчук писати свою першу історико-філософсь- 
ку повість « Іл л я  Турчиновський», яку згодом ще пере
писував. Вийшов «Сад пісень: Вибрані твори» Г. Сково
роди (у  перекладі М. Зерова, П. Пелеха і Вал. Шевчука), 
переклав «М аклену Грасу» М. Куліш а. П ісля перегово
рів з видавництвом «Дніпро» весь 1969-й перекладав на 
сучасну мову перший том літопису С. Величка (вийшов 
друком аж 1991-го), писав повість «Золота трава» (над
рукована 1984-го), перший варіант повісті «М ор », до 
якої повернувся вже 1980-го, а остаточну редакцію зро
бив 1983 р. Побачили світ «Набережна, 12» (1968), «В е

Валерій Ш евчук 157

чір святої осені» (1989 )-н е ю  фактично завершилися 
книжкові видання 60-х років.

Із закінченням короткочасної хрущовської «в ідлиги » 
розпочався чи не найважчий етап у житті шістдесятни
ків, зокрема й Валерія Шевчука. По-перше, він зазнав 
«проробки» у  Спілці письменників за те, що поставив 
свій підпис під листом-протестом української інтеліген
ції проти ув ’язнення — без суду і слідства — С. Каравансь- 
кого. По-друге, поява одного з недрукованих в Україні 
його оповідань («М іст  у те » ) в антології української 
прози, випущеної у Ф РН  стараннями і в перекладі
А .-Г . Горбач, спричинилася до гострого випаду проти 
письменника в журналі «Радянське літературознавство» 
(1 9 7 1 .-№  2; а втор -В . Л ук ’янова). Письменника зви
нуватили у пропаганді національних українських сим
волів лише на тій підставі, що його героїня, стара 
жінка, ніяк не може пригадати, в якій -  синій чи 
жовтій -  кофті була її  дочка, котру вивезли під час вій
ни до Німеччини (не бралося до уваги навіть те, що ні- 
мецькомовному читачеві поєднання цих кольорів ні про 
що не говорило). На підставі лише цього Валерія Ш евчу
ка ввели до так званих «чорних списків», які складали
ся під пильним наглядом сумнозвісного В. Маланчука.

Соцреалістичні твори, які заполонили тодішній л іте
ратурний простір, були виразним тлом для непересічної 
з ’яви, а українські критики здебільшого орієнтувалися 
на ідеологічні, абсурдні за своєю суттю постулати. Тож 
Валерія Шевчука помітили і... перестали друкувати. Це 
вже у 70-ті роки. Його доволі -  і навіть у пізніший 
час — звинувачували в тому, що внаслідок орієнтації на 
«куточки життя» він не розкриває драматизму соціаль
них пристрастей, його начебто влаштовують мінімальні 
духовні потреби героїв та їхн і «м іні-вчинки», а б іль
шість його персонажів однотипні -  «меланхолійні рома
нтики, безвільні вигадники», позбавлені сильних соціа
льних, та й любовних чи родинних пристрастей. Тоталі
тарна система навіть у періоди послаблень чи так званих 
відлиг не могла дозволити, аби бодай одне «коліщ атко» 
рухалося не в унісон з рештою, тим паче, якщо це «к о л і
щатко» мало виразні ознаки таланту.
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Вдалося надрукувати ще кілька оповідань 1971-го, а 
наступного року -  кілька статей до ювілею Г. Сковороди 
та п ’єсу про нього «Сад». І далі — відлучення письменни
ка від літературного процесу, коли відвернулися най
ближчі друзі, зберігали вірність лише Є. Попович, 
Р. Корогодський та В. Яременко.

То був період ескапізму, свідомої внутрішньої емігра
ц ії письменника, самоізоляції від вороже настроєного до 
нього суспільства. Проте період надзвичайно плідний у 
творчому плані, оскільки, зачинившись у своїй скром
ній келії або, як часом велемовно-іронічно каже сам Ва
лерій Шевчук, у башті слонової кості, він напружено 
працював. Працював без озирання на цензуру, кон’юн
ктуру, офіційні приписи, усталені стереотипи. Писав, 
як підказувала йому творча інтуїція — без жодних надій 
будь-що надрукувати.

Можна твердити, що Валерій Ш евчук займає особли
ве місце з-поміж шістдесятників, якщо брати до ува
ги період поляризації їх  між офіційною літературою і 
дисидентством (І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Стус 
та ін.). Офіційній літературі ніколи не служив, відкида- 
ючи геть облуду соцреалізму, а трагічної дисидентської 
долі щасливо уникнув (на відміну од брата, який відси
дів у  таборах і лише у дев’яності роки повернувся в л іте
ратуру) в силу своєї вдачі, обравши за метод протидії си
стемі не публічні виступи, а тихе «книжне п ідп ілля », 
часто голодне й холодне, творче -  і як тепер бачимо, п л і
дне -  усамітнення. Письменник свідомо прирік себе на 
довгі роки самоізольованого, позалітературного існуван
ня, бо будь-які компроміси були для нього неприйнятні, 
адже кожен з них він розцінював як втрату себе, зраду 
своїх творчих і людських принципів.

Така позиція «тихого протистояння» викликала ц іл 
ком зрозуміле ставлення до Валерія Шевчука. Т і письмен
ники, які служ или системі, цілком його ігнорували, рів
но як не сприймали його і письменники-опозиціонери, 
хоча він дружив з І. Світличним, був у приязних стосун
ках з Є. Сверстюком, братами Горинями, А . Горською, 
Г. Севрук та іншими дисидентами. Водночас як цілком 
пояснюване сприймається у цьому контексті негатив
не висловлювання про Шевчукову прозу В. Стуса чи
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П. Скочка. Певною мірою прихильно ставилися до нього 
«оф іційні» І. Драч та П. Загребельний, але більшою м і
рою -  Д. Павличко та Р. Іваничук у Львові.

У  ті скрутні часи, коли людині з «чорних списків» го
ді було й думати про роботу чи літературні публікації 
(до зарплатні дружини, яка самозречено шанувала Вале- 
рієву пристрасть до літератури, додавалися вряди-годи 
хіба що якісь зарібки за кіносценарії, рятували цю 
вкрай складну матеріальну ситуацію родини Шевчуків 
ще й їхн і досить скромні побутові запити), саме Д. Пав
личко, який редагував «Всесвіт», надрукував -  у роз
пал маланчукізму! -  велику добірку його перекладів з 
К.-І. Галчинського (1973), наступного р о к у -А .  Єртенес 
Андерсен (за підрядниками О. Сенюк), 1977-го -  повість 
Я. Івашкевича «Заруддя», далі вже й редактор часопису 
втрапив у немилість. Р. Іваничук надрукував Ш евчуко
ву п ’єсу про Сковороду «Сад» (1972), «пробив» у журна
л і «Ж овтень» публікацію оповідання про Ю. Федькови- 
ча «Мандрівка в гори» (1977).

« Л іпш е бути ніким, ніж  рабом, адже згодитися бути 
н ік и м -т е ж  позиція, не вважаєте?» -  відповідав Вале
рій Шевчук на одне із запитань під час мого з ним інтер
в’ю. І так пояснював свою позицію:

Я мав дерзновення бути самим собою в будь-який час і 
ніколи не ганявся за марнотностями цього світу, бо сла
ва світу минає, а любов після всього зостається (Сково
рода). Мені завжди було глибоко байдуже: відомий я у 
цьому світі чи не відомий, бо всі ступені відомості від
носні й ненадійні. Окрім того, я свідомо прирік своє 
життя народові упослідженому і завжди знав про це, а в 
самому народі адресував свої писання читачеві високо- 
розвиненому -  якої тут слави сподіватися?.. Окрім того, 
я завжди знав, що меценатам потрібні панегіристи, а не 
незалежні митці, через це від суспільства чекав непри
ємностей та неприйняття, а не сприяння, бо це нормаль
на реакція тоталітарного режиму супроти тих, хто 
бажає бути собою 1.

Як згадує сам письменник, позаду залишилися л іте
ратурна метушня, змагання, стосунки з видавництвами

1 Тарнашинська Л . Ліпше бути ніким, ніж рабом: Бесіда з Вале- 
рієм Шевчуком // Дніпро. -  1991. -  № 10. -  С. 78.
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й періодикою, нервування, захоплення, натомість піді 
йшла врівноважена дорослість. Він знав лише щоденну 
працю -  без вихідних та відпусток; днями, тижнями, м і
сяцями й роками пропадав у бібліотеках, просиджував у 
відділі рукописів ЦНБ; відбув кілька археографічних 
поїздок.

Саме тоді у Валерія Шевчука та В. Яременка виник
ла спільна ідея: підготувати для школярів переклад
ну антологію давньої української поезії — ідея, до якої 
спричинилася Шевчукова робота над перекладом л і 
топису С. Величка. Звідтоді почалося нестримне за
хоплення давньоукраїнською літературою, що бачилася 
письменникові цілим материком загубленої культури, і 
нею він «гор ів » упродовж усіх 70-х років.

Прикметно, що, зацікавившись давнім українським 
письменством, Валерій Шевчук невдовзі відчув, як те 
захоплення починає впливати на його творчий стиль. 
Якщо на початку 70-х він ще писав фольклорно-фантас
тичні повісті та оповідання з елементами готики (данина 
попередньому захопленню фольклорною прозою), як-от 
написані в такому ключі «Птахи з невидимого острова», 
то пізніше відчув вичерпаність цієї жили і цілком при
родно вдався до поєднання поетики неореалізму, готики 
з поетикою бароко. Шевчуків легкий стиль почав зни
кати, натомість з ’явилися барокові прикмети: монумен
тальність, розлогі епітети, «вбудовані» у складні синта
ксичні конструкції. Його, як він сам зазначає, почали 
вабити вишукані, ускладнені сюжетні конструкції й ве
ликі епічні форми, але не як хронікально-описові полот
на, а як структури образні, подібні до вибагливих баро
кових структур та споруд.

А  що у творчому доробку письменника вже було чи
мало творів, то й вибудовувати ті сюжетні «споруди» мо
жна було не на порожньому місці. Спершу він хотів з ’єд
нати свої фольклорно-готичні повісті у цикл «Вода із 
кінського копита», до якого 1977-го дописав повість- 
преамбулу «Д ім  на гор і», але несподівано для нього са
мого ця преамбула з ’єдналася з циклом фольклорно-фа
нтастичних оповідань «Голос трави» (на початку 70-х ці 
оповідання за сприяння І. Драча, П. Загребельного та 
Ю. Івакіна ледь не вийшли окремою книжкою у ви
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давництві «М олодь», але зашкодила та обставина, що 
письменникове прізвище потрапило до «чорних спис
к ів »). А  ось « Іл л я  Турчиновський», створений 1968-го, 
випав із згаданого циклу, хоч знайшов своє продовжен
ня у «Петрі утеклому», написаному 1979-го; завершення 
«знайш лося» аж 1981-го у «Л іс і лю дей». Оці три твори 
й склали роман-триптих «Три листки за вікном» (на
друкований 1986-го).

Третя епічна річ Валерія Шевчука «П ’ятий номер» 
(увійшла пізніше у житомирську сагу «Стежка в тра
в і » ) - в ж е  на сучасну тематику -  розпочалася повістю 
«Вогонь» (1971), але тимчасово роботу було припи
нено, -  аж поки написана 1974-го повість «Крик пів
ня на світанку» не стала новим імпульсом до подаль
шої праці. Проте «завісу мовчання» не вдавалося про
рвати -  навіть публікацією в «Літературній Україн і» 
восени 1974-го одного з оповідань. І все ж після того, 
як у «Ж овтн і» стараннями Р. Іваничука було надрукова
но згадуване вже оповідання про Ю. Федьковича, поча
ли з являтися в пресі відгуки на Шевчукову творчість, 
а 1978-го та ж таки «Літературна Україна» вмістила 
його оповідання, присвячене Т. Шевченку. З 1979-го 
письменник нарешті почав друкуватися, як він сам за
значає, нормально.

На 70-ті роки припадає багато перекладів Шевчу- 
кових творів на мови інших країн (вірменську, грузин
ську, казахську, молдавську). У  1980-му у  Москві поба
чила світ його перша книга в російському перекладі
Н. Дангулової (а всього їх  було три, зокрема «Н а поле 
смиренном», «Каменное зхо »), переклали його твори бі
лоруською, литовською мовами.

Нарешті у 80-ті-90-ті роки в житті Валерія Шев
чука настав «зоряний час», коли його почали актив
но, без редакторських правок друкувати. І виявилось, 
що його творчий доробок за попередні два десятиліт
тя, надто за роки сімдесяті, коли, перебуваючи у сво
їй внутрішній еміграції, напружено працював, -  подиву 
гідний. Так, 1982 р. побачив світ упорядкований Валері- 
єм Шевчуком томик давньої української поезії «Аполло- 
нова лю тня», а 1984-го- «П існ і Купідона. Любовна по
езія на Україні в X V I — поч. X IX  ст .», потім — «Антоло-

6 10-125
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гія української поезії Х І -Х У І І І  ст .», у 1988-1989 рр. -  
двотомна антологія «Марсове поле. Героїчна поезія на 
Україні в X  -  поч. X IX  ст.». Це -  з доробку дослідниць
кого, архівного.

На початку 1980-го вийшла книжка повістей «Крик 
півня на світанку», 1981-го -  збірник оповідань «Долина 
дж ерел». Наступного року журнал «Дніпро» надрукував 
роман «Н а  полі смиренному», а журнал «Ж овтень» -  ро- 
ман-баладу «Д ім  на гор і». Того ж 1982-го газета «М оло
да гвардія» у  чотирьох числах подала газетний варіант 
«М ісячного болю », а наступного року у семи числах -  
сатиричну повість «П у х » (написану 1971-го), 1987-го 
почала друкувати повість «М ор », написану 1969-го р. 
Однак в умовах офіційного замовчування масштабів чор
нобильської катастрофи це звучало своєрідним викли- 
ком-нагадуванням про недавню сумнозвісну подію, і 
друк вдалося здійснити тоді лише у скороченому варіан
ті. У  1984-му було написано роман «Дзигар одвічний» 
(1987-го надрукований журналом «Д н іпро», а 1990-го- 
окремою книжкою). Через два роки з ’явилися «Три лист
ки за вікном» -  саме за цей роман письменник здобув 
Державну премію України імені Т. Г. Шевченка і пре
мію Фонду Тетяни та Омеляна Антоновичів.

У  80-ті Валерій Шевчук повертається до задуму заве
ршити свою епопею з життя житомирської околиці. 
1985-го написано «Б іл і палаци хмар», 1986-го -  «Ж иття 
та пригоди Віталія Волошинського, писані ним самим», 
1987-го — «Відомста» й «Одкриття». Так, долучені до 
«П ’ятого номера» та «Вогню », ці твори й склали тре
тю епічну річ письменника «Стежка в траві», яка 
має промовистий підзаголовок: «Ж итомирська сага». У  
1985-1986 рр. було написано першу частину роману-есе 
про Київ «Мисленне дерево», надруковано ж її в журна
л і «Ж овтень» восени того ж таки 1986 р. (окремим ви
данням твір побачив світ 1989 р.). Тоді ж таки журнал 
«К и їв » почав друкувати перекладений письменником 
літопис Самійла Величка, який чекав свого часу в авто
ровому архіві (було опубліковано перший його том). 
На пропозицію видавництва «Дніпро» Валерій Шевчук 
перекладає на сучасну мову твори І. Вишенського, 
повне видання якого побачило світ 1986-го. Поява
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«Дому на горі» припала на 1984-й (з вилученням 
кількох оповідань), книжка «М аленьке вечірнє інтер- 
меццо» вийшла того ж року, а «Камінна луна» -  
1987-го. Окрім того, стараннями Валерія Шевчука було 
видано поезію М. Ф ілянського (1988), твори В. Під- 
могильного (1989), антологію поезії журналу «Укра
їнська хата» (1990).

Ц і роки -  1989-1990 -  Валерій Шевчук називає апо- 
гейними: 1989-го побачили світ вісім його книжок, зо
крема і «Вибрані твори» у видавництві «Д н іпро», а на
ступного року -  сім. Найважливішим було для нього ви
дання книжки «Птахи з невидимого острова», до якої 
ввійшли роман «Н а полі смиренному» і три фольклор
но-готичні повісті, написані ще у 70-х роках («М о р », 
«Сповідь» і «Птахи з невидимого острова»). З ’ явилися 
друком також збірник літературознавчих розвідок «Д о 
рога в тисячу років», видання «З вершин та низин. Книж
ка цікавих фактів із історії української літератури». 
Літопис С. Величка -  результат величезної праці -  ви
йшов двома великими томами 1991 р. Помітний слід у 
творчій біографії письменника залишать ще два вида» 
ня -  чотиритомна антологія українського історичного 
оповідання «Дерево пам’я т і», впорядкована частково у 
співавторстві, та чудове видання «Д оля . Книга про Тара
са Шевченка в образах та фактах», над якою Валерій 
Шевчук працював з колегами сім років.

Значною віхою став вихід у світ 1994 р. двотомного 
видання «Стежка в траві. Житомирська сага» (видавни
цтво «Ф о л іо » ) -  підсумок багаторічної авторової праці. 
Наступного, 1995-го, побачив світ збірник історичних 
повістей та оповідань «У  череві апокаліптичного звіра», 
до якого ввійшли «Дерево пам’я т і», «Диявол, який 
є (Сота відьма)», «М іс ія », «Останній день», «Початок 
ж аху» (за два роки до того опублікований «Сучасніс
тю »), «Освітлена сонцем кімната».

1994-го журнал «Сучасність» надрукував повість 
Валерія Шевчука «У  пащу Дракона», 1996-го жур
нал «Березіль» подав його повість «Сім тітоньок велико
го музиканта», «Д зв ін » -  «Ю наків з вогненної печі», 
а «Дніпро» -  мікророман «Зачинені двері нашого „Я “ 
(Історії зі сну)» та ін. Помітною подією став і вихід по
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вісті «Око прірви» («Український письменник», 19 96 )- 
ще одна сторінка з життя українського середньовіччя, 
де є філософські, теологічні «виходи» на внутрішні 
суперечності християнського вчення. 1998-го у Львові 
побачила світ книжка повістей «Ж інка-зм ія», а 1999-го 
журнал «Дніпро» опублікував його інтелектуальний де
тектив «Закон зла (Загублена в часі)»; 2002-го з ’я 
вився роман «Срібне м олоко»1 та роман (сімейна хро
ніка) «Т ін і зником і», 2009-го -  «Книга історій. Син 
Юди» та ін.

Так само продуктивними були й наступні роки. Пев
ним підсумком цієї видавничої продуктивності став ро- 
ман-квінтет (на п ’ять голосів) «Привид мертвого дому», 
який становлять публіковані раніше в часописах «П ри
вид мертвого дому», «Зачинені двері нашого ,,Я“ », «Сім 
тітоньок великого музиканта», «Придивися до світу», 
«К олапсоїд »2.

Варто відзначити, що 1995-й -  це рік видання фун
даментальної праці «Козацька держава», де розглянуто 
історичне тло, на якому постала література тієї доби, 
літературознавчі аспекти, зокрема поезію та літописи 
як чинники нашого державотворення тощо; публікації 
журналом «Д звін » історичної повісті з любовним сю
жетом «Розсічене коло », уперше побудованої на істо
ричному житомирському матеріалі. А  ще у  перспек
тиві -  видання ґрунтовної праці «Київський Атеней. 
Мистецьке життя в Києві в Х У ІІ-Х У П І століттях. П о
езія. Проза. Драматургія. Графіка. Живопис. Архітекту
ра» -  про найменше знаний і найбільш масштабний мис
тецький період української історії. Адж е після видання 
«Аполлонова лютня. Київські поети Х У ІІ-Х У П І сто
л іт ь », підготовленого до друку у співавторстві з В. Мас
люком та В. Яременком, у Валерія Шевчука з ’явила
ся потреба поглянути на це мистецьке явище глиб

1 Див.: Тарнашинська Л . Шевчук, ще раз Шевчук, і знову Шевчук, 
або Щ е один кросворд із колапсоїдом // Тарнашинська Л . Презумпція 
доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. -  К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. -  С. 502-507.

2 Про цей роман, зокрема, див.: Мовчан Р. Світ ніколи не впіймає 
його // Шевчук В. Привид мертвого дому. -  К.: Університетське вид-во 
«Пульсари», 2005. -  С. 5-26.
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ше й ширше, застосувавши увесь багаторічний багаж 
письменника, перекладача, історика, медієвіста, знав
ця епох ренесансу та бароко, потреба, яка й зреалізу
валася в новому ґрунтовному дослідженні, підготов
леному до друку.

Солідним підсумком багаторічної архівно-пошукової 
й дослідницької роботи Валерія Шевчука після впоряд
кування тому «Д оля . Книга про Тараса Шевченка в 
образах та фактах» (1993), книги про Мазепу, стало 
завершення ним величезної праці у  трьох томах обсягом 
півтори тисячі машинописних сторінок «М уза роксо- 
ланська. Українська література Х У І-Х У І І І  століть. Ре
несанс і Бароко» (шпальти для її  публікації надав 
журнал «В ітчизна», а згодом видавництво «Л иб ідь» ви
пустило окремим виданням), де автор простежує літера
турний процес в історичному розрізі, дотримуючись ско- 
вородинівського принципу «селени» та універсальності 
бачення літературного життя минулих епох. І «К и їв 
ський Атеней», і «М уза роксоланська» є начебто про
довженням «Козацької держави» (1995). Так само по
важною віхою став вихід у світ ґрунтовних досліджень 
«Пізнаний і непізнаний Сфінкс. Григорій Сковорода 
сучасними очима» (2008), що певною мірою підсуму
вав працю письменника у царині сковородинознавства, 
«Суспільно-політична думка в Україні в X V I -  першій 
половині X V II століть» та ін. видання.

Тут слід наголосити на вельми вагомому внеску Вале
рія Шевчука у дослідження минулого нашого народу; 
письменник планомірно і на високому науковому рівні 
заповнює лакуни літературного й мистецького життя 
України минулих епох, аби показати високу духовну 
сутність і масштабність давньої української літератури, 
набутки якої, як це ми побачимо далі, живлять і прозу 
самого дослідника. Робота ця вельми напружена й копіт
ка, потребує як значної фахової підготовки, так і особ
ливого терпіння й працездатності. На його переконання, 
письменник має на професійному рівні знати історію 
своєї літератури всіх часів та епох, а оскільки доба 
Х У І-Х У І І І  століть була найменше досліджена, саме на 
ній він і зосередив найбільше уваги.
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Тож письменник, створюючи свою художню галак
тику, що захоплювала у свій радіус дедалі більше 
тем, часових пластів, типажів, писав кілька епосів: 
«Д ім  на гор і», «Три листки за вікном», а ще -  серію 
фантастичних повістей, які, проте, не переросли в епіч
ну цілість, хоча такий задум автор і виношував, і він 
мав би втілитися в епос «Дорогою в тисячу років» (п ізн і
ше під такою назвою вийшла Шевчукова книжка л іте
ратурознавчих розвідок). Передбачалося, що першою 
книгою циклу стане роман «Н а  полі смиренному» (напи
саний за «Києво-Печерським патериком» як травестія), 
над яким автор працював улітку 1978 р. А  що у твор
чому активі письменника вже були повість про події 
X V I ст. «М ісячний б іл ь », кілька творів, дія в яких 
відбувається у X V II ст. -  «Птахи з невидимого острова», 
«М ор », « Іл л я  Турчиновський», 1979 р. він «освоював» 
X V III  ст., а 1 9 8 1 -го -X IX  ст., то така перспектива ба
чилася цілком реальною.

Поетика повсякдення: 
філософсько-естетичний зріз
Неважко помітити, що майже в усіх творах Вале

рія Шевчука на сучасну тематику відтворено атмосферу 
околиці міста середньої величини, а кажучи конкрет
но -  Житомира, де народився і виріс письменник. В од
ному з інтерв’ю він зізнавався:

Житомир для мене -  місто, де тече моє Кастальське 
джерело. До речі, одна з моїх книг так і звалася: «Доли
на джерел». У  тій долині, біля річок Тетерева та Кам’ян
ки, стоїть моя батьківська хата, де й написано більшість 
моїх творів. Там я будував свій «Дім на горі» -  обитель 
свого духу, звідти взято багато тем для художніх творів. 
Буваю там часто, проводжу, здебільшого, літо. Житоми
ряни, на щастя, не впізнають мене в обличчя, більшість 
із них і не відає про моє існування, бо коли було б не 
так, то й незатишно мені там було б 1.

1 Таран Л. Будні та свята літописця: Розмова з Валерієм Шев
чуком // Гороскоп на вчора і на завтра. - К . :  Рада, 1995. -  С. 47.
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Герої його творів -  і віковічні мешканці цієї околиці, 
й недавні переселенці з села, а саме: люди, які вже від
живають своє (оповідання «Д ім », «Х м іл ь » ), інтелігенти 
трьох поколінь (герої повісті-балади «Д ім  на гор і», М и
рослава з «Крику півня на світанку»), інтелігенти в пер
шому поколінні (Віктор з «Крику півня на світанку»), 
робітники, які працюють на підприємствах у місті, але 
живуть у передмісті у так званому приватному секторі, а 
також люмпени міської околиці ( « П ’ ятий номер» з жи
томирської саги «Стежка в траві»). А ле  звертання пись
менника до цієї лакуни пояснюється не тільки тим, що 
він «родом» з отакої околиці, з роду шевців та столярів, 
засадничо постановив писати про те, що достеменно знає 
(і в цьому вбачає свою естетичну настанову), а ще й 
тим -  і це, підкреслює він, основна причина, — що про 
таке коло людей, живе, реальне коло, в сучасній україн
ській літературі не пише ніхто.

Тобто це той материк, який належить лише Валерієві 
Шевчукові і який він -  від книжки до книжки — посту
пово й наполегливо обживає, заселяючи його все новими 
й новими героями, розпросторюючи дедалі більше його 
духовний простір, дедалі щ ільніше заповнюючи його по
бутовими реаліями.

Творчість Валерія Шевчука, що розгортається на 
продуктивному щ ільному зближенні різних естетичних 
площин (як-то сувора реальність документальних дже
рел та «ідеології» й поетика бароко в їх  модерному за
своєнні й сучасних інтерпретаціях та конотаціях, кон
кретна зовнішня й внутрішня портретність прототипів 
і авторська інтерпретація психологічно мотиваційних 
чинників тощо), відповідно, ґрунтується на «реальності 
факту» (подієвого, колізійного, психологічно-емоційно
го), що вирізняється особливою Шевчуковою поетикою 
повсякдення. Є всі підстави означити її «гот ичним реа
лізмом » 1. У  цій площині апробованою оптикою бачення 
пластики повсякдення постає улюблений письменником 
прийом -  гротеск -  з його поетикою потворного, моторо

1 Бахтин М .  Рабле в истории реализма. Диссертация // Отдел 
рукописей Института мировой литературьі РАН . Ф. 427. Оп. 1. Д. 19. 
Цит. за: Паньков Н . Смьісл и происхождение термина «готичес- 
кий реализм» // Вопросьі литературьі. -  2008. -  Янв.-февр. -  С. 229.
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шного, помисливого -  як засіб найбільшого емоційного 
впливу на читача. Це досягається за допомогою згущен
ня, ущ ільнення банального, асиметрії портретування ге
роїв, апеляції до «психологічної готики» тощо.

Письменник випробовує буденністю не тільки своїх 
героїв, а й читача, мудро вважаючи, що саме повсякден
ня -  найкреативніша іпостась людського буття: воно « л і 
пить» із людини те, чим вона є насправді, чим може ви
явити себе в кризовій чи межовій ситуації вибору або, 
принаймні, дозволяє їй побачити свою малість, захлан
ність, духовну ницість.

У пізніших, великих за розміром, барокової структу
ри творах Валерія Шевчука, таких, як «Стежка в тра
в і», «Привид мертвого дому», «Роман ю рби»1 фактура 
повсякдення значно ущільнюється, не залишаючи ілю 
зій щодо того, що деструктивну його природу важко по
долати: це зазвичай не вдається людині слабкій, не здат
ній до внутрішнього зусилля над собою. Саме у цьому 
маргіналізованому просторі повсякдення «момент абст
рактного узагальнення, номінальності й типізації зведе
но до м ін ім ум у»2. Власне, це та рабліанська ситуа
ція максимально персоналізованого повсякдення, що її 
М. Бахтін означив як дійсність, що має «реальний інди
відуальний і, так би мовити, іменний характер -  це світ  
одиничних знайомих речей і знайомих лю дей»3. І Вале
рій Шевчук прагне максимально персоналізувати повся
кдення, що виявляється у великій кількості персонажів 
його великих за обсягом творів (зокрема, в «Романі юр
би» діє понад вісімдесят персонажів, які зв’язані між со
бою не тільки перехресними нитями співбуття в єдино

1 Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага. У  двох томах. -  
X .: Фоліо, 1994: Т. 1. -  494 с.; Т. 2. -  526 с.; Ш евчук Вал. Привид 
мертвого дому. Роман-квінтет. -  К.: Університетське вид-во «П уль
сари», 2005. -  600 с.; Ш евчук Вал. Роман юрби. Хроніка «безперспек
тивної» вулиці / Передм. Л . Тарнашинської / Бібліотека Шевчен
ківського комітету. -  К.: Університетське вим-во «Пульсари», 2009. -  
624 с.; 2-е вид. -  2009. -  736 с.

2 Вахтин М . Рабле в истории реализма. Диссертация // Отдел 
рукописей Института мировой литературьі РАН . Ф . 427. Оп. 1. Д. 19. 
Цит. за: Паньков Н . Смьісл и происхождение термина «готичес- 
кий реализм» // Вопросьі литературьі. -  2008. -  Янв.-февр. -  С. 488.

3 Там само.
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му часопросторі, а й перехресною оптикою бачення й ін 
терпретації тих самих подій), показати, що лише за 
допомогою рефлексування (часто -  лише потуги на ре- 
флексування у звичному розумінні цього слова), навіть 
якщо воно не «переступає» порогу буденної свідомості, 
окресленої рутиною й безпросвітністю існування, можна 
зрештою зробити спробу вийти за межі знечуленого ін 
диферентного буття. Цей процес пробудження самоіден- 
тифікації лише прокреслюється Валерієм Шевчуком 
як інтуїтивне відчуття персонажем ймовірності іншого 
способу життя, неусвідомлений потяг до відчуття се- 
бе-іншим (вищим духовно, кращим) -  те розуміння, яке 
раптом приходить, скажімо, до героїні оповідки «Сонце 
в тумані», яка лише краєчком душі діткнулася до іншо
го життя («Роман юрби»).

Безперечно, повсякдення має здатність уніфікувати, 
стирати розрізнення між людьми, стилем їх  поведінки. 
При цьому «обмін експресивностями», властивий суб’ 
єктам повсякдення, характеризується переважно відсут
ністю глибокої усвідомленої саморефлексії. За такої 
умови власне «Я »  сприймається й осмислюється хіба 
опосередковано у дзеркалі Інш ого  1. Саме тому повсяк
дення й характеризується великою кількістю  більших, 
менших і дрібних колізій, банальних міжособистісних 
конфліктів на рівні побутових сварок, пересудів, плітку- 
вання, пащекування тощо (див., зокрема, «Стежку в 
траві»2) і сприймається самими суб’єктами цього буття 
не просто як канва життя, а як неодмінна, невідворотна 
мова середовища, в якому приречена перебувати впро
довж цілого життя людина, яку ми, як правило, назива
ємо звичайною (чи простолюдином), або, як наголошує 
Валерій Шевчук, « людиною малою*. М ова буденності, 
актуалізована письменником, це, безперечно, мова сере
довища, яка має свою семантичну специфіку й певний 
емоційний колорит, а також фактор упізнаваності -  са
ме через те, незважаючи на інтимно-локальну топогра
фію повсякдення, що зазвичай обмежується у Вале-

1 Современньїй философский словарь / Под общ. ред. В. Кеме
рова. -  С. 519.

2 Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага. У  двох томах. -  
X .: Фоліо. -  1994: Т. 1. -  494 с.; Т. 2. -  526 с.
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рія Ш евчука передмістям Житомира, а то й однією його 
вулицею, є всі підстави говорити про художню візію ма
ргінального, проте насправді досить типового для нині
шньої України її психологічного «обличчя», гримаси 
якого часто недоступні дешифруванню художньою свідо
містю інших письменників.

Постульована письменником «відкрита» повсякден
ність його художньої галактики передбачає розімкнену 
буденність пересічної, звичайної людини. Прозаїк нама
гається зірвати маску з цієї профанної іпостасі буття, 
охудожнити її, естетизувати її  «вертикалі» й «горизон
та л і», аби людина, піднята у своїй буденності до рівня 
художньої репрезентації, могла краще усвідомити сенс 
свого існування, знайти приховані смисли в тому, що 
здається звичайним, сірим, а часто й непривабливим і 
безперспективним.

Так з ’явилися відомі вже читачам «Стежка в траві. 
Житомирська сага» (1994) та «Привид мертвого дому» 
(2005) -  обидва на сучасну тематику. Мені не раз доводило
ся чути з уст самого письменника про найбільшу справу 
його життя -  створення «Роману юрби», що його автор 
нині окреслює як «Х рон іку „безперспективної" вулиц і», 
який писався (краще сказати -  творився) упродовж к і
лькох десятиліть. Виношений в уяві, втілений в окремі 
«історії», що друкувалися спорадично в українських часо
писах, він розростався кількістю сторінок, творячи єдину 
цілісність, чекаючи свого благословенного часу у ш ухля
ді: у  тому потаємному місці, де чекали слушної нагоди 
(часом десятиліттями) й інші, тепер відомі й популярні 
твори письменника. І ось нарешті ця конкретизована 
письменницька мрія постає перед читачем у вигляді 
окремого ваговитого тому. Добре обізнана із законами 
структурування Шевчукової прози, яка укладається по
ступово, як, скажімо, з розрізнено друкованих свого ча
су в часописах творів постала 1994 р. його житомирська 
сага «Стежка в траві» чи виданий пізніше роман-квінтет 
«Привид мертвого дому» (2005), очікувала на подібний 
«стр ій » і цього разу. Однак «Роман юрби», багатообсяго- 
вий, багатоплановий, стереоскопічний, перевершив усі 
сподівання: це наш український варіант бальзаківської 
«комедії ж иття». Він, зрештою, як і попередні прозові
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«складні конструкції» Валерія Шевчука, ще раз потвер
див унікальну здатність письменника зусібіч «відчиту
вати» наше повсякдення, яке насправді є для митця не
вичерпним: саме це й допомагає йому творити художню 
«житомирську галактику», сконцентровану на локаль
ній території, але безмежно розширену за рахунок геро
їв, що її  «населяють» -  різнопроблємних, різнохарактер
них. Саме у цій, наближеній за часом подій до нашого 
сучасника прозі, найчіткіше й найскрупульозніше про
стежується опозиція людина / суспільство, художньо 
досліджена митцем на матеріалі епохи тоталітаризму.

Чому, зрештою, «Роман юрби»? Побудований за прин
ципом своєрідної саги, події якої локалізовані в просторі 
однієї вулиці (в даному випадку напрошується означен
ня, цілком нове для української літератури, -  вуличної 
саги), де все пов’ язано між собою видимими й невидими
ми нитями, все взаємозалежне й взаємоопромінене емо
ціями, різними енергетиками чужих душ, чужих думок 
і чужих вчинків, які найповніше відлунюють саме у 
цьому просторі, цей роман із його концептуальною 
назвою несе потужне смислове навантаження. Згадаймо: 
у  своєму автобіографічному творі «Н а березі часу», в тій 
його частині, яка має назву «М ій  Київ. Входини», 
письменник, зокрема, зазначав, що велика література 
твориться не для багатьох і, відповідно, ним ставиться 
проблема: юрба -  індивідуальність, яка здавна його хви
лювала: у цьому контексті він і декларує любов до «сірої 
істоти» з цієї юрби, тобто шукання в ній «хорошого і 
красивого»1. Саме окреслення геоперсонального просто
ру художньо-концептуальним терміном «ю рба » (слово, 
що в українській літературній мові веде свій «родовід» 
ще від «Енеїди» П. Котляревського, а самого Вале
рія Шевчука вразило тією сугестивною силою, що її 
вклала в нього Леся Українка при аналізі творів В. Сте- 
фаника) вказує на співіснування в одному просторі бага
тьох «Я » .  Власне, воно й окреслює простір і велелюд
ність, у якому можна розгледіти різні обличчя, почути 
різні голоси... Юрба у Валерія Шевчука -  не натовп,

1 Шевчук Вал. На березі часу. Мій Київ. Входини // Кур’єр 
Кривбасу. -  2003. -  № 166-169. -  С. 152.
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який сприймає реальність на рівні масової свідомості, 
інфікованої вождизмом і фанатизмом, а швидше -  юрма: 
як багатолюддя, багатоголосся (та поліфонія, що її 
М. Бахтін називає характерологічною ознакою роману), 
де попри гамір, шум і монотонність життя все ж 
вирізняється окремий індивідуальний голос, який ре
презентує хай і буденну, та все ж власну, окремішню 
свідомість, здатну бодай якоюсь мірою до рефлексій. Те
риторіальна «вузькість», географічне обмеження тут 
компенсується широкими часовими рамками, що охоп
люють долі мешканців нібито безперспективної вулиці; 
великою кількістю  персонажів, кожен з-поміж яких -  за 
всієї нібито їх  однорідності й подібності -  окремий світ. 
Попри те навіть, що майже кожен персонаж -  це «справ
ді сіра людинка» цього світу (Валерій Ш евчук) -  як, ска
жімо, головні персонажі оповідок «Чортиця» чи «М іся
цева Зозулька із Ластів ’ ячого Гнізда».

Такий темпоральний принцип Шевчукової праці за
свідчує не тільки його унікальну працьовитість, терпля
чість, а й мудру далекоглядність, доступність художньо
му баченню віддаленої творчої перспективи. Хоча, мож
ливо, у глух і 70-ті роки минулого століття він навряд чи 
й уявляв собі такий грандіозний прозовий «конструкт» 
із багатьох цеглинок-розділів (оповідок) публікованих 
час від часу фрагментарно в часописах. Очевидно, пись
менника у його великому задумі вела не просто письмен
ницька інтуїція, якій варто довіритися, аби колись та 
бути на білому коні, а й тверезий розрахунок на бачення 
віддаленої перспективи. Та ще вміння тією перспекти
вою творчо скористатися.

Вірний раз і назавжди обраній антропоцентричній 
концепції власної творчості, письменник обстоює право 
на приватність, заявлене персонажами роману, -  а са
ме воно «виростає» з поетики будня, постає як ви
окремлення з натовпу, безликої маси, як територія 
самодостатності індивідуума, хай навіть на «низь
ком у», профанному рівні.

У  буденності все, зрештою, «накриває нудьга»1, тото
жна відчуттю сірості й приреченості. Саме у буденності

1 Хамітов Н . Самотність у людському бутті. Досвід метаантро- 
пології. -  К., 2000. -  С. 157.
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дають про себе знати коліз ії внутрішньої самотності, 
а також, за Н. Хамітовим, нудьга в турботі та навіть 
у святковості. І водночас крізь кожен день прози
рає «спрямованість звільнитися від нудьги буденності, 
безмежний страх безмежної буденност і» 1. Проте одне 
залежить від іншого, випливає з цього іншого — так і 
твориться зачароване коло буденності як знецінення 
особистості, втрати (або нездатності віднайти) своєї іден
тичності. Тим-то постульовані Валерієм Шевчуком ек- 
зистенціали «нудьги », «абсурдності», «незбагненної ту
ги » тощо зрештою «розмиваються» концептом свободи 
вибору, що, безперечно, лежить уже поза межами повсяк
дення як «мети без мети». Оскільки саме нудьга пере
криває ш лях досягненню свободи, можемо говорити про 
творення письменником креативного простору повсяк
дення, де людина через випробування буденністю зреш
тою набуває (або й не набуває) саму себе.

Однак, як і зворотній бік Місяця, повсякдення має 
не тільки аспекти нудьги, а й * насолоду від відсут
ності відповідальност і»2, оскільки сама відповідаль
ність перекладена на спільноту, тим-то специфікою 
буденного виступає «домінанта інституційно-колектив- 
ного над особистісним»3. Попри те шістдесятники, зо
крема (і  особливо) Валерій Шевчук ставили перед собою 
художнє надзавдання: «розірвати» межі повсякдення 
як «чистого» філософського феномена, «охудожнити» 
його, актуалізуючи почуття відповідальності (за влас
ну долю, долю країни, нації тощо); намагалися «очис
тити» буденність від тотальної безликості, вивільнити 
пересічну людину із пут опідкореності Іншому та 
інш им », надати право насолоди саме від вибору та від
повідальності.

Інша опозиція проходить по л ін ії емоційного «за 
своєння» життя: будень / свято, де нового змісту набу
ває орадіснений будень. Саме на зламі ідеологізованого 
ритуалу свята як офіційної обов’язковості та зафіксова
ної у підсвідомості, сповненої сакральних сенсів риту-

1 Там само.

2 Там само. -  С. 155.

3 Там само. -  С. 157.
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алістики народного буття як святкування природи й 
людського духу шістдесятники розгортали власне семан
тичне наповнення хронотопів будня і свята. У  Ва
лерія Шевчука свято постає як подолання буденнос
ті — більше аніж розвага чи розрада: воно набуває ду
ховного виміру, закоріненого у традицію родоводу, що 
дає відчуття тяглості традицій та загальнолюдських цін
ностей (див., зокрема, «Барви осіннього саду», «Стежка 
в траві» та ін.).

Щ об перетворити повсякдення з об’єкта обсервації на 
об’єкт інтерпретації, письменник мусить виробити свій 
концептуальний підхід, що полягає насамперед в акту
алізації ідеї (ідейного задуму), зрозумілій читачеві. 
З цією метою Валерій Ш евчук часто використовує виді
ння як своєрідний «включений жанр», що набуває ста
тусу «екстатичної подорожі в душу героя »1, інтенсивно 
«працюючи» нібито зсередини психології свого персона
жа на власну концептуальну ідею. Саме видіння / марен
ня / сновидіння (скажімо, це УОХ другий: «Зачинені 
двері нашого „я “ . Історії зі сну» у романі-квінтеті «П ри
вид мертвого дому» та ін.), окреслюючи своєрідне есхато
логічне світовідчуття, за задумом автора, дозволяють до
сягти рівня «всезагальності й позачасовості»2. У  «Рома
ні юрби» таку концептуальну роль відіграють наскрізно 
вмонтовані у тканину тексту «Інтерполяції» (вставні ви
діння, що нібито являються оповідачеві), які претенду
ють на статус причетності. Як прикінцеві (до кожної з 
трьох частин роману) «заставки», вони вивершують ху 
дожній задум, урівноважуючи -  з одного боку, профанне 
монотонне буття, а з другого -  сакральну позачасовість 
ціннісних домінант, загальнолюдських пріоритетів, за
кодованих у хронотопі будня. Замикаючи в своєрідне 
кільце інтерпретованого смислу (тобто такого, що несе 
аксіологічне, до певної міри моралізаторське наповнен
ня) весь пласт повсякдення, що його подужав художньо 
«освоїти », естетизувати автор, ці міжтекстові «стяж ки» 
не тільки виступають «клейкою  речовиною» тканини

1 Бовсунівська Н . Основи теорії літературних жанрів. -  К.: Видав
ничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. -  С. 455.

2 Там само.
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тексту, а й несуть виразне духовне навантаження: нада
ють приземленому побутуванню героїв шанс побачити 
сенс у власному існуванні, що його, зрештою, «виво
дить» із природи повсякдення філософія, а на рівні 
повсякденної свідомості -  людська інтуїція (навіть якщо 
ця проблема залишається не осмисленою, а «засвоєною» 
на рівні внутрішнього відчуття); більше того, перейма
ють на себе ідеалістичну роль, розгортаючи картину гло- 
балістичної утопії вселенської гармонії 1.

«Розкопую чи» пласти буденності, часто неприваб
ливої, небогонатхненної, Валерій Шевчук наче зриває 
маску з самого повсякдення, розтаємничує його сакраль
ні й профанні первні, проникає у кожну клітиночку 
будня, в якому фактично формується осердя людини, 
відбуваються видимі й невидимі метаморфози, що їх  
здатне помітити не кожне око — хіба пильний погляд 
письменника. Автор «перевертає» обсервований ним 
будень із різних боків, мов магічний кристал, складає 
його мікроцеглинки, як дивовижну мозаїку буття -  і всі 
пазли майстерно зістиковуються не тільки композицій
но (і це заслуга автора), а й психологічно, коли ми 
з ’єднуємо у своїй уяві всі взаємообернені Я-оцінки і 
Я-погляди у фокусі власного сприйняття (і це вже за
слуга читача).

Маючи у  своєму творчому доробку понад сто тридцять 
п ’ять книжок, Валерій Шевчук, проте, застерігає, що не 
треба вражатися такою їх  кількістю, бо є з-поміж них і 
перевидання, й переклади на інші мови, а також пере
клади, здійснені самим письменником (не рахуючи тих 
видань, до яких він писав передмови, які, до речі, також 
є значними літературознавчими розвідками, як-от до ви
дання творів Г. Сковороди, М. Коцюбинського, В. Під- 
могильного). «Отже, — резюмує письменник, — оригіна
льних книжок у мене не так і багато: кілька десятків, 
у той час, як у світовій літературі є люди, що видавали 
сотні своїх книж ок». І так пояснює результативність 
своєї праці:

1 Шевчук Вал. Роман юрби. Хроніка 'безперспективної* вулиці. / 
Передм. Л . Тарнашинської / Бібліотека Шевченківського комітету. -  
К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2009. -  624 с.; 2-е вид. -  
2009. -  736 с.



176 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

...найбільша мені утіха -  якесь відкриття. Праця тоді 
солодка, коли нею захоплений, а я не роблю нічого без 
захоплення, притому -  до глибини душі. Все інше при
ходить саме. Коли ж щось зробиш достойне, від чого ді
стаєш душевну сатисфакцію, -  оце і є справжня винаго
рода. Користуюся приписом: «бери вершину, матимеш 
середину», отож середину я, на мій погляд, і маю -  це 
мене цілком задовольняє *.

Усі названі тут твори, що прийшли до читача у 
різні роки, найчастіше — з великим запізненням у ча
сі, вибудовують цілісну систему філософського осяг
нення буття української людини, пізнання її менталь
ності крізь епохи й часи -  на її тисячолітньому ш ляху. 
Можливо, до того спричинилося певною мірою те, 
що письменник і справді після довгого мовчання по
чав паралельно публікувати свої твори як історич
ної, так і сучасної тематики, начебто перекидаючи умов
ні містки через епохи, створюючи певні перегуки й 
асоціації, ведучи тим самим своєрідний діалог епох, 
у центрі якого -  завше людина рефлексуюча, бита сумні
вами між моральними максимами та поняттям гріха, 
людина, котра через болючі пошуки сенсу буття йде до 
самої себе.

Тож попри всі закономірності поглинання тоталітар
ною системою творчих індивідуальностей, Валерій Ш ев
чук став тим винятком, який довів, що і в мертвотному 
середовищі можливі оази вільного творення художньої 
прози, базованої не на ідеологічних, а на естетичних 
засадах.

Візія України Валерія Шевчука
Масив художніх творів Валерія Ш евчука являє 

нам вироблену систему художнього бачення світу, ц і
лісного філософського погляду на світобудову як кос
мічний універсум та людину в світі, зокрема її душу

1 Корнійчук В. Праця тоді солодка, коли нею захоплений до 
глибини душі... Інтерв’ю з Валерієм Шевчуком // Л іт. Україна. -  
1997. -  17 квіт.
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як мікрокосм з векторним протиборством добра і зла, 
осягненням сенсу буття. Його кількавимірна різно
жанрова проза, у якій простежено 300-літній розви
ток духовності українського народу, діалектику люд
ської, а саме української душі, від дохристиянських 
часів до новітніх, тоталітарних і постколоніальних, про
за цілком модерна за своїми художньо-стильовими озна
ками, дає панорамне уявлення про українську люди
ну як продукт специфічних історичних, національних, 
етнопсихологічних та соціально-політичних умов і її, 
цієї людини, власні потуги -  вдалі чи невдалі — вирвати
ся за межі екзистенційної буденної одноманітності та 
духовної убогості.

У  художньо-жанровому коді прози Валерія Шевчука 
завжди запрограмована значуща проблематика з її зага
льнолюдськими цінностями й орієнтаціями, цікавими 
цілому світові.

Осмислення історії відбувається таким чином у про
екції на вічні загальнолюдські цінності й проблеми, бо 
автор ставить собі за мету досягти не повної ідентичності 
у відображенні тієї чи тієї епохи на етнографічному рів
ні, а якомога повніше, цілісніше й глибше змоделюва- 
ти -  і то неодмінно в динаміці -  спосіб та рівень мислен
ня людей з їхніми тогочасними уявленнями про світобу
дову та її  закони, мораль та етику, пошуки сенсу буття, 
добро і зло, простежити систему їхньої ціннісної орієн
тації, зростання (чи й занепад) духовності в координатах 
певного історичного часу. Тобто відтворити -  чи вибуду
вати -  своєрідну «мисленну атмосферу», або, іншими 
словами, витворити «нову реальність», де можна якнай
повніше реконструювати людину минулих епох, просте
жити її  світовідчування, тривоги, болі, сумніви, боріння 
й прагнення. Оперуючи категоріями людського духу, 
письменник художньо-виразними засобами надає тій 
мисленній атмосфері епохи щ ільної духовної фактури, 
динаміки, стереоскопічності.

Людина у творах Валерія Шевчука -  завжди в до
розі (дорога -  як символ, наскрізна метафора), завжди 
у пошуку: себе, істини, сенсу буття, ш лях до чого не
простий і звивистий -  через самопізнання, осягнення 
добра і зла, розчарування, тобто постійну й велику
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роботу душі. І як результат -  маємо можливість не т іль 
ки відчути аромат давньоминулої епохи, а й те, як його 
герої «переживають» свій час. Письменник не просто 
механічно « вмонтовує» їх  в атрибутику тієї чи тієї епохи 
як носіїв тогочасної ідеології та моралі, а «поселяє» 
у ту «окрему дійсність», де мисленна атмосфера, сте
реоскопічність, багатовимірність створюються засобами 
міфу, притчі, символу, образу-алегорії, фантастичної 
трансформації об’єктивної дійсності та її гротескової 
деформації. Такі два виміри художнього бачення сві
ту -  реальний та фантастичний -  і допомагають витво
рити мікрокосм людської душі, яка завжди зостаєть
ся найголовнішим об’єктом художнього дослідження 
письменника.

Творчість Валерія Шевчука, за його ж визначен
ням (що потверджують і окремі дослідники, зокрема 
М. Павлишин), є антигоголівською, або, іншими сло
вами, антитезою до гоголівського позірного українст
ва, запереченням етнографізму. Вона проникає в архе- 
типи українського історично сформованого характеру, 
сутність і специфіку національного мислення. Звід
си -  незрідка відмова од традиційної манери письма 
(зокрема історична фантастика) і звертання до міфо- 
логем як художньо безпомильного способу проникнення 
в надра психології українського етносу, замкнутість 
його історичної прози на моделі універсальної кар
тини світу, що прийшла, зокрема, з барокових мистець
ких структур.

Шевчукова візія України засадничо заґрунтована у 
бачення світу як космічної світобудови, його універ
сальності і викликана настановою письменника про
стежити історію душі українця, котрий віками вибу
довував своє «Я » ,  здобуваючись у кінцевому підсумку 
на історичне зростання духовності -  уже на рівні ц і
ло ї нації.

У  центрі більшості творів цього письменника -  лю 
дина інтелігентна, високоінтелектуальна, точніше, зде
більшого -  це книжник, той тип українця, який тя
жіє до культурних, духовних сфер життя («Н а  полі 
смиренному», «Д ім  на гор і», «Три листки за вікном» 
та ін.). І не випадково автор наділяє своїх героїв при
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належністю до культури, а ще більше книжної твор
чості — таким чином він має необмежені можливості 
обсервувати у сфері людського духу, а не конкрет
ної історичної атрибутики, простежувати зростання 
людини духовно. Такі герої не тільки є носіями куль
турного коду свого народу, оскільки акумулюють куль
туру своєї епохи, -  вони мислять її категоріями і сприй
мають світ крізь призму своєї освіченості, інтелігент
ності, прагнення до самопізнання й саморозвитку. Щ е 
одна прикметна особливість: закорінені у соціокуль- 
турну дійсність своєї епохи, вони перебувають не т іль 
ки на марґінесі суспільного життя, а й у своєрідній 
опозиції, чим, власне, та їхня периферійність, мар- 
ґінальність і зумовлюється. Тож найчастіше Ш евчуко
ві герої виступають не рушіями подій, каталізаторами 
певних суспільних перемін, а вдумливими, мудрими 
спостерігачами, самовидцями, філософами й літописця
ми своєї доби.

Послідовний сковородинівець, котрий сповідує ф іло
софські й моральні принципи цього філософа як у твор
чості, так і в житті, Валерій Шевчук і вибудовує свої 
твори на сковородинівській основі: його герої у розрізі 
певного історичного часу завше націлені на пошуки іс
тини, осягнення сенсу буття, на досягнення гармонії із 
собою та світом — через добро та красу.

Наскрізна лін ія  творчих шукань Валерія Ш евчу
ка — протиборство добра і зла. Цю тему він розробляє у 
різних ракурсах і часових вимірах. З твору у твір пись
менник проводить думку про те, що добро і зло зосере
джені у самій людині, що вони іманентно властиві люд
ському буттю, і той ВІЧНИЙ ПОЄДИНОК МІЖ НИМИ У ЛЮДСЬ
КІЙ душі здатний або зруйнувати людину, вбивши у ній 
усе добротворче, або ж вивищити її над марнотностями 
цього світу. І тільки від самої людини, міри її  мораль
ності залежить, на користь першого чи другого буде 
зроблено той вибір. Свобода вибору і вибір свободи -  ще 
одна наскрізна тема творчості Валерія Шевчука (вті
лена, так би мовити, концентровано, зокрема, в повісті 
«Птахи з невидимого острова*).

Тобто письменник поставив собі за мету простежити 
зростання духовності свого народу історично, розібрати
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ся в еволюції його духовної структури. Причому, це 
навіть не завдання -  відтворити ту чи ту епоху, а над
завдання -  стилізувати мислення людини, її  мислитель- 
но-інтелектуальні потуги в контексті тієї епохи, яку він 
досліджує. І як наслідок -  у його прозі простежено ста
новлення ц ілої естетичної системи цінностей, духовної 
еволюції українця в історичній перспективі.

Специфікою досліджуваного матеріалу та особливос
тями письменницького хисту зумовлене тяжіння Вале
рія Шевчука до символіки, притчевості, алегорій, а фан
тастична трансформація об’єктивної дійсності потребує 
синтезу реального, романтичного та умовного ракурсів, 
що й допомагає йому органічніше відтворювати обшири 
людського духу, його трансформації та деформації, над
то зумовлені деструктивною суттю тоталітарного режи
му. Образи, витворені уявою письменника у його творах 
на історичну тематику, що концентрують у собі певну 
філософську символіку, співвідносячись із фактами ре
альної історії, підносять до рівня символу й факти цієї 
історії, а також кидають відсвіт і на події сьогодення, 
витворюючи відповідні паралелі.

Письменник також обсервує душу свого сучасника, 
що на ньому повною мірою позначилася деструктивна 
суть тоталітарного режиму, за якого було поруйновано з 
таким трудом вибудувані століттями духовні структу
ри й засади морально-етичного кодексу вільнодумного 
українського народу. Саме з творів на сучасну тематику 
постає панорама українського життя другої половини 
X X  століття з наскрізною апологетикою дому, екзистен- 
ційною свободою вибору -  навіть в умовах несвободи, з 
його, без перебільшення кажучи, шекспірівськими при
страстями, новітніми шекспірівськими трагедіями, які, 
проте, виявляються швидше у сфері духу, з екзистенцій- 
ним відчуттям самотності й прагненням вирватися з 
капсули власного «Я » .

Роблячи безжальний розтин цього розгармонізова- 
ного світу, автор прагне подати максимально адекват
ну картину розладнаної реальності. Ц я його орієн
тація на осмислення кожної клітинки нашого перевер
нутого, спотвореного, абсурдного у своїй суті життя, 
кожного поруху враженої й ураженої злом, безсиллям,
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зневірою, а зрештою -  і бездуховністю, душі, яка усе 
ж прагне наповнення існування бодай якимось сенсом 
і добром, викликана бажанням побачити в людині лю 
дину -  попри все. Письменникові близька та екзистен- 
ційна модель світу, за якою кожна людина — цілий світ, 
кожна людина — самодостатня, і таку людину він нама
гається зрозуміти, вважаючи найвищою місією літерату
ри людинознавство.

Тут уповні розкрився хист Валерія Шевчука як 
синтезатора традиційних художніх набутків зі сти
льовими пошуками прозаїків європейської школи, як- 
от засад французьких екзистенціалістів, ґолдінґівсь- 
кої манери письма в стилі англійських притч, знайшли 
свій вияв засвоєння ним фолкнерівських прийомів тво
рення власної художньої галактики, тяжіння до «м а
гічного реалізму», химерної прози, що визначає ча
сово-просторові структури латиноамериканського рома
ну тощо.

Реальність слугує для письменника лише тим ґрун
том, на якому вибудовується «друга дійсність» або, ін 
шими словами, «нова реальність» (Б.-І. Антонич). Тобто 
він народжує свою власну, або «нову реальність» -  ви
твір його системи художнього бачення світу й творчої 
уяви, фантазії. Це той художній мікросвіт, та галак
тика, що може зродитися лише в його уяві -  і нічиїй 
більше. Йдучи за ірраціональним у акті творення *, про
заїк витворює нову дійсність або, як це він сам називає, 
естетичний надсвіт. Тож якраз у «сутичці» реального 
й вигаданого (за Райсом) і відбувається «відкриття» 
письменником нових естетичних площин, наюодження 
тієї живої реальності, «нової реальності» Валерія Ш ев
чука, яка -  через образну трансформацію мислення, ме
тафоричне, притчеве бачення світу в його складності 
й універсальності — і дає нам зразки творів глибокого 
філософського насичення, широкого духовного просто
ру, різних буттєво-часових вимірів.

1 Див.: Тарнашинська Л . Прояви ірраціонального та інобуття в 
прозі Валерія Шевчука // Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. 
Абрис сучасної літературознавчої концептології. -  С. 292-303.
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Філософські універсалі!: 
компаративний вимір
Якщ о Йокнапатофська сага В. Фолкнера -  це по

бут маленького округу Йокнапатофа, створеного твор
чою уявою письменника на американському півдні в 
штаті Міссісіпі, недалеко від тих місць, де народився 
і виріс Фолкнер, то Шевчукове захоплення фолкне- 
рівською манерою творення художньої галактики мето
дом «поселення» своїх героїв в одну місцевість з часом 
зреалізувалося композиційним об’єднанням раніше на
писаних ним повістей в один сюжетно розгалужений 
твір, де розкриваються долі людей, об’єднаних як сп іль
ною територією, так і певним буттєвим укладом з усім 
комплексом традицій, звичаїв, морально-етичних норм, 
психологічних порухів тощо. Тобто художня галактика, 
витворена уявою письменника, -  це не тільки якась реа
льна чи змодельована, досить локальна, умовно кажучи, 
географічна територія, заселена тими чи тими вигадани
ми чи прототипізованими героями з їхнім  житейським 
досвідом і колізіями, а універсальна територіально- 
духовна галактика, своєрідний просторово-ментальний 
універсум, що є своє- рідною моделлю реального життя у 
його мистецьких образно-пластичних формах.

Своєрідність такого творчого методу полягає в тому, 
що знайомство з одним твором передбачає знайомство 
з рештою творів циклу, принаймні з частиною його. 
А  що письменника тривалий час не друкували, і твори 
його роками лежали «в  ш ухляд і» або публікувалися у 
часописах лише частково, то згодом й «укладалися» в 
своєрідні цикли, як-то цикл фольклорно-фантастичних 
оповідань з преамбулою, що витворили роман-баладу 
«Д ім  на гор і»; диптих «Двоє на березі»; видрукуваний 
1986 р. роман-триптих «Три листки за вікном», який 
становлять написана ще 1968-го повість « Іл л я  Турчи- 
новський», створена 1979-го повість «Петро утеклий» та 
повість «Л іс  лю дей», що стала завершенням задуму аж у 
1981 р., оскільки історичні Шевчукові романи «об
живали» не так одну певну територію, як певний ду
ховний простір українства, розтягнений у  часі протягом
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кількох століть, -  і в цьому специфіка творчості цього 
письменника.

Та найпоказовішою щодо використання фолкнерівсь- 
кого методу творення художньої галактики стала саме 
житомирська сага «Стежка в траві», яка творилася з 
1967 р. по 1990-ті, приносячи її авторові справжнє щас
тя тим, що раптом герої з досі юозрізнених повістей, пе
ретинаючись стежками, інтересами, подіями, долями, 
склали одну книгу, книга ця -  саме та, про яку Валерій 
Шевчук мріяв у юності разом з братом — ті мрії письмен
ник відносить до кінця 50-х чи початку 60-х років 
(метод, пізніше використаний і в «Романі ю рби»). Про
заїк, сам того, можливо, не усвідомлюючи, поступово 
писав одну велику книгу -  писав фрагментами («вон и  
виникали в мені спонтанно, приходили, як вода, погли
нали мене...»). Передруковані, вони або частково пу
блікувалися у часописах, або здебільшого залягали в 
шухлядах. Та письменник був певен, що ніщо не є 
марною працею:

Я зрозумів: великі розміром твори, можливо, й повинні 
отак складатися -  як гора із вулкану, котра стає горою 
після цілого ряду різночасових вивержень. Треба тільки 
дочекатися святого моменту, коли якийсь стрес (яким 
у першому випадку стала чорнобильська катастрофа -  
Л. Т.) примусить весь цей розрізнений і спонтанно видо
бутий матеріал злитися в єдину художню форму, в єди
ний сплав *.

Якщо американський прозаїк, не маючи глибинного 
історичного кореня, не будучи закоріненим у традиції, 
змушений був творити власну — вигадану — художню мо
дель, виходячи з глибоких аналітично-філософських 
роздумів (його концепція ґрунтується передусім на раці
ональних узагальненнях), то художній хист Валерія 
Шевчука живиться насамперед соками рідної землі та 
реаліями довколишнього буття. Така паралель, очевид
но, є правомірною з огляду на те, що творчість обох 
письменників має певну подібність як за філософським 
насиченням, шляхами розв’язання комплексу мораль

1 Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага: У  2 т. -  Т. 1. 
Сад житейський думок, трудів та почуттів. Автобіографічні заміт1 
ки. — X.: Фоліо, 1994. -  С. 80-81.
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но-етичних проблем, так і за композиційними прийома
ми організації матеріалу, архітектонікою твору і, відпо
відно, за стилістичною манерою письма, зокрема образ
но-пластичними засобами творення отієї паралельної 
мистецької дійсності.

Йдеться також про сповідування обома прозаїками 
подібної концепції часу, створення художньо-образними 
засобами схожої «фактури часу», яка й робить оту «нову 
реальність» об’ємною, стереоскопічною. Фолкнер твер
див, що для нього не існує людини, яка була б сама по 
собі, для нього людина завжди деяка сума її минулого й 
сучасного з проекцією на майбутнє. Користуючись та
кою, умовно кажучи, фолкнерівською концепцією часу, 
а вірогідніше, паралельно «вийшовши» на таке саме від
чуття цієї філософської категорії, Валерій Шевчук, як і 
його американський попередник, ум іло створює відчут
тя неперервності та об’ ємності процесу життя: він розби
ває хронологію часу, перемішуючи минуле з сучасним, 
що допомагає показати вплив минулого на сучасне, на 
відміну од, скажімо, К. Гамсуна, хронологічно послідов
ного у розвитку сюжетної л ін ії. Такі часові зміщення, 
висвітлення тих самих явищ і подій у  різних ракурсах 
викликають, ясна річ, і ускладнену стилістику (що та
кож певною мірою споріднює творчу манеру Шевчука із 
манерою письма Фолкнера, котрий, показуючи одну й 
ту саму подію у сприйнятті різних героїв, прагнучи охо
пити однією фразою минуле і теперішнє, вдається до 
складних синтаксичних конструкцій), покликану ство
рити внутрішній, напружений рух у творі. Тож обом 
прозаїкам властиве прагнення творити таку художню 
структуру, яка жодною мірою не давала б відчуття 
простоти, що її не дає і саме життя. І якраз через філо
софську категорію часу це і найцікавіше (хоч, може, 
не найлегше) зробити.

Як уже зазначалося, свої твори на історичну темати
ку Валерій Шевчук називає історичною фантастикою -  
незважаючи на витворювану ним щ ільну фактуру реалій 
тієї чи тієї епохи, згущену, фізично відчутну духовну 
атмосферу минулого. І в цьому він близький до В. Ґол- 
дінґа, котрий також заперечує приналежність своєї по
вісті «Ш п и ль» до історичного жанру, вважаючи основ
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ними не часові, а філософські її координати. Власне, на 
тому наголошує і Валерій Шевчук; для нього історична 
епоха є не об’єктом художнього дослідження, а тільки 
тим історичним тлом, на якому розгортається не стільки 
зовнішня, скільки внутрішня «д ія » -  пошуку сенсу бут
тя, свого істинного «Я »  у  системі морально-етичних, 
філософських координат.

Тож досліджувати «нову реальність» Валерія Ш евчу
ка, а на її  основі -  вибудовану ним засобом творення ун і
версальної картини світу художню галактику, розді
ляючи його прозу на історичну та сучасну, ясна річ, 
неправомірно, бо подібне дослідження можна прово
дити лише у всіх взаємозв’ язках створених ним текстів 
і підтекстів, оскільки одне органічно «виростає» з ін 
шого, становлячи єдиний світоглядний масив та від
биваючи Шевчукову концепцію бачення світу й людини 
в ньому.

На Валерія Шевчука як дослідника й глибокого 
знавця культури епохи бароко 1 не могли не вплинути 
барокові мистецькі структури, зокрема така, як універ
сальна картина світу (письменник присвятив цій темі 
окрему статтю). Основний принцип, на якому вона базу
ється, -  це принцип висхідної л ін ії, коли ціле твориться 
через часткове. З цього погляду можемо розглядати ес
тетичну структуру, скажімо, тієї ж «Стежки в траві», як 
таку, що «тримається», за спостереженням Р. Корогод- 
ського, на трьох «поверхах буття», а саме: екзистенцій- 
ній сірості, з якої намагаються втекти батько і син Воло- 
шинські («Ж и ття  та пригоди Віталія Волошинського, 
писані ним самим»), кризі інтелігенції в умовах тоталі
тарного режиму («Б ілец ьк і»), «розквіті» люмпенства, 
культивованого учорашніми селянами на ґрунті чужого 
їм за духом міського середовища з його розмитими мора
льно-етичними нормами, що неминуче відчужує людину 
од предковічної природної сутності ( « П ’ ятий номер»). 
«Замикає» все те -  сам автор з його образно-метафо
ричною системою та філософськими вислідами.

1 Див. зокрема: Солецький О. Валерій Шевчук -  дослідник та 
інтерпретатор українського літературного бароко: Автореф. ... дис. 
канд. філол. наук. -  Івано-Франківськ, 2008.
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З цих тематичних блок ів  або «частковостей », як, 
власне, і з окремих, названих вищ е творів, з ’ єднаних 
єдиною авторською концепцією  саме з допомогою тих 
образних структур та узагальнень, і вибудовується арх і
тектоніка ж итомирської саги, та романна ц іл ість , єди
ний епічний універсум, покликаний явити систему х у 
дож нього світобачення письменника у  всіх ї ї  естетич
них, ф ілософ ських та стильових зв ’язках.

Яскравим прикладом  творення ц ілісного, ун іверсаль
ного через часткове є вплетення в худож ню  тканину 
повісті « І л л я  Турчиновський» сер ії окремих оповідей- 
притч, об єднаних сп ільною  назвою «М удр ість  предко
вічна» ( «Р о з у м »,  «В о л я », «Горди н я », «Заздр ість», «О та
р а », «П овстри м н ість »), як і у  сукупності й утворюють 
ту мисленно-ф ілософ ську конструкцію , на як ій  трима
ється ідейний стриж ень твору, -  твору, який і сам є од
нією  з Ш евчукових притч. Тобто окрем і притчі про певні 
риси лю дської вдачі вибудовують повість-притчу про по
кликання лю дини у  цьом у світі, а повісті « І л л я  Турчи 
новський », «П етро  у тек ли й » та «Л іс  лю дей, або „Ч орна 
книга“ К ир іяка  Автомоновича Сатановського», склада
ючи триптих «Т р и  листки  за в ік н ом », у  свою чергу, 
витворюють роман-притчу про вічн і пош уки людиною 
істини та сенсу буття.

Ж итом ирську сагу «Стеж ка в траві» хоч і написано за 
законами еп ічного ж анру в оповідній манері, однак не
важко помітити, щ о ї ї  створено за принципом монтажу: 
з окремих сю ж етних блок ів , епізодів, сцен тощ о вима
льовується буттєве тло  т іє ї «ново ї реальн ост і», змодельо- 
ваної уявою  автора. Такий прийом насичення худож ньої 
фактури методом колаж у, ясна річ, повною мірою на
кладається на матрицю ун іверсальної картини світу з ї ї  
законами «р у х у »  від часткового до ц ілого , від окремого 
до узагальню ю чого.

Так само «працю є» на творення ун іверсальної карти
ни світу й ун іверсалізац ія  ситуацій: тобто те, щ о в ідбу
вається у локальн ій  м ісцевості ж итомирської околиц і, 
проектується в ц ілом у  на українське сусп ільство; знову 
ж  таки -  ун іверсалізац ія Ш евчукових героїв, — і то ма
ється на увазі не т ільк и  те, щ о часом один герой об ’єд
нує к ільк а  творів, скаж імо, той ж е В італ ій  Волош инсь-
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кий, котрий зцементував авторську ідею у  «С теж ц і в 
трав і», а й, зокрема, та обставина, щ о письменник незрі- 
дка дає своїм героям сим волічн і, ун іверсальн і прізвищ а, 
як-от Сатановський чи Пустовойтенко. Так  само набува
ють ун іверсальності образно-алегоричні назви творів, а 
почасти в них назви розділів  тощо.

Та це, так би мовити, зовніш ній, архітектон ічний (за 
винятком, зрозум іло , метафоричності пр ізвищ ) вияв по
будови худож нього твору за принципом ун іверсальної 
картини світу. Я кщ о ж  замислитися про внутріш ню  від
повідність чи сп івзвучність ї ї  компонентам складових 
Ш евчукової худож ньої галактики , то варто наголосити 
й на двох духовних парадигмах або «п овер хах » ж ито
мирської саги Валерія Ш евчука, що їх  Р . Корогодський 
образно називає небом та землею , — як типовому прикла
ді барокової поетики: поєднання високого й низького. 
А л е  це не просто умовний поділ св іту на дві р івновеликі 
площ ини. В ідповідно до Ш евчукової світоглядно-есте
тичної системи небо тут уособлю є поривання лю дини, 
певного типу Ш евчукового героя до високого, духов
ного -  як  намагання вирватися з лещ ат екзистенційної 
сірості та вбогості й утекти з порож нечі самотності в 
естетичний надсвіт, а з е м л я — ту саму екзистенційну 
приземленість, замкнутість лю дини в оболонц і своєї 
індивідуальності, зациклен ість на екзистенц ійних по
требах власного « Я » ,  б ільш е того, виродж еність у  л ю 
дині лю дського, домінування у  ній низьких, тваринних 
інстинктів, нерідко «освячених» порухом  зненависті. 
Ц ей  дуалізм , урівноваж уваний письменниковою сис
темою пош уку сенсу ж иття й покликання лю дини — уж е 
на рівн і «н еба » й «з е м л і»  або, радше, «р а ю » та «п ек ла » 
в душ і самої лю дини, -  і витворює у  своїй д іалектичній  
єдності ту  внутріш ню, духовну ц іл ість , що й визначає 
ф ілософ ську поліф онію  не лиш е цього, а загалом  кож 
ного Ш евчукового твору.

О ск ільки  Валерій  Ш евчук поруш ує у  своїй творчості 
значущ і загальнолю дськ і, загальном оральн і проблеми, а 
герой його у  болісних ш уканнях істини й свого лю дсько
го призначення проектується на «в іч н і»  інтерлітератур- 
н і теми, то, очевидно, можемо твердити, щ о таким 
чином через галерею  своїх персонажів, як і є носіями
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певних характеротворчих «компонентів», автор про
понує власну ментальну візію України, а через низку 
подій і ланцюг окремих колізій  на тлі тих чи тих істо
ричних епох -  свій цілісний, універсальний образ Укра
їни, а далі, за цим же бароковим принципом творен
ня цілого через часткове, і моделюється універсальна 
картина світу.

Причому, навіть якщо письменник беззастережно 
«вбудовує» свого героя в конкретний історичний пласт, 
як то бачимо у романі-триптиху «Три листки за вік
ном», основним для нього є духовний простір, у якому 
напруженіше розвивається внутрішній, аніж зовнішній 
сюжет, його більше цікавлять мислительно-інтелектуа- 
льн і потуги героя, аніж хронологічний перебіг конкрет
них історичних реалій. Те саме бачимо і в творах сучас
ної тематики, позбавлених суспільно-політичного тла, 
де соціальне подається лише через переломлення у пси
хології персонажів.

Тож уникаючи прямих «виходів» на якісь суспіль
но-історичні процеси, Валерій Шевчук

шукає неторовані шляхи для виявлення розмаїття склад
них історико-суспільних процесів через крайні кри
зи особистості, коли викреслюються найпотаємніші мо
тиви людської поведінки. Вчинки, тільки вчинки ста
ють об’єктивізацією реальності, а словами тчеться тло, 
атмосфера, за яких проявляються ті чи ті параметри 
людини

Тобто людська поведінка, всі людські вчинки та 
душевні порухи так чи інакше детерміновані тими істо
ричними й суспільними процесами, на тл і яких і вияс- 
кравлюється окремо взяте людське життя у всьому ком
плексі його морально-етичних, психологічних чинників. 
Так, за колізіями, що розгортаються в родині Білецьких 
та Волошинських, за складним плетивом стосунків, а 
надто -  рефлексій, в їхн ій універсальній поєднаності по
стає панорама повоєнної України у її художній інтерпре
тації, вільній од ідеологічного «каркасу», властивого пе
реважній більшості літературних творів.

1 Корогодський Р. Втеча від самотності, або Апологія рідного дому: 
Вступ, слово // Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага: У
2 т. -  Т. 1. -  С. 13.
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Отже, історія України в художній інтерпретації Вале
рія Ш евчука також викладається методом універсальної 
картини світу: від часткового -  до цілого. Ось яку «істо
ричну формулу» виводить шістнадцятирічний Віталій 
Вол ошинський:

Наша історія -  це не хроніки війни одне з одним, не ви
клад наших незлагод, це історія будівництва одного з 
мільярдів мікросвітів. А  будівником його є не тільки ма
ти, як здавалося мені раніше, а всі ми, бо ми будуємо не 
тільки дім, у якому нам жити, а передусім самих себе. 
Будуємо самих себе у злагоді чи не в злагоді з тими, хто 
живе поруч, і тим самим будуємо нас, як спільність, ко
тра також є раз назавжди дана

Його ж устами письменник стверджує й те, що немає 
великого без малого, що всі малі історії — це тіні історій 
великих, а найбільша з великих історій -  це історія люд
ської душі.

А  далі, якщо йти за цією моделлю, -  українська істо
рія у всіх її  філософських вимірах, морально-етичних 
екстремах постає на загальноєвропейському тлі, тобто 
національне переростає у світове, а наші суто українські 
проблеми з огляду на універсальність філософських, мо
рально-етичних проблем виростають до значущості зага
льнолюдських.

Із середньовічних часів в українській, та й загалом 
світовій літературі (зокрема, це бачимо на прикладі спі- 
льноєвропейських «Лю цидар іїв ») універсальна картина 
світу нерідко вибудовувалася у формі уявлень про землю 
загалом та життя на ній. І наш сучасник Валерій Ш ев
чук не цурається, коли то виправдано художнім за
думом, описів рідної землі, надто того куточка її, який 
є його батьківщиною -  через те на сторінках його тво
рів, особливо сучасної тематики знаходимо житомир
ські пейзажі, фантастичні народні оповідки, легенди 
тощо про тварин, казкові неймовірні перевтілення, а 
також сьогоденні побутові реалії, що дають уявлен
ня про специфіку та усталений уклад життя. Універ
салізація описів природи, яка в письменника не має

1 Шевчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага: У  2 т. Життя 
та пригоди Віталія Волошинського, писані ним самим. -  Т. 1. - 
С. 393-394.
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конкретних, виразно-неповторних прикмет, виправда
на авторським намаганням піднести її до рівня філософ
ської категорії, метафори, тобто універсального, син
тетичного образу.

Послуговуючись бароковим інструментарієм творен
ня універсальної картини світу, Валерій Шевчук, як 
правило, іде від часткового до образу цілого (й навпаки: 
знаходить часткове в цілому), прикладом чого є зобра
ження отієї художньої мікрогалактики, локальної міс
цевості, а саме — житомирської околиці, яка й витворює 
Ш евчукову візію України, тобто цілісний образ через ча
сткове, свідомо локалізоване. Так само, міфологізуючи 
свого провінційного героя, письменник, власне, витво
рює образ того типу українця, який він найглибше знає і 
який, на його думку, віддзеркалює ментальність значно
го прошарку українського суспільства, скажімо, тенден
ції його люмпенізації, що виразно простежується в 
«П ’ятому номері» (сага «Стежка в траві»), тобто спосте
рігаємо ту ж таки універсалізацію образу.

А  вже від моделювання часткового (локальна терито
рія, межі якої окреслені художньою уявою письменни
ка) автор іде до осягнення цілого, тобто своєї візії Украї
ни. В описах тих житомирських околиць, чи то берегів 
ріки, чи то вуличок та приміських кварталів, вгадується 
загальне «обличчя» тієї України, яку охоплюють пись- 
менникове око й душа.

Дуалістичне поєднання полярних понять «неба» й 
« з е м л і » - ц е  ще й бачення світобудови як космічного 
універсуму, з єднаного парадигмою людської душі з її 
«раєм » та «пеклом », -  що його письменник прагне зусі
біч дослідити засобами художньої прози, виробивши 
власну систему світоглядного узагальнення. Оте бароко
ве усвідомлення людиною своєї малості й безпорадності 
у безмежжі всесвіту, космізм світовідчуття, перейня
тість трагічною неспівмірністю вселенського макрокос- 
мосу й мікрокосмосу людської душі знайоме більшості 
героїв Валерія Шевчука.

Уж е в перших своїх творах Валерій Шевчук вдається 
і до такого «наповнення» універсальної картини сві
ту компонентом космізму, як, сказати б, сферичність, 
округлість світу, що виразно засвідчує, скажімо, повість
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«Середохрестя». Мотив безконечності виразно звучить і 
в романі-баладі «Д ім  на гор і». Автор подає картину світу 
як певної округлості, кулі, всередині якої тече розмірене 
вічне життя -  без початку і без кінця, -  через транс
формоване сновидінням почування одного із своїх геро
їв. Таке ж космогонічне відчуття світобудови як певного 
кола без початку й кінця письменник потверджує і варі
ативними розмислами у своїх наступних творах, як це 
бачимо, скажімо, у романі-триптиху «Три листки за вік
ном», зокрема в першій повісті « Іл л я  Турчиновський».

Письменник устами своїх героїв утверджує думку, 
яка від твору до твору розвивається й розгалужується, 
трансформуючись у образи-символи, наскрізні метафо
ри, а саме: що все суще на землі замикається у коло. 
І, як спостерегла дослідниця С. Андрусів, картина сві
ту (додамо -  світу універсального) на сторінках повісті 
« Іл л я  Турчиновський», що побудований як «роман ве
ликої дороги», початок якої неминуче зливається з кін
цем, -  це поєднання округлих замкнених площин -  від 
голубої «миси неба» до замкненої символіки дороги, і 
від неї -  до кола як замкнутості пошуків істини (на
приклад, у юнакові, котрий вирушає у мандри, узявши 
з собою книжку, Іл ля  впізнає самого себе)1.

Тобто подорож, дорога героя звичайно має «ун і
версальне значення життя і пізнавання себе» (Л . За- 
леська-Онишкевич). І оте Олізарове відчуття « замкну
тості в яйце», і вимовлена старим Розенрохом фра
за про те, що все треба починати спочатку (повість 
«Птахи з невидимого острова»), і округлість самого ост
рова, замкненого округлістю води, і порівняння цього 
острова з пеклом, яке, в свою чергу, має сім к іл, і навіть 
колоподібне плетиво павутиння -  усе це той набір за
собів, з допомогою яких твориться такий компонент 
вибудовування універсальної картини світу, як округ
лість світу, безмежність та циклічність, універсальність 
світобудови.

Розлита в просторі художньої мікрогалактики потуж
на «сонячна енергія» та космізм світовідчуття людини 
спостережливої, якою і є герой Шевчука, — все це й ви

1 Андрусів С. У  ліс і людської душі // Жовтень. -  1988. -  № 1. -  
С. 108.
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творює вселенський безмір космосу, перед лицем якого 
цей герой (як і, до речі, герой Т. Осьмачки) екзистенцій- 
но відчуває свою малість й гостро переймається трагіч
ним усвідомленням своєї беззахисності.

Згадувана вже парадигма людської душі з її  різнопо- 
люсовими мікрокосмічними «небом» і «зем лею » як 
віддзеркаленням макрокосмосу -  найблагодатніше поле 
для художньої обсервації людських характерів таким 
знавцем людської психології, яким є Валерій Шевчук. 
Тож дуже характерним є для нього використання ун і
версальної картини світу у мікрокосмічному вимірі, а 
саме: звертання до раю й пекла в людській душі. Щ о
правда, конкретним уособленням образу останнього є 
невидимий острів у повісті «Птахи з невидимого остро
ва». Відповідно до того, як у  Данте Бог існує в трьох 
іпостасях -  сили, розуму й любові, у цьому витвореному 
уявою письменника пеклі існує трійця демонів в особі 
Білинського, Розенроха і Павучихи, що виконують по
дібні функції.

Проте насамперед письменник бачить оті рай і пекло, 
«небо» й «зем лю » у людській душі; звідси -  векторне до
слідження людських вад і чеснот, що поділяють людей 
на вірних і праведних, ідеальних і неправедних. Та, як 
правило, він не вдається до такої чорно-білої одно
значності, а завше бачить людську душу як арену 
боротьби між добром і злом, у якій і відбуваються як 
самопізнання, так і самодоростання, духовне еволюці
онування, саморозвиток. Іншими словами, об’ єктом ху 
дожнього дослідження Валерія Шевчука є мікрокосм і 
віддзеркалений у  ньому макрокосм; тобто універсальна 
картина світу в космічному обширі. Широко вдається 
він і до такого компоненту універсальної картини світу, 
як антитеза «життя і смерть».

Дуже посутнім є для Валерія Шевчука вузол проблем, 
що їх  можна означити, як людина і родовід або те, що 
ми розуміємо під поняттям «апологія дому». Шевчукові 
герої мають власний дім на околиці як місце для осідку, 
для спокою, зрештою, для гармонії, бо міські, «інкуба
торні» форми буття для них неприйнятні, вони прагнуть 
« осіст и » на своїй землі надійно і залишити *міцно осі
лих діт ей» (Валерій Ш евчук). Проте він заперечує дум
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ку, нібито його герої відчувають недовіру до великого 
міста, неприязнь з ’являється в них тільки тоді, коли та
кі обжиті століттями околиці це місто руйнує. Цей особ
ливий тип мешканця околиці зі своїм психологічним 
комплексом і стає об’єктом художньої обсервації.

Письменник активно використовує у різних інтерпре
таціях «мандрівний» у світовій літературі мотив блудно
го сина. Так, герой повісті «Птахи з невидимого остро
ва» Олізар потрапляє на чудернацький острів, повертаю
чись додому з турецького полону. Блудним сином можна 
назвати й Івана Пустовойтенка, героя повісті «Г ість 
удома», котрий пройшов такий драматичний і виснаж
ливий ш лях із заслання до рідного порогу. Такими ж 
«блудними синами» є й герої «Стежки в траві»: Силь- 
вестр («Б ілец ьк і»), а також блукальці Микола та Андрій 
( « П ’ятий номер»), хоча кожен із них з різною мірою 
глибини здатний усвідомити всю значущість тієї апо
логетики.

Характерним є для письменника й послаблення при- 
чинно-наслідкових зв’язків -  власне, як одна з ознак, 
що визначають стильову манеру притчі: автор нерідко 
вдається до часових зміщень, аби опукліше показати 
якийсь порух душі свого героя, його рефлексивні роз
мисли. Адже для притчевої розповіді важливішою є лю 
дина не в системі реалій, а в системі філософських коор
динат, та «мисленна» атмосфера, духовний простір між 
землею і небом, котрий вабить можливістю «польоту», 
духовний вимір заданої автором ідеї твору, як це бачимо 
в романі-баладі «Д ім  на гор і», творах на історичну тема
тику, зокрема у «Трьох листках за вікном».

Використовуючи можливість творення уявної моделі 
суспільства, яка проектується на життя сучасне й реаль
не, письменник пише свою антиутопію -  повість «Птахи 
з невидимого острова» -  як одну з форм уявлень про 
універсальну картину світу. Тут зображено замкнену 
острівну територію, що являє собою модель устрою жит
тя, яке є анти-ідеалом, схемою тоталітарної держави в, 
сказати б, «концентрованому», гротесковому вираженні.

І все ж центральним компонентом творення універса
льної картини світу завжди залишається для письмен
ника людина -  в усій її  неповторності та універсальнос-
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ті. Людина «м ала », звичайна, але глибоко індивідуальна 
у своєму відчутті себе й світу, й водночас універсальна у 
своїх перетинах з поняттями любові й ненависті, життя 
і смерті, добра і зла, краси й потворності. Отже, таку 
людину, здавалося б, просту й непомітну, і вчить пова
жати письменник, сам поважаючи її природою дане пра
во бути самою собою, робити свій власний вибір у житті, 
що й простежується -  хоч би до якого образу ми звер
нулися -  у його художніх творах. Однак, часто до то
го глибинно людського, нерідко захованого глибоко у 
людському єстві й часто зовсім не зреалізованого, він 
іде не через розкриття достоїнств та цнот, а через слаб
кості людські та вади, персоніфікуючи їх , як, скажімо, 
страх, що живе в кожному з нас. І то не тому, що прагне 
очорнити свого героя чи акцентувати на тому, що в 
природі людській домінують риси із зарядом негації, а 
щоб змусити цю людину побачити себе нібито збоку, 
чужими очима й спонукати її до самовдосконалення, 
тобто, знову ж таки, прийти від часткового до цілісного, 
універсального.

І, безперечно, прикладом звертання Валерія Шевчука 
до компонентів барокової універсальної картини світу 
служить і різноплощинність побудови його творів, що, 
відповідно, породжує й різнопрочитання, або, можемо 
сказати, універсальність їх  прочитання, характерне для 
притч. Тобто неодмінними є тут як «присутність» бут- 
тєвого пласту творення «нової дійсності», того «бут- 
тєвого Гольфстріму» (Р . Корогодський), що увиразнює 
людські долі й характери, так і насичення художньої 
мікрогалактики філософським змістом з неодмінними 
підтекстами й смисловими різночитаннями, паралелями 
й метафорами.

Оскільки Валерій Шевчук передусім філософ, мисли
тель, який вільно оперує категоріями духу, а вже за
тим -  історик і белетрист, то видається цілком законо
мірним і природним те, що у своїх художніх шуканнях 
сенсу буття, ш ляхів подолання дисгармонії як у макро- 
космічному, так і в мікрокосмічному вимірах, пізнанні 
добра і зла він приходить до умовно-метафоричних худож
ніх форм, де превалює алегоричне начало, що дає змогу 
закодовувати авторську ідею у символічно-знаковій си
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стемі. Це, відповідно, забезпечує кількаплощинність 
тексту, багатовимірність змісту і розгалуженість під- 
текстової образності. Отже, йдеться про таку улюблену 
форму світової літератури, якою є притча, незалежно від 
міри й глибини її умовності та співвідношення тієї умов
ності з матеріалом реальності. Бо нерідко притча не є 
«річчю в собі», а немовби «захована» автором у звичай
ній подієвій розповіді, і рецепція її залежить від здат
ності побачити прихований зміст за зовнішнім пере
бігом, здавалося б, звичайних житейських колізій.

Досліджуючи Шевчукові притчі, не можна обійтися 
без аналогій з прозою англійця В. Ґолдінґа. Алегоричне 
начало, пріоритет просвітницького, моралізаторського 
чи викривального пафосу не заступає творцям притчі 
звертання до матеріального, насичення розповіді бут- 
тєвими реаліями, подробицями побуту, що спостеріга
ємо у прозі В. Ґолдінґа. Власне, таким шляхом пішов і 
Валерій Шевчук, якому чуж і чисті категорії абстрактно
го. А ле  одразу потрібно внести одне суттєве уточнення: 
якщо говорити про В. Ґолдінґа, то його притчі -  саме 
англійські, тоді як Шевчукові притчі -  саме українські. 
А лю зії Шевчукових притч також мають конкретно
го, часто прозоро завуальованого історично-суспільного 
адресата (повість «У  пащу Дракона»), навіть у найфан- 
тастичніших ситуаціях автор зберігає вірність законам 
логіки, дотримуючись необхідних масштабів і пропорцій 
(повість «Птахи з невидимого острова»).

Одна з характерних особливостей притчевої розповіді: 
якщо дія розгортається в контексті реальної дійсності, 
то її алегоричний смисл надійно захований під шарами 
оповіді, з-під яких начебто несподівано прозирає новии, 
додатковий «вим ір ». І навпаки: здавалося б, метафора 
очевидна, «іномовлення» начебто лежить на поверхні, 
але письменник дає цілком конкретне, заземлене об
ґрунтування діям своїх героїв. Оця кількаплановість 
притчі передбачає, як правило, два рівні прочитання: 
реально-побутовий, розповідний та підтекстовий, філо- 
софсько-узагальнюючий -  усе це знаходимо як у В. Гол- 
дінґа, так і у Валерія Шевчука. Водночас у творенні Ш е
вчукової о паралельної дійсност і» це ще й компонент 
універсальної картини світу.



196 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

На подібність Шевчукової прози до Ґолдінґової вка
зує і прагнення обмежитися для розповіді певною ді
лянкою уявної чи реальної дійсності, тобто створити 
своєрідне дослідне поле, лабораторний майданчик, де 
події можуть безперешкодно розвиватися у заданій ав
тором системі філософських та морально-етичних ко
ординат, «працюючи» на письменницьке надзавдання: 
філософсько-узагальнений підтекст. Відповідно чи спів- 
мірно до цієї моделі універсальності, яка тримає на сво
їх  «плечах» основну ідею, стрижень роману чи повісті, 
як це властиво творам Т. Манна чи В. Ґолдінґа, і тво
риться відповідна поетика. Тобто змодельована автором 
художня реальність дає універсальну картину світу, яка 
цілком проектується на сьогодення.

Замкнений простір у прозі Валерія Шевчука -  це або 
той же острів, як у В. Ґолдінґа («П овелитель м ух », 
«Злодюжка М артін», де традиційний, як у попередньо
му творі, острів звужується до голої скелі, на якій гине 
герой), -  йдеться, зокрема, про повість «Птахи з невиди
мого острова», або обнесений мурами монастир, як у ро
мані «Н а  полі смиренному» чи на сторінках повісті «П о 
чаток ж аху», або ж іще локальніша «територія», де й 
відбуваються найважливіші події, покликані розкрити 
авторську ідею, як то бачимо в романі-баладі «Д ім  на го
р і» , сама назва якої вказує на територіальну обмеже
ність того художнього «лабораторного майданчика».

Повість-притча, повість-метафора «Птахи з невиди
мого острова», очевидно, має певні перегуки з рома- 
ном-притчею В. Ґолдінґа «Ритуали плавання». А ле  най
більшою мірою тут можна достосувати типологічне порі
вняння з Дантовим «П еклом ». Острів для Олізара -  те 
саме, що й дійсне пекло для душі Дантового героя, бо 
якщо Дантів мандрівник мав зриме тавро семи гріхів, то 
Олізар має незриме тавро невільника.

І Дантове, і Шевчукове пекло були місцями вічного бо
лю, без співчуття, як сказано в написі над брамою, з ті
єю відмінністю, що Шевчукові герої ще зберігають ще 
одну можливість надії *, -

1 Залеська-Онишкевич Л . Ш лях вічного повороту // Сучасність. -  
1996. - №  1. - С .  95.
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справедливо вказує Л . Залеська-Онишкевич на те, що 
муки Шевчукового героя, вочевидь, гостріші й болісні
ші, оскільки ситуація, в яку він потрапив, попри все за
лишає бодай якусь надію, а лише втративши надію, лю 
дина може позбавитися й мук — у силу усвідомлення по
вної безвиході.

Найрозлогіш і письменникові розмірковування -  про 
добро і зло. І тут Валерій Шевчук іде тим же шляхом, 
який близький й В. Ґолдінґу, вважаючи, що ці категорії 
іманентно властиві людині од народження. Тема добра і 
зла розвивається у Валерія Шевчука од твору до твору, 
змушуючи замислюватися над питаннями: що є добро, а 
що зло; що таке гріх; чи можна прожити, а тим більше 
звершити щось без гріха; де та межа, за якою закінчу
ється вільний вибір — вибір між добром і злом; у якому 
становищі людина втрачає змогу вільно вибирати, тобто 
наскільки «вільне її  падіння» (назва роману В. Ґолдінґа 
«В ільне падіння»), чи існує вище об’ єктивне виправдан
ня зла в ім ’я творення добра?

Ц і філософські розмисли Валерій Шевчук, як і В. Ґол- 
дінґ, втілює у своїх історичних романах чи повіс
тях -  хоча ні перший, ні другий не називають свої тво
ри історичними: Ґолдінґ, скажімо, заперечує означення 
свого роману «Ш п и ль» як історичного, наголошуючи 
при тому, що головне для нього не часові, а філософські 
координати, а Шевчук називає свої твори, де він «подо
рожує» углиб століть, історичною фантастикою. Звичай
но, таке жанрове означення можна визнати як умовне, 
якщо зважати на трансформацію історичного жанру, 
яка характеризується, з одного боку, спорідненістю з 
химерною прозою як прагненням передати реальне че
рез нереальне (що виразно бачимо й у латиноамерикан
ській літературі з її «магічним» реалізмом, утіленим у 
творах Г. Маркеса, X . Кортасара, К. Фуентеса, X . Руль- 
фо, Р. Бастоса), оскільки містить у собі елементи фольк
лору й казкової фантастики, з другого -  має й певну до- 
тичність до сучасної художньої фантастики з її  поміт
ним науковим началом, а до того ж закорінена в реалії 
минулої епохи — тією мірою, яка необхідна для ^того, 
щоб реконструювати людину минулого, її духовний світ 
і філософські параметри ї ї  світобачення.
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Співвідношення образу, що концентрує у собі певну 
філософську символіку, з фактами реальної історії, під
носить до рівня символу й факти цієї історії, ущільнює 
їх ...1 -

цілком слушно зазначає літературознавець М. Ільни- 
цький, намагаючись розібратися у жанрових структурах 
сучасної історичної прози.

Тобто Валерій Шевчук творчо розвиває жанровий різ
новид історико-художнього роману чи повісті, як засво
юючи глибоко національні традиції, так і вбираючи й 
трансформуючи світовий літературний досвід, доводячи 
тим, що при написанні художнього твору вільне оперу
вання вимислом у рамках історичної конкретики, пере
бігу історичних подій лише підносить цей твір від зви
чайного ілюстрування історичної епохи до рівня реконс
трукції ідеї чи концепції, незрідка втіленої у  такій 
умовно-образній формі, якою є притча. І, як правило, з 
ретроспекцією на сьогодення, як це бачимо у більшості 
творів письменника.

Реконструюючи у романі-триптиху «Три листки за вік
ном» (це — три листки з древа життя, три епохи — X V II, 
X V II I  і X IX  століття) внутрішні, духовні виміри людини 
у переломні для її  свідомості часи, Валерій Шевчук на
чебто «виймає» своїх героїв із соціального та побутового 
контексту, художньо обсервуючи насамперед їхн і мис- 
лительно-інтелектуальні потуги. Тобто письменник ста
вить тут не завдання навіть — відтворити ту чи ту епоху, 
а надзавдання -  стилізувати мислення людини тогочас
ної доби, простежити її  духовну еволюцію -  через істо
ричні гони — у протиборстві таких вічних категорій, 
якими є добро і зло. І якщо Іл ля  та Петро Турчиновські 
виступають носіями добра, хоча й жорстокий та супереч
ливий світ такими їх  не приймає, відчужує од себе, а 
Киріяк Сатановський, котрий живе в епоху суспільних 
деформацій і сам, власне, є продуктом цієї нестабільної 
деструктивної епохи, не вірить у саму можливість тво
рення добра перед лицем тотального зла, то Савич, образ 
котрого втілює ідею затворництва, шукає відповідь в ін 
шій, продуктивнішій площині. Він вважає -  і відчува-

 ̂ Ільницький М .  Людина в історії. Жанрові структури сучасної 
історичної прози // Жовтень. -  1988. -  № 2. -  С. 109.
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ється, що це й позиція самого письменника, -  що добро 
не може існувати без зла, це вічні взаємонеобхідні анта
гоністи, два полюси, сказати б, філософської антитези 
світу, взаємодією, протиборством яких і забезпечується 
поступ цього ж світу.

В. Ґолдінґ своїм романом «Ш п и ль », який усією 
художньо-філософською структурою нагадує його ж ро
ман «Спадкоємці», утверджує думку, що в історії немає 
прямих доріг, розвиток цивілізації оплачується жертва
ми, і Валерій Ш евчук також ставить перед собою по
дібну художньо-дослідницьку мету:

Наш розвиток, як Ьото  заріепз, має свою неповтор
ну історію -  людина створювала свій морально-етичний 
кодекс важко, переходячи через море бід, через жор
стокість, дикість, біду, нещастя, водночас вона не забу
вала про розум, добротворення, красу, любов, віру, спо
дівання — всі оці тисячі років мільйони індивідуальное- 
тей боролися, падали, гинули, зводилися, будували і 
руйнували не тільки матеріальні цінності, але й себе, 
свою суть, свою духовну структуру -  тільки при цій 
умові мій народ зміг вижити і скласти в сучасності 
живу, наявну реальність. Я хочу в міру сили своєї в цьо
му розібратися. Я хочу серйозно, уважно простежити 
оце зростання духовності історично. Не хочу вживати 
тільки рожевих чи тільки темних барв -  бажаю у цій 
своїй мандрівці по віках бути максимально чесним. 
Той тип, який я вибрав для свого спостереження, -  лю 
дина неординарна. Але, як правило, вона не належить 
до вершителів доль, до сильних світу цього, вона з тих, 
про кого не пишуть монографій, однак, як мені здається, 
вона з тих, завдяки кому творилося те високе й добре, 
що гуманізує людську істоту, що підносить її. Отже, 
людина розумна і її боротьба, війна із злом у собі, у на
вколишньому оточенні, де вона, можливо, не завжди 
перемагає, де вона навіть гине переможена («Місячний 
б іль», «Л іс  людей...» - Л .  7і. ) - це тоді, коли міра злого 
переходить у ній належні межі, але яка певною мірою 
спричинилася до того, що Ьото  заріепз нашого народу 
все-таки історично переміг 1.

1 Жулинський М . ... І метафори реального життя. Розмова з 
Валерієм Шевчуком // Наближення: Літературні діалоги. -  К.: Дніп
ро, 1986. -  С. 229.
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А ле  Шевчукові герої не можуть до цього світу призви
чаїтися (тих, хто може це зробити, Іл ля  Турчиновський 
називає сильними, а інших -  кволими, оскільки ними 
рухають вічні сумніви та вагання), а прагнуть утверджу
вати якісь моральні максими, поменшити зло добром -  
відчувають свою інакшість, ба навіть трагедійність своєї 
інакшості, яка й полягає у їхній беззахисності перед во
рожим їм світом із розлитим у ньому злом.

Продираючись крізь нетрі найрізноманітніших і най
суперечливіших поглядів у пошуках рецептів для подо
лання оцього розлитого в світі зла, В. Ґолдінґ і прийшов 
до створення свого алегоричного роману «Ш п и ль », ш у
каючи -  через образ Джосліна -  відповіді на запитання: 
чи можна творити добро, оминаючи при цьому зло?

Подібними філософськими розмислами переймається 
у своїх художніх шуканнях і Валерій Шевчук, йдучи від 
роману «Н а полі смиренному» — через «Іл лю  Турчинов- 
ського», «Петра утеклого», «Л іс  людей, або „Чорну 
книгу“ Киріяка Автомоновича Сатановського», «М ор», 
«Птахів з невидимого острова» -  і втіливши їх  зрештою 
у такому «програмовому» щодо цієї проблематики творі, 
яким можна назвати повість «Початок ж аху». Як герой 
Ґолдінґа не знаходить відповіді на основне своє запитан
ня, так і Іл ля  Турчиновський відчуває невідповідність 
між  своїми благими одкровеннями й намірами -  з од
ного боку, та морем сліз, крові, страждань мільйонів 
своїх співвітчизників, яким у жорстокій житейській 
круговерті навряд чи є діло до його високих мудру
вань, -  з другого.

Жоден із Шевчукових героїв (роман-триптих «Три 
листки за в ікном») не улягає в цей світ із його супереч
ливими законами, і світ цей помщається їм -  злом за до
бро. Прагнучи зменшити зло добром, Іл ля  Турчиновсь
кий, що зазнає на собі всіх мислимих і немислимих 
кривд світових, і Петро Турчиновський, прагнучи той 
світ поліпшити, переконуються, що навіть намагання 
творити добро може породжувати зло, як це простежено 
на прикладі реалізації Джослінової ідеї «звеличення Бо
га » («Ш п и ль » В. Ґолдінґа).

Савич, що втілює у Валерія Шевчука ідею затворниц
тва, через житейські випробування й болючі роздуми до
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ходить того ж висновку, що й Джослін: добро не може 
існувати без зла, свого антагоніста. Знищивши того, че
рез кого загинув Христос, вважає Савич, можна вбити 
зло в зародку, але тільки помноживши цим самим зло. 
«...К оли  зневажаєш ближнього, навіть ворога свого, се
бе зневажаєш; коли б ’єш ближнього, навіть у помс
ту, — себе убиваєш»1, — так просто розмірковує Ілля  
Турчиновський. Інший Шевчуків герой, ієрей Вовчансь- 
кий, доходить висновку, що призначення людське поля
гає у потребі бути бодай комусь потрібним:

хай навіть за рахунок невеличкого зла, яке мав би пус
тити в душу, бо, коли людина щось собі здобува, будує 
собі (хоче чи не хоче), фортецю для оборони супроти 
світу, оборона -  це вже початок війни, отже, й прийнят
тя у душу зла 2.

Не у творенні зла, а в протиставленні себе світові ба
чить письменник найбільшу біду людську, бо ж жити у 
світі й бути вільним од його суперечностей — це щось 
протиприродне.

І В. Ґолдінґ, і В. Шевчук не дають читачеві готових 
висновків щодо взаємообумовленості добра і зла, а дошу
куються причини, в якій площині лежить природа цих 
філософських категорій, у  чому слід шукати причину 
протиборства як доброчинного, так і гріховного начал. І 
обидва бачать її  в самій глибинній природі людини. 
Проте Валерій Ш евчук, здається, намагається піти далі, 
обґрунтувавши неможливість існування добра без його 
антипода — зла, через те так розлого розмірковує про 
витоки цього дуалізму, концентруючи його у людській 
душі -  як арені боротьби людського й тваринного, мо
рального й аморального, світлого й темного. Ц і його 
розмисли розлиті по стооінках багатьох, надто істо
ричних, творів. На його переконання, це роздвоєння, 
іманентно властиве індивіду, поглибилося з приходом 
християнства. Двоєдушність як проблема людського 
буття, вважає письменник, з ’явилася з приходом хри

1 Ш евчук Вал. Три листки за вікном: Роман-триптих. -  К.: Рад. 
письменник, 1986. -  С. 127.

2 Шевчук Вал. Початок жаху: Повість // Шевчук Вал. В череві 
апокаліптичного звіра. -  К.: Рад. письменник, 1995. -  С. 113.
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стиянства -  як найбільше його зло, поглибивши ту бо
лісну розгармонізацію людини, яка, проте, і рухає 
світом. І щоб пізнати витоки цієї розполовиненості люд
ської душі, власне, щоб знайти пояснення тому страш
ному результатові -  розгармонізації людини, що сягнула 
свого апогею за найтрагічніших умов тоталітаризму 
(який, власне, і сам є наслідком еволюції цієї двоєдуш
ності) письменник і вдався до ц ілої низки історичних 
творів.

Тобто в пошуках універсальної моделі світу письмен
ник, проте, не прагне пошуків універсальної істини, 
однозначної відповіді на одвічні запитання людсько
го буття. І  водночас у  цьому своєму болючому до
шукуванні істини Шевчуків герой приходить від зне
особленого «м и » до свого власного рефлексивного «Я » ;  
тобто через таке протиборство в людині добра і зла і від
бувається ї ї  становлення як особистості, здатної робити 
свій вільний вибір.

Від екзистенційної «естетики 
абсурду» -  до метафоричного 
закону піраміди
Витворена уявою Шевчука художня мікрогалакти- 

ка -  благодатне поле для дослідження його героїв з по
гляду екзистенціалізму як умонастрою, що не міг не 
проникнути у єство, а значить, і у творчість письменни
ка, тривалий час ізольованого від суспільства нонконфо
рмізмом, який протистояв суті цього суспільства розу
мінням самодостатності, вищої життєвої цінності в осо
бистій свободі.

«Масове суспільство», на переконання філософів 
екзистенційного напрямку, вбиває у  людині індивідуа
льно-творче начало, нівелює, знеособлює особистість. 
Водночас на психіку людини тисне й цивілізація з її на
уково-технічним прогресом, часто неконтрольованим, 
неспівмірним з природною здатністю людини до адап
тації, внаслідок чого порушується усталена гармонія, 
рівновага між людським буттям і природними ритма

Валерій Шевчук 203

ми, руйнується лад у душі, людина занепадає, втрачає 
даровану їй Богом індивідуальність. А  розлад людини 
із суспільством і з людьми, а часом і з самою собою, 
і створює відчуття абсурду, беззмістовності й безглуз
дості життя.

З екзистенціалістського погляду суспільні відносини, іс
торичні закономірності — віддалені абстракції, з якими 
людина безпосередньо не стикається в своєму існуванні, 
реальність існування -  життєві ситуації, які повсякчас 
вимагають вибору рішення, лін ії поведінки. Вбачаючи в 
свободі особистості вищу життєву цінність, екзистенціа
лісти тлумачать існування людини як драму свободи, бо 
на кожній фазі самотворення особистості воно залежить 
від кожного її вибору, кожного рішення х.

Екзистенціалізм як художній напрям базується на 
концепції абсурдності життя, відчуття якої викликане 
суперечністю між «життям у собі» та «буттям у  суспіль
стві». Апологети його сприймають людське суспільство, 
існування в ньому особистості як суцільне непорозумін
ня, абсолютний абсурд, коли людина стає жертвою без
ликої організації, втискається у прокрустове ложе норм, 
позбавлених людського змісту; однак вони не заперечу
ють того, що людський розум прагне цей абсурд подола
ти, внести в нього логіку, сенс. Та попри всі зусилля це 
марна справа, сізіфів труд, бо така мета недосяжна, і в 
цьому безрезультатному домаганні мети й полягає увесь 
трагізм людського існування. Як « філософія існуван
ня » , « філософія самотньої свідом ост і», екзистенціалізм 
зосереджує основну увагу на понятті існування (екзисте
нції) як закономірної передумови життя в тоталітарному 
суспільстві і взагалі у такому суспільстві, де людина по
чувається незахищеною від ворожих їй антилюдяних 
сил і змушена втікати «у  себе», відмежовуватися від 
суспільства, внаслідок чого виникає абсурдна ситуація 
подвійного життя: справжнього в собі і несправжньо
го -  в суспільстві. Основне питання філософії екзистен
ціалізму: як жити, якщо жити не варто, яким зміс
том наповнити життя, позбавлене будь-якого сенсу 
(беззмістовним називав своє життя один з родона

1 Наливайко Д . Трагічний гуманізм Альбера Камю: Вступ, стаття // 
Камю А. Вибрані твори. -  К.: Дніпро, 1991. -  С. 14.
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чальників цієї течії С. К ’єркегор, А . Камю вважав, 
що абсурд -  це метафізичний стан свідомої людини, а 
Ж .-П . Сартр узагалі твердив про абсурдність народжен
ня, як і абсурдність смерті, про те, що світом керує то
тальний абсурд).

Лиш е у свободі вибору людина реалізує себе, і це єди
но можлива форма самореалізації особистості в абсурд
ному світі — такий постулат домінує у системі екзистен- 
ційного сприйняття світу. За тоталітаризму такий вибір 
завжди передбачав дилему: або ти зраджуєш себе й пра
цюєш на «систему» (можливі хіба що варіанти: робиш 
це, сліпо вірячи в її ідеологію чи, відчуваючи її облуд
ність або й будучи переконаним у цьому, працюєш на неї 
заради якоїсь власної вигоди, як-от благополуччя, кар’ 
єри тощо), або, відкинувши конформізм, зберігаєш себе, 
свою індивідуальність, але ціною відчуження од су
спільства, ціною внутрішньої еміграції, а то й ціною ка
ральних методів, що їх  система застосовувала до інако
мислячих. Перший ш лях перетворював людину на під
невільного раба, на коліщатко величезного державного 
механізму, чиє життя суворо регламентоване, зведене 
до схематизму; при цьому будь-які спроби мислити 
придушуються, узурпується саме право бути людиною 
мислячою.

Тож у суспільстві, де все підкоряється ідеологічним 
приписам, щоб зберегти своє істинне «Я » ,  залишитися 
особистістю, людина змушена робити вибір на користь 
другого, вельми нелегкого ш ля х у -в теч і «в себе», зо
середження на своїй екзистенції. Руйнування зв’язків 
людини зі світом, іншими людьми, її  замкнутість на 
власному «Я » ,  самоусвідомлену самотність треба розгля
дати як захисну реакцію індивіда на тотальне понево
лення його свідомості, тотальне контролювання системи 
вчинків людини, її  переконань, світоглядних і мораль
них засад та нав’язування тією ж системою «єдино вір
ної ідеології», моралі, оптимального, з її погляду, спосо
бу життя. Вони, Шевчукові герої, здебільшого той світ 
не розуміють, уникають його принципово, повсякчас 
відчуваючи його ворожість та антигуманність, уніфіко- 
ваність і диктат.
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На прикладах з творів Валерія Шевчука бачимо, що 
машина ідеологічної «обробки» чатувала на людину з 
дитячих л іт, силкуючись зробити ї ї  подібною до інших, 
змусити мислити, «як  ус і», нічим не виділяючись з-по
між інших. Те, що в радянській системі звалося колек
тивізмом, насправді було руйнуванням, нівеляцією осо
бистості, підпорядкуванням її волі й вчинків загально
прийнятим канонам, позбавленням самостійності думок 
і вчинків, втечею від себе, від права власного вибору, бо 
те право передається в таких умовах колективові. Те, як 
працювала та пекельна ідеологічна машина, бачимо на 
сторінках ранньої повісті Валерія Шевчука «Середохрес
тя », написаної 1966 р.

У  світі тотального пригнічення особистості перед мо
лодою людиною поставала дилема: або розчинитися в 
масі, змирившись із втратою власного «Я » ,  як це робить 
переважна більш ість людей, чи залишитися самим со
бою -  ціною відчуження од суспільства, його нормова- 
но-уніфікованих приписів і трафаретних моделей пове
дінки. Михайло, один з героїв «Середохрестя», обирає 
друге -  йому чужий, відразливий агресивно-наступаль
ний колективізм, який ламає людину, вимагаючи пов
ного послуху, беззастережного підпорядкування думок і 
вчинків. Варський, інший герой цієї повісті, без вагань 
приймає першу пристосовницьку модель поведінки. Тоб
то сповідується одна система думок на офіційному рівні, 
загальноприйнята, і д р у га -д ля  власного, «внутрішньо
го» вжитку, але вже істинна, невдавана. Це означає, що 
в тоталітарному суспільстві людина змушена чинити 
так, як її до того спонукають обставини, але при цьому 
здебільшого усвідомлює, що робить зло, або ж сама себе 
переконує, що воно є добром, помножуючи при цьому 
міру того зла. Іноді ж ці критерії так у ній перемішані, 
що вона й сама не дає собі звіту, де добро, а де зло. 
Водночас це зло виступає у Шевчука формою існуван
ня абсурду, трагізмом людської долі, яка це зло не 
здатна здолати.

Шевчуків «образ» до часу заснулої біди, ворога, що 
становить одне із трьох «Я *  людської д уш і,-д ещ о  
трансформований образ чуми з твору Камю, яка є не ли 
ше хворобою, руйнівною епідемією, жорстоким спосо
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бом життя людей, але насамперед смертю, котра спить 
до часу всередині життя і здатна несподівано прокину
тися. Паралелі між «Ч ум ою » А . Камю та «М ором» Вале
рія Ш евчука (безпосередній вплив французького твору 
останній заперечує, акцентуючи на тому, що в час на
писання «М ору» із творчістю свого попередника в силу 
ідеологічних перепон не був знайомий) дають право го
ворити про подібні образи-символи, якими є чума і мор, 
багатозначно використані обома письменниками для 
викриття антигуманної вбивчої природи тоталітарних 
режимів, а якщо дивитися ширше -  того абсурдного 
світу, де так гостро стоїть проблема вибору.

Самою своєю природою тоталітаризм, який, за Вале- 
рієм Шевчуком, є певним результатом розгармонізації 
людини, що прийшла з прийняттям християнства, за
програмований на придушення та руйнацію. Власне, він 
сам собою абсурдний, оскільки спотворює сутність лю 
дини, спонукає її жити за своїми абсурдними законами. 
Інша річ, що людина, народжена й сформована в таких 
умовах, коли з ранніх л іт  вбивається сама здатність 
мислити, часто-густо не здатна збагнути алогічності 
усього довколишнього життя, зрозуміти, що живе вона в 
абсурдному світі й змушена чинити за його абсурдними 
законами. Те відчуття виникає частіше десь на інтуїтив
ному рівні, і недаремно більш ість Шевчукових героїв 
уражена незбагненною тугою, яка позбавляє їх  душевної 
рівноваги й спонукає втікати од себе, а насправді, у себе, 
свій внутрішній світ.

Метафізичне страждання -  центральну тему літерату
ри абсурду -  знаходимо на сторінках повісті Валерія 
Шевчука «Набережна, 12», написаній ще 1964-го. Один 
з головних персонажів твору — швець — відчуває беззміс
товність свого життя, глибоко переживає втрату абсо
лютних цінностей у ньому, що спричинює до пияцтва і 
розпачливо-болючих роздумів про життя, його зміст, 
про життя після смерті.

П ’ ять років довелося витратити Іванові, героєві повіс
ті «Г ість удома» («Ром ан ю рби») на те, щоб повернутися 
до тієї домівки, з якої його багато років тому було за
брано (ми про це лише здогадуємося) до таборів. Т і 
формальності, що їх  тоталітарна система звела в ранг
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закону, аби принизити людину, позбавити її  права 
на найелементарніші речі, змусили його, наче равлика, 
пересуватися разом з « порожньою хат ою ». Абсурдним є 
Іванове відчуття — відчуття гостя у  власному домі. А ле  
це водночас і закономірність -  закономірність тієї то
талітарної системи, яка має таку безмежну владу над 
людиною.

Л іна Іванівна з повісті «Голуби над дзвіницею» — це 
образ людини, котра беззастережно прийняла «правила 
гри» системи й віддано їй прислуговувала, не вбачаючи 
тут жодних моральних перешкод. Зробивши свій вибір 
на користь системи ще в молоді роки, вона вже не змог
ла жити інакше: повністю втративши своє «Я » ,  підпо
рядкувала себе тій ідеологічній машині, яка потребува
ла все нових і нових жертв. Як і все нових виконавців, 
яким і стає Юра. На таких, власне, і трималася тоталі
тарна система, і письменник показує «м еханізм », з 
допомогою якого вона безвідмовно діяла на неозорих 
просторах останньої в світі імперії.

Ж иття родини Білецьких («Б ілец ьк і» із саги «Стеж
ка в траві») може видатися абсурдним для людини необі
знаної, для самих же Білецьких -  це узвичаєний спосіб 
існування. Бачимо, як повертається до нас своїм най- 
абсурднішим боком сталінська тоталітарна система, яка 
розправлялася з людьми нерідко без будь-якої при
чини -  через те лише, що пекельну репресивну машину 
було запущено і вона щодня потребувала все нових і 
нових жертв.

Герої «Б ілецьких» -  антиподи Л іни  Іванівни з повіс
ті «Голуби над дзвіницею». Правильний вибір зробив 
Сильвестр, зберігши свою людську індивідуальність, іс
тинну свою сутність, прирікши себе на довгі роки за
слання -  він не шкодує за тим, як безглуздо склалося 
його життя. Залишилася вірною своєму «Я »  і Ванда: її 
внутрішнє життя минало в цілковитому відчуженні від 
життя зовнішнього з його забороною згадувати навіть 
чоловікове ім ’я, з офіційним документом про розлучен
ня, з підкресленою байдужістю до тієї частини життя, 
яка пов’язана з чоловіком.

Прикметно, що більш ість витворених героїв Валерія 
Шевчука свій вибір робить на користь особистої свободи,
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яка можлива лише за умови відчуження від антигуман- 
ного, абсурдного у своїй суті світу. Та читач стає свідком 
життя цих героїв, як правило, за рискою уже звершено
го вибору. Письменник нечасто стає зі своїм героєм на ту 
риску, щоб показати якісь його сумніви чи душевні бо
ріння. Персонажам Шевчукових творів (йдеться насам
перед про твори сучасної тематики) ті вагання щодо до
цільності вибору мовби й незнайомі, вони, здається, від 
початку свідомі свого однозначного вибору -  на користь 
збереження свого істинного «я » .  Зрозуміло, ціною «вте
чі в себе».

За А . Камю, відчуття абсурду виявляється також у 
гострому переживанні проминальності часу. Власне, 
цим почуттям перейнята більш ість творів Валерія Ш ев
чука — від тих же «Набережної, 12», «Середохрестя» до 
повісті «Камінна луна* чи роману «Дзигар одвічний». 
Відчуття проминальності часу героями Валерія Ш евчу
ка замикається на відчутті його колообігу (таке бачення 
життя як вічного руху письменник відображає навіть у 
назвах творів -  «Дзигар одвічний»). Та попри відчуття 
вічності й нескінченності життя їм не чуже й таке екзис- 
тенційне почуття, як страх перед своїм безповорот
ним зникненням, а значить, і метафізичне страждання. 
Адже для апологетів екзистенціалізму найвищою цін
ністю та метою людського життя фактично є смерть, бо 
вони вважають, що буття минає на тл і смерті, а відтак 
умирання -  процес безперервний.

На Шевчукових героїв також невмолимо чигає смерть, 
як-от на старого Діденка («Дзигар одвічний»), котрий, 
по суті, відчуває, як слабшає і випускає з рук кермо сво
го вутлого домашнього корабля, дихання смерті постій
но відчуває і герой оповідки «Полюбовне розлучення» 
(«Роман юрби»), якесь «короткочасне вмирання» час 
від часу переживає і герой повісті «Втеча». Та для Ш ев
чукових героїв -  хай би яким абсурдним, а то й трагіч
ним було їхнє життя — смерть не є найвищою метою 
їхнього буття. Швидше, такою метою є досягнення гар
монії, гармонії зі світом і найперше -  із самим собою. 
Х іба що вся його проза доводить, що цей деспотичний 
світ не дає можливості бути гармонійною істотою.
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Прикметно, що Валерій Шевчук, як правило, не впи
сується тут у  своєрідну схему екзистенційних пошуків, 
коли від « естетики абсурду» здійснюється перехід до 
*естетики бунту*. Так, його Пустовойтенко настільки 
кволий душею, настільки спустошений своїм страдниць
ким шляхом, поневіряннями та абсурдно-безглуздим за 
своїми складнощами переселенням з Алтаю  до рідної до
мівки, що йому вже неможливо позбутися отого кволого 
в собі, яке, зазначає автор, зневільнює людину і робить 
її безпорадною. Абсурдність Іванового життя не вичер
пується сюжетом його важкого повернення додому -  
адже абсурдним є й те, що герой, власне, не відчуває ра
дості своєї перемоги на тому неймовірному ш ляху, щас
тя повернення його якесь кволе, непевне, сказати б, від
чужене од його людської сутності.

♦Гість удома» дає нам для осмислення таку ситуацію, 
яка на прикладі «людини абсурду» як породження 
абсурдно-ворожого суспільства, якою є Пустовойтенко, 
показує злочинну суть тоталітарної системи, що не т іль
ки пожирає індивідуальність, гасить будь-яку ініціати
ву, руйнує творче начало, але й убиває в людині саму 
здатність мислити і -  що найзлочинніше -  вбиває саму 
надію на щось краще, доводячи людей до духовного та 
морального змертвіння. Оцей лейтмотив збайдужіння до 
будь-яких проявів життя уподібнює героя Шевчукової 
повісті «Г ість удома» (вдумаймося в абсурдність цього 
поняття, винесеного у назву твору, -  це трохи нагадує 
назву роману Г. Бьолля «Д ім  без господаря», тільки в 
Ш евчука ця назва вже сама собою екзистенційна) до ге
роя роману А . Камю «Сторонній».

Без перебільшення можна твердити, що майже всі 
твори Валерія Шевчука -  незалежно від того, якої вони 
тематики, сучасної чи історичної, -  перейняті мотивами 
абсурдності життя, ескапізму, відчуженості від світу 
зовнішнього, втрати об’єктивних і осмислених спонук 
діяльності та потреби у ній, відчуттям монотонності та 
механічності людського існування. Письменника перед
усім цікавлять взаємини людини й світу, що дедалі б іль
ше позначаються відчуженістю. Причому взаємини лю 
дини й світу цікавлять письменника у глибинному вимі



210 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

рі» У контексті усього людського буття. В інтерв*ю 
А . Пивоварській він підкреслював:

Я взагалі вважаю, що безмірна самотність -  одне з най
більших лих людини XX століття. Своїми творами я на
магаюся лікувати себе, а одночасно й інших людей, що 
почуваються самотніми. Ми живемо у досить складні, 
часом страшні часи. Один з їхніх парадоксів -  що люди
на може вберегти свої благородні риси саме в самотнос
ті. Тому вона є водночас і прокляттям, і благом *.

У  тому ж інтерв’ю письменник зазначає, наголо
шуючи на своїй концепції художнього відображен
ня життя:

У  своїх книгах я намагаюся створити образ мешканця 
світу, самотньої Вселенської Людини. Це символ людсь
кого буття, розкладеного на мільйони інших буттів, роз
сіяних по цілому світу 2.

І водночас чим це не самозізнання письменника 
у прихильності до екзистенційної філософської течії? 
И окрім того, лейтмотив усієї творчості Валерія Ш ев
чука, перейнятої філософським осмисленням світу й 
людини у цьому світі, який бачиться йому, як і його 
попередникам, що сповідували постулати екзистенці
алізму, ворожим людині. Лише в своєму домі (містка 
й наскрізна метафора багатьох творів Валерія Ш ев
чука), який, власне, є фортецею, людина борониться 
від нього, однак повсякчас відчуваючи й «.проклят
тя світу в соб і».

Ця апологія рідного дому, що нею перейнята вся 
творчість письменника, може, найбільше вияскравлю- 
ється в образі провінційного поета Сильвестра («Б ілець- 
к і» , сага «Стежка в траві») -  саме він, як зазначає Р. Ко- 
рогодський у  передмові «Втеча від самотності, або А по
логія  рідного дому» до двотомника Валерія Шевчука 
«Стежка в траві», віднаходить «стежку в траві як сим
вол намисленого, омріяного ідеалу. Для поета (додамо: й 
для самого письменника також - Л .  Т .) було важливо,

1 Пивоварська А. Дім на горі. Розмова з Валерієм Шевчуком // 
Сучасність. -  1992. -  № 3. -  С. 56.

2 Там само.
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щоб у понятті стежки містилися й філософський ідеал 
родини, й естетичний»1.

Самозберігаючись, герої Валерія Шевчука втікають у 
свій внутрішній світ, який, проте, не є таким одновимір- 
ним, як здається на перший погляд. З-поміж них знахо
дяться люди, здатні на філософське осягнення буття й 
духовне самовдосконалення, вони шукають виходу із 
свого монотонного, абсурдного існування. Відчуваючи 
навіть абсолютну, неподоланну самотність, вони таки 
прагнуть вирватися за її орбіту, подолати оту неподолан
ну межу. Попри увесь свій ескапізм, вони не вилучені 
цілковито з усіх систем інтегрування або ж роблять 
спробу такої інтеграції. Та, зрештою, немає п ід ста в -і 
екзистенціалізм, власне, неспроможний довести проти
лежне — твердити категорично, що людина може перебу
вати абсолютно поза суспільством та людською спільно
тою. Хоч би якою самоізольованою вона була, хоч би 
як сповідувала засади ескапізму, все ж мусить ходити 
на роботу, виконувати найелементарніші громадянські 
функції, тож її існування все ж об’єктивно бодай певною 
мірою підпорядковується специфічним суспільним ви
могам. Інша річ, що «філософія існування», яку спові
дують ці герої, не дозволяє їм  цілковито інтегруватися 
в суспільство, включатися в певні суспільно-історичні 
процеси, займатися громадсько-політичною роботою чи 
навіть цікавитися нею.

Однак втрата осмислених мотивів діяльності за таких 
абсурдних умов, які пропонує реальне життя, не здатна 
цілковито поруйнувати структуру особистості: залиша
ється можливість бодай якоїсь самореалізації, хоч би у 
хобі чи у «взаєморозумінні» з природою. З особливою 
виразністю цей мотив звучить у повісті «Камінна луна» 
та в романі «Дзигар одвічний», що, власне, ріднить його 
персонажів — до певної міри — з героями романів А . Ка
мю «Сторонній» та К. Гамсуна «П ан ».

Неважко помітити, що душевна погідність Ш евчуко
вих героїв, відчута ними при спілкуванні з природою чи 
за читанням, малюванням, нетривка, бо вони настільки 
вразливі, що ту їхню гармонію дуже легко зруйнувати.

1 Корогодський Р. Втеча від самотності, або Апологія рідного дому //
Ш евчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага. -  Т. 1. -  С. 17.
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Ж аль, що вносить дисонанс у їхнє життя, поступово, від 
твору до твору, переростає у тугу, котра огортає душі 
цих персонажів дедалі щ ільніше й безнадійніше, руйну
ючи тимчасовий спокій. їх  з ’ їдає туга, мучить нуда, на
відує нудьга чи й нудота (одразу виникають асоціації з 
романом Ж .-П . Сартра «Н удота»). Від себе, від свого не
вдоволення (а невдоволення те — від неможливості са- 
мореалізуватися, розкритися, виявити свою людську 
сутність, деформовану абсурдними умовами реального 
життя) неможливо втекти. Прикметно, що герої ці часто 
й не можуть збагнути причин тієї незрозумілої туги, 
вони з нею живуть, зживаються, змирившись, не на
магаючись навіть аналізувати те, що з ними відбуваєть
ся. Вони наче й задовольняються своїм ізольованим 
існуванням, цілком свідомі свого вибору, як, скажімо, 
та ж Ванда Білецька («Б ілец ьк і», сага «Стежка в тра
в і»), але разом з тим щось непоясненне руйнує ту ілю 
зію. Щ ось, що має цілком конкретну назву -  абсурд, 
створює відчуття зайвості, непотрібності в цьому світі, 
неможливості досягти гармонії, сповна розкрити свої 
природні нахили.

їм  знайомий Ясперсів «страх», часто персоніфіко
ваний, як у повісті «Птахи з невидимого острова», 
Гайдеґґерова «тривога». А  герой повісті Валерія Ш ев
чука «Втеча» здається сам собі смішним у спробі вте
чі від самого себе; у пошуках неіснуючого спокою він 
міркує: може, ми шукаємо того, від чого тікаємо, бі- 
жучи по колу?

Оце екзистенційне коло, що замикається і розімкну
ти яке не під силу нікому, -  зайвий доказ того, що 
письменник у своїй творчості віддає данину «філософії 
існування». А ле , на противагу А . Камю, котрий, відхо
дячи од ідеї абсолютної свободи, формулює поняття від
повідальності, яке тлумачить, однак, у дусі своєрідної 
духовної еміграції, та ЗК.-П. Сартрові, у  котрого відпо
відальність перетворюється на всезагальну вину, Вале
рій Шевчук од відчуття трагізму людського існуван
ня -  визначальної риси екзистенціалізму, -  обминаючи 
безрезультативне та безнадійне бунтарство героїв Ка
мю, -  приходить до усвідомлення того, що вічна невдо
воленість якраз і рухає нами, спонукаючи знову й знову
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починати усе спочатку, аби — попри абсурд життя таки 
збудувати свою життєву піраміду, вийти переможцем із 
цього постійного змагання з абсурдом, який у  Шевчука 
має ще й промовисту назву -  будень.

Типово екзистенційний герой в інтерпретації Вале
рія Шевчука у прагненні зберегти свою внутрішню сво
боду спроможний на трагічний жест протесту проти без
глуздя існування, хоча заздалегідь розглядає цей жест 
як дію, приречену на поразку (перехід від «естетики 
абсурду» до «естетики бунту» виразно простежено у ро
мані А . Камю «Ч ум а »). Однак у Валерія Шевчука пере
хід від «естетики абсурду» до «естетики бунту» не наби
рає виразних, безперечних рис. То радше не «естетика 
бунту», а « естетика протистояння» , властива, власне, 
самому письменникові у його хоч і небунтівливому, але 
впертому й послідовному протистоянні тоталітарній сис
темі. Далекі від образу «бунтівливої людини» Камю, ге
рої Валерія Шевчука, проте, стають на прю із буднем, 
відвойовуючи бодай якісь клаптики духовного простору. 
Власне, «людиною бунтівною» є хіба герой історич
но-фантастичної повісті-метафори «Птахи з невидимого 
острова». Вибір свободи шляхом смерті -  так утверджує 
Олізар свою свободу духу. Тобто лише вільним вибором 
людської особистості можна побороти абсурдний світ ір 
реального, в якому волею обставин опинився герой тво
ру, — доводить письменник.

Загалом же, за окремими винятками, можна гово
рити про те, що індивідуум у трактуванні Валерія 
Шевчука, як правило, не повстає проти власної долі, але 
все ж свідомо утверджує самодостатність як істинну 
свою природу, розуміючи її  як моральний обов язок 
протидіяти фатуму.

Теорія «абсурдного бунту» А . Камю, заявлена ним у 
романах «Ч ум а », «Людина бунтівна», «М іф  про Сізіфа» 
як перехід від споглядання абсурду до трагічного, без
цільного та безнадійного бунтарства, загалом чужа Ва- 
лерієві Ш евчуку -  йому ближчим є Ґолдінґове запи
тання: у якому становищі людина втрачає змогу «вільно 
вибирати» і наскільки «в ільним» є її падіння? Письмен
ник творить не «людину бунтівну», а Шевчукову « лю
дину нескорену» , розвиваючи і збагачуючи погляди
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екзистенціалістів сковородинівською філософією, яка 
мусить бути і є основою української ментальності.

Зазначимо, що на противагу А . Камю, котрий сприй
має будь-яке людське діяння як сізіфів труд, тобто ро
боту, позбавлену будь-якого сенсу, Валерій Шевчук 
створює свою власну метафору бачення й освоєння сві
т у —піраміду, яку будує і не може збудувати дитина. 
А ле  коли б цей процес таки завершився, піраміда стояла 
б, наче мертва, бо « все споруджене по-своєму вмирає», а 
відтак зникає й інтерес. Отже, Шевчуків закон піраміди 
як процес пізнання і самопізнання власних можливос
тей дає людині шанс щоразу починати все спочатку — з 
надією на перемогу.

Тож трансформуючи «естетику бунту», письменник 
приходить від «естетики абсурду» до свого метафорично
го закону піраміди, за яким, заздалегідь передбачаючи 
можливу поразку, людина все ж наповнює своє життя 
змістом, прагнучи якоїсь мети, одухотворює його, стаю
чи зрештою господарем своєї долі. Ідеалом для Валерія 
Шевчука залишається гармонія, досконалість, доверше
ність. Ідеалом недосяжним, але прагнути якого людина 
повинна.

При врученні Валерієві Шевчуку Шевченківської пре
м ії письменник так сформулював свою творчу позицію:

Естетична програма мого творчого покоління була і ли
шається простою: увага до пересічної людини, до люди
ни серед людей, людини серед тижня -  саме тієї, котра 
живе побіч тебе. Навіть у своїх історичних творах я 
завжди прагнув до зображення саме такого героя, бо 
вважав і вважаю, що це один із достойних способів по
вернути літературі її високе, гуманістичне, загально
людське призначення. Вважав і вважаю: тільки лю
бов’ю до малого, часом упослідженого, але добротворно- 
го брата свого можна виміряти сенс своєї праці...

І  ця естетична програма творчого покоління шістде
сятників є повною мірою естетичною програмою самого 
Валерія Шевчука: він залишається їй вірним упродовж 
цілого свого життя. Працюючи в літературі вже понад

Цит. за: Корогодський Р. Втеча від самотності, або Апологія 
рідного дому // Ш евчук Вал. Стежка в траві. Житомирська сага. -  
Т. 1. -  С. 48.
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піввіку і написавши десятки творів як із історичної 
тематики, так і з життя своїх сучасників, у результаті 
художнього освоєння буття, створення своєї « нової ре
альност і» він напрацював світовідчуття, яке закорінене 
в екзистенціалізмі, однак відрізняється од нього тим, що 
попри все має таки життєствердне начало. Не відкидаю- 
чи трагізму буття, надто в умовах тоталітарного світу, 
письменник привносить у людські дії та вчинки сенс, 
мету. Письменник подужав осягнути світ цілісним, ви
будувавши цілісну систему філософського осмислення 
буття людини, пізнання її через епохи та часи, і витво
рити новий для нашої літератури тип сучасного рома
ну філософського насичення, який, синтезуючи новітні 
європейські філософські віяння, зберігає барокові тради
ції, глибоку сковородинівську філософію, «філософію 
серця» П. Юркевича, глибинні пласти власне укра
їнських фольклористики та міфологи.

Потужний гуманістичний заряд творчості Валерія 
Шевчука, цілісна філософська система бачення світу як 
арени боротьби між добром і злом дають нашому сучас
никові тривкішу й реальнішу можливість знайти точку 
опертя в нинішньому суперечливому посттоталітарному 
світі й не піддатися відчаєві од марнотності зусиль дося
гти в ньому гармонії. Адже, попри глибоку перейнятість 
екзистенційними мотивами, ця проза сконцентрована не 
на суґестії розпачу, екзистенційній безвиході, а на 
пошуках сенсу буття. Й саме тому вона може гідно ре
презентувати сучасну українську літературу на світових 
обширах 1.

1 Ширше див.: Тарнашинська Л . Свобода вибору єдина форма 
самореалізації в абсурдному світі: (проза Валерія Шевчука як віддзер
калення екзистенціалізму) // Сучасність. -  1995. -  № 3. -  С. 1 1 7 1 а »; 
Тарнашинська Л . Художня галактика Валерія Шевчука. Постать су
часного українського письменника на тлі західноєвропейської куль
тури. -  К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001.



КАТЕГОРІЯ ІДЕАЛЬНОГО 
ЯК ХУДОЖНЯ 
ТА ЖИТТЄВА ПРАКТИКА:

Євген Сверстюк

...Хоча зроблене ним ще далеко не всі 
оцінили.

І. Дзюба

...Як гарно й природно ця людина осо
бистим стилем своєї культури вписуєть
ся в європейський контекст.

І. Кошелівець

«Свобода думки, духу й чину...»
Ц і слова М. Коцюбинської, здається, щонайкраще 

характеризують суть Євгена Сверстюка, котрому випало 
відбути 12-річне ув ’язнення за літературно-критичні 
твори «Собор у риштованні», «Іван Котляревський смі
ється», «Остання сльоза», «Н а  свято ж інки» та інші, 
що поширювалися в самвидаві, а потім публікували
ся за кордоном українською, англійською, німецькою 
та іншими мовами. І лише через роки й роки -  аж 
1999-го — прийшли до українського читача у книзі ви
браного «Н а святі надій», що репрезентувала більш ніж 
30-річний його творчий доробок.

М. Коцюбинська підкреслює:

Доробок Євгена Сверстюка як критика і публіциста -  а 
це доробок значний і якісно, і кількісно — позначений 
великою внутрішньою сконцентрованістю ідеї. Магіст
ральна ідея — значення духовності у формуванні люди
ни, нації, суспільства, її безсумнівний пріоритет у всій
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ціннісній системі суспільного буття. Нині ця ідея зага
льновизнана -  корозія бездуховності, що роз’ їдає наше 
суспільство, надто очевидна. А  він починав «лупати ска
лу » й бити на сполох давно, коли за такі ідеї дорого тре
ба було платити *.

«Дні без надій і втіх...»
Думається, що якби навіть не зародилося в ті роки 

руху шістдесятництва, не з ’ явилося тієї когорти (а рад
ше -  горстки) людей, котрі відважно пішли проти течії, 
відчувши, проте, легкий повів попутного вітру хрущов- 
ської «в ідлиги », Євген Сверстюк усе одно вибрав би ди- 
сидентство -  хай і одиноке: такий непереборно-донкіхот
ський романтизм рухав ним тоді, коли розум осягав усю 
приреченість виступів проти влади. «А  я з дитинства не 
м іг відмовитись від спокус новизни і кидався в воду і 
плив собачим стилем »2 — писав він 31 травня 1981 р. у 
листі до Ю. Луцького, дружба з яким зав’язалася від
тоді, як цей останній, заступник директора Канадського 
Інституту українських студій від імені українських нау
ковців привітав Євгена Олександровича з його 52-річ- 
чям -  йшов уже 8-й рік Сверстюкового ув’ язнення і за
слання — маючи симпатію до одного з чільних учасників 
руху опору в Україні ще й із тієї причини, що чотирма 
роками раніше з допомогою Українського інституту в 
Гарварді опублікував в англійському перекладі його 
книжку «Сіапсіезііпе Еззауз».

Пішов би, розуміючи, що:
Лицарський вік минув.
Лицарство -  вік оман.
Може, пародію втну 
На лицарський роман?3

(  «Сервантес» )

1 Коцюбинська М . Крізь велику призму // Сверстюк Є. На святі 
надій: В ибране.-К .: Наша віра, 1999. -  С. 6-7.

2 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  Балтимор-То- 
ронто: Смолоскип, 1992. -  С. 19.

3 Там само. -  С. 12.
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«Лицарський роман», що часом і справді здавався па
родією, а надто часто абсурдом, починався, як і кожний 
роман, із зав’язки. Нею можна назвати те материне на
вернення до традицій, до християнських традицій, які 
освітлювали весь життєвий ш лях, чи той день, коли пи
сав на стінах власної хати «Смерть Гітлеру й Сталіну» 
чи читав хлоп ’ям 44 правила життя українського націо
наліста... Народжений у сім ’ ї волинських селян (с. С іль
це Горохівського району) Олександра Тихоновича та Єв- 
докії Яківни, він був сьомою, наймолодшою дитиною, а 
проте знав усі принади дорослого життя: брата Якова бу
ло засуджено за участь в УП А .

А  можна назвати й ті роки, коли приходив у літерату
ру «від психології» (1952 р. закінчив відділення «логіка 
і психологія» Львівського університету, у 1953-1956 рр. -  
аспірант Київського Науково-дослідного інституту пси
хології), свідомо уникнувши філфаку, де, на його думку, 
були конячі дози фальшу, спроможні вбити будь-яку 
живу душу, від учительської «кар ’єри» в Почаєві (яка 
тривала аж півроку -  система цькування «занадто розу
мних» діяла безвідмовно на всіх рівнях), від аспіранту
ри (до захисту дисертації його не було допущено) і да 
л і -  Полтавського педінституту (1956-1959), де спрацю
вала все та ж система «зрівнялівки ум ів ». Неважко здо
гадатися, що його курс лекцій з української літератури 
в ті роки «в ідлиги » істотно відрізнявся од того, що тоді 
читалося у вишах з обов’язковим марксистським підхо
дом. Ясна річ, «професорська кар’єра» викладача, який 
замість рекомендованих джерел і сам читав заборонено
го С. Сфремова, і студентів знайомив, закінчилася вже 
на третьому році «скороченням ш татів». Зрештою, це 
видно зі Сверстюкових публікацій 50-х—60-х років ми
нулого століття про Мирного, Грабовського, Шевченка, 
Ґете, Сервантеса, Тургенєва...

П ідхід Сверстюка був настільки дистанційований від 
матеріалістичного й соціологічного, що це можна роз
глядати як перегляд марксо-ленінського стереотипу в 
ідеалістичному й психологічному ключі. Друковані під 
нейтральними псевдонімами, його публікації не привер
нули в той час «пильно ї» уваги «літературних нагляда
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ч ів ». А ле  те, ясна річ, могло тривати недовго... Воно й 
тривало н е д о в го -«а ж » до 1965 р.

Ц ілком  ймовірно, що та зав’ язка припадала на роки 
роботи в журналі «В ітчизна» (1961-1962), куди в 60-ті 
роки горнулася бунтівлива молодь, і де І. Дзюба очолю
вав тоді відділ критики, Євген Сверстюк -  відділ прози, 
потім нарису і публіцистики. Саме у той період відбуло
ся зближення з колегами й однодумцями І. Світличним 
та І. Дзюбою. Може, вона припала на роки^ перших 
публікацій у цьому часописі та в «Літературній газеті», 
коли Сверстюкове ім ’ я стало відомим на хвилі його 
критичних виступів, чи на цілком конкретний 1962-й, 
коли «вилетіли » з редакції і Дзюба, і Сверстюк, і редак
тор їхній Д. Копиця. А  далі, уже за кілька років, треба 
було ще й пережити те, що коло «своїх» дедалі більше 
звужується — коли почали один за одним відходити, зда 
валося, найнепоступливіші... Настав момент істини: ма
ло було думати так, як учора, потрібно було робити так, 
як думаєш, -  так згодом прокоментує він ту ситуацію.

А  може, зав’язка припадала на той період, коли через 
«не ту» доповідь на науково-практичній конференції зір
вався захист дисертації в Одесі. Чи, вірогідно, на той 
час, коли Г. Кочур познайомив з рідним братом М. Зе- 
рова — Дмитром Костьовичем, котрий працював в Ін- 
ститутіботаніки А Н  України, а Сверстюк саме влаштува
вся на роботу в «нейтральний» для його репутації 
«Український ботанічний ж урнал», де його п’ ять років 
(1965-1972), аж до арешту, терпіли на суто технічній 
роботі -  відповідального секретаря^ Люди того поколін
ня добре пам’ятають, як у тісній редакції по вулиці 
Рєпіна збиралася творча інтелігенція -  ті, хто перебував 
під підозрою влади й негласним наглядом. Коли 1960 р. 
в Києві виник Клуб творчої молоді, що став центром не
офіційного культурно-громадського життя, Євген Свер
стюк був одним з-поміж активних його учасників -  по
ряд із В. Симоненком, І. Світличним, І. Дзюбою, Л . Кос
тенко, І. Драчем, Л . Танюком, А . Горською, Г. Севрук, 
Л . Семикіною та ін. За Сверстюковими сценаріями 
тут проводилися вечори пам’яті Шевченка, Франка, 
Лесі Українки -  і то були незабутні події в культурному 
житті тогочасної столиці.
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Та залишалося все менше можливостей для творчої 
самореалізації. Коли перед Сверстюком зачинилися две
рі всіх видань (вряди-годи ще вдавалося надрукуватися 
у таких часописах, як «Література в ш колі» чи пряшів- 
ська «Д ук ля »), коли вже не було можливості підписува
ти своїм власним прізвищем передмови до видань (так, 
передслово до «Дивних пригод Петера Ш лем іля » ще 
з ’являється за його авторством, а вже Сверстюкові пе
редмови до «Планети людей» Екзюпері та «Вибраного» 
Ґете довелося підписувати прізвищами перекладачів), 
він створює свої есеїстичні шедеври «Іван Котляревсь
кий сміється» та «Собор у риштованні».

Вірогідно, цією зав’язкою можна назвати день пер
ших обшуків -  12 січня 1972-го р. -  у Стуса, Світлично
го, Дзюби, Оксани Мешко, Ш умука, львів ’ян Чорновола 
й Калинців... Коли зрештою прийшло усвідомлення, що 
підтримки, власне, нізвідки немає -  ні з-за кордону, ні з 
верхів, ні з низів, і що вони, та маленька горстка одчай- 
духів, замкнуті у власному просторі, окресленому їх 
ньою непоступливістю, безстрашністю й розумінням, що 
покликані йти до кінця.

З початком репресій Євген Сверстюк відкрито ви
ступає на захист В. Чорновола, С. Караванського, В. Мо- 
роза, А . Горської. На той же період припадає й напи
сання ним нелегальної праці «У  справі процесу над 
Погружальським» -  як спроби сказати чесне слово про 
підпал україніки в Центральній науковій бібліотеці як 
про одну з акцій цілеспрямованого нищення національ
ної спадщини.

Та хоч як би там було, все це разом «зав ’язувало» ту
гий вузол Сверстюкової долі.

Пред’явити звинувачення як таке, конкретне звину
вачення, не було достатніх підстав. Власне, Сверстюка 
було засуджено за виступи опозиційного характеру. До 
того ж слідчі мали в руках неспростовний аргумент -  йо
го книжку «Собор у риштованні», вперше випущену 
1970-го спільним виданням Першої Української друкар
ні у Франції та Українського видавництва «Смолоскип» 
ім. В. Симоненка у С ІЛ А  -  без відома і згоди автора, але 
з отаким-от (узятим видавцями з тексту) авторським епі
графом:
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Творці української літератури віддали найкращі сили 
мистецтву, не отримавши за це ні гроша, і якщо не всі 
вони були знайомі з тюрмами, то всі, принаймні, з жан
дармами. _ .

Хіба може таку літературу зрозуміти людина, яка ні
коли не відчула, що таке громадська мужність і обов’я
зок совісті?

Можливо, невипадковим -  як і все у ж и т т і-  є той 
факт, що після п ’ятнадцятимісячного слідства -  від січ
ня 1972-го до квітня 1973-го -  суд над Сверстюком від
бувся у Великодню п’ятницю, у день розп’яття Христа.

Від Сверстюка чекали зречення, осуду книжки, вида
ної за кордоном, яка, по суті, опозиціонувала системі у 
головному -  в питаннях устоїв. Осуду не̂  було. Тим 61. .- 
ше не було зречення. Був тихий, спокійний, неспішли- 
вий, з ледь вловимими нотками іронії голос -  голос лю 
дини, переконаної у своїй правоті. Останнє слово Євгена 
Сверстюка на суді -  не спроба виправдання чи покаян
ня -  спроба звіту перед власного совістю. І усвідомлення 
своєї долі, свого покликання:

Мені випало гірке щастя спілкуватися і працювати з лю
дьми рідкісно талановитими і шляхетними -  про по
дібних раніше я читав лише в книжках. Щастя жити 
високими культурно-громадськими інтересами і нехту
вати особистими. Щастя спізнати суворість і вагу вели
ких слів -  правда, честь, обов’язок, слів, що становлять 
морально-етичні підвалини, суть мого світогляду. Честь, 
що оплачується кров’ю, гідність, що є передумовою 
життя, істина, до якої йдуть з безстрашністю дослідни
ка -  без гарантії повернутися. На цих поняттях я вирос
тав і прагнув до них піднестися, вириваючися з замкне
ного кола порожніх слів...1

I -

Знову подвійний стиль.
Знов королівський такт.
Чорні в очах хрести -
Тіні від ґрат в хрестах.
Зболений кожен нерв.
Рублений кожен жест.

1 Сверстюк Є. Останнє слово на суді 11 Сверстюк Є. На святі надій: 
Вибране. -  С. 32.
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Власне, нема мене -  
Дублений палімпсест 1.

(  «Сервантес» )

Вирок за статтею 62 ч. І  КК  УРС Р «за систематичне 
виготовлення, зберігання та розповсюдження антира- 
дянських наклепницьких матеріалів, які порочать радя
нський державний та суспільний лад » звучав як 7 років 
позбавлення волі у  таборах суворого режиму із заслан
ням на 5 років.

...А  якби не було того виснажливо довгого слідства 
й суду?.. А ле  ж були! Та й не могли не бути — та зір
ка, під якою народився на Андрія (13 грудня 1928 р.) 
Євген Сверстюк у тихому волинському селі і що її 
згодом він назве щасливою, не могла не привести його 
на заслання.

Табірне життя -  то, безперечно, кульмінація рома
ну, яка давала духовний «простір свободи», але вима
гала надто високої плати від страдника, що зависав 
«роздвоєний між небом і землею ». І про ту кульмінацію, 
яка тривала аж ц ілих дванадцять л іт  життя, Євген Свер
стюк згадує дуже стримано, з гідністю людини, свідомої 
свого покликання на цій землі й свого долею визна
ченого хреста. Власне, до українського читача враження 
того періоду Сверстюкового життя дійшли з його чи не 
першого розлогого інтерв’ю 1993 р.2 То, мабуть, був 
перший прихід дисидента Сверстюка до широкого укра
їнського загалу.

А  ще та його стриманість од того, що «слова болять». 
Болять, відлунюючи щемкими спогадами про час, заку
тий у безвихідь, який веде свій рахунок -  живим і мерт
вим, звершеному й незвершеному...

Як Вічний Жид, я поза колом часу 
Розводжу ватру спогадів, утрат 3.

( «Т в ій  образ — промінь згаслий, біль і пам’ят ь»)

1 Див.: Луцький Ю . Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 13.

2 Євген Сверстюк. Профіль на тлі покоління (Інтерв’ю В. Пащенко
з Є. Сверстюком) // Л іт. Україна. -  1993. -  25 лют. -  4 бер.

3 Див.: Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 27.
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Бо табір хоч і «звільняв людину від таємного страху, 
від прихованого пристосовництва», позбавляючи свобо
ди зовнішньої, усе ж

для справжньої творчості[...] не є місцем ще і в тому 
розумінні, що в атмосфері постійної сірості, коли бра
кує барв, облич, якогось ширшого спілкування, люди
на глухне внутрішньо, вона недоживлена у всіх від
ношеннях *, -

можливо, й справді виявляючи риси й таланти, які 
не виявлялися за інших умов (як, скажімо, поезія 
ввійшла в табірну долю 3. Красівського).

Той шмат життя — поза часом. А ле  він працював і на 
час також. Не той час, котрий швидкоплинний, котрий 
залишає нас за вікнами історії, як потяг привокзальні 
будівлі, а той, що, складаючись із митей, витворює те, 
що поза ним, -  Вічність... Працював, гартуючи душу, 
ошляхетнюючи стражданням розум і серце, увиразнюю
чи риси вдачі — ті, що від народження...

Було би блюзнірством говорити, що саме табірне жит
тя й роки заслання, наповнені стражданням самітньої 
душі, приреченої, може, на найбільше випробування, 
коли та душа може говорити хіба що з Богом та ще зоря
ми, які «т і самі, що і дві тисячі л іт »,  і зробили Свер
стюка тим Сверстюком, яким ми його нині знаємо.

Безперечно, існує логіка характеру, яка й визначає 
долю. Або, може, доля визначає логіку характеру? Та 
хоч би як будувалися причинно-наслідкові зв’ язки, ло г і
ка характеру привела Сверстюка до арешту, але та сама 
логіка характеру (що, безперечно, живилася дуже по
тужним джерелом родинного виховання) й зробила Свер
стюка Сверстюком.

Табірне життя — то окрема сторінка біографії, на якій 
так важко спинятися душі.

Нині Святвечір.
Я сам. З листами.
Тиша -  на цілий світ.

1 Сверстюк Є. Профіль на тлі покоління (Інтерв’ю В. Пащенко
з Є. Сверстюком) // Літ. Україна. — 1993. — 25 лют. — 4 бер.
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Музика й зорі -  зорі ті самі,
Що і дві тисячі літ *.

(«Н и н і Святвечір»)

Надрукований 1990 р. в альманасі «Поезія-90» разом 
із останнім словом на суді (доти відомим лише на Заході 
з «Вибраного» Євгена Сверстюка, упорядкованого І. Ко- 
шелівцем і випущеного 1979-го у  Мюнхені «Сучасніс
тю »), цей вірш датований 6.01.80 —один із Святвечорів 
довгого табірного життя...

Можна зрозуміти Євгена Олександровича, коли він 
говорить, що арешт був для нього своєрідним полегшен
ням. Це звільняло від задушливої атмосфери тотального 
лицемірства й подвійних стандартів, прислужництва й 
холуйства, стеження й доносів (коли в тюрмі чув за вік
ном цокання друкарських машинок -  йому щоразу зда
валося, що то друкують доноси -  і це теж можна зрозу
міти). Заслання давало чітке усвідомлення того, що пла
та за нонконформізм -  це постійні переслідування й 
репресії. А  ще — ізоляція. Суцільна зона мовчання. Мер
тве інформаційне поле, що само собою — нонсенс, оскіль
ки інформаційне поле -  це завжди рух, новизна. А ле  
його можна було перекрити штучно. Проте був навіть 
щасливий, коли сидів у камері сам (підсаджування про
вокаторів -  річ не найприємніша) -  це давало простір 
свободи. Й незалежності. На жаль, ніколи не жив в од
ній камері більше двох місяців -  це теж був психологіч
ний тиск.

Ми так мало знаємо про таємницю життя, але здогаду
ємося, що воно живиться радістю сонячних хвилин. Без 
них іде повільне згасання, яке просто не відчувається, 
лише осцилограф міг би зафіксувати видовжені хвилі в 
моменти оборонних реакцій і чекань на стимули з нега
тивними емоціями (здається, на таких емоціях не виріс 
ще жоден колос). Власне, людині не треба довгого жит 
тя -  треба щоб у короткому було чергування стихії при
роди і гри у людському морі 2 (з листа до Ю. Луцького 
від 27 жовтня 1981 р.)~

1 Сверстюк Є. Нині Святвечір // Дніпро. -  1996. -  № 3/4. -  С. 10.
2 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 29-30.
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це під впливом випробувань, що випали на долю 
І. Світличного. А ле  й своїх також...

Щ о залишалося? Переконання. Надії. Відчуття влас
ної правоти. Почуття гідності. А  ще -  ідеалізм. Пізніше 
згадував:

Ти входиш в зону смерті й у тій зоні хапаєшся за щось 
і розбудовуєшся. Це «щось» є суто ідеальний світ. 
Матеріальний для тебе вже перестав існувати. Якщо 
ти не схопишся за небо, у тебе нічого немає. Тим небом 
була віра в Бога. І -  саморозбудова (із вище названого 
інтерв’ю).

«Там  не можна було читати нічого фальшивого» -  це 
теж його слова. Перекладав з Ш иллера, Ґете, К іплінґа... 
Писав поезії.. . - аби сягати неба. Багато думав.

Власне, саме це листування стало тим творчим лабо
раторним майданчиком, а ширше -  полем духу, -  де від
точувалось перо Євгена Сверстюка, зароджувались і кри
сталізувались думки, що поступово, вже на волі, розгор
талися із тезисного формату в окремі дослідницькі студії 
й публічні виступи, різьбився той вектор творчого спря
мування, що й визначив місце Євгена Сверстюка в укра
їнській культурі Х Х -Х Х І  ст. Недаремно ж в одному з 
інтерв ю Євген Олександрович зізнався: « Письменником  
мене зробили тюрма і заслання» 1.

Проте, «тезисний стиль», як потяг до чіткого, вкрай 
конкретизованого, місткого й насиченого формулювання 
власних думок, спостережень і переконань залишився з 
ним назавжди: Євген Сверстюк належить до тих, хто об
робляє свій лан найперше «у гли б ».

...Одна справа -  ужинок днів у творчій атмосфері, де 
світло падає не лише на листок паперу, інша спра
ва -  будні сірої роботи, куди капають занесені вітром чу
тки, щоб згаснути... Мені не думалось, що просто не бу
де бажаючих вийти в ідеальний світ поезії, що так вига
сають з літами шляхетні пориви, що буду вічним жидом 
поза колом часу 2 (з листа до Ю. Луцького від 22 черв 
ня 1986 р.).

1 «Письменником мене зробили тюрма і заслання* / Розмовляв 
П. Русенко Ц  День. -  1999. -  11 лип.

2 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 27.
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Опубліковані Ю. Луцьким табірні листи -  то, безпе
речно, вражаючий документ. Документ незнищенності 
людського духу в умовах екстраординарних. Там немає 
ані озлобленості, ані нарікань -  хіба що промайне екзис- 
тенційна туга («Д ай  Боже нам щось про високу бла
кить -  там не загубимось. Лишимось монадами»* (з ли 
ста від 9 квітня 1982 р.).

А  в післяслові до збірника листів (датованому 20 лип
ня 1991 р., Сан-Дієго) Євген Сверстюк зізнається в тому, 
що власне, й так видно уважному читачеві:

Милий професор Луцький говорить про одвертість лис
тування -  і  це правда, естетична правда. А ле якщо 
читач захоче уявити собі життя, від якого я втікав у 
листи, то тут проскакує тільки часом якийсь одвертий 
чи прихований штрих. Взагалі, я задумувався, чому 
допускалась ця епістолярна ідилія в зоні особливо су
ворого нагляду? Мабуть, їм здавалось, що ці листи до
помагають приховувати ту реальність, яку вони при
ховували 2.

За Сверстюковою стриманістю й самоіронією вчува
ється хіба що спрага спілкування, пошук у Всесвіті бо
дай однієї-єдиної душі, яка може вислухати. І зрозумі
ти. Тобто -  з ким можна бути на рівних. Говорити — і бу
ти почутим.

Тож -  утікання в Шевченка. У  Франка. В Достоєвсь- 
кого. У  Грабовського. У  Свідзінського. Це в ті дні траге
дія Франка постала для нього передусім як трагедія 
розуму «без віри основ», а трагедія Гоголя -  як феномен 
роздвоєного духу. « Кожна велика постать еволюціонує 
в нашій свідомост і» -  написав він 12 липня 1981 р. І до
дав до того:

Мабуть, найцікавіше еволюціонувала постать Павла Гра
бовського, яка мене завжди манила своєю високою 
справжністю і вродженим ідеалізмом 3.

А  ще -  вражали його пророчі слова Грабовського: «Н і 
в одній країні брак самопошани так людей не жере».

1 Там само. -  С. 42.

2 Там само. -  С. 87.

3 Там само. -  С. 25.
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«...Й ого хвалять і ж алію ть»1 -  це теж про Грабовського, 
життя якого, чимось схоже на його власне, намагався 
обійняти зором і серцем.

Сам Сверстюк постановив собі бути таким, аби не хва
лили  й не ж аліли. Тому завжди йшов проти течії. І уни
кав похвальби -  тієї, що від запобігання й бажання дого
дити, присолодити...

Слабість хвалити йде від млявості думки, яка інер
тно підтримує замість дивуватися й упокорюватись 
духом 2, -

писав до Луцького 12 липня 1981 р.
Отже, звідти вони, з тих днів і ночей випробування 

духу, три складові морального імперативу Сверстюка, 
про які говоритимемо нижче: гідність (тобто самопоша
на), сумління і віра. А  ще — основа основ — любов.

Сплили злоби вали каламутні,
Пробивається світло основ,
Встає перша, єдина сутність,
І та сутність всього -  любов 3, -

( « Я  прийду на Свят-Вечір між люди»)

напише Сверстюк пізніше, повертаючись думками до 
тих вічно пам’ятних днів «без надій і вт іх ».

І ще один маленький штрих. Євген Олександрович 
уміє зберігати вдячність до тих, хто підтримав його на 
життєвій дорозі. Не просто вдячність, а якусь трепетну 
ніжність -  до дисидента Вудки, з яким ділив важкі та
бірні дні і котрий завчив Сверстюкові вірші напам’ять і 
виніс їх  у вільний світ, до А .-Г. Горбач, котра слала йо
му з Німеччини по-сестринськи теплі листи й посилки... 
А  ще його морально підтримували професор Сорбонни
А . Жуковський, члени ПЕН-клубів А н гл ії, Німеччини, 
Італії: звідусіль надходили листи на адресу в’язня табо
ру Н389/36 селища Кучино Чусовського району Пермсь
кої області Є. Сверстюка... Тут же, за колючим дротом,

1 Там само.

2 Там само. -  С. 26.
3 Сверстюк Є. Базилеос // Сверстюк Є. Блудні сини України. -  К.: 

Тов-во «Знання* України, 1993. -  С. 160.
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багато важила підтримка «сво їх », «політичних», зо
крема звістки від В. Стуса й І. Світличного з інших та
бірних зон, членів російської правозахисної групи Саха- 
рова-Ковальова...

...Йде світом та рання, прозора і тиха весна, в якій зата
їлась чиста радість життя, саме та метафізична ясність, 
яка потім закриється надміром цвіту і буйною зеленню 
дерев. Пробую згадати себе в таку пору життя, але все 
насуваються і насуваються хмари, за якими губилась і 
розпливалась індивідуальність, входила в стан подій. 
Минула ціла епоха, а індивідові так і не щастить розпра
вити груди 1 (21 квітня 1986 р.), -

здається, чи не єдине сумовите нарікання на до
лю  -  та й то адресоване людині, яка вже стала близь
кою -  дарма що жила за океаном і доти вони із Сверстю
ком жодного разу не бачилися.

А  розправити груди судилося не скоро. Хоч були вже 
й закордонні видання -  за кордоном публікувати твори 
Сверстюка почали з 1970 р. Так, поширювані спочатку 
як самвидав («Собор у риштованні», «Іван Котляревсь
кий сміється», «Остання сльоза», «Н а  свято ж інки»), ці 
та інш і твори публікувалися українською, англійською, 
німецькою та іншими мовами за кордоном: уже згадане 
видання «Собору в риштованні», «Сіапсіезііпе Еззауз» 
(Гарвардський Інститут українознавчих студій, 1976), 
«Вибране», упорядковане автором передмови І. Коше- 
лівцем («Сучасність», Мюнхен, 1979), «Апезі-ізі; Ьіп 
сіісЬ Ьо8£е\гапіеп» (вірші Є. Сверстюка, В. Стуса, І. Світ
личного; Гамбург, 1983), «Острівки приязні. Спільна 
боротьба в гулазьких умовах: Збірник спогадів» («У к р а 
їнське видавництво», Мюнхен, 1983)...

Попереду було, по суті, повернення у  вакуум -  окрім 
кількох найближчих людей, ніхто його в Києві не чекав. 
У  літературне середовище входити не поспішав, поясню
ючи це так: не хотілося зближуватися з літературою, 
яка до нього не наближалася. Входив радше в кон
текст -  мав із чим. Попереду були і Культурологічний 
клуб кінця 80-х -  єдиний у ті роки напівлегальний вихід 
у світ і можливість бодай якихось публічних виступів,

1 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 68.
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і знамените зібрання біля пам’ятника Володимирові, 
коли 1988 р. було вирішено святкувати хрещення Київ
ської Русі у Москві та Ленінграді -  тодішня Сверстю- 
кова промова обійшла мало не всі українські видання 
на Заході. Попереду були перші відвідини редакцій, 
перші публікації в Україні, перші виступи в залі Спілки 
письменників та виступи за кордоном...

Усе ще тоді було попереду... А  поки що стелилися під 
ноги сніги, сніги й сніги, що їх  пророче передбачив у 
своїй долі Євген Сверстюк, написавши у січні 1954-го: 
« І  в тих снігах іти, іти, іт и ».

Вистраждано власним життям
Вслухаючись у неголосний, неспішливий голос Єв

гена Олександровича, уявляєш його у слідчому ізолято
рі: бачиш зумисне пригашуваний (а все ж непригаше- 
ний) тріумф ув очах од несхитної моральної переваги, од 
власної правоти. Й здається, що ті мимовільні паузи 
між реченнями (особливий стиль мовлення, коли слу
хачеві пропонується можливість для вдумування у ска
зане -  аби, вникнувши, погодитися чи подумки запере
чити висловлене судження -  ще й через те, що кожне ре
чення Сверстюкове змістовне й невипадкове, -  у ньому 
конденсується не просто інформація, а енергія вистраж
даної думки) заповнює ще й ледь приховувана само
іронія -  та, що від виваженого, пережитого, незмірно 
глибокого... Та, що з тих підслідчих місяців і днів...

І відчуваючи його несхибну переконаність у своїй 
правді -  не умоглядну, а здобуту ціною нелюдських ви
пробувань, ціною сумнівів і душевних терзань, дедалі бі
льше переймаєшся усвідомленням, що ця людина має 
право на ті оцінки й узагальнення, на ті моральні макси
ми, той моральний імператив, на «внутрішній потяг до 
абсолюту» (І. Дзюба), що сприймається, одначе, далеко 
не всіма беззастережно. Вона те право не тільки вистра
ждала своїм життям, а й оберегла в чистоті від тих спо
кус, що ними постійно випробовує людину час, хоч би 
яким він був: тоталітарним чи так званим демократич
ним (і ще невідомо, який з них спокушає більше!).



230 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

Тож якби треба було сказати про феномен Сверстюка 
одною-єдиною фразою, я би обмежилася тим, що він, 
цей феномен, полягає в органічному перетіканні б іо
графії у творчість і навпаки. Біографії, що виладнува
лася в долю творчістю, і творчості, що виростає з біогра
фії. Бо як не потребує доведення те, що страждання 
ошляхетнюють людину, увиразнюють її характер, так 
аксіоматичним видається мені й те, що тривала «замк
нутість» людини на власному «Я »  (ясна річ, якщо ця 
людина є самодостатньою особистістю), спонукаючи до 
глибоких роздумів і переосмислень, вибудовує власну 
систему мислення, викристалізовує думки й переживан
ня у сталі філософські переконання. Хоча потрібне одне 
суттєве уточнення: якщо це «Я »  зосереджене не тільки 
на власній екзистенції (а це якраз і бачимо з листування 
Євгена Сверстюка з Ю. Луцьким), а на спілкуванні з 
тим вищим духовним, яке одне й вирятовує людину 
в годину жорстоких випробувань і не дає їй маліти 
духом навіть у якісь кращі часи, коли приходять у 
душу рівновага і спокій.

У  цьому розумінні, очевидно, можемо говорити, що 
саме роки заслання і зробили Сверстюка тим, хто узяв 
на себе місію розвивати «проповідницьке літературо
знавство» (І. Дзюба). Термін, прийняти який можна із 
застереженням, що це проповідницьке літературознавст
во не має нічого спільного з просвітницьким народницт
вом, а ґрунтується на необхідності органічно заповнити 
належну лише йому нішу в посттоталітарному українсь
кому соціумі й на засадах християнських традицій та 
прагненні наблизити їх  до сьогодення у морально-філо
софському освітленні.

Це засвідчила вже книжка «Блудн і сини України», 
що містить літературно-критичні статті (деякі з-поміж 
них були друковані доти лише за кордоном українською 
мовою та в перекладах -  і тільки після фактичного зник
нення цензури вперше прийшли до нашого читача) й 
публіцистичні виступи, присвячені відродженню духов
ності, морально-етичним проблемам у їх  філософсь
ко-релігійному переломленні, що їх  щодень доводиться 
розв’язувати нашим сучасникам на зламі віку, коли па
дають звичні ідоли і йде невблаганна переоцінка вартос
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тей, яка потребує повернення до правічних джерел, 
християнської традиції.

Образ блудного сина -  наскрізний у Сверстюковій 
книжці — це ще й своєрідна метафора життя ц ілої на
ції, як, власне, й життя самого автора, яким він і вист
раждав свою правду. Т ільки прийшов до неї на десяти
ліття раніше, прозрівши ще тоді, коли на очах у всіх 
була ідеологічна полуда. А  через те переконаний, що лю 
дина не може відстоювати якусь думку просто як дум
ку -  вона може відстоювати лише вистраждану думку, 
заповітну ідею, за яку можна офірувати життям. (Чи  не 
звідси ця наша прикра реальність, яка вражає і нас са
мих, звичних уже до всього?!) А  офірувати життям, за 
Євгеном Сверстюком, можна тільки тоді, коли ти є 
людиною великої віри.

Цей мотив великої віри -  також один із наскрізних в 
Сверстюкових публікаціях та виступах останніх десяти
літь, -  і дає ключ до розуміння нинішньої м ісії інтеліге
нції, від котрої час потребує не стільки великої витрива
лості, з якою «іш ли  в дисиденти», скільки необхідності 
переплавити ту велику віру в горнилі конкретних д і
янь -  і про це також першим заговорив Євген Сверстюк.

А ле  ж усе в цьому житті -  від Христа -  починається з 
вибору. З вибору свободи в умовах несвободи і, хоч як це 
парадоксально, з вибору несвободи в умовах свободи. 
Вибір між вигодою та обов’язком, корисливим і безкори
сливим постає перед кожним з нас на кожному кроці. 
І це страшна правда, зазначає письменник, « але людина 
легше зрікається великого, ніж малого. Велике їй несила 
нести проти течії...» -  і тому так нелегко робити свій 
вибір і так легко продати свободу за шматок хліба. Бо й 
справді, уявлення про те, що

людина з соцтабору виходить на поле вільного вибору, 
виявилось ілюзорним. Людина є такою, якою її зробило 
життя [...] її навернення до традицій - неймовірно скла
дна проблема. Вона робить вибір між чужими святиня
ми, аж поки відкриває для себе аксіому: матері не ви
бирають 1.

1 Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // 
Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. -  С. 251.
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Так із теми вибору й випливає отой наскрізний мотив 
блудного сина, котрий -  часом через помилки і покло
ніння «чужим святиням» -  і робить зрештою свій свідо
мий вибір, тобто приходить до усвідомлення, чиїх бать
ків він син.

Статті та есеї «Блудн і сини України», «Ш істдесятни
ки і Захід», «Перебудова Вавілонської веж і», «Феномен 
Ш евченка», «Прощання з Мадонною», а ще сторінки, 
присвячені В. Стусу, Б. Антоненку-Давидовичу, В. Мар- 
ченку, О. Мешко, О. Заливасі та іншим, несуть потуж
ний заряд здорового опозиційного духу, опірності та тієї 
високої віри, яка й допомагає не схибити, обравши чес
ну дорогу.

Євген Сверстюк аргументовано анатомує руйнівну 
природу імперії постіндустріальної епохи, чиїми дітьми 
ми ще донедавна були, дискутуючи із Солженіциним, 
вводить в обіг поняття « стероризованої пам’я т і» та 
« історичної амнезії» , подає кардіограму деформацій су
спільного життя, показує моральну корозію, глибоку ду
ховну кризу суспільства.

Відродження починається з почуття гідності, наголо
шує письменник і навертає нас, « дітей розореного до
м у », до істин, дорогу до яких загублено за роки колоніа
льного мислення, зриває з очей полуду, яка так часто за
важає бачити імітацію свободи слова, лжепатріотизм 
( « патріотизму нам бракує, але діяльного і мовчазно
го...»). Говорить про речі, може, самоочевидні, але часом 
нам, одурманеним сьогоденним словоблуддям, невиди
мі, чесно, прямо й жорстко, не дозволяючи потонути в 
новому -  з протилежним знаком -  славослів’ ї, захлину
тися в ейфорії національного самозамилування та само- 
вивищення -  тобто показує нам нас такими, якими на
справді ми і є, обтяжені тоталітарним минулим. Він роз
чищає авгієві конюшні нашої засміченої свідомості від 
сурогатних понять і заскорузлих догматів, показує не
безпеку од девальвації слова і совісті.

Ця книжка, що, за словами І. Дзюби, «дає гострий 
психологічний розтин сучасної української суспільнос
ті -  принаймні, сучасного стану її свідомості та мораль
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ної практики»1, несе великий духовний заряд, бо, по- 
перше, виходить на найголовнішу для українців пробле
му -  самоідентифікації особистості -  не поверхово, ков
заючи лише по канві національного питання, а всегли- 
бинно — через євангельське бачення світу й себе у тому 
світі; по-друге, чесно й без упереджень діагностує укра
їнський соціум.

Власне, можемо говорити про те, що йому часто вда
ється першим увиразнити в думці й слові те, чого ми ще 
й не помічаємо, тобто, скориставшись висловом самого 
Сверстюка з приводу таланту Тичини й Толстого, «схо
пити невловиме і вирізьбити ф орму»2.

Чому такою небезпечною видалася у 70-ті книж
ка «Собор у риштованні»? Р іч не тільки в тім, що Свер
стюк наважився включитися в дискусію довкола Гон- 
чаревого «Собору», а передусім у  тім, що зазіхнув на 
«святеє святих» — устої самої системи. Б ільше того, 
намагався, як зазначає у передмові до згадуваного вже 
закордонного видання М. Антонович, наголошуючи на 
універсальності як самого «Собору», так і «Собору у 
риштованні», «подати відповідь на основні світоглядові 
та етичні питання, що постають перед людством у сучас
ному св іті», він порушує «важливі, наболілі питання 
сучасності, що фактично виходять далеко поза межі про
блематики одної країни»3. Так Сверстюків есей пере
ростає межі коментаря одного твору й сягає багатьох 
глобальних проблем.

Якщо усвідомити ті цінності, на утвердженні й шану
ванні яких, за Сверстюком, зможе надійно розвиватися 
людство -  а це родина, рід, народ -  стає зрозумілим, яку 
загрозу системі несло його прагнення повернути нас до 
джерел. Саме тих джерел, коріння яких нещадно під
рубувалося вірними слугами цієї системи. Тих дже
рел, яких нам бракує й понині й чистоту яких нама-

1 Дзюба І .  Феномен Євгена Сверстюка // Л іт. Україна. -  1995. -
2 бер.

2 Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком. -  С. 12.

3 Антонович М .  Переднє слово // Сверстюк Є. Собор у риштован
ні. -  Париж-Балтимор, 1970. -  С. 8.



234 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

гається зберегти він у  наших душах серед розбурханого 
сьогодення.

Собор осмислюється автором як символ духовності, 
тяглості традицій та високості духу. А ле  водночас Сверс
тюк розуміє:

Собори минулого не можуть бути універсальним «філо
софським каменем» для нашої молоді. Але вони були і 
будуть колискою її духовного становлення. Як рідне 
ГНІЗДО, без ЯКОГО не обходиться жоден птах *.

А ле  є там іще один момент, можливо, й не помічений 
достатньою мірою. Відстоюючи не тільки право на націо
нальну гідність, а й саму національну гідність як спосіб 
мислення, спосіб почування і спосіб вчинку, Євген Свер
стюк пророчо застерігає від порожнього національного 
фразерства, від безплідних з ’ ясувань «чия мама краща», 
від самозакоханості й самовивищення.

Цей філософсько-літературознавчий есей, що його 
І. Кошелівець називає «одним з кращих (чи не найкра
щим?) шедеврів есеїстики нашої сучасності», за його ж 
словами,

написаний поза категоріями оптимізму чи песимізму. 
Він лише безжально показує найнижчу точку амплітуди 
піднесень і падінь, з якої Україні доведеться підводити
ся [...] якщо вона спроможеться.

«Вибране», упорядковане в Мюнхені І. Кошелівцем, -  
тоді, як автор його вдивлявся в «т ін і від ґрат в хрестах», 
серед мороку тоталітарного режиму стало незаперечним 
доказом того, що жива думка в Україні, попри все, 
існує, вона живиться загальнолюдськими джерелами 
християнської моралі, засадами чесності й поряднос
ті, інтелектуальним спрямуванням й традиційним під
ґрунтям родоводу -  як повертав до « моралі, традицій, 
історичних уявлень, мови і п існі свого народу» Сверстю- 
ків Котляревський ( « Котляревський см ієт ься »), дово
дячи правомірність закону

1 Там само.
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про незнищенність духовної енергії: не можна безслідно 
поховати ту силу, що вулканила Україну століттями, 
сходила кров’ю, вкривалась могилами, а потім знову 
вставала, налітала вихром і зносила тимчасові палаци 
нових панів та перекривала принишклі чужі голоси 
українською піснею 1.

Воно, те «Вибране», повертало до національних осно
воположних засад, до неспростовних істин, закодованих 
у Шевченковому слові...

...Пригадується, 1996-го, пишучи про презентацію 
Сверстюкової книжки «Ш евченко і час», висловила я 
таку думку: може, це й справді рік високого сонця. Бо 
якщо Євген Сверстюк саме так називає 1845-й, «п ід не
бом осені» якого було створено головні Шевченкові тво
ри, зокрема й «Заповіт», узявши ці слова за назву одно
го із своїх есеїв (а міг би, як цілком слушно зауважили 
тоді йому, наректи так і саму книжку, взявши ті, що на 
обкладинці, за підзаголовок), то мені бачилося небезпід
ставним означити так і 1996-й. Вельми прикметний рік, 
що підносив нас до розуміння справжнього Шевченка, 
скидаючи з нього «шапку. Та отого дурного кожуха» 
(І. Драч).

Відкривання «у  нім академіка... Щ е каторжника 
роботи» (до чого закликає І. Драч у вступі до документа
льної драми «Гора »), а надто велета духу, пророка -  і не 
лише того, котрий провіщає майбутнє, але найперше то
го, хто перед лицем народу виголошує істини, осягнуті 
ним у розмові з Богом, -  уже почалося. І -  що особли
во прикметно -  дослідниками з плеяди шістдесятників 
(Грабовичеве провокативне дослідження «Ш евченко як 
міфотворець» ще тільки збурювало літературно-мистець
ку громадськість, а О. Забужко ще тільки прикидала 
спробу свого філософського аналізу «Ш евченко як міф 
України »), яким доля послала не тільки випробування, 
але й щасливу можливість у тих випробуваннях міцніти 
духом та осмислювати нескінченний ланцюг буття у всіх 
його взаємозв’язках та вимірах.

1 Кошелівець І .  Переднє слово // Сверстюк Є. Вибране / Упор.
І. Кошелівця. -  Мюнхен: Сучасність, 1979. — С. 3—6.
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Тоді, 1996-го, коли ще не вляглися враження від 
шевченківського радіоциклу І. Дзюби, ще звучав на 
Українському радіо неспішливий голос Євгена Свер
стюка в аурі Кобзаревого слова та в супроводі ча
рівного голосу О. Чарівної, а вже відбулися -  одна за 
одною -  дві презентації, а значить, і прийшли до чита
ч а -о д н а  за одною- дві промовисті книжки: «„Кавказ" 
Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого» 
І. Дзюби та «Ш евченко і час» Євгена Сверстюка.

Завважте: у змісті кожної назви закладено таку кате
горію, як час. Це крізь його об’єктивно-невблаганну 
призму, а ще -  історичну перспективу «пропущено» про
роче Шевченкове слово. А  вже затим -  крізь призму 
авторського світобачення, мудрість серця і біль власної 
душі. Ц і видання, власне, відкривають нову сторінку у 
Шевченкіані -  не в радянській, вульгарно-соціологічній, 
ортодоксальній, а в тій, що претендує на перегляд Ш ев
ченка -  і вони закладають добрий підмурівок у ту таку 
необхідну нам будівлю пізнання. Може, через те у нас 
досі була такою убогою «шевченківська книгозбірня» 
(не кількісно, а за духом своїм), що ті стоси книжок досі 
писали люди здебільшого байдужі, приземлені, також 
часто убогі духом своїм, нерідко ж просто спекулюючи 
на високому імені. Ц і ж книжкові з ’яви, як мені здаєть
ся, відкрили нам просту істину: до долі людини висо
кого болю має право доторкнутися -  і душею, і ро
зумом -  тільки той, хто також звідав того болю бодай 
дещицю, якщо не сказати -  сповна.

А  втім, не можна не сказати, що будь-яке нове сло
во про Шевченка постає на фундаменті напрацьовано
го -  досить назвати імена О. Кониського, С. Єфремова, 
І. Франка, Ф . Колесси, С. Смаль-Стоцького, М. Коцю
бинського, О. Білецького, С. Шаховського, М. Антохія, 
Ю. Шевельова, В. Барки, Г. Грабовича та інших авторів 
з України та діаспори (а може, вже час перестати розме
жовувати самих себе на Україну та діаспору, бо ж бать
ківщина, як і Шевченко, у нас одна, і, може, саме це 
ім ’я може стати тією сполучною ланкою, якої ми досі не 
здатні задіяти?!).
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Та в дорозі до Шевченка кожен долає існуючі стерео
типи, наближаючися до розуміння його символічного 
коду — через інтуїтивне сприйняття та осмислення обра
зного ряду. Ми ж дістали можливість наблизитися до 
справжнього — не ужиткового -  Шевченка, подивитися 
на його творчість не по-хрестоматійному, а крізь призму 
Сверстюкового серця, яке вміє бачити і навчене відчува
ти глибше й прозірливіше, що йде від його переконання 
писати лиш про те, « що чорно знаю серцем».

Повнота думки, насиченість фрази змістом, фрази, де 
кожне слово вивірене й осмислене, зумовлює і своєрід
ний стиль цієї книжки -  сказати б, лаконічно-тезисний, 
ущ ільнений до краю, коли за кожним реченням -  дума- 
не-передумане, виважене, звірене з пережитим. Автор, 
пропонуючи свій ключ до прочитання творчості Кобза
ря, наголошує на тому, що для Шевченка Б іблія завше 
була богонатхненною книгою і, власне, тому він написав 
вершинні твори, які повертають народ до святинь, що 
духом своїм підносився до Святого Письма.

Вже перші сторінки цієї книжки налаштовують чита
ча на сприйняття не знаного ще нами Шевченка, сприя
ють увіходженню в його духовне поле, запрошуючи не 
до іконотворення -  до доростання. Доростання до духу 
Шевченкового. Це наближення до Шевченка у ключі ду
ховності передбачає можливість хоч якоюсь мірою піз
нати високу таїну пророчого слова, що вміщує цілий 
світ — і землю грішну, і високе небо.

Постання Шевченка таким, яким він є насправді -  без 
фальшивого глянцю, у всій глибині і пророчій його си
л і, -  таке надзавдання поставив дослідник, вирізьбивши 
у строгу форму афористичності те невловне для пересіч
ного читача, що вдалося йому «схопити» спершу, може, 
інтуїтивно, певною мірою зі спротиву тому образові, що 
його досі іконотворили попередники, а вже затим -  міся
цями, роками роздумів, перелитих у просвітлюючі сло- 
ва-образи.

Книжка «Ш евченко і час» спонукає думати, пере
осмислювати, виважувати. Бо перед «Шевченківською 
брамою» (Євген Сверстюк) так боязко сфальшивити. Чи 
перебрати міри.
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Ми живі! Цілий вік, сотню літ 
Проти хвилі несем його ім ’я,
Проти вітру кидаєм насіння 
І під косу кидаємо цвіт...
І співаєм його заповіт 
В поколіннях 1, -

( «То  була дивовижна зоря»)

так завершується вірш, написаний Євгеном Сверстю
ком у пос. Кучино 1977 р.

...1979 р. у передмові до «Вибраного» його упорядник 
І. Кошелівець писав:

Можна припустити найгірше: що Сверстюкові не пощас
тить написати нічого більше. І тоді дещо з уже написа
ного ним залишиться тривалим вкладом у фонд україн
ської літератури. Нових відродженців, як судитиметься 
їм появитися ще раз, дивуватиме скромність, з якою він 
сам визначив себе «невеликою, але поки що живою по
статтю» в культурному процесі свого часу; і ще б іль 
ше -  шляхетність його натури, чисте душевне тепло, 
яке, недоторкано збережене в оточенні номенклатурних 
монстрів, випромінюється з кожного написаного ним 
рядка 2.

Добре, що друге припущення виявилося ближчим 
до істини, аніж перше. Залишаючися «живою постат
тю» в культурному процесі свого часу, Євген Свер
стюк продовжує робити свій внесок у золотий фонд 
української літератури. Зберігаючи шляхетність нату
ри й тепло, що випромінюється з написаного в усі по
дальші роки.

Окремою великою темою є: Сверстюк і проблеми 
української інт елігенції другої половини X X  -  початку 
X X I століть.

Здається, мало хто з-поміж наших сучасників -  за ве
ликим рахунком -  має таке моральне право на виокрем
лення цієї теми, як Євген Сверстюк. І то не тільки тому, 
що родом із дисидентства, -  хіба він один? І не тільки 
тому, що вийшов з усіх випробувань непереможеним -

1 Сверстюк Є. Шевченко і час. -  К.: Воскресіння, 1996. -  С. 9.

2 Кошелівець І .  Переднє слово // Сверстюк Є. Вибране / Упор. 
І. Кошелівця. -  Мюнхен: Сучасність, 1979. -  С. 9.
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невже лише він? А  через свою послідовність. Несхиб
ну відданість принципам і переконанням. Підкреслюю: 
вистражданим принципам і переконанням. Уміння 
відстоювати їх  негучно -  але переконливо. І знову ж 
таки -  послідовно. Може, навіть затято — у кращому 
розумінні цього слова. Не втомлюючись повторюва
ти те, що ми, очевидно, мусили б і самі бачити -  але 
не бачимо. Отже, через своє уміння, обсервуючи україн
ський соціум, поставити вчасний «діагноз» тому «фер
ментному» шарові суспільства, яким є інтелектуаль
на е л іт а 1. Завважуючи тенденції й узагальнюючи їх, 
прогнозувати хвороби нації, передбачати дальший роз
виток суспільства.

Відправною точкою можна назвати таку улюблену 
Сверстюкову тріаду: гідніст ь — сумління — віра. Це ті ко
нстанти, ті максими, до яких він постійно апелює, що 
становлять основу його морального імперативу.

Перше. Сверстюк постійно наголошує на особливій 
ролі інтелігенції, необхідність якої, на переконання 
французького соціолога й філософа Е. Морена, зростає 
водночас із загрозою її знищення. Якщо вірити цим 
словам (а не вірити -  не можна, бо їхню справедливість 
уже не раз потверджувала наша трагічна історія), то в 
нинішніх складних умовах можемо говорити саме про 
зростання цієї ролі.

Друге. Офірність, яка ґрунтується на безкорисливості 
служіння. Служіння ідеї, принципам, людям...

Третє. Поняття інтелігентності базується на традиці
ях роду, на тому родинному корінні, на якому виплека- 
лися ц іл і сім ’ ї світочів української культури.

Четверте. Поняття «інтелігентності» у Сверстюка 
невідривне від поняття офірності, що йде від христи
янської традиції. Отже, неодмінною умовою є етичний 
ідеалізм — другим полюсом якого неодмінно виступає 
обов’ язок.

1 Див., зокрема: Діалог: Людмила Тарнашинська -  Євген Свер
стюк: «Ядро духовної аристократії завжди в опозиції» // Тарнашин
ська Л . Закон піраміди. Діалоги про літературу та соціокультур- 
ний клімат довкола неї. -  К.: Універс. вид-во «Пульсари», 2001. -  
Є. 34-41.
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П ’яте. Гідність, яка зобов’язує й тримає на висоті. 
Ум іння шануватися й шанувати.

Ш ост е. Постійне апелювання до сумління: якщо не 
ти, то хто?

Сьоме. Ядро духовної аристократії, за Сверстюком, 
завжди в опозиції. Інтелігент відстоює принципи, чиня
чи опір бюрократії й охлократії. Стоїть на сторожі мора
льних засад, які завжди вищі за кланові інтереси.

Восьме. Лише цінності абсолютні породжують духов
ну непохитність, а брак вистражданих цінностей поро
джує безвідповідальність, другим боком якої є цинізм.

Д ев’яте. Розпалювати ватру любові, яка убожіє.
Десяте. Людину великої витривалості має змінити 

людина великої віри.
Одинадцяте. Вироблення національного мислення 

має ґрунтуватися на глибоких знаннях та інтелектуаль
них зусиллях.

Дванадцяте. Фундаментом культури інтелігенції має 
бути національно-релігійна самосвідомість.

Тут я не відкриваю нічого нового -  все це є у статтях, 
виступах, інтерв’ю 1 Євгена Сверстюка. Я лише синте
зую, «одягаючи у  форму» стислих тезисних фраз.

Вдумливо обсервуючи український соціум кінця 
X X  -  початку X X I століття, Є. Сверстюк не поспішає з 
остаточними висновками -  він їх  постійно трансформує, 
модифікує, модернізує -  відповідно до зміни часу й най
менших тенденцій еволюції українського суспільства. 
«Виходить на лю ди» лише з виваженими, невипадкови- 
ми думками, сконденсованими мало не до тез. Тим біль-

1 Див., зокрема: Сверстюк Є. Народження української інтеліген
ції // Сучасність. -  1992. -  № 2. -  С. 73-74; Його ж. Інтелігенція 
як самоусвідомлення нації // Наша віра - 1995. -  Жовт. -  № 10. -  
С. 2-3; Його ж. Ціна свободи вибору: [Ф ілос. роздуми про сучас. стан 
укр. інтелігенції] // Всесвіт. -  1995. -  № 2. -  С. 160-162; Діалог: 
Людмила Тарнашинська -  Євген Сверстюк: «Ядро духовної аристо
кратії завжди в опозиції» // Універсум. -  1995. -  № 1/2. -  С. 27-30; 
те саме у: Тарнашинська Л . Закон піраміди. Діалоги про літературу 
та соціокультурний клімат довкола неї. -  С. 34-41; Роль интел- 
лигенции -  вакантна // Круг. -  1996. -  № 6. -  С. 8; Роль і покликан
ня інтелігенції: [Доп. президента Укр. ПЕН-центру Є. Сверстюка на 
Міжнар. конгр. Пен-клубу, Мінськ, 13-18 вересня] // Час / Т іт е . -  
1996. -  26 листоп. -  № 47. -  С. 11; Інтелігенція як самоусвідомлення 
нації // Укр. мова та літ-ра. -  1998. -  Ч. 44. -  С. 5 та ін.
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ше не поспішає він з присудами. «Н е судіть -  і не судимі 
будете» -  його християнське кредо. Придивляється, роз
мірковує, порівнює, намагаючися при цьому зазирати 
вперед. Бодай на крок. Власне, заради цього -  й озиран
ня назад, вивіряння пережитого. Ш укання сенсу й сенс 
шукання...

А  ще в тому згадуваному вже передслові до закордон
ного «Вибраного» вельми слушним є Кошелівцеве спос
тереження про Сверстюків

благословенний дар, який літературознавця і критика 
робить майстром: він уміє знайти невловну паскалівську 
точку, змінну для кожної доби, з якої в конкретних істо
ричних обставинах найкраще видно літературну постать 
чи явище. І виходить у нього це так природно, що 
читач, сам того не помічаючи, стає на ту саму точку і до 
кінця лишається в полоні авторової логіки 1.

Авторовою ж логікою було, є і буде слово. Чесне, пра
вдиве слово.

У  цьому можна переконатися, взявши до рук таку до
вгоочікувану в Україні книгу вибраного Євгена Сверстю
ка «Н а  святі надій» (1999). Книгу унікальну з багатьох 
причин. По-перше, більш ість із того, що ввійшло до неї, 
було відоме досі лише із закордонних видань чи з сам- 
видаву. По-друге, унікальну тим, що так довго -  аж ві
сім років незалежності! -  йшла до читача — і це при то
му, що ім ’ я її автора широко відоме і в Україні, і за її 
межами і, здавалося б, саме це ім ’я зробило би честь 
будь-якому видавництву. А  по-третє -  і це головне -  ун і
кальну своїм потужним духовним і моральним заря
дом — може, саме через те так довго й «пробивалася» 
крізь суспільну апатію та деформовану, як і все в нашо
му пострадянському соціумі, систему меценатства, де 
панує своя, часом незбагненна ієрархія вартостей, вель
ми далека від вартостей істинних.

А ле  й на те надії, аби справджуватися. Справдилися й 
Сверстюкові надії -  прийшло свято і на його вулицю: 
після скромно виданої в Києві 1993 р. книжки «Блудні

1 Кошелівець І .  Переднє слово // Сверстюк Є. Вибране / Упоряд.
І. Кошелівця. -  Мюнхен: Сучасність, 1979. -  С. 3-6.
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сини України», яка, хоч і дрібна шрифтом, та велика 
змістом своїм, і принесла авторові Шевченківську пре
мію, з ’явився друком цей чудово виданий ваговитий (на 
вісімсот сторінок) том, який гідно репрезентує доробок 
70-х-90-х років цього блискучого есеїста, літературозна
вця й поета.

Нарешті на свято надій Євгена Сверстюка зійшлися 
усі гуртом ті, хто найдорожчий його душі, кому він за
лишається вірним упродовж цілого свого життя. Т. Ш е
вченко та І. Котляревський, П. Грабовський та М. Зеров, 
П. Тичина і О. Довженко, Б. Антоненко-Давидович і 
В. Симоненко, О. Гончар і Б. Мозолевський, В. Стус і 
3. Красівський, І. Світличний та М. Коцюбинська, 
І. Дзюба й М. Руденко, а ще -  М. Сервантес, Й.-В. Ґете,
А . Шаміссо, Стендапь, А . де Сент-Екзюпері, І. Тургенєв, 
М. Гоголь...

Як бачимо, тут немає випадкових імен. А ле  не т іль 
ки. Немає тут і випадкових думок -  як і випадкових 
фраз чи навіть слів. Кожне з-поміж них просіяне, обду
мане, виважене на терезах мудрості й сумління, а від 
так -  фрази пружні й енергомісткі, а думки -  тезисно 
насичені, сконденсовані часом до афористичності.

А  все це разом і творить ту потужну енергетику зі 
знаком «п лю с», підживлення якою так потребує наше 
кволе на дух і волю, ошукане й ошукуване суспільство з 
його втраченими моральними орієнтирами та підупали- 
ми ціннісними критеріями.

З авторової волі під цією обкладинкою «зібралися» 
й ті, кого вже поглинули невблаганні води Лети, й 
ті, хто (маймо те за велике щастя) ще є з-поміж 
нас, сущих. Кожен зі своїм неповторним обличчям, 
своїм голосом, своїм самобутнім мікрокосмом, що й 
витворюють макрокосм цієї місткої книги з промо
вистою назвою-метафорою. Бачені пильними й мудри
ми Сверстюковими очима, повертаються вони до тебе 
щораз новим, часом несподіваним боком. Хоча б той 
же хрестоматійний П. Грабовський, який постає зі 
сторінок книжки передусім як жива людина, чи за
програмований нам хрестоматіями й подальшими пе
реоцінками образ П. Тичини з його вічною тугою за 
Мадонною.
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Є у творчій біографії Євгена Сверстюка ще одна улю б
лена тема, до якої він ставиться особливо відповідально і 
трепетно. Це довженківська тема. Саме О. Довженко 
є одним із тих, хто потребував і потребує переосмислен
ня й очищення від ідеологічного намулу -  і однією з 
таких спроб є есей «Р озіп ’ ятий праворуч», що з нього 
постає образ людини, в якої тоталітарна система вкрала, 
за великим рахунком, долю.

А  далі Євген Сверстюк утілив мрію І. Кошелівця *, 
автора монографії «Олександр Довженко» (Мюнхен, 
1980), і здійснив два видання книги «Олександр До
вженко. Вчора і сьогодні. Образ дисидента», до якої 
ввійшли зібрані й упорядковані І. Кошелівцем що
денникові записи О. Довженка у супроводі також 
щоденникових записів О. Гончара, текстів таємних 
доносів, рапортів, аналітичних документів з архівів 
Ч К -Д П У -Н К В С -К Д Б  та розвідок як самого І. Кошелів
ця, так і Є. Сверстюка.

А ле  хоч би хто з-поміж великих потрапляв у поле зо
ру дослідника, усі вони несуть у собі велику трагедію 
християнського вибору. Бо вибір їхній -  між честю й 
безчестям, між служінням собі й служінням людям -  бе
ре початок від вибору Христа -  і це автор нагадує по
всякчас, шукаючи християнських джерел та опертя у 
християнській традиції.

Усі ці есеї про товаришів, з якими ділили «зону мов
чання», -  гранично чесні, максимально об’ єктивні. По
казуючи людину зусібіч -  а найперше в екстремальних 
умовах, -  автор робить спробу зрозуміти не тільки моти
ви її поведінки і вчинків, а й ту міру духовної та фізич
ної моці, яка й визначає міру відпірності, розуміючи, 
що кожній людині призначено нести свій власний хрест 
і зійти на свою власну Голгофу. Це дуже вдумливий, 
розважливий документ-розмірковування, аналіз психо
логії людини у межовій ситуації, на рисці вибору між 
волею і неволею, нонконформізмом і поступливістю... Це

' Про І. Кошелівця див.: Тарнашинська Л . Літературно-критична 
думка Івана Кошелівця як альтернатива офіційному дискурсу 11 
Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної літера
турознавчої концептології. — С. 318—332.
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дослідження психології підслідчої людини, ув’язненої, 
такої, якій випало звідати всі «зони мовчання».

Перечитайте есей «Іван Д зю ба-талант і д о л я » - і  
вам багато що відкриється по-новому. До речі, про 
щастя, яке полягає в тому, що є ще ті, незламні духом, 
з-поміж нас, сущих. їх  залишилося так до болю ма
ло, — що лише потверджує ту просту істину: спішімо 
сказати про кращих з кращих ще за життя, яке часто 
уривається на півкроці. Сказати так, як сказав Євген 
Сверстюк про Михайлину Хомівну Коцюбинську («С ло 
во і честь ім ен і»).

Є тут ще одна, цілком окремішня «галерея героїв» -  
з якогось начебто іншого, паралельного світу, який, про
те, так тісно сусідив із світом самого Сверстюка й бага
тьох його сучасників-дисидентів, що не міг залишитися 
без авторової уваги. Це численні слідчі, наглядачі, при
сутні на сторінках книжки «во плоті й крові». Автор 
згадує про них незлобливо, із властивою йому іро
нією, за якою відчувається переконливість у своїй пра
воті й безперечна моральна вищість. Та ще, сказати 
б, згадує з отією поблажливістю, яка дає змогу не 
опуститися до непримиренних контрзвинувачень, а вес
ти полеміку, усвідомлюючи, проте, її  безнадійність -  але 
ж на святі надій і така надія має право на існування, 
як, очевидно, мають право на оприлюднення й «рецензії 
для слідчих»: на есеї «Іван Котляревський сміється», 
«Собор у риштованні», «Н а  свято ж інки», «Остання 
сльоза» -  з конкретними титулованими підписами -  як 
зразки і до сьогодні живучого «замовного жанру», а 
якщо точніше -  стосовно книжки та її автора -  полі
тичного доносу.

Саме для того, аби не служ или вони такими зразками 
нашим дітям та онукам, і прийшла до нас книжка Євге
на Сверстюка. Як попередження. Як застереження. Як 
його великий біль за Україну, яка тільки й того, що 
спромоглася лише на свято надій -  їхнє ж справдження 
ще ген-ген де... Саме тому проводить він нас через драма
тичні колізії «приміток» до своїх статей, кожна з яких 
є цілком завершеним міні-сюжетом із життя одного 
дисидента. Здається, ніде й ніколи не доводилося досі 
зустрічати таких цікавих приміток, як у цій книзі.
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Щ о примітка -  то й драматична колізія, промовистий 
факт із біографії неординарної людини, які в сукупності 
й витворюють канву цілого життя.

Та, мабуть, найперше, про що заповзявся нагадати 
нам у цей зневірений час Євген Сверстюк, -  це ту бана
льну істину, без якої, проте, не існувало б самого життя: 
надія вмирає останньою. І це оптимістичне запрошення 
на « свято надій» -  як ковток свіжої води, як нагадуван
ня про те, що від нас самих залежить: перетворимо ми 
свої сподівання на цвинтар укотре розбитих ілюзій чи 
ще раз зійдемося на свято надій, щоб довести собі -  і сві
тові! -  що ми є, ми існуємо, ми -  попри все -  віримо у 
своє майбуття. Чи не тому тло обкладинки книги Євгена 
Сверстюка -  сліпучо-біле, і тільки синім і жовтим по 
н ьом у-гр он а  наших надій?..

І вже у  своєму останньому літературному портреті Єв
гена Сверстюка «Окремий Євген Сверстюк», датованому 
1994 р. і вперше друкованому як передслово до книги 
вибраного «Н а  святі надій», І. Кошелівець напише:

У  літературі активно лишився, завжди окремий, -  Єв
ген Сверстюк; але в критиці -  лише принагідно; його 
жанр останніх літ — філософічно-медитативний (ні, це 
не точне визначення, точніше було б -  експресивний) 
есей, серед персонажів якого виокремлюється постать 
«блудного сина України...»1,

і що не есей -  то новий Сверстюк, неповторний і не 
подібний до когось іншого.

Тут мушу дещо скоригувати сам себе: ні, не відійшов 
Сверстюк від літературної критики, тільки не вклада
ється він у збаналізоване, як завжди буває за втрати по
чуття міри при зловживанні термінами, -  означення 
«рухома естетика» (либонь, за Бєлінським?). У  критиці 
він не дуже рухомий у розумінні дійовости сказаного 
ним не на рухливу мить, а на тривалий час, і тим окре
мий, що змушує наново замислюватися над ніби оста
точно відомим, щоб побачити його ще раз у несподіва
ному ракурсі 2.

1 Кошелівець І .  Окремий Євген Сверстюк // Сверстюк Є. На святі 
надій: Вибране. — К.: Наша віра, 1999. — С. 14.

2 Там само. -  С. 15-16.
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...У передмові до першої виданої в Україні по роках 
заборон книжки «Блудн і сини України» Євген Сверстюк 
написав:

Я народився під щасливою зіркою: вона висвітлювала 
моє обличчя і ніколи не ховала його в тінь того місця, на 
якому сиджу. Навіть у найтемніші дні без просвітків я 
відчув, що моя зірка висока -  і  любив її 1.

Достоту парадоксальне зізнання для людини, котра 
відбула дванадцять років ув’язнення й заслання, й, 
маючи європейську освіту, аж до виходу на пенсію 
пропрацювала столяром. Достоту чесне — перед лицем 
Бога -  й мужнє усвідомлення того, що попри всі ви
пробування зірка його була щасливою й високою -  і він 
любив її, несучи свій хрест хоробро й несхитно, без нарі
кань і жалю. А ж  донині, коли та зірка засяяла й нам, 
явивши всю міру синівської любові і всю недаремність 
високої жертовності.

Прийшло до Євгена Сверстюка і визнання. Він -  
доктор філософії (захист докторату на тему «Українська 
література і християнська традиція» відбувся у стінах 
Українського Вільного Університету в Мюнхені 1992 р.), 
дійсний член УВ А Н  (СШ А, 1996), лауреат Державної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка (1995), Президент 
Українського ПЕН-центру (з 1993), головний редактор 
газети «Наша віра» (з 1989), президент Асоціації незале
жної української інтелігенції (з 1988), яка відзначає 
премією ім. В. Стуса кращих українських митців... Л ау
реат почесної нагороди -  премії ЮНЕСКО ім. К. Копосу 
за міжетнічну і міжконфесійну толерантність у твор
чості (2001).

В Українському Вільному Університеті Євген Сверс
тюк читав курси лекцій «Українська література і хрис
тиянська традиція» та «Літературна творчість як свобо
да вибору», у Гарварді й Мериленді, Нью-Йорку, Урбані 
звучали його виступи на філософські та релігійні теми. 
А  ще до його слова дослідника й проповідника дослуха
ються в аудиторіях Рима, Любліна, Варшави, Парижа,

1 Сверстюк Є. На моїм віку // Сверстюк Є. Блудні сини України. -
К.: Тов-во «Знання* України, 1993. -  С. 10.
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Вашингтона, Ф іладельф ії, Едмонтона, Торонто, Єруса
лима, Праги, Любляни, Мінська...

І то вже питання більш  риторичне: пізно чи ні, й, 
можливо, не таке уже й посутнє для того, чия свідомість 
занурена у  внутрішній плин життя, у той духовний все
світ, що витворювався ним упродовж усіх цих нелегких 
років. Головне, що прийшло. Бо не могло не прийти. Бо 
завжди вірив: ніщо посіяне не пропадає, воно даватиме 
свої паростки. Бо всією душею відкрився євангельській 
істині: «Той, хто дбає про своє життя, той його втратить, 
той же, хто не про життя дбає, здобуде».

«Н а  полі честі головною зброєю було Слово. І залиша
ється С лово»1, -  з гідністю прозвучало з уст Євгена Свер
стюка на урочистому зібранні з нагоди вручення йому 
Державної премії ім. Т. Г. Шевченка.

Ц ій максимі він залишається вірним понині, замані- 
фестувавши це своєю активною громадянською позиці
єю початку X X I ст.: свідченням цього є його найновіші 
книжки — збірник есеїв «Н е мир, а меч» та збірник 
закордонних виступів та есеїв «Правда полинова» (оби
дві -  2009 р.). Діагностуючи -  точно й безжально -  гри
маси нинішньої реальності, Євген Сверстюк акцентує 
увагу на розмитості критеріїв, кон’юнктурному ми
сленні, невиробленості національно-релігійної свідомос
ті. Окреслений ним ш лях у I I I  тисячоліття пролягає 
через людську свідомість, совість і Б о га -я к  «вище 
небо», якого слід прагнути.

Ми ж мусимо знати, як нелегко виборюється свобода 
думки, духу й чину, пам’ятаючи слова І. Дзюби про те, 
що зроблене Євгеном Сверстюком ще далеко не всі оці
нили.

1 Сверстюк Є. Нам потрібна висота духу: Слово під час отримання 
Шевченківської премії // Літ. Україна. -  1995. -  30 бер.



ПЕРСОНАЛІЗМ ЯК ПРИЗМА 
ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ:

Михайлина Коцюбинська

Михайлинина культура і справжність 
були незримо присутні біля нас, як ка
мертон.

Є. Сверстюк

Михайлина Хомівна Коцюбинська -  спадкоємиця 
великого роду Коцюбинських -  дочка молодшого брата 
Михайла Коцюбинського Хоми Михайловича, відомий 
літературознавець, одна з когорти шістдесятників, чий 
духовний світ вибудовувався й кристалізувався у нелег
ких умовах тоталітарного суспільства, наповнюючись -  
через роки й жорсткі випробування -  тим приматом ду
ху, що й вивів її на нинішні творчі обрії.

« Я  виростала з відчуттям всеприсутності Коцюби
нського», -  скаже вона згодом в одному з інтерв’ю.

Сама вже належність Коцюбинської до шістдесятників 
засвідчувала спадкоємність традиції і значила багато. А  
коли з цим іменем приходила реальна впливова сила, 
здатна ферментувати і творити навколо себе культурне 
середовище, то їй ціни не було.

Патріотизм у Михайлини був органічний, інтернаціо
налізм — розумний, не вдаваний, знання не приблизні. 
Але в основі всього лежав естетизм як надійний імунітет 
проти фальшу і зовнішньої імітації *.

Народжена в інтелігентній родині, вона все життя г і
дно несла свою інтелігентність, або, кажучи словами 
Є. Сверстюка, «коцюбинськість», зберігаючи при цьому

1 Сверстюк Є. Михайлина Коцюбинська. Слово і честь імені //
Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. -  К.: Наша віра, 1999. -
С. 531-532.
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не тільки високість духу, а й людську простоту, толе
рантність та відкритість у спілкуванні, готовність почу
ти й зрозуміти іншого і -  що важливо -  повагу до чужої 
індивідуальності.

«Попри все я вдячна долі!» — скаже вона потім, уже в 
часи свого наукового визнання, переживши випробуван
ня, допити й обшуки, замовчування її  імені, табу на л і 
тературознавчі дослідження (двадцять років творчого 
мовчання -  і це при тому, що після аспірантури в Інсти
туті літератури ім. Т. Г. Шевченка А Н  УРСР заповідало
ся на добру наукову дорогу!).

Названа на честь уславленого дядька -  письменника 
Михайла Коцюбинського, Михайлина змалку зростала в 
атмосфері шаноби до Слова й Таланту, вчилася цінувати 
творчість -  і не тільки духовно, а, як і належить спадко
ємцям, фактично, оскільки й батько, і мати її всі свої 
сили віддали збереженню творчої спадщини письменни
ка та організації музеїв -  спершу у Вінниці, а потім у 
Чернігові.

Хома Михайлович не здобув ґрунтовної освіти -  мав 
за плечима народний університет Шанявського у Москві, 
що не було доброю вищою школою, мати, вірменка з по
ходження, родом з Феодосії, закінчила петербурзькі вищі 
жіночі Бестужевські курси, працювала спершу в Донба
сі гувернанткою, потім у Києві вихователькою у дитячо
му будинку, де директорував якийсь час X . Коцюбинсь
кий і де вони й познайомилися. Це була гармонійна па
ра: організаторські здібності та природний розум Хоми 
Михайловича органічно доповнювалися доброю ф ілоло
гічною освітою та тонким художнім смаком Катерини 
Яківни, якій випало чути лекції таких відомих професо
рів, як Б. де Куртене, Овсянико-Куликовський та ін.

Михайлина Хомівна народилася 1931 р. у Вінниці, де 
її батько почав створювати й очолив Вінницький музей 
Михайла Коцюбинського -  перший такого типу в Украї
ні. Окрім того, що він зберігав раритетні речі й сам дух 
письменника, мав цей музей ще одну особливість: довко
ла будинку буяли сад і квітники, виплекані руками са
мого директора-садівника.

Катерина Яківна Бедризова (таке дівоче прізвище ма
тері) перейнялася своєю місією дружини брата відомого
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письменника й добре оволоділа українською мовою -  се
ред її учнів у Вінниці, де вона її певний час викладала, 
був, зокрема, і письменник М. Стельмах.

Однак 1935 р., залишивши музей на утримання ін 
ших, Хома Михайлович разом з родиною переїздить до 
Чернігова з таким самим наміром -  створити новий му
зей, де йому повною мірою знадобився вінницький до
свід. Батько Михайлини сам майстрував стенди, плекав 
садок, оберігав безцінні експонати, заповзявшись ство
рити не просто музейний заклад, який відвідують люди, 
а культурний центр, довкола якого гуртуватимуться ша
нувальники Слова й однодумці. Михайлина Хомівна зга
дує, що музей Михайла Коцюбинського відвідувало ба
гато літераторів, з-поміж яких не тільки чернігівці та ві
домі кияни, а й петербуржці, зокрема й скульптор 
І. Ґінзбург, письменник В. Боцяновський, бібліограф 
Ю. Меженко та інш і...

З-поміж усіх особливо вирізнявся П. Тичина. Катери
на Яківна, шанувальниця таланту поета, радо вітала йо
го з ’яви в їхній домівці й навіть колискові наспівувала 
малій Михасі на слова тичининських «П астелей ». Тим- 
то найяскравіше враження Михайлини Хомівни з дити
нства -  портрет П. Тичини над ліжком. Та ще буяння не
звичних рослин довкола...1

Якщо роки нелегких випробувань, багаторічних замо
вчувань та пізнє творче цвітіння Михайлини Коцюбин
ської ріднить її  з відомим істориком, покійною вже
О. М. Апанович, яка хоч і була старшою за віком, але та
кож по праву вважала себе шістдесятницею, то спомини 
Михайлини Хомівни про період другої світової війни де
що нагадують дитячі враження ще однієї подвижниці 
духу -  почесного директора Львівської наукової б ібліо
теки імені В. Стефаника, теж зі славного роду українсь
кої інтелігенції -  Крушельницьких -  Лариси Крушель- 
ницької.

А  йдеться про переживання малої дівчинки, яка до 
сьогодні зберігає у пам’яті ті страшні дві-три ночі, коли 
посеред колії стояв сам лише їхній вагон (вокзал уже ле
жав у руїнах) з експонатами з музею, повантаженими

1 Див.: Коцюбинська М . «Попри все я вдячна долі!»: Розмова з С. і
Т. Дзюбою // Літ. Україна. -  1997. -  10 квіт.
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зусиллями Хоми Михайловича (навіть погруддя М. Ко
цюбинського роботи І. Ґінзбурга було поміж них), та ще 
додатково десять ящиків експонатів з полтавського му
зею В. Короленка; по вагону вночі проскакували оскол
ки снарядів, а батьки своїми тілами вкривали ковану за
лізом скриньку з рукописами Михайла Коцюбинського 
та згорнутою на ній клубочком малою Михасею -  тим 
найдорожчим, що в них було...

Провидіння розпорядилося так, що попри всю безна
дію виїхати цей вагон таки підібрав один з останніх сані
тарних ешелонів -  і потягнулися сорок днів ш ляху до 
Башкирії, де перебувала в евакуації українська Акаде
мія наук. Академік О. Богомолець дав розпорядження 
включити музей до складу академії: Хома М ихайло 
вич — директор, Катерина Яківна — науковий працівник, 
а дружина П. Тичини Л ід ія  Петрівна відала бухгалтері
єю. Там, в евакуації, велася й певна наукова робота: са
ме в Уфі було видано ІІІ-й  науковий збірник музею «К о 
цюбинський і Західна Україна».

Повернення назад, до зруйнованого Чернігова, також 
позначене драматичними переживаннями: батьки з Ми- 
хайлиною їхали окремо від вагона з експонатами, й ц і
лий місяць нічого про нього не було чути. Однак музеєві 
судилося відродитися й розвиватися: поповнювалася 
експозиція, зав’ язувалися нові контакти з київськими 
та петербурзькими (тоді ленінградськими) фахівцями, 
знову приїздили сюди П. Тичина, М. Рильський, вчені, 
аспіранти. Забуяв і виплеканий батьком садок...

Михайлина Хомівна ще школяркою-старшокласни- 
цею і студенткою часто проводила екскурсії по музею. 
Там, серед червоних гвоздик, відомих як «гвоздики Ко
цюбинського», бо їх  письменник привіз із Капрі, серед 
агав, мальв та винограду, культивованих на подвір’ ї, 
оскільки це були улюблені рослини Михайла М ихайло
вича, вона не просто переповідала віхи його життєпису й 
читала уривки з творів, а й формувалася як особистість, 
проходила свої перші уроки самоусвідомлення й поваги 
до таланту й людської особистості. Власне, у тій літера
турній атмосфері все наче відбувалося само собою: при
кладом були батьки й їхня відданість пам’яті М. Коцю
бинського, його творчому імені й хисту.
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Михайлині не треба було доводити, що все в житті до
бувається наполегливою працею: це було самоочевид
ним, бо зростала дівчина у праці й оточенні працьовитих 
і відданих улюбленій справі людей. Тим-то й середню 
ш колу вона закінчила із золотою медаллю й легко всту
пила на українське відділення філологічного факультету 
Київського університету. Це був 1949 рік: навчатися 
прийшли серйозні студенти повоєнного призову -  на ку
рсі були такі обдаровані юнаки, як В. Русанівський, 
В. Коптілов, П. Кононенко, К. Волинський... Ж иття в 
університеті було насиченим і цікавим -  згадується те
пер, наче один подих...

По закінченні університету Михайлина Коцюбинська 
навчалася в аспірантурі -  і це теж дарунок долі! -  в ака
деміка О. Білецького, вбираючи в себе його настанови й 
досвід роботи з молоддю. Захист її кандидатської дисер
тації «Поетика Шевченка і український романтизм» 
пройшов блискуче.

Праця в академічному Інституті літератури ім. 
Т. Г. Шевченка поряд з відомими науковцями відкри
вала перед Михайлиною Коцюбинською нові незвідані 
дороги, вона не боялася праці, бо знала, що будь-які зу
силля окупляться здобутками.

Тож слова Олександра Івановича Білецького, який 
покладав на неї сподівання,

...історик літератури повинен всіх терпляче вислухати і 
не зважати на те, що замість простої одноповерхової бу
дівлі йому доведеться вибудувати, творячи історико-лі- 
тературну схему епохи, будівлю в кілька поверхів, іноді 
з добудовами 1

не відлякували, а надихали її — готувалася до друку 
перша монографія... (До цього побачили світ книжка 
М. Коцюбинської «Образне слово в літературному тво
р і» , 1959, та упорядкована нею разом з В. Іванисенком 
збірка хрестоматійного плану «Українські письменники 
про літературу та мову», 1961).

1 Белецкий А. Об одной из очереднчх задач историко-литературной
науки (изучение истории читателя) // Наука на Украине. -  Харьков,
1922. -  № 2. -  С. 97.
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Щ е тоді Михайлина Хомівна виробила своє бачення 
перспектив тієї справи, якою збиралася займатися упро
довж життя:

У  наш час перед точними методами дослідження в засто
суванні до гуманітарних наук відкриваються все нові пер
спективи. Подібні дослідження роблять ще тільки перші 
кроки, і судити по них про майбутні наслідки ще рано. 
Можливості, закладені в них, не слід ні недооцінювати, 
ні перебільшувати. Мова, слово -  це матеріальне буття 
художньої думки — безсумнівно, піддається певній кіль
кості схематизації, що дозволяє виявити стилістичні якіс
ні закономірності художньої творчості. Але подібна фор
малізація нездатна передати все художнє багатство пое
зії, її своєрідність, її аромат. «М оделі», «правила», «схе
ми» можуть дати, так би мовити, стилістичний «кістяк» 
твору, поетичної індивідуальності. Але жива художня 
плоть — це щось таке, що неможливе без порушення пра
вил, без ламання схем, без невпинної реконструкції мо
делей. Інтуїція письменника, складності його світогля
ду, ідейно-художній контекст епохи тощо -  всі ці об’єк
тивні фактори, що є ядром художнього процесу, його 
«душею», чинять опір математичній схематизації1.

У  монографії «Література як мистецтво слова» (1965) 
виокреслювалися власні підходи до аналізу художнього 
тексту, власне, слова в художньому контексті: влада ко
нтексту й активність слова, роль деталі у текстовій тка
нині твору, звучання й смислові навантаження слова, 
художнє призначення синтаксичних форм, єдність про
цесів творчого мислення, система образотворення, слово 
крізь призму жанрової специфіки та інтеграції жанрів, 
контекст художньої індивідуальності: від слова й обра
зу -  до стилю, який авторка завжди розглядає як непо
вторний, самобутній, пильно вловлюючи настроєві пере
ливи і в слові Т. Шевченка, і М. Коцюбинського, і
B. Стефаника, і М. Бажана, й О. Довженка...

Ця праця, можна сказати, знаменувала помітну роз
кутість мислення теоретика, котрий уже мав змогу каза
ти й таке:

Звичайно, при всій естетичній широті методу соціаліс
тичного реалізму не кожна стилістична концепція може

1 Коцюбинська М . Література як мистецтво слова. Деякі принципи 
літературного аналізу художньої мови. -  К.: Наукова думка, 1965. -
C. 33-34.
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відбивати його сутність і служити йому. Нечувана досі 
річ! Але вже можлива

Саме ця книжка знайшла відгук у В. Стуса:
Майстерність аналізу конкретних творів, ясність і логіч
на стрункість концепції М. Коцюбинської, вміння поба
чити крізь призму структуру твору, творчості, літерату
ри, вільне оперування критичною літературою, здат
ність доносити красу художнього слова -  все це ставить 
монографію у ряд далеко не пересічних праць українсь
кого літературознавства 2.

«М одел і», «правила», «схем и» — це не для неї, яка за
вжди дошукувалась істини, хоч би якою важкою ця іс
тина була, несла свою «непохитну об’єктивність» крізь 
«життєву плоть» як честь імені: «Без гармонізуючої об’ 
єктивності не можна було виходити на велику полеміку 
з добою» (Є. Сверстюк). У  великій полеміці з добою їй 
допомагала та ж таки інтуїц ія -  це вже коли почалися 
доноси, обшуки, арешти...

Порушення правил, ламання схем, невпинна «р е
конструкція» світогляду -  то все припадає на початок 
60-х... І на її долю теж. Тільки «к істяк » залишався не
змінним -  кістяк індивідуальності: та ж таки об’єктив
ність, чесність, естетизм, чуття міри, непоступливість, 
самоповага й повага до Іншого.

Праця разом з І. Світличним, Ю. Бадзьом, дружба з 
І. Дзюбою, Є. Сверстюком, А . Горською, іншими руйнів
никами табу хрущовської доби -  розумними, мислячи
ми, зухвалими, які несли нові віяння, розкутість думки 
і слова, пошуки того справжнього, чого прагнуть молоді 
серця, -  все це й визначило її подальший ш лях і всі ті 
випробування, що випали їй.

Вже пізніше, пройшовши складні житейські й творчі 
іспити, вона розмірковуватиме про суть і природу фено
мена шістдесятництва:

Шістдесятники -  спонтанний вияв духовного дозріван
ня, нового мислення, нової системи цінностей, нового 
осмислення національного досвіду в надрах тоталітарної

1 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. 1926-2001: Сторінки 
історії / Відп. ред. та упоряд. чл.-кор. Н АН  України О. В. Мишанич. -  
К.: Наукова думка, 2003. -  С. 344.

2 Стус В. Про мистецтво -  мистецьки // Жовтень. -  1968. -  № 1. — 
С. 149.
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системи. Вони виховувалися саме в ній, у цій системі, 
нісши на собі родимі плями середовища, яке їх породи
ло, перейшовши різні стадії його усвідомлення. Багато 
хто з них спочатку були щиро перейняті тими ідеологіч
ними міфами, які потім самі ж відкинули, як облу
ду й гальмо. Причому, підкреслюю, щиро перейняті -  
фальш, пристосовництво, цинізм були їм чужі завжди. 
Коли ж на хвилі післякультівського оновлення відкрив
ся колосальний масив нових відомостей, відкрилася 
прихована Правда, мали мужність з піднятим заборолом 
піти їй назустріч -  і будувати своє життя вже за новими 
критеріями, згідно з велінням цієї Правди. Навіть якщо 
задля цього довелося відкинути зручний стереотип «як 
усі» і в своїх життєвих палімпсестах стерти голубу й 
асфальтовану дорогу дозволеного, яка стелилася перед 
ними, та «написати» для себе нову, ту, яку Стус назвав 
«дорога долі, дорога болю »1.

А  тоді, з початком 60-х, усе заповідалося як давно 
очікуване оновлення, розвій, переміни: дискусії, вечори, 
виступи, мандрівки — такою була діяльність Клубу твор
чої молоді, членом бюро якого стала й Михайлина 
Коцюбинська. Особливий резонанс мали вечори, при
свячені річницям від дня народження Т. Шевченка, 
Лесі Українки (до речі, не тільки в залах, а й на схи
лах Дніпра), поетичні виступи Л . Костенко, І. Драча, 
М. Вінграновського, І. Ж иленко, де неодмінно виголо
шував вступне слово І. Дзюба...

Українське шістдесятництво втягнуло в свою орбіту 
широке коло творчих особистостей: до поетів та літерату
рознавців долучилися художники А . Горська, В. Зарець- 
кий, Л . Семикіна, О. Заливаха, молоді композитори. Об
говорення творчості кожного з них проходило бурхливо: 
читали вірші, обмінювалися думками, жартували, кпи- 
нили... Учасниками подібних заходів стали В. Чорновіл, 
Г. Кочур, інші перекладачі, технічна інтелігенція...

Однак робота Клубу не зводилася до проведення суто 
літературно-мистецьких імпрез: Михайлина Коцюбин
ська пригадує, що її участь у ній розпочалася з під
тримки організованих художниками протестів проти

1 Коцюбинська М . Доброокий // Доброокий: Спогади про Івана 
Світличного / Серія «Українська модерна література*. -  К.: ЧАС, 
1998. -  С. 106.
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нищення архітектурних пам’яток у Чернігові. Далі на
в’язалися контакти з аналогічним новоствореним к лу 
бом у Львові, очолюваним М. Косівим, виникли нові 
знайомства, розширилося уявлення про те, чим займа
ються їхн і ровесники у Західній Україні.

Однією з суттєвих граней діяльності шістдесятників у 
той період було перекладацтво, що пояснювалось мож
ливістю обійти в цій царині літератури цензурні утиски 
та офіційні догми, сказавши читачеві в такий спосіб про 
якісь посутні громадянські речі. В колі активних пере
кладачів -  Г. Кочура, М. Лукаша, А . Перепаді, Р. Доцен- 
ка та інших -  Михайлина Коцюбинська увиразнила й 
свої перекладацькі студії і на літературних вечорах чи
тала власні переклади з польської, англійської і францу
зької мов, відкрила слухачам ім ’я канадської письмен
ниці індіанського походження П. Джонсон (Текагіонвейк).

Саме тоді, на початку 60-х, коли столиця бурунилася 
молодими талантами, як молодим вином, коли ламали
ся схеми й приписи й повсякчас відчувалося дружнє 
плече, до Михайлини Коцюбинської прийшло важливе 
усвідомлення, «щ о ми —гурт, що ми —сила».

Однак не минуло й кількох років, як над Києвом, а 
далі і над Львовом прошелестіли перші непогідні вітри: 
барометр суспільної погоди почав поступово обертати 
свої стрілки в інший бік: влада злякалася молодої зухва
лої сили, що ламала стереотипи, утверджувала нові тен
денції й волелюбні настрої.

У  1965 р. Михайлина Хомівна писала 3. Ґеник-Бере- 
зовській:

Сиділа на бурхливому симоненківському вечорі в Спіл
ці, такому показовому, такому хвильному — і слухала в 
чотири вуха, дивилася в чотири ока. За тебе. Ж аль тіль
ки, що ти все одно не чула, а в листі не напишеш... Бою
ся за Дзюбу...» (з листа від 20.01.65. -  С. 199)1.

« Я  ж не жила якимись політичними лозунгам и», -  
скаже пізніше Михайлина Хомівна в інтерв’ю. Просто 
читала самвидав -  переважно творчість своїх товари-

1 Коцюбинська М .  «Зафіксоване і нетлінне»: Роздуми про епістоляр
ну творчість. -  К.: Дух і Літера -  Харківська правозахисна група, 2001. 
Тут і далі в дужках при цитуванні листів 3. Ґеник-Березовській кур
сивом зааначено дати написання листів і вказано сторінки цього видання.
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шів, -  до якого й сама була причетна повною мірою: 
Є. Сверстюк згадує, що його твори Михайлина Хомівна 
передруковувала безвідмовно, часом просто з голосу, й 
ще навіть коригувала текст. Далі вже, коли почалися го
ніння, скажімо, й вірші В. Стуса чи В. Голобородька, 
І. Калинця, М. Воробйова «ходили» у сам видав і-і чи
тання їх  теж ставилося на карб, бо навіть просто модерні 
вірші київської школи поетів вважалися крамолою...

А  ще ж на цей час припадає читання творів Розстріля
ного відродження, книги І. Кошелівця «Сучасна літе
ратура в У Р С Р », віршів та щоденника В. Симоненка, пу
бліцистики Є. Сверстюка, спогадів реабілітованих, сам- 
видаву російською мовою, зокрема творів О. Солженіцина, 
публікацій «Нового мира»... Доводилося надолужувати те, 
чого не давали ані університет, ані аспірантура, ані ро
бота в Інституті літератури -  надто багато «б іли х » плям 
і заборонених імен було тоді в українській літературі.

А ле  не читанням єдиним... Щ е в ті роки всі гуртом за
любки мандрували Україною -  екскурсії організовував 
Г. Логвин. Та Михайлина часто мандрувала й сама. Особ
ливо пам’ятними й корисними були відвідини Львова. З 
рекомендаційним листом І. Світличного поїхала вона ту
ди до молодого мистецтвознавця Б. Гориня, де зазнайо
милася з Л . Левицьким, Т. Бриж, Є. Безніском та інши
ми і відкрила для себе львівський культурний феномен.

Однак чи не найбільшою крамолою, спрямованою на 
«підрив» основ радянської влади, став у її біографії той 
показовий факт, що вона була в кінотеатрі «Україна» на 
пам’ятному шістдесятникам перегляді кінострічки С. Па- 
раджанова «Т ін і забутих предків» (сиділа поряд із В. Сту- 
сом) й після виступу І. Дзюби про арешти інтелігенції на 
заклик із зали В. Чорновола «Х то проти арештів, встань
те!» підвелася разом з іншими (а було їх  чоловік сто).

КДБ відстежувало кожного, хто був під підозрою. 
«Проробляли» й Михайлину Хомівну, вимагали покая
тися, сказати, начебто вона підвелася тоді якось випад
ково. Вона ж незмінно твердила, що робила все осмисле
но. Таке тоді не прощалося...

«Пильне око» стежило й за тим, з ким зустрічається 
спадкоємиця Коцюбинського, бо в часи «в ідлиги » до 
України почали приїжджати українці з діаспори, з-по

9 10-125
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між яких В. Вовк, А .-Г . Горбач, болгарська літературоз
навець і перекладач Л . Мінкова, чеський україніст 3. Ґе 
ник-Березовська... (Ц е товаришування з п. Зіною трива
ло й потім, коли почалися суспільні приморозки.) Часто 
збиралися на квартирі Світличних, а то, як було під час 
приїзду 3. Ґеник-Березовської з Праги 1968 р. разом з її 
колегою А . Куримським, влаштували цікаве зібрання в 
помешканні Михайлини Хомівни: подружжя Світлич
них, І. Дзюба, Є. Сверстюк, В. Стус... Розмовам не було 
кінця. Адже як в Україні, так і в Чехо-Словаччині, від
бувалися подібні процеси шістдесятницького ренесансу. 
І саме 3. Ґеник-Березовська, добра посестра Михайлини 
Хомівни та її  товаришів, пропагувала у братній країні 
творчість молодих, надто тоді, коли в Україні перед ни
ми вже було закрито всі друковані органи -  тоді з її до
помогою почали з ’являтися публікації в « Д ук л і» (вона 
сама й перевозила через кордон заборонені матеріали). 
Ця зустріч на квартирі Коцюбинської, коли гостя розпо
відала про опір режиму її  співвітчизниками, відбулася 
приблизно через місяць після того, як радянські танки 
задушили «празьку весну»...

Саме 3. Ґеник-Березовській Михайлина Хомівна зві
ряла свої болі й жалі, щоразу мужньо стримуючи себе 
від нарікань на несправедливу долю. Лише наприкінці 
1967-го в листі до неї вирвалося: «Моторошно мені 
якось, Зіночко! Дуж е!»

У  листах до празької товаришки, як ніде деінде, не 
лише езоповою мовою повідомляється про арешти шіст
десятників та загрози їхньому життю, а й розкривається 
внутрішній світ Михайлини Хомівни, освітлений муж
нім спокоєм, силою духу, товариськістю та ще теплою 
материнською любов’ю.

Спокійна, навіть до певної міри незворушна зовні, вона 
носила у своїй душі цілий бентежний світ -  ліричний і 
чутливий, здатний відгукуватися і на рядок вірша, і на за
хід сонця, і на першу весняну зелень, і на чуж і біду та ра
дість. І водночас гостро відчувати всю абсурдність життя:

Живеш в якомусь антисвіті, коли всі природні оцінки, 
реакції, імпульси, вчинки, думки вивернуті навиво
ріт, коли не знаєш, чого сподіватися, як захиститися 
від фанатично диких тлумачень, як виборсатися з по
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ставлених на найширшу ногу пліток (з листа від
12.03.72. -С . 224).

І все ж попри всі життєві випробування, внутрішнє 
невдоволення таким рутинним, позбавленим творчості 
життям («Ненормально, щоб твій щоденний побут, робо
та, звичні обов’язки -  все було таким не „твоїм“ , таким 
гнітючим, таким, що руйнує саму серцевину твого 
,,я“ », -  з листа від 13.07.73. -  С. 227), Михайлина Коцю
бинська розуміла:

Та все таки найгірше -  це бачити, як страх нищить лю
дину, знелюднює її і як заради якоїсь подоби спокійного 
існування вона ладна паплюжити себе і всіх довкола. 
Важко втрачати людей, а ще важче зневірюватися в них 
(з листа від 12.03.72. -  С. 225).

Коли почалися репресії проти шістдесятників, пере
творивши частину із них на дисидентів, -  Михайлину 
Коцюбинську почасти захищало відоме ім ’я (розгублено
му професорові Є. Кирилюку -  тоді завідувачеві відділу 
радянського шевченкознавства -  вона могла прямо й не
зворушно сказати: «Знаєте, мене дивує найбільше, що 
ви все життя займаєтеся Шевченком, а настільки анти- 
шевченківський у душі. От якби сьогодні був Шевченко, 
то він сидів би з вами на вченій раді чи зі Світличним у 
тюрмі? От я б і носила у тюрму передачі, а ви н і!» ) -  але 
значною мірою й шкодило їй: увага до неї була особливо 
пильною, адже «карту» відомого імені можна було, як 
здавалося спецорганам, розіграти на користь режиму.

Одна з тих, що їх  гартують випробування, вона підхо
дила до всього без зайвого пієтету й гучних гасел, без де
кларованої політики, часто пояснюючи свій вибір просто 
й нелукаво: « М ен і це не підходить, я так не м ож у», -  і 
в цьому була її органічність, незворушність і вірність са
мій собі.

У  своїх спогадах 1 Михайлина Коцюбинська як кур
йоз згадує той факт, що у відділі теорії літератури 
інституту, який очолював сумнозвісний М. Шамота, зі
бралися такі молоді творчі індивідуальності, як В. Іва- 
нисенко, І. Світличний, М. Коцюбинська, Г. Сивокінь,

1 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. 1926-2001: Сторінки 
історії. -  С. 496-503.
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аспіранти В. Стус і Ю. Бадзьо, котрі вже не могли мис
лити по-старому, скуштувавши свободи інакодумання.

Більш ість із них пішла з відділу з початком офіцій
них утисків, коли * поетичне відродження» (Михайлина 
Коцюбинська) початку 60-х далі політизувалося й на 
очах влади перетворювалося на правозахисний рух опо
ру, що стало очевидним із самвидавним розповсюджен
ням праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка
ц ія?». Ї ї Михайлина Хомівна не лише читала, а й залюб
ки передруковувала, досі не збагнувши, як це КДБ не 
зафіксувало, що перший передрук цієї праці було зроб
лено на її друкарській машинці (саме такий примірник 
було вилучено на кордоні в М. Мушинки); на щастя, 
цього звинувачення проти неї не прозвучало.

Проте і ї ї не оминула «чаша сія*. Обговорення плано
вої роботи Михайлини Коцюбинської «Нариси з поетики 
Ш евченка» в Інституті літератури відбувалося вже в згу
щеній атмосфері утисків й недовіри, арештів і доносів і 
викликало в її авторки відчуття болю й гіркоти. Свої пе
реживання вона звіряла 3. Ґеник-Березовській:

Так, ніби й немає принципових якихось вад у роботі, 
але... але... написана вона якимись не такими словами. 
Не такими -  і край! Але я все-таки хочу надіятися, що її 
рекомендують до друку. Вона мені дорога, я вклала в неї 
чимало труду й душі, і якщо забракують (бо ж іншими 
словами я писати не вмію), буде мені вельми прикро» 
(лист від 19.01.68. -  С. 209).

У  томі Історії Інституту літератури ім. Т. Г. Шевчен
ка Н АН  України читаємо:

...Дирекцією Інституту було інспіровано розгромне обгово
рення вченою радою рукопису нової праці М. Коцюбин
ської про поетику Шевченка, написаної з притаманними 
дослідниці проникливістю й оригінальністю. На підставі 
«обговорення» атестаційна комісія не атестувала М. Ко
цюбинську, і її звільнено з інституту. Рукопис надовго 
залишився в шухляді, проте публікації, зроблені знач
ною мірою на його основі (Благородна природа людини: 
Людина в естетиці і творчості Т. Г. Шевченка // Укр. 
мова і літ. в шк. -  1968. -  № 3; Шевченко -  поет сучас
ний // Дніпро. -  1968. -  № 6) дають уявлення про ц іл
ком оригінальний літературознавчий принцип аналізу 
як окремих творів поета, так і його естетики в цілому.
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Авторка прагне збагнути цілісне «я »  Шевченка, проник
нути в специфіку його поетичного мислення, екзистен- 
ційні мотиви його творчості, функціональність слова 1.

Тож, звичайно, лих і передчуття винуватиці «ц ілком  
оригінального літературознавчого принципу» справди
лися: суто формально їй визначили півроку на доопра
цювання тексту, однак було самоочевидно, що працю до 
друку так і не буде рекомендовано. І хоча М ихайли
на Коцюбинська, як тоді було прийнято, зверталася на
віть до ідеологічного відділу Ц К  Компартії України 
(«Н евж е робота приречена до повільного старіння в да
лекій ш ухляді мого столу?!»), написана тоді з таким на
тхненням книжка тільки через два десятиліття, 1989 р., 
побачила світ у видавництві «Радянський письменник».

Так само не було видано сподіваної збірки перекладів 
Михайлини Коцюбинської з Ж ака Превера (на тій непе
реконливій «п ідставі», начебто твори цього автора не ви
вчаються в ш колі): їй судилося вийти під назвою «Видо
вище* аж 1993 р. у видавництві «Основи».

Тож роботу в Інституті літератури Михайлина Хомів
на втратила після чергової переатестації на відповід
ність посаді («Т ільк и  один голос був на мою підтрим
ку, -  згадує Михайлина Хомівна, -  академіка Л . Нови- 
ченка») -  через два роки по тому, як в 1966-му поклала 
партквиток, -  і залишилась без шматка хліба з п ’ятиріч
ною дитиною. Влаштуватися будь-де заради заробітку 
було неможливо: відразу «видавало» пиізвище.

До речі, ї ї колізія виключення з партії за підтримку 
української інтелігенції в кінотеатрі «Україна» тривала 
вісім м ісяц ів- з  жовтня 1965-го по липень 1966-го, за
бираючи нерви, час, зусилля, однак Михайлина Хомівна 
попри все зреагувала на ті гоніння гідно: «Якщ о треба 
вибирати між квитком і ідеалами, я віддам вам квиток, 
а собі залишу ід е а л и » ,-б о  до партії вступила «моло- 
дою-зеленою» заради ідеалів, які виявилися зовсім ін
шими. П ісля довгої епопеї «проробки» й спроб настано
вити молодого науковця на «ш лях істинний» на засідан
ні бюро Київського обкому КПРС вона з полегшенням 
поклала на стіл свій партквиток.

1 Там само. -  С. 221.
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Саме в той період Михайлина Хомівна мусила зізна
тися собі, а вже затим і своїй празькій подрузі:

...Мені останнім часом з різних причин дуже важко на 
душі, а я звикла уже навіть автоматично і досить вдало 
приховувати це від оточення (знову згадується мені в 
цьому контексті Олена Михайлівна Апанович, яка бу
ла в такій же ситуації й так само вміло приховувала 
своє внутрішнє пригнічення -  Л. Т.). А ле іноді настрій 
сховатися в якусь незахищену шпаринку виливаєть
ся, а цією шпаринкою є листи до тебе (з листа від 
20.01.68. - С .  210).

Поневіряння з пошуками роботи тривали рік, аж 
доки колишня товаришка з молодих л іт, комуністка 
з діаспори, діячка прорадянського Товариства об’єдна
них українців Канади, редактор його органу -  англомов
ної газети «ТЬе ТІкгаіпіап Сапасііап» і перекладачка 
М. Скрипник з огляду на свою порядність і співчуття 
не зум іла з допомогою компартії Канади переконати 
Ц К  К П У , що негоже спадкоємиці класика української 
літератури залишатися без роботи. А ж  тоді клімат до
вкола Коцюбинської трохи пом’якшав, і Михайлину Хо- 
мівну, до якої якимись довколишніми шляхами дійшла 
інформація нібито з ідеологічного відділу ЦК , куди ж їй 
треба нарешті звернутися, взяли на посаду редактора до 
видавництва «Вища ш кола». 18 років правила чужі, 
нерідко малоцікаві, а то й геть далекі від її уподобань 
тексти -  такий її «послужний список», що поламав ті 
«правила» й «схем и», які простилало перед таланови
тою й працелюбною випускницею аспірантури життя: 
адже за ці роки вона могла написати й видати десятки 
монографій -  а її просто ніде не друкували.

Окремо варто сказати про досить доброзичливу атмос
феру довкола Михайлини Хомівни серед колег по видав
ництву, де всі знали, чому вона опинилася після акаде
мічної установи на другорядній роботі, й не опускалися 
до ганебної обструкції.

Зміни на гірше настали, починаючи від зловісного 
1972 р., коли було заарештовано Є. Сверстюка, І. Світ
личного, В. Стуса, В. Чорновола, пізніше І. Дзюбу та
Н. Світличну. Особливо після того, як Михайлина Ко
цюбинська написала відвертого листа за власним підпи
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сом до В. Щербицького, де висловила обурення фактом 
арешту Н. Світличної, матері хворого малолітнього си
на, та тим, що дворічного хлопчика було забрано від рід
них і віддано до дитячого будинку:

Очевидно, це зроблено для того, щоб мати змогу шанта
жувати тих Світличних, які уже за ґратами, і «добити» 
тих, які поки що на волі. Для того, щоб ще більше теро
ризувати уже вкрай стероризований загал. Та хіба мож
на як знаряддя для таких не вельми достойних справ ви
користовувати дитину?!

До якого б юридичного викруту не вдалися ті, що від
повідають за цей злочин, я певна: це протизаконно і пе
ред лицем права, і з огляду на елементарні засади люд
ської моралі, на яких стоїть цивілізоване суспільство. 
Подібні акції мають в історії свою належну кваліфіка
цію і свою назву.

Як могло статися таке в країні, на прапорах якої на
креслено найсвітліші ідеали людства?

Як можна однією і тією ж рукою підписувати відозву 
про звільнення Анжели Девіс і наказ про дику безглузду 
розправу над дитиною?!

Мабуть, мій лист -  це глас вопіющого в пустелі. Маю 
сумнів, чи взагалі він дійде до Вас. І все-таки звертаюся 
до Вас не лише як до керівника держави, а й як до лю 
дини, до батька, звертаюся до Вашої людяності.

Прислухайтеся: плаче дитина: це означає, що в домі 
не все гаразд.

Зупиніть, поки не пізно, руку КДБ, яка знов розгуля
лася так нестримно і так злочинно!1

Свідома ризику й усіх наслідків, що з цього виплива
ли, Михайлина Коцюбинська просто не могла вчинити 
інакше. Всі в редакції знали, що її  викликають на допи
ти у відповідні органи (куди вона завбачливо прихоплю
вала якийсь польський детектив чи редакційний руко
пис на той випадок, коли її з метою психологічного тис
ку надовго залишали під час допитів саму у кабінеті), та 
зберігали порядність і толерантність, особливо заві
дувачка відділу Н. Кучерявенко. Постійні намагання 
«згори» ізолювати, шантажувати Михайлину Хомівну 
(нібито вона не гідна виховувати дитину), чинити тиск,

1 Цит. за: Коцюбинська М . Із книги споминів // Кур’єр Крив
басу. -  2003. -  Жовт. -  С. 200.



264 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

а після знайдення в неї вдома примірника відозви Гель
с ін с ь к о ї групи -  прямі вказівки переслідувань на робо
ті, аж до спроби звільнити «силою  колективу» за «анти- 
радянську д іяльність», наштовхувались на мовчазний 
опір співробітників, які потаємно співчували й практич
но не вдавалися до непорядних вчинків -  ці спроби, по 
суті, не увінчалися успіхом.

Періодично Михайлину Коцюбинську викликали сві
дком на судові процеси, зокрема над М. Матусевичем, 
М. Мариновичем, В. Стусом... На допитах їй зачитували 
якісь, переважно сфабриковані, свідчення проти неї, 
підсовували екстремістські статті тощо. І все це треба 
було спростувати, внутрішньо пережити...

Тиск, шантаж, залякування, нагадування «провин», 
табу на публікації -  все це атмосфера тих глухих років.

Не раз на Михайлину Хомівну «тиснули », аби від
межувалася від однодумців, засудила їхню нібито «анти- 
радянську д іяльн ість», вимагали, аби вона разом із 
Зеновією Франко (ось де було зроблено «ставку» на ві
доме ім ’я!) «проголосила» те з телеекрана на велику 
аудиторію (для тиску було влаштовано спеціальне від
рядження до Харкова з викликом до місцевого КДБ, 
очну ставку із Зеновією Франко і т. п.). Однак не скори
лася. Щ е й написала тоді голові КДБ М. Федорчукові, 
запевнивши (червоним олівцем підкреслила!):

Ви хочете почути від мене не те, що я кажу, а те, що ви 
хочете почути. Та незважаючи на будь-які наслідки для 
мене, я цього не зроблю.

Хоч як це дивно, та після цього трохи попустили, аж 
доти, як при черговому обшуку в неї знайшли вищезга
дану декларацію Гельсінкської групи, та ще при обшуку 
в І. Дзюби до рук кадебістів потрапив написаний нею 
Іванові Михайловичу лист з приводу його покаянної 
статті, що стало приводом до нових гонінь. Мусила з 
почуття суто людської приязні до завідувачки редакції 
пообіцяти бути трохи обачнішою.

Довелося пережити й наклепницьку кампанію й по
ливання брудом її імені та імені Б. Антоненка-Давидо- 
вича за так звані «зв ’язки із закордоном» (див. в «Л іт е 
ратурній Україн і» від 29 квітня 1977 р. статтю В. Горно
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вого «За «так » грошей не даю ть»), кампанію, яка мала 
згодом продовження і в іншому, особистому ракурсі, 
завдавши невимовного болю й зайвої гіркоти.

Та все ж навіть у ті роки іноді вдавалося вирватися із 
звичного оточення (маршрути заздалегідь розробляла за 
книжкою Г. Логвина «П о У кра їн і») -  то до шевченківсь
ких місць чи в Карпати, а кожного свята -  до Львова, а 
то навіть до Самарканда чи Бухари, до Прибалтики, то 
ще деінде, спізнавши « магію незнаних ландшафтів» , й 
тоді відчувала *себе центром всесвіт у», а на душі роз
ливалася тиха благодать:

Ось тільки на пару тижнів вирвешся в гості до самої 
себе, знову набудеш звички радіти, сміятися, думка 
вирветься з кола нав’язливих проблем на якісь ширші 
простори... А  потім знову повертаєшся до щоденності, 
яка, відчуваєш, вбиває тебе потрошку (з листа від
13.07.73.-С .  227).

Думається, ці мандри й вирятовували Михайлину Х о 
мівну від рутинної роботи, тривожних відчуттів і депре
сивних станів, адже дарували ні з чим не зрівнянні вра
ження її  ліричній душі, переконували, що в цьому світі 
є заради чого жити й любити життя. До того ж, вона ще 
й мальовничо описувала свої враження ув’язненим дру
зям, скрашуючи своїми поетичними листами й листівка
ми їхн і одноманітні таборові будні, що особливо важли
во для людини ізольованої, позбавленої емоційних вра
жень через брак пересування й спілкування.

Попри все Михайлина Коцюбинська залишалася са
ма собою: працювала там, де веліла їй доля, товаришу
вала з тими, до кого «леж ала» душа й хто також збе
рігав власну гідність. Вірність побратимам виявлялася 
насамперед у листуванні -  регулярно й безстрашно писа
ла до табору й на заслання В. Стусові, І. Світличному, 
Є. Сверстюку...

У  своїх споминах вона пише:

Загалом листування у той час для всіх нас мало надзви
чайно велике враження, було екзистенційно важливим. 
Це була така собі віртуальна територія духовна, мовби й 
тісно пов’язана з буднями, та водночас -  над ними (як 
писав у листі до дружини Василь Стус, «людський 
дух -  аби був неуярмлений в часі, аби -  як і належить
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духові -  витав, ширяв над»), де ми могли вільно -  хай і 
відносно -  спілкуватися, не відмовляючись від розкоші 
бути собою *.

Своєю « єдиною реальністю у св іт і» Михайлина Х о
мівна вважала дочку Таню, клопоти з виховання якої 
хоч якоюсь мірою відволікали від гнітючих думок про 
закритий для неї творчий ш лях.

Все інше -  якесь нетривке, примарне, а іноді химерне до 
гротесковості. А  з нею все -  і радощі, і болі, і втома, і 
тривоги - все якесь дуже реальне, моє і людське (з лис
та від 18.02.68. -  С. 112).

Однак сама Михайлина Хомівна відчувала й те, що 
всі ті випробування, які випали їй, «працюють» на її ду
ховне доростання, внутрішнє духовне вглиблення:

...Мій світ якось дуже звузився за останній час [...] і, 
водночас, якось набагато гостріше почала відчувати 
«вглиб»: якісь хвилини життя й природи, чиєсь людсь
ке обличчя, сторінка оповідання -  все, що має присмак 
справжнього, все, що не відгонить «псевдо» (з листа від
17.10.73. -С .  229).

...І для мене, як ти пишеш про це в своєму останньо
му листі, є в житті якісь самозрозумілі постійні ціннос
ті, без яких не мислю собі його. І оте кляте, таке органіч
не, не награне «бути собою» (курсив мій -  Л. Т.) -  воно 
для мене, як повітря. А  кругом стільки моральних мета
морфоз, стільки зрушень у стосунках, стільки переоці
нок цінностей (не стільки внутрішньої суті їх, скільки 
форм вияву) [...] бо ніколи не вернуть ті чисті хвилини 
людських контактів, впізнавань і розуміння, ті розмови 
на моїй канапі, ті веселі поїздки в електричці -  в житті 
неповторно втрачено щось -  дуже цінне і дуже справж
нє, яке не компенсується, і в ім ’я чого? -  Шевченко 
колись називав це «змертвінням людської природи»; 
до речі, я ту метаморфозу вгадала дуже давно -  твої 
слова лише підтверджують її, -  ту перемогу «матері
ального» над «духовним» -  вкотре вже?! (з листа від 
7.04.74.- С. 231).

Цінувала І. Світличного:

Його «високий поріг» ніколи не відлякував людей, нав
паки, вабив їх. Шістдесятницький Ренесанс на Україні

1 Там само. -  С. 206.
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якщо й не починався від цього порогу, то в багатьох су
ттєвих проявах зосереджувався навколо нього. [...] Світ
личний був живим містком між Східною й Західною 
Україною, між Києвом і Львовом. Багатьох своїх колег і 
друзів, зокрема й мене, саме він увів до літературно-ми
стецьких кіл Львова. Так здійснювалося справжнє наці
онально-культурне єднання 1.

Безперечно, у день народження Михайлині Хомівні 
пригадуються рядки з листа І. Світличного (він у раху
нок «л ім іту » для листів рідним -  бо ж існувала офіційна 
норма -  дозвіл: два листи на місяць -  написав їй довгого 
листа, аби також чимось розрадити в час її  непростих 
випробувань і «переоцінки життєвих цінностей» — був 
1976-й, репресивний рік, коли в одних ламалися хребти, 
а в інших -  гартувалися характери):

Я Тобі зважився написати цього разу без посередників 
(тобто не через рідних -  Л. Т.), навіть і таких надійних, 
бо дуже вже хочеться побувати в Тебе на день народжен
ня, в теплій, родинній кумпанії, серед своїх, сказати 
іменинниці добре, гідне її сутності слово, хоча це й не
просто, бо скільки пам’ятаю такі свята, близькі й рідні 
утримувалися від дуже високих (і така вона, Михайлина 
Хомівна -  безпатетична! -  Л. Т.), але єдино доречних 
слів, чи то боялися бути високохмарними, сентимента
льними та банальними, і всі такі слова говорилися за
очно або й більше -  високі почуття виявлялися в німому 
захваті й зачаруванні тим, як в крутих ситуаціях і склад
них перипетіях, коли так просто було, навіть і без особ
ливих компромісів, збитися на легкий хліб і легку сла
ву, дорога до них була широка і вторована: і багато хто 
вкоськував усі свої протуберанці серця, аби вони не бу
ли в дорозі зайвим тягарем, а моя іменинниця так гордо 
й високо, а водночас і природно та недемонстративно не
сла свою світлу голову, що, дивлячись на неї, й дух від 
захвату захоплювало, і коли потім, і в значно складні
ших ситуаціях наші близькі й рідні виявляли такий са
мий стиль поведінки, я легко пізнавав у тому риси ро
динної етики, і образ іменинниці поставав перед моїм 
внутрішнім зором зовсім не випадково: не знаю, чи від
чувала Ти в скрутні часи підтримку від своїх рідних, але 
я Твою відчував завжди (курсив мій -  Л. Т.), і була вона

1 Коцюбинська М . Доброокий // Доброокий: Спогади про Івана 
Світличного. -  С.105, 108.
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далеко не другорядним чинником у моїй долі -  отож 
найперше, що я хотів би сказати у Твій день -  це слово 
подяки (боячись тієї високохмарності і банальності, я не 
буду обставляти свою подяку епітетами-суперлятивами, 
але Ти знай: ніякі такі суперлятиви перебільшенням не 
були б 1.

До речі, й назву книжки листів І. Світличного «Голос 
доби. Книга перша. Листи з „Парнасу**», впорядкованої 
покійною вже Л . Світличною, підказала Михайлина Х о
мівна, яка також захопилася впорядкуванням та видан
ням епістолярію. І нині має чому радіти: побачила світ 
уже й друга книга листів І. Світличного «Голос доби» 
(К .: Сфера, 2008), з передмовою, примітками і за редак
торської підготовки М. Коцюбинської.

В. Стус писав із заслання в листівці, переданій через 
дружину: «Михасю, якщо в день народження ти по
бачиш, що до тебе схиляється небо, то знай, що це зро
бив я » . Або іншим разом: «Скучив за тобою, як за Со
фією Київською »2.

Це неоціненні документи епохи -  і треба віддати 
належне літературознавцеві Михайлині Коцюбинській, 
яка свідомо втинала свої наукові розмисли на користь 
такої копіткої, але вельми потрібної роботи, яка зреш
тою розрослася таки до наукового дослідження, де вона 
обґрунтувала, що ж собою являє і яку цінність має епіс
толярна творчість. Так, саме творчість, бо листи -  це 
особливий, дуже особистісний жанр літературної твор
чості, коли людина, її  ставлення до багатьох речей 
розкриваються у найсокровеннішому, часто без вну
трішнього цензора, в тих аспектах, які залишаються по
за сторінками художніх творів.

Тільки зі здобуттям Україною незалежності Михай
лина Хомівна повернулася до Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка Н А Н  України: «Таке собі ідилічне 
повернення до своєї гавані, „рамкова композиція": від 
б. Шевченка, 14 -  до Грушевського, 4 », -  напише вона у 
споминах. Тоді ж, як сама скаже, кинулася до роботи,

1 Світличний І .  Голос доби. -  Кн. перша: Листи з «Парнасу». - К.: 
Сфера, 2001. -  С. 356 (Лист від 28.11.76).

2 Цит. за: Коцюбинська М. «Попри все я вдячна долі!»: Розмова з 
С. і Т. Дзюбою // Літ. Україна. -  1997. -  10 квіт.
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«я к  вогонь на суху солому». Почала надолужувати про
гаяне з ентузіазмом, вартим усілякого захоплення, по
клавши собі за мету « відродження майбутнього».

Та й Небо стало прихильнішим до неї як творчої 
особистості: вийшла друком монографія «Етюди про по
етику Ш евченка», «зарізана» в 60-ті роки, далі впоряд
кована нею перша в Україні книжка поезій В. Стуса 
«Дорога болю »... З’ явилися десятки публікацій в часо
писах «Слово і час», «Сучасність», «Літературна Украї
на», «К ур ’єр Кривбасу»...

Перебуваючи в силовому полі «коцюбинськості», не 
можна не відзначити ще одну рису Михайлини Хомівни: 
ї ї  жертовність. Маючи перед собою приклад батьків, які 
з такою любов’ю й відданістю берегли творчий спадок 
М. Коцюбинського (далі він уже був у добрих руках 
Ю лія Романовича Коцюбинського), вона постановила со
бі повернути (й відкрити!) Україні ім ’я В. Стуса. Так, з 
1991 р. разом із сином поета Д. Стусом почалася по
движницька праця над архівами замордованого поета: 
зібрано, впорядковано й видано шеститомне у дев’ яти 
книгах видання (1994-1996 рр.) його спадщини, де, зо
крема, 6-й том у  двох книгах -  це епістолярна творчість 
(листи В. Стуса до дружини й сина та до друзів, супрово
джувані докладними коментарями та ґрунтовною після
мовою Михайлини Коцюбинської).

Вважає це найціннішим з-поміж того, що встигла 
зробити. І  то не тільки тому, що повернула Україні ім ’я 
поета-мученика, а ще й тому, що сама багато взяла для 
себе з того заочного духовного спілкування з В. Стусом, 
бо ж знала його, тоді вже як старший науковий співробі
тник, коли він був аспірантом, і при спілкуванні давала
ся взнаки різниця у вікові. Не могла забути, як тоді, в 
кінотеатрі «Україна», обійнявши його за плечі, інтуїти
вно провідчула його майбутній страдницький шлях.

Є. Сверстюк з цього приводу писав:

Велике щастя випало на долю Михайлини Коцюбинсь
кої, що вона знайшла роботу на міру своїх творчих сил. 
Для української культури це дуже щаслива обставина, 
що розтерзана й розкидана спадщина такого великого 
поета, як Василь Стус, потрапила до надійних, умілих і 
дбайливих рук. Бо то ціла трагедія, що повторюється ча-
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сто, коли за тексти талановитого автора беруться люди, 
які не знають їхнього значення та їхньої справжньої 
вартості...1

Дружбу зі своїми ровесниками Михайлина Хомівна 
зум іла пронести крізь усе життя. Тому з такою любов’ю 
впорядкувала книжку і 3. Ґеник-Березовської «Грані 
культур. Бароко. Романтизм. М одернізм»2, написавши 
до неї передмову й означивши внесок цієї дослідниці в 
україно-чеські культурні зв’язки, зокрема і ї ї  оцінку 
явища шістдесятництва.

На початку 90-х, коли Україна пробудилася від сну, 
Михайлина Хомівна писала, усвідомлюючи, яку важли
ву місію покладено на тих, хто має досвід, художній 
смак і чуття міри й правди:

Коли наведемо всі мости, заповнимо всі прогалини й по
вернемо кожному його ім ’я, то побачимо, що нашим сьо
годнішнім не загрожує безбатченківство, вони мають на 
кого озирнутися 3.

Так фактично від спадщини Василя Стуса Михай
лина Коцюбинська прийшла до наукового осмислення 
епістолярію як жанру, значно розвинувши цю майже не 
опрацьовану в Україні тему, виявивши гідну поваги до
слідницьку доскіпливість і максимальну охопність те
ми. Скільки терпіння, такту -  художнього й просто 
людського, -  смаку й відчуття міри потрібно було, аби 
підготувати до друку ґрунтовну наукову розвідку «За
фіксоване і нетлінне. Роздуми про епістолярну твор
чість» (2001) з додатком -  розділом листів, де «дійовими 
особами» виступають сотні представників українського 
культурного материка. Передусім її  зачарувала « аура 
авт ент ичност і», « своєрідний синтез га ііо  і ет оііо » ,  те, 
«межове явищ е», яке найсильніше вияскравляє особис
тість в інтер’єрі доби за «різних р івн ів ї ї  самоусвідомлен

1 Сверстюк Є. Михайлина Коцюбинська. Слово і честь імені // 
Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. -  С. 537.

2 Ґеник-Березовська 3. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модер
нізм / Серія «Українська модерна література». -  К.: Київський сло
в’янський університет -  Гелікон - Інститут літератури ім. Т. Г. Шев
ченка НАН України, 2000.

3 Коцюбинська М .  Вікно у сад // Літ. Україна. -  1991. -  1 трав.

Михайлина Коцюбинська 271

ня» ,  глибинні пласти людської психіки, подані крізь 
призму сучасних реалій.

Наукове дослідження Михайлина Коцюбинської -  
смію сказати -  це трактат, ода жанру, який в епоху 
«всесвітньої павутини» — інтернетизації й глобалізації 
відходить у забуття, і з цього погляду зібраний, глибоко 
осмислений нею матеріал є неоціненним для нащадків, 
він несе дух, аромат, атмосферу к ількох епох, до яких 
«завітала» мудра наукова думка Михайлини Хомівни. 
Широкою ретроспекцією, неперевершеною ерудицією в 
цьому жанрі, вмінням увести зразки епістолярію в кон
текст й належно та науково коректно їх  прокоментува
ти, вона заявила про себе як про чільного дослідника 
цього жанру.

Треба відзначити, що Михайлина Коцюбинська тонко 
відчуває метафізичну присутність як автора послань від 
душі до душі, від серця до серця, так і адресата, вміє 
прочитувати не лише тексти, а й підтексти, тонко й ко
ректно їх  прокоментувати, перекидаючи містки й місто
чки між різними епохами, постатями, епістолярним во
левиявленням тих чи тих авторів.

«Норма» ретроспективних сторінок дослідження тут 
досить вагома, бо ж дослідниця по зернині зібрала, сис
тематизувала й проаналізувала «все  про і довкола* цього 
жанру, залучаючи десятки імен у їхн іх  історичному, ку
льтурологічному, особистісному ракурсах, вдаючись до 
широкої цитації, аби належно прокоментувати -  часом у 
зіткненні -  міркування своїх нечисленних попередників 
з приводу специфіки епістолярної творчості, часом по
сперечатися з ними, гідно відстоюючи наукову правду. 
Доказово й виважено, без зайвої патетики розбиває вона 
думку, що побутувала донедавна, про нібито бідність 
української епістолярної спадщини, показує, що для ви
роблення, зокрема, нової української епістолярної мови 
вирішальне значення мали Т. Шевченко й П. Куліш .

Можна говорити про недослідженість цього відгалужен
ня нашого національного культурного доробку, про брак 
чи неповноту публікацій з огляду на історичні умови, 
політичну кон’юнктуру, цензурні й ситуативні обмежен
ня тощо, -
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зауважує вона, цілком свідома того, що саме її дослі
дження покликане заповнити цю лакуну українського 
літературознавства, і додає:

Якщо б в українському новітньому епістолярії були ті
льки три феномени цього жанру -  листи Василя Стефа- 
ника, Катерини Білокур та Василя Стуса -  то й тоді ми 
мали б повну підставу говорити про вагомий внесок 
української епістолярної творчості в духовну скарбницю 
людства (курсив мій -  Л. Т.). А  ці феномени не є по
одинокими вершинами, вони -  в силовому полі інших 
гідних явищ цього жанру...1

Загалом же спектр імен у цій книжці -- від Цицерона 
та Сократа, Платона, Арістотеля -  до Е. Роттердамсько- 
го та М. Довгалевського з його трактатом «Про листи», 
від Лесі Українки та О. Кобилянської, М. Коцюбинсько
го та О. Аплаксіної, В. Стефаника, М. Драй-Хмари,
Н. Суровцової, Н. Лівицької-Холодної, О. Теліги -  до 
Б. Антоненка-Давидовича, О. Довженка, К. Білокур, 
цілого грона шістдесятників - 1. Світличного, В. Сту
са, І. Дзюби, І. Драча, В. Марченка, А . Горської, самої 
Михайлини Коцюбинської у її листовній сув’язі з ба
гатьма відомими адресатами, з ретроспекціями та ремі- 
нісценціями до листів Ф . Шопена і М. Цвєтаєвої чи 
Р.-М . Р ільке...

«Лист як художній феномен» (назва розділу) -  а от
же -  як документ епохи, як своєрідна творчість, як авто
портрет, як інтимний дискурс, як примат духу -  такий 
ї ї  підхід і таке її осягнення й тлумачення цього унікаль
ного й благодатного для дослідників літератури жанру.

Здається, жодне з відомих і цікавих нам імен не зали
шилося поза «інтер ’єром» цієї ажурно зведеної «спору
ди », якою є її науковий трактат. Він наділений якоюсь 
містичною силою «неприсутної присутності» багатьох 
людей, що видаються добре знайомими самій Михайли- 
ні Хомівні, яка «провідчула» їхн ій внутрішній світ і зу
м іла показати нам саме ті грані особистості, що були або 
хрестоматійно засхематизовані, або заглянцьовані апо
логетами «мундирної» форми, чи просто ховалися за 
«цнотою» ревнителів пуританської моралі.

1 Коцюбинська М . «Зафіксоване і нетлінне»: Роздуми про епі
столярну творчість. -  С. 16, 17.

Михайлина Коцюбинська 273

«Епістолярна панорама шістдесятих» -  розділ у цій 
книзі -  це внесок Михайлини Коцюбинської у  вивчен
ня теми шістдесятництва. Про ту «ш опту» (вислів 
В. Стуса) нескорених однодумців, до якої належить і 
сама, вона пише з повагою до кожного окремішнього 
індивідуального світу, висвітлюючи ті грані їхньої вда
чі, буття, а то й метабуття, які належить повною мірою 
оцінити прийдешнім поколінням, що мають-таки «на 
кого озирнутися».

А  додаток з 50-ти найцікавіших листів -  своєрідна 
«антологія епістолярних шедеврів», суттєво доповнена 
тими численними добірними прецікавими й найхаракте
рнішими цитатами з листів, що ними «пересипані» тео
ретичні розділи книжки.

«М ої обрії» -  так безпретензійно й досить репрезента
тивно назвала Михайлина Коцюбинська свій двотомник 
вибраних праць, що побачив світ 2004 р. -  припізніла 
компенсація за ті роки, коли на її  прізвище як літерату
рознавця у видавництвах та редакціях було накладено 
табу. Він дає цілком повне уявлення про її  творчі уподо
бання, пошуки та осяги, коли крок за кроком напрацьо
вувався власний духовний дім -  і тут Т. Гундорова, авто
рка передмови «Шістдесятництво: метафора, ім ’я, д ім », 
вдало апелює до духовного мікросвіту Михайлини Хом і
вни як до її дому, що творився упродовж десятиліть: 
фундамент закладався такими іменами, як М. Коцюбин
ський та П. Тичина, а сама будівля зводилася в ті неза
бутні 60-ті, коли доводилося ламати стереотипи, пере
оцінювати набуті в радянському виші знання та ідеали, 
вчити себе мислити по-іншому, знаходити інші виміри 
буття, бачити й оцінювати людей в інших -  межових 
ситуаціях, коли все, що пов’язано було з роботою, твор
чим самовираженням, публічністю і навіть побутом, 
залежало від вибору: з ким ти і чи можеш відмовитися 
від тих, з ким розділив свою дорогу.

В короткому слові від автора Михайлина Коцюбинсь
ка зазначає, що у свої давні праці вносила лише певні 
корективи, *знімала або пом'якшувала неминучу кон’
юнктуру» , тобто посилання, цитати або зроблені на « ви
могу дня наголоси*, яких виявилось, на щастя, не так 
багато; що ж стосується концепцій та напрямів аналізу,
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то тут дослідниця постає перед нами такою, якою була 
в ті часи, -  і тут теж виявився її характер «залишатися 
самою собою», не прикрашати фасадів, не надівати 
масок й не міняти тональності. До того ж подібний 
підхід цінний ще й тим, що «цей літературознавчий 
автопортрет» має, на її  переконання, історичне значен
ня, простежує еволюцію «поглядів, пріоритетів і орієн
тацій покоління».

Ц ілком  закономірно й прикметно, що перший розділ 
першого тому «З  раннього доробку. Шевченко. Поетична 
мова» являє нам той пріоритетний напрям досліджень 
Михайлини Коцюбинської, яким вона збиралася просту
вати в науці. «Ви були перші для мене, -  писав їй 
Ю. Луцький, -  що писали про Шевченка так, що я міг 
Вас читати серед радянської сірятини... Я пізнав Вас як 
дуже цікавого критика Ш евченка», поета, якого вона 
підкреслено називала й називає сучасним.

Простежуючи генезу Шевченкового метафоричного 
образу, авторка відстоювала своє власне бачення «поезії 
в поезії», естетика її сягала осягів Шевченкового світо
бачення, а кругообіг образів, вирізнений у творчості 
Кобзаря, давав їй наснагу на власні висновки. Бо ж при
рода художнього образу, та ще й явленого таким генієм, 
як Шевченко, давала змогу поміркувати, що ж таке сло
во образне й необразне, як народжується й «працює» на 
уяву читача метафоричність, якими є її  «руш ійні сили» 
та потенції.

Неабияке місце в духовному світі Михайлини Ко
цюбинської посідає ще один світоч вселюдської пра 
вди -  В. Стефаник. Тим-то подибуємо в книжці не т іль 
ки статтю «Читаючи Стефаника», а й дуже детальні й 
прискіпливі роздуми (або, кажучи словами авторки, ва
ріації на тему) над книжкою суголосної їй дослідниці з 
діаспори О. Черненко «Експресіонізм у творчості Василя 
Стефаника» (Сучасність, 1 9 8 9 )- «Безлично голі образки 
і біле світло А бсолю т у», щедрі на цікаві ремінісценції, 
фактографічні подробиці, цитати з листів письменника 
тощо. Михайлини Коцюбинська -  і це відчувається яки
мось другим планом — постійно підсвідомо порівнює тво
рчі манери В. Стефаника й М. Коцюбинського, шукаючи 
в них обох відповіді на своє власне болюче запитання
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щодо «муки бути» і «потреби бути », означуючи це бек- 
кетівським «гіпотетичним імперативом». Тим-то в назву 
цих міркувань винесено нею слово Абсолют -  як розу
міння вищого людського призначення, незбагненного в 
часи найважчих випробувань, і покликання до Не
ба -  як єдино правильного судії й Вищого розуму.

Дотичний до цих її самопошуків і П. Тичина, «соняч
ні кларнети» якого фундаментували її  естетизм, а тра
гічний надлом та корозія таланту давали поживу для 
власного самоаналізу й житейської стійкості («К орозія  
таланту: болючі роздуми про поезію Павла Тичини»).

Ц ілий цикл статей, присвячених В. Стусові, включе
ний до другого тому, -  то намагання збагнути й сказати 
нам, наскільки його поезія «закорінена в суспільному 
б у т т і- і  наскільки автономна як царина духу ». Саме 
такий -  екзистенційний -  підхід бачимо у тлумаченні 
творчої спадщини поета.

Однак, читаючи спостереження й аналітичні роздуми 
Михайлина Коцюбинської про «самособоюнаповнення» 
В. Стуса, відчуваєш і її власне самособоюнаповнення, 
адже вона не боїться зізнатися, що доростала до себе 
нинішньої разом із ним: його листами, поезіями, стат
тями. І хоча в них начебто й не знаходимо «самокомен- 
таря», що про нього поет згадує, коли говорить про свою 
статтю, присвячену творчості В. Кордуна, та це відчува
ється підспудно: як крок за кроком авторка осягає не
прості складники життя, відштовхуючись від зболе- 
но-афористичних рядків В. Стуса, які прочитуються нею 
завжди кількапланово.

Осягала В. Стуса вірш за віршем, лист за листом, де
далі глибше входячи як у його, так і у свій внутрішні 
світи, аби пізнати світ через Іншого, а відтак -  і через се
бе саму.

Спроба Михайлини Хомівни осягнути -  через кіль- 
каповторні наближення у слові -  екзистенційний світ 
В. Стуса — це розуміння тієї істини, що його «самосо
боюнаповнення» — як аііег е£о поезії, коли на перший 
план виступає власне духовне життя, закорінене в наці
ональному.

«Іван Світличний -  ш істдесятник», «К р ізь  велику 
призму: кредо Євгена Сверстюка», «Зіна Ґеник-Березов-
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ська, знайома і незнана», «Надія: про Надію Суров- 
цову» -  то все надзвичайно цікаві документи епохи, зіб
рані у двотомнику і важливі для тих, хто досліджує істо
рію літератури.

Варто віддати належне Михайлина Коцюбинській 
за її уважливе й поважливе входження в чужий по
етичний всесвіт: чи то поезія Є. Плужника та В. Сту
са, чи В. Вовк, чи І. Ж иленко, чи Л . Кисельова, 
чи А . Пашко, чи А . Охрімовича, чи Н. Тихого... І в 
кожного вона віднаходить світ, повний любові, бо без 
любові до всього, що тебе оточує, немає поезії, і хоч не
рідко ця любов зболена, дисонансована, ба навіть трагіч
на, тим повностиглішими є відчуття самовіднайдення 
автора у слові.

Особливо ґрунтовною є розвідка про поезію В. Вовк; 
зачудування її синкретизмом українськості й вселюдсь
кості, ї ї  зосередження на людському духові, увиразнено
му тими реаліями, що їх  зберігають зір і пам’ять, збага
чені всепланетарними враженнями людини, вільної у 
пересуванні й мисленні.

Вичерпно прості назви, що їх  дає Михайлина Коцю
бинська своїм статтям, відразу наближають нас до суті 
того, про що вона розмірковує. «Григір Тютюнник: смак 
правди» -  це роздуми людини, яка з роками випрозорює 
свою правду про літературу і справжність у літературі, 
до якої «зараховує» лише справді гідні імена.

Багато зусиль доклала Михайлина Коцюбинська й 
для пропаганди творчості Б. Антоненка-Давидовича -  
« одного з когорти одержимих* (за її визначенням і на
звою однієї із статей, також вміщеній у «М оїх обр іях»). 
Знаходимо тут також статтю про П. Джонсон (Текагіон- 
вейк) -  як спомин з тих далеких л іт, коли Михайлина 
Хомівна виступала на одній з літературних імпрез моло
дих ще тоді шістдесятників з розповіддю про цю літера
торку. «Спогади. Дещо про саму себе» -  це спроба розпо
вісти про рід Коцюбинських, про письменника, автора 
невмирущих творів, подвижницьку працю батька й ма
тері, часом непрості стосунки між спадкоємцями.

Трохи згодом побачила світ і окрема «Книга споми
нів» (X .: Акта, 2006), присвячена пам’яті друга -  Р. Ко-
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рогодського, в якій, за словами авторки, вимальовується 
«ц ілісна мемуарна версія ж иття».

А  ще існує ціла низка впорядкованих нею книг 
з її  коментарями й вступними статтями, як-от ті, 
що стосуються творчої й епістолярної спадщини І. Світ
личного...

Знаходить Михайлина Коцюбинська можливості й 
час для, так би мовити, поточного рецензування -  т іль 
ки її вибір імені й твору завжди виважений і невипадко- 
вий. Так, серед її  публікацій у  пресі знаходимо роздуми 
про поезію І. Ж иленко (які вони різні -  ці дві жінки з 
покоління шістдесятників!), про книжки Л . Бойка, при
свячені Б. Антоненку-Давидовичу «Подвижник духу» 
(К .: Пульсари, 2003) та «З  когорти одержимих» (К .: Ви
давничий дім «К М  А сай ет іа », 2003), про художню 
документалістику Н. Дукіної «Н а добрий спомин» (Хар
ків: вид. журналу «Б ерезіль», 2002), яку вона ставить в 
один ряд з такими відомими родинними хроніками, як 
дилогія «Спогади» і «Л исти » Н. Суровцової та «Рубали 
л іс ...»  Л . Крушельницької тощо.

І це справді роздуми, а не рецензії, бо в них завжди 
виявляється особистісне начало при толерантному й гли 
бокому прочитанні чужих текстів. І — що головне -  про
стежуються якісь важливі для літературного процесу 
тенденції, як це бачимо, зокрема, в невеликій статті з 
нагоди ювілею І. Ж иленко «В ікно у сад», де її ім ’я вво
диться авторкою в контекст поетів як материкових, так і 
діаспорних:

Вони й до того були в українській поезії, але за закона
ми театру абсурду, в якому ми донедавна жили, для нас 
їх мовби не існувало, і кін української поезії заполонили 
персонажі другорядні й необов’язкові, а то й випадкові 
статисти, не здатні навіть утворити більш-менш гідне 
тло для тих небагатьох поетів «од Бога», котрі, на щас
тя, в нас не переводилися і набирали зросту й сили всу
переч обставинам. До того ж сьогодні відбувається ще 
одна, значно потужніша, ніж у 60-ті роки, актуалізація 
нашої розстріляної і задушеної спадщини. Особливо від
чутна довгождана перезва з шістдесятниками -  Василь 
Стус, Ігор Калинець, Іван Світличний, Євген Сверстюк; 
увійшли нарешті, як повноправні дійові особи, в нашу
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поезію Микола Воробйов, Валерій Ілля, Надія Кир’ян, 
Тарас Мельничук -  знову всіх не перелічиш. Це ті, кого 
слідом за Голобородьком можна було б назвати «той, у 
кого ім ’я вкрадено»1.

До речі, Михайлину Хомівну можна віднести до особ
ливих шанувальників таланту В. Голобородька з його 
«геніально-наївною» поезією.

Однак Михайлина Коцюбинська не замикається на 
періоді шістдесятництва як єдино «золотій добі» або 
явищі, єдино гідному її літературознавчого покликання. 
Стежачи за всіма процесами, що відбуваються в літера
турі та довкола неї, Михайлина Коцюбинська завжди 
може дати толерантну, виважену характеристику тим 
тенденціям, які найвиразніше проступають на літера
турному тл і епохи, оцінити кожне явище, визначити 
місце й позицію в літературі того чи того молодого імені. 
Палкий, але толерантний полеміст, здатний стати на за
хист честі й гідності як свого покоління, так і «окремо 
взятої» людини, а ще ц ілої галузі літературознавства, 
вона викликає незмінну повагу й у своїх опонентів. До
сить згадати лише її  статтю-відгук у газеті «Літературна 
Україна» «Реф лексії з приводу рефлексій Галини Пала
марчук» (від 5 вересня 2002 р.), де досить твердо прозву
чало слово на захист «маленької шопти» шістдесятни
ків, солідарність яких «завжди була і є однією з най
вищих духовних цінностей», бо, на її  переконання, саме 
завдяки взаємопідтримці вони витримали шалений тиск 
і зум іли «відбутися».

Літературно-критична практика Михайлини Коцюбин
ської відбила і по-своєму легалізувала персоналістську 
самосвідомість українського шістдесятництва. Вона не 
лише пережила, а й проявила у своїх працях його ево
люцію від метафоричного підриву -  через політичну і 
моральну риторику -  до спонтанного мовомислення, від 
раціонального персоналізму -  до маргінальної по своїй 
суті суб’єктивності. Тут, у силовому полі шістдесятниц
тва, Михайлина Коцюбинська знайшла свій дім і сотво
рила своє власне ім ’я, -

1 Коцюбинська М. Вікно у сад. «Вибране* Ірини Жиленко //
Коцюбинська М . Мої обрії: У 2 т. -  Т. 2. -  С. 230.
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підкреслила в передньому слові «Шістдесятництво: 
метафора, ім ’я, д ім » до двотомника Михайлини Коцю
бинської «М о ї обрії» Т. Гундорова1.

Так і твориться Михайлиною Коцюбинською та, ка
жучи знову словами О. Білецького, історико-літератур- 
на модель епохи — а радше таки «будівля в кілька повер
х ів », іноді з «добудовами» та й прибудовами, за одній 
лише Долі відомою логікою (час, коли « шукати об’єк 
т ивної л о гік и -м а р н а  р іч » ,  має свою невловну логіку), 
однак та будівля має чіткі обриси й контури, вона 
наповнена духом оприявленого Слова й метафізичною 
присутністю тих, кого вже немає поряд, тим духом 
інтелектуалізму, що його принесло з собою покоління 
шістдесятих.

Михайлина Коцюбинська -  лауреат премій ім. акад.
О. Білецького, В. Стуса, О. Теліги, престижної премії 
Фундації ім. Антоновичів (С Ш А), а в рік відзначен
ня 75-річчя Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
Н А Н  України удостоєна почесного звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України».

У  своєму виступі з нагоди вручення премії Фундації 
ім. Антоновичів Михайлина Коцюбинська, по суті, роз
горнула ц ілу програму своєї літературознавчої діяльнос
ті, виклавши ті принципи й постулати, яким вона зали
шається вірною упродовж життя, окремо наголосивши 
на тому, що явище шістдесятництва -  дуже контекстуа
льне та історично зумовлене, а тому в його оцінці треба 
керуватися об’єктивізмом та відчуттям перспективи:

Тим часом кожна п’ядь відвойованого тоді здорового 
глузду й свободи самовираження давалася нелегко, став
лячи людину на кожному кроці перед проблемою вибо
ру. А  головне -  була плацдармом для майбутнього роз
витку, для нового мислення, для розкріпачення духу 2.

Свій моральний іспит, випробування на духовну стій
кість сприйняла як екзистенційний тест, «запропонова-

1 Там само. -  Т. 1. -  С. 10.
2 Коцюбинська М. «...Я розкоші зазнала». Дещо про себе і про 

нас // Літ. Україна. -  1996. -  25 лип.
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ний долею », «не відмовляючись від розкоші бути со
бою », постійно «випростуючи себе» (В. Стус).

Відповідаючи на запитання анкети часопису «Слово і 
час», членом редколегії якого вона є, Михайлина Ко
цюбинська зазначала:

У  своїх роботах завжди намагаюся підходити до літе
ратури як до мистецтва слова й аналізувати твір у його 
конкретній словесній матерії як єдину цілісну структу
ру, підвладну своїм законам *, -

зізнаючись, що через умови, в яких довелося працю
вати, а ще довше -  мовчати, за радянської доби, відчуває 
брак сучасних теорій, філософських систем, методів до
слідження, які треба надолужувати «на ходу» або інтуї
тивно.

Літературним професіоналізмом вважає «повноту, 
неупередженість, об’єктивність знання, без апріорно 
заданої вибірковост и», так само без «б іли х » чи «чор
них» плям, оцінка тих чи тих явищ, за Коцюбинською, 
має бути тільки на ґрунті об’єктивного аналізу, порівня
льної характеристики.

І тут же показує на прикладах, як шкодить брак від
повідних методик, які її покоління мусило «проскочи
ти », не освоївши належним чином:

...коли мозок відповідно підготований, натренований 
асоціаціями, коли зумієш вирватися на нові рівні пі
знання, коли тобі відкриються несподівані вигини дум
ки, починаєш бачити у творі нові шари смислу, нові 
можливості інтерпретацій, донедавна недоступні тобі. 
Знання породжує знання, а незнання інстинктивно об
стоює необхідність шор, за якими легше сховатися, без 
яких йому просто не вижити 2.

І це та сама розкіш « нового рівня п ізнання», як і роз
кіш спілкування, ціну якій Михайлина Коцюбинська 
знає сповна і яку цінує впродовж усього свого життя.

Цікаво, що при всіх драматичних колізіях у житті 
Михайлині Хомівні не властивий трагізм у світосприй
нятті -  натомість якийсь розважливо-розмисловий під

1 Коцюбинська М . Вікно у сад. «Вибране» Ірини Жиленко // 
Коцюбинська М . Мої обрії. -  Т. 2. -  С. 340.

2 Там само. -  С. 341.
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хід до життя, таємницю якого вона навряд чи й розгада
ла, проте в міру сил та духовного поступу намагалася 
діткнутись до неї серцем і осягнути душею. Очевидно, це 
тому, що вона ніколи не вважала себе планетою, довкола 
якої мусять обертатися інші планети, -  доцентровий его
їзм їй був чужий, рівно як і патетика, а у спілкуванні з 
іншими персоналізованими «планетами» й «світами» во
на (сама й з товаришами, в яких багато чого навчилася) 
відцентрово оберталася довкола моральнісного імпера
тиву -  центрального у тій планетарній системі -  як ду
ховної опори й гарантії залишатися «самою собою». У  
ній, завжди приязній і спокійній ( « з  моїм загостреним 
почуттям гум ору»), як виявляється з її спогадів, лис
тів, статей, нуртують потужні підземні води розбурха
них у глибинах і притлумлених назовні емоцій.

У  цій Сонячній системі шістдесятництва кожен мав 
власне місце, і Михайлина Коцюбинська свідома свого. 
Ї ї «планета» еволюціонувала в міру її духовної роботи, 
вона «робила себе» тихо й назагал спокійно, без надри
ву, з почуттям власної гідності й належною скромністю, 
за якою ховалася її  світло-драматична «коцюбинсь- 
кість».

Солідаризуючись, за її зізнанням, з «ірраціональним» 
оптимізмом В. Стуса, відчуваючи зродження «нової 
енергії», Михайлина Хомівна плекає нові творчі задуми 
й працює -  за будь-якої «погоди», не покладаючи рук, 
вірячи, що література знайде «золотий розтин» -  і «на  
стане нова гармонія, нова якість, новий си н т ез». Т іл ь 
ки раз, в уже згаданій анкеті часопису «Слово і час» во
на «вигукнула»:

...О, якби мені повернути хоча б тих двадцять років 
(більше не прошу!), на які було мене брутально вилучено
з творчого життя... Ми б іще позмагалися!1

Припізнені плоди таки ж гірчать -  сказано кимось із 
поетів, -  і в тому є велика рація.

1 Там само. -  С. 342.



ГАРМОНІЯ ПАРАДОКСІВ 
ЯК ХУДОЖНЄ 
НАДЗАВДАННЯ:

Микола Вінграновський

...Микола Вінграновський, залишаю
чись собою, постійно «проростає» нови
ми якостями, змінюється і раз у раз ви
бухає самовідкриттями.

І. Дзюба

Осіннє марева тремтіння,
І Вінграновський, як видіння...

Д. Іванов

На срібному березі 
Миколи Вінграновського
Микола Вінграновський — один із тих шістдесят

ників, хто стрімко й тріумфально ввійшов у літера
туру й залишився у ній назавжди як цілком неповтор
не художньо-естетичне явище, поціноване, але ще не 
розкодоване належним чином українським літературо
знавством.

Виплеканий південним степом, він і в літературу при
ніс степовий розмах, масштаб, свій власний простір, у 
якому віддзеркалився увесь простір України.

Поезія Миколи Вінграновського становила органіч
ну єдність із ним самим як особистістю. Це той рід
кісний випадок, що ним нечасто природа обдаровує 
мистецьке середовище, коли внутрішня сутність по
ета — його художня свідомість — була максимально аде-
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кватною його зовнішньому образові: власне, таких мит
ців в Україні не так уже й багато.

Відкритість -  і природна, органічна, й артистично по
зірна -  витворювала неповторний образ того Миколи В і
нграновського, що його, побачивши один раз, уже немо
жливо було ніколи забути.

...Письменник, сценарист, кінорежисер, кіноактор 
Микола Степанович Вінграновський народився 7 листо
пада 1936 р. у с. Богополі на Миколаївщині (село, яке 
разом із Голтою та Орликом затим утворили надбужан- 
ське місто Первомайськ). Біографи зазначають, що бать
ко майбутнього митця, Степан Миколайович, з тих, кого 
називали міцними господарями, підпадав під розкурку- 
лення й у 30-х роках мусив рятуватися з родиною добро
вільним наймом на роботу на Біломорканалі; мати, Зіна- 
їда Олексіївна, маючи коріння давнього запорізького 
роду Садовниченків, зберігала у своєму характері воле
любність, почуття власної гідності, що, безперечно, пе
редалося й синові. По кількох роках північних поневі
рянь батьки повернулися на батьківщину.

Микола Вінграновський розпочав свою освіту за оку
пації: 1943 р. пішов до нульового румунського класу по
чаткової школи в с. Кумарі. Згодом його батьки переїха
ли до Богополя, де він продовжив навчання у місцевій 
десятирічці (нині середня школа № 17), яка виховала 
Україні двох Шевченківських лауреатів: письменника 
М иколу Вінграновського та відомого маляра А . Антоню- 
ка. Закінчивши навчання 1955 р., Микола Вінграновсь
кий вступив на акторський факультет Київського інсти
туту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Доля одразу ж усміхнулася юнакові-красеню: вже за 
два тижні його прослухав О. Довженко й запросив до 
Москви на свій власний курс у ВДІК, де М иколі Вінгра- 
новському випало щастя набувати кіноосвіту разом з та
кими непересічними особистостями, як Л . Ш епітько та
О. Іоселіані. На жаль, досвід спілкування з видатним 
українським кінодіячем О. Довженком тривав недо
вго — уже через рік Олександра Петровича не стало. Од
нак його висока мистецька школа, неповторний «довже- 
нківський д ух », патріотизм, розмах мислі, намагання 
осягати глибину речей справили величезний вплив на
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Миколу Вінграновського, який по праву вважав О. До
вженка своїм духовним батьком.

Здавалося б, кар’єра кінематографіста мала би запо
лонити все життя Миколи Вінграновського, адже ще 
студентом він зіграв головну роль у фільмі «Повість по
лум ’яних л іт » ,  а фахом обрав кінорежисуру, по закін
ченні ВДІКу (1960) став режисером Київської кіностудії 
художніх фільмів ім. О. Довженка. Проте візуальне к і
номистецтво, очевидно, не могло «вмістити» всю степову 
широку й рвійну натуру М. Вінграновського -  і потреба 
вербального, словесного самовираження, коли у рядок, 
строфу можна вкласти так багато почуттів, зробила його 
неперевершеним поетом такого високого мистецького рі
вня, що ним могла би пишатися будь-яка національна 
література. А  ще, очевидно, свою роль відіграла його не
гнучка, безкомпромісна, відкрита натура -  радянський 
кінематограф потребував же в ті часи режисерів іншого 
штибу, особливо із значно меншим зарядом «українсь- 
кості». Той заряд національного духу був у Миколи 
Вінграновського потужним, смислонаповненим, вибухо
вим -  і вибухнув у просторі українського Слова.

Вінграновський виявив вищу незалежність художника 
від диктату часу так органічно й натхненно, як в україн
ській літературі X X  ст. це вдалося хіба що ранньому 
П. Тичині, Б.-І. Антоничу або О. Довженкові. Це -  чи 
не головний внесок поета в естетичну свідомість до
би, потверджений здобутками нової української поезії 
60-х-90-х років 1.

У  літературі дебютував поетичними творами ще 
1957 р. (ж. «Д н іпро», №  2), далі була публікація наступ
ного року в часописі «Ж овтень» (№  8). Однак слава при
йшла до нього саме з тією пам’ятною публікацією в «Л і 
тературній газеті» (нині «Літературна Україна») 7 квіт
ня 1961 р. під назвою «З  книги першої, ще не виданої» 
(ц іла  сторінка віршів!), що явила Україні нового гла
шатая народних дум і сподівань, талановитого, масшта
бного й образного поета, який вміє наповнити Слово не 
тільки пристрасною думкою, силою почуття, а й ви

1 Моренець В. Микола Вінграновський // Історія української л і
тератури XX століття. -  Кн. друга. Ч. друга. -  К.: Либідь, 1995. -
С. 125.
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шуканою образністю, шляхетною метафористикою. Са
ма ж книга побачила світ уже наступного року під крас
номовною назвою, що відповідала духові доби, -  «А том 
ні прелюди».

Поетична слава Миколи Вінграновського була не 
менш гучною, аніж кінематографічна. Літературні вечо
ри тих років рідко коли обходилися без його харизма- 
тичної особистості, де в неповторному виконанні молодо
го автора звучали вірші високої емоційної напруги.

Здається, ніхто краще не описав свої враження од 
сприйняття цього поета, аніж це зробив у листі до 
М. Коцюбинської І. Денисюк, відтворюючи атмосферу 
60-х років X X  століття:

Ах, київські поети здобули так само тріумфально Львів, 
як і Богдан Хмельницький. Що то були за вечори! Які 
людні! Зали не вміщали людей -  стояли по 5 годин -  сіс
ти ніде, і, затамувавши подих, слухали, а потім зрива
лися урагани оплесків. Не можна було не захоплювати
ся, бо то таки справді поезія, і один лікар влучно висло
вив почуття всіх: «Хто не одержав естетичного задово
лення на цьому вечорі, того природа тяжко покарала».

І далі:

...Потім вийшов Микола Вінграновський, тим своїм гра
ціозним кроком. У  нього жести полохливого оленя і ра
зом з тим гордого -  на високо піднятій голові, здава
лось, він несе або пишні росохаті роги оленя, або коро
лівську корону. Десять разів почервонів до корінців 
волосся, десять разів зблід і почав пророчим голосом чи
тати свого «Пророка», а потім «Демона». І було у його 
голосі, у читанні, у змісті щось величне й страшне, як в 
Апокаліпсисі, щось із глибини людського розуму і 
серця. І мав він дар викликати видіння і вогонь, повер
тати ниць і підносити, показувати інші світи, виривати 
язики, полоскати чорні роти, повні чорної брехні, холо
дною, що морозить не піднебіння, але й кров у жилах, 
водою з інших джерел, з тих, що на високостях, десь 
там під Сивулею чи під скалою Кавказу у стін Проме- 
тея... Вже давно замовк, десять разів зблід і десять разів 
зашарівся червоною трояндою, а зал невгавав, бив свої 
інтелігентські руки, щоб ледача кров бризнула...1

1 Цит. за: Коцюбинська М . Із книги споминів // Кур’єр Крив
басу. -  2003. -  Жовт. -  С. 183.
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Це вже було після того, як плеяда молодих і рвійних 
літературних неофітів, що ввійшли в історію українсь
кої літератури як шістдесятники, заявила про себе пер
шими зухвалими творами. І з-поміж них просто магне
тично притягував до себе увагу молодий, талановитий, 
«фактурний» степовик з добре поставленим артистич
ним голосом, уже трохи «обтертий» у кінематографіч
них колах і навіть оточений турботою самого О. Довжен
ка та відомий з кіноафіш як головний герой згадуваного 
вже широкоформатного фільму у постановці Ю. Солнце- 
вої за кіносценарієм О. Довженка «Повість полум ’яних 
л іт » ,  Микола Вінграновський.

Він увірвався в літературу наче на степовому коні 
й упродовж усього життя волів залишатися на ко
ні -  гордий, амбітний, свідомий свого мистецького по
кликання й самобутнього хисту. Навіть тоді, коли до
ля  була не вельми прихильною до нього, пригальмову
вала його потенційні мистецькі можливості й заганяла 
у творче «п ідп ілля », коли тріумфальний успіх перших 
десятиліть припорошила перша, а далі й друга, й третя 
паморозь суспільних розчарувань, навіть тоді він збері
гав свою горду поставу вершника, якому навіть з обрано
го ним простору власного усамітнення видно далі й 
осяжніше, аніж тим можновладним мужам, яким скоря
лося все і вся, однак не сама суть людського призначен
ня на землі.

Сумнівним видавалося б твердження, нібито Микола 
Вінграновський осягнув суть людського буття на цій 
землі, однак він повсякчас пробував ту «с іль  життя» на 
смак, і метафорою його житейської долі цілком може 
стати оспіваний ним Сиваш, який, він знав це напевно, 
«любив його с іль », як і поет любив свій народ ( «Ц е  мій 
народ -  як с іл ь »), його непросте життя. Він «обертав» те 
дане Богом життя кожною доступною йому гранню, аби 
довкола осі долі рідного народу у переливах, химерних 
відблисках сяйва кристалика солі, світла й тіней поба
чити не побачене іншими, відчути те побачене «на слух і 
смак», і в тому смакові солі знаходив він справжність, 
благість та побожне схиляння перед таємницею життя, 
що іншим були незнайомі або недоступні.
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«В  українську поезію Микола Вінграновський при
був, як з небес», -  пише Д. Шупта, цитуючи його рядки: 
«Я  сів не в той л іт а к - 11 в літак з одним крилом».
І коментує це «прибуття з небес» таким чином:

Він кожну свою поезію виконував так, наче грав її перед 
глядачем, жив нею водночас і не визнавав того поета, 
який, не вивчивши свого вірша напам’ять, читав з па
пірця, мовляв, хто ж їх тоді вчитиме й декламуватиме, 
якщо автор не спроможний сам цього зробити. Поезії, 
продекламовані Миколою Вінграновським, супроводжу
ють мене все моє життя, енергетичний заряд закладених 
у них почуттів -  невичерпний. Бездоганне, артистичне 
виконання, професійне і разом з тим несподіване читан
ня автором власних творів для мене було високою шко
лою, що відкривала нові грані рідного Слова. Це було не 
тільки красномовство, не тільки уроки виразного чи ху
дожнього читання. Це було священне дійство 1.

Д. Ш упта небезпідставно підкреслює «реальну мону
ментальність» портрета Миколи Вінграновського, глибо
ке усвідомлення ним «свого виключного покликання» — 
всі, хто знав М иколу Степановича, можуть розвинути ці 
спостереження, що фокусуються у  двох пластах його 
єства: вивищеності над усім (і всіма) буденним (буден
ними) і водночас збереження, сказати б, мистецтва жи
вої простоти. Вміння зберігати рівновагу цих, здавало
ся б, непоєднуваних оприЯвленостей, належало до грона 
його щедрих талантів як мистецтво бути й залишати
ся собою.

Естетичне чуття у Миколи Вінграновського було орга
нічно сплавлене з екзистенційним провідчуттям самого 
життя у всіх його емоціях, кольорах і напівтонах, пси
хологічних рефлексіях та найтонших переживаннях. 
А  ще з тією підспудною виболеною філософією життя, 
яка пізнається не з любомудрія філософських трактатів 
і чужих істин, а з чуттєвого проживання, обсервування, 
аналізування, а радше «вбирання» й переплавлення ху 
дожньою свідомістю тих нюансів людських переживань 
та відчувань од доторку до світу соціального й світу чут

1 Шупта Д. Йому завше був досвіт // Кур’єр Кривбасу. -  2006. -  
Трав. -  С. 114.
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тєвого та руху самого себе у кривій траєкторії напруги 
освоєння цього світу.

Таку філософію радше можна було б назвати образ- 
но-мисленнєвою, оскільки розгорталася вона у просторі 
поетичного омовлення світу, розкриваючи нам сам про
цес народження думки та її  опредмечування у слові, усі 
його поступально-логічні етапи. Той процес, що в пере
важної більшості поетів залишається «за  кадром», явля
ючи читачам лише квінтесенцію, результат художнього 
мислення, отриманий за домінанти розумової напруги. 
Так, розгортаючи думку, мислячи вголос, поет «розгор
тає» й самого себе як особистість, показуючи становлен
ня людської душі, її оприЯвнення у світі.

Суть Миколи Вінграновського -  як майже нікого ін 
шого з покоління 60-х років X X  ст. — визначається, як 
на мене, самою суттю його семантично місткого прізви
ща, яке вповні розкривається у всіх його взаємопроник- 
них і взаємовизначальних складових: Він-гра-гран(ьЬ 
панїоУновґийУський. де займеннник він  одразу ж пруж
но вказує на конкретність, індивідуальність особистості, 
ї ї неповторність і, коли хочете, осяйність, гра -  та не
від’ємна органічна основа вдачі поета, яка визначила йо
го природний, вроджений артистизм, підняття над бу
денністю, зокрема й через карнавалізацію довколишньо
го світу, а ще гру світла й тіней у чіткій графіці його 
поезії й прози, грань -  грані кристалика «житейської со
л і »  з поту й крові його народу, всієї повноти людського 
буття, гра (ничний)  -  крайній, межовий, загострено осо- 
бистісний, індивідуальний світ, р а н о (к ) -  той, хто рано 
визначився й утвердився у своєму покликанні, хто про
віщав і визначав ранок своєї вітчизни, пробуджував су
мління, хто упродовж усього життя сповідував епітет 
молодий -  як синонім до ранній, ранковий, новий -  той, 
хто приніс нове — власне, те, що збагатило скарбницю 
нашої літератури, дало їй нові творчі імпульси й досі 
служить камертоном пошуку власного поетичного голо
су. Окрім того, є в цьому прізвищі (хай проститься мені 
такий банальний структуралізм, проте в цьому випадку 
бачиться він мені певним дешифратором до творчості й 
самого феномена цього поета) і -  хай і російська, запере- 
чувальна частка «н о » ,  тотожна нашому «а л е ». І це
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контроверсійне «а ле » також наповнене певним змістом, 
конструктивними смислами заперечення того, що від
жило. Умовно кажучи, прізвище (як ім ’я ) визначило, 
вигранило й відгранило М иколу Вінграновського, його 
сутнісну основу ще від самого його народження.

У  Миколи Вінграновського, поета ірраціонального 
способу мислення, превалює органіка почуття, занурена 
у стихію образотворення, і навіть декларативні сентенції 
вибухають у нього із глибини душі й, спонтанно підняті 
з тих внутрішніх глибин омовленими, сповненими нової 
джерельної сили неординарної, енергетично потужної 
особистості, піднесені до такого рівня пережиття, що не 
мають нічого спільного з артистичною чи кон’юнктур
ною позою, а виражають глибоко внутрішню позицію 
переконання.

Як письменник, Микола Вінграновський не міг скар
житися на творчу долю. У  його мистецькій спадщи
ні -  такі окремі книги, як перша поетична збірка «А том 
ні прелюди» (1962), далі -  «Сто поезій» (1967), «П оезії» 
(1971), «Н а срібнім березі» (1978), «К и їв » (1982), «Губа
ми теплими і оком золотим» (1984), «Вибрані твори» 
(1986), «К інь на вечірній зорі» (1987), «Ц ю  ж інку я люб
лю » (1990), «З  обійнятих тобою днів» (1993), «Любове, 
ніі Не прощавай!» (1996), російською мовою -  «Козерог» 
(1977), «Первинка» (1982), «Н а серебряном берегу» 
(1983) та ін. Ц і магнетичного звучання назви книг добре 
відомі шанувальникам української літератури, які, зви
чайно ж, не можуть уявити її  собі без імені цього 
письменника.

На певному етапі творчого ш ляху Микола Вінгранов
ський заявив про себе і як талановитий прозаїк, якому 
підкорилися різноманітні художні жанри -- від оповіда
ння до роману. Так, здобули читацьких симпатій його 
оповідання та повісті «Гусенятко», «Низенько зав’яза
на, «Первінка [Сіроманець]», «К інь на вечірній зорі», 
«Пересядка», «Л іто  на Десн і», окремі збірники прози 
«У  глибині дощ ів» (1985), «П ’ять повістей» (1987), 
«Северин Наливайко» (1996), «М анюня» (2003) та ін. 
А  ще -  видані окремою книгою нариси з історії України 
«Чотирнадцять столиць України» (2002), в яких також 
залишилася частка душі письменника.

10 10-125
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Особливий корпус у творчості митця становить по
езія й проза для дітей, зокрема, відомі такі його книж
ки, як «Андрійко-говорійко» (1970), «Первінка» (1971), 
«М ак » (1973), «Л ітн ій  ранок» (1976), «Л ітн ій  вечір» 
(1979), «Ластівка біля вікна» (1983), «Н а добраніч» 
(1983).

Окремою і важливою сторінкою у мистецькій біо
графії Миколи Вінграновського є його кінематогра
фічна діяльність. Дебютувавши в кіно 1961 р. як ви
конавець головної ролі Івана Орлюка у широкофор
матному ф ільмі за сценарієм О. Довженка «Повість 
полум ’яних л іт »  («М осф ільм »), зіграв також у фільмах 
«Берег надії» (1967, роль Вацлава Куньки), «Дума про 
Британку» (1969, за відомим твором Ю. Яновського, 
роль Несвятипаски), «Сейм виходить з берегів» (1962, 
роль Дончака).

Випробував себе на Київській кіностудії ім. О. Довжен
ка і в іпостасі режисера — йдеться про постановку 
1966 р. ф ільму «Ескадра повертає на захід» (у  співавтор
стві з М. Білинським), ті ж вищеназвані фільми «Берег 
надії», «Дума про Британку», «Т и х і береги» (1973), 
«К ли м ко» (1984, за повістями Гр. Тютюнника), доку
ментальні фільми «Голуб і сестри людей» (1966), «Слово 
про Андрія М алиш ка» (1983), «Щ оденник О. П. Дов
женка» (1989, у співавторстві з Л . Осикою), «Довженко. 
Щоденник 1941-1945» (1993), «Чигирин -  столиця ге
тьмана Богдана Хмельницького», «Б атур и н - столиця 
гетьмана Івана Мазепи», «Галич -  столиця князя Дани
ла Галицького» (датовані 1993 р.), «Гетьман Сагайдач
ний» (1999).

Микола Вінграновський є також автором кіносценарі
їв «Світ без війни», «Северин Наливайко» та інших. 
Цінними є і його спогади «Р ік  з Довженком» (надру
ковано 1985 р. у книжці повістей та оповідань «В  глиби
ні дощ ів»).

Знаємо М иколу Вінграновського і як перекладача: йо
го перу належать поетичні інтерпретації творів росій
ського поета Б. Пастернака, грузинського -  Н. Барата- 
ш вілі, молдовського -  Л . Даміана та деяких інших.
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Твори самого Миколи Вінграновського перекладено 
багатьма мовами світу, зокрема російською, литовською, 
естонською, грузинською, чеською, словацькою, поль
ською, румунською, англійською, португальською та ін.

Державної премії ім. Т. Г. Шевченка Микола Вінгра
новський удостоєний 1984 р. за збірки творів для дітей 
«Л ітн ій  ранок», «Л ітн ій  вечір», «Ластівка біля вікна», 
«Н а  добраніч», хоча заслуговує її  передусім і як один з 
чільних поетів епохи шістдесятництва, а вже затим -  і 
як прозаїк, і не тільки дитячий. Однак власть імущ і 
радянської системи, розуміючи всю потужність і резо- 
нансність таланту Миколи Вінграновського, боялися 
сили цього таланту й могли зважитися лиш е на таке 
компромісне поцінування (як, власне, й Гр. Тютюнника 
чи Є. Гуцала) творчості одного з чільних письмен
ників України.

Його поезію й прозу порівнювали (принаймні, нама
галися знайти точки зближення) із творчістю Т. Шевче
нка, О. Довженка, М. Рильського, К. Герасименка 
(І. Дзюба, Л . Талалай), Ю. Яновського, В. Стефаника 
(І. Дзюба), В. Мисика (В. Базилевський, В. Моренець), 
російських поетів. Цей ряд «дотикальних» імен можна 
розширити й до поетів-неокласиків, поетів передшістде- 
сятницької пори тощо.

Однак ВІН  завжди був і залишається ВІНграновсь 
ким -  окремішнім, чиї стиль і манера письма витворю
ють своєрідний феномен в українській літературі другої 
половини X X  століття.

...Водночас, перебуваючи постійно в поетичній стихії, 
«виловлюючи» найпружніші, найнесподіваніші слова із 
метафоричних джерел рідної мови, Микола Степанович 
чутливо вловлював ті переміни, що прийшли в українсь
ке суспільство з періодом демократизації. Підняття з ко
л ін  рідного народу, до якого він постійно апелював у 
своїй поезії як до потужної творчої сили, сприймалося 
ним як історична закономірність.

Це він відкрито заявив ще в молоді роки, публічно 
потвердивши свою позицію на нараді представників 
творчих спілок з партійним та комсомольським акти
вом, що відбувалася у Верховній Раді під головуванням 
першого секретаря Ц К  Компартії України М. Підгорного
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(1963). Зійшовши, ніби на ешафот, на трибуну ви
сокого зібрання, юнак гордо й незалежно, не схи
ляючи голови перед своїми хулителями, могутнім го
лосом читав гранично відверту синівську сповідь у лю 
бові до народу.

Ні! Цей народ із крові і землі 
Я не віддам нікому і нізащо!
Він мій, він я, він -  світ в моїм чолі,
Тому життя його і ймення не пропащі.

Ви чуєте? Це мій народ -  як сіль,
Як хрест і плоть мого життя і віку,
І тому доля моя, щастя моє, біль 
Йому належать звіку і довіку.

У  битві доль, політик і систем 
Мої набої -  у його гарматах.
Я не слуга його, я -  син його на чатах,
Я -  син зорі його, що з Кобзаря росте.

У  залі були присутні П. Тичина, М. Рильський, 
М. Бажан, А . Малишко, окремою групою -  Ю. Збанаць- 
кий, В. Козаченко, Л . Дмитерко, М. Шеремет -  усі з за
тамованим очікуванням, як буде далі розгортатися засу
дження (а точніше, цькування) «штукарів, деструкти- 
вістів, авангардистів», як тоді нарекли в офіційних 
колах неофітів-шістдесятників після їхн іх тріумфаль
них публікацій в «Літературній газеті» та низки літера
турних вечорів і зустрічей із читачами, і над якими вже 
згустилася гроза -  перед тим був виклик на засідання 
спілчанського парткому та інш і «виховні» заходи.

Попереджений про виступ на «високій» нараді, Мико
ла Вінграновський до її  початку обговорив його зміст із
І. Драчем та І. Дзюбою. Однак, вийшовши на трибуну пі
сля хвилі інспірованого у залі обурення т. зв. «молодим 
поколінням», дістав із кишені аркуш із написаним того 
дня на світанні віршем і почав читати своїм розкотистим 
голосом цитовані вище строфи. У  залі запала тиша — 
завмерли й прихильники поета, і його хулителі, вражені 
тією потужною енергетикою, що струменіла у зал із цих 
різьблених рядків:
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Я -  син його по крові, і кістках,
І по могилах, і по ідеалах.
Не вам з оскіпленими душами в забралах 
Його звеличувать в фальшивих голосах.
Я -  формаліст? Я наплював на зміст?
Відповідаю вам не фігурально -  
Якщо народ мій числиться формально,
Тоді я справді дійсний формаліст!
Та де вже дінешся, раз мир заколосив 
Пустоколоссям вашим в сиві ночі,
Ж аль одного, що в леті до краси 
Народу ніколи і плюнуть вам у очі!
Ні! Мій народ не дим, не горевіз,
І я не дам його по брехнях і по кривдах,
Я не пір’їна в гордих його крилах,
Я -  гнівний меч його, що від Дніпра до звізд!1

( «Н і !  Цей народ із крові і землі», С. 127)

Своїми спогадами про той час, коли відбувалися ці 
(й попередні) події і коли нібито з волі «трудящ их» повз 
батьківську хату проводили сотні школярів, які по 
команді скандували хором: «Ганьба формалісту і від
щепенцю», а також роздумами про те, як «випро
стуємось м и», встаючи з колін, Микола Вінгранов
ський поділився у  пресі з нагоди 10-річчя Незалеж
ності України 2.

Тоді, на початку творчого ш ляху, коли тріумфальне 
входження в літературу «п ід  заголовком, явно і грізно 
скерованим проти наших видавництв»3, сусідило з різ
ким неприйняттям його метафоричної поетики поборни
ками «чистого традиціоналізму», дуже вчасною й ваго
мою виявилася дружня підтримка М. Рильського у 
«Вечірніх розмовах» 1962 р., на якого з поезії цього нео
фіта повіяло «довженківським духом». Ставши в оборо
ну молодого поета, чия несподівано розкута творчість 
викликала неоднозначну оцінку критики, він підкрес-

1 Вінграновський М . Вибрані твори: У 3-х т. -  Т. 1: Поезії, 
1954-2003. -  Тернопіль: Богдан, 2004. -  С. 127. Далі цитати подано за 
цим виданням із зазначенням сторінки в дужках.

2 Див.: Вінграновський М . Хто і що для мене незалежність Украї
ни // Літ. Україна. -  2001. -  23 серп.

' Рильський М . Батьки і діти // Рильський М . Зібр. тв.: У 
20 т. -  Т. 18: Публіцистика. 1953-1964. -  К., 1988. -  С. 563.
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лив, що з-поміж трьох (І. Драча, М. Вінграновського,
В. Коротича) саме Микола Вінграновський «мабуть, най
більш  національний»1.

Кажучи словами одного з ранніх віршів, Микола Він
грановський усе життя був «Спалений, опечалений пе
чаллю, // Все життя таврований // Одним і тим 
же іменем » — іменем України, яким він обіцяв ще 
здивувати світ:

Я ще назову його, ви чуєте?
Я ще потрясу ним всіх і вся!

( « Ї ї  ім’я », С. 126)

Романтичний порив 60-х, розбившись об жорстокі ре
алії суспільного життя, змінювався з часом більшою 
розважливістю, самозаглибленістю, розумінням, що кож
не літературне покоління — це предтеча поколінь і пере
мог майбутніх.

Прощальний час надій прощальних!
Ми тут. Ми є. Ми - всі. Ми -  гурт.
Єднаймося! Ми той є ґрунт
Подій майбутніх, вирішальних, -

( «Н іч  Івана Богуна», С. 191)

пророче заявляв поет, відчуваючи ті випробування, 
що їм посилало життя. Вони не тільки були платою за 
юнацьку зухвалість, а обернулися й позитивом самозаг
либлення, настроєністю на «внутріш ню », екзистенційну 
хвилю, з якої зроджувалася нова якість поезії.

У  пригубленій поетом тиші життя, вистояній у діт
кливій душі, як добре терпке вино, раптом звучить:

Мене окликнув хтось!.. Був голос 
Жіночий -  вогкий і тремкий.
Я оглянувсь -  ніде нікого:
Н і губ, ні кроку, ні руки.

Але душа моя затерпла —
Відкрилась голосом отим 
Дорога біла середстепна,
Де йшлось великим і малим,

1 Там само.
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А  множество вже стало станом 
Позаду мене в небесах...
І я заплакав над лиманом,
Де голубим сміявся птах!

( «В  кукурудзинні з-за лиману», С. 256)

Чи не звіщенням Божої Матері, яка вказала поетові 
його істинний ш лях, був цей загадковий «х т о сь », що 
його поет наділяє « вогким і тремтким»  жіночим голо
сом (а не голосом роботящої і нещасної жінки-селянки, 
як міркує про це Л . Талалай звідси -  і сльози очищен
ня; хоча в поезії Миколи Вінграновського образи-симво- 
ли  можуть набирати такої злютованості, що їх  екзистен- 
ційне «взаємоперетікання» важко й помітити), яким і 
відкрилась йому «дорога біла середстепна». Адже саме 
це віще окликування ( « Я  оглянувсь -  ніде н ікого...») -  як 
небесний відгук на запитання: «Чом у ж тоді все важчає 
мені на світ і жити в множині духовній?». Воно при
несло поетові відчуття того моменту, коли, за словами
І. Ж иленко, «кожен ступив на своє особисте небо...»2.

І оте «множество» (В. Стус нарік його маленькою 
«ш оптою »), що уособлювало право генерації шістдесят
ників говорити від імені «м и », розкололося, як косміч
ний метеорит, на уламки особистісних «Я » ,  кожне з 
яких, проте, містило в собі цілий світ -  як уламки мете
орита містять у  собі всю менделєєвську таблицю хім іч
них елементів.

Однак у переломні для України часи голос Миколи 
Вінграновського означав дуже багато. Свою громадянсь
ку позицію він рішуче заявив тоді, коли відбувався злам 
в оцінці ролі Компартії України і формувалися політич
ні, конституційні зміни, що прийшли до нас з початком 
90-х років минулого століття:

Національна гідність кожного народу вирішувала і вирі
шує все. Без національної гідності, без національної сві
домості, без відчуття особистого Я, кожен народ, хоч би 
яким великим чи малим він був, стає похмурою, роздра-

1 Талалай Л . Його поезії легко набирають висоту... // Літ. Укра
їна. -  1996. -  6 лист.

2 Жиленко І .  Ношо іегіепз // Сучасність. -  1997. -  № 10. -  С. 26.
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тованою масою ходячих людей... Такий народ зневажа
ють усі, і, в першу чергу, в душі він зневажає себе сам, -

прозвучало його наснажене слово зі сторінок «Л ітера
турної України» під промовистою назвою «Н ар од -н ад  
партіями»1. Народ -  не полігон, заявляв поет, і політич
ні експерименти над ним мусять закінчитися, і за катас
трофу українського народу «партія, як би вона не нази
валась... мусить відповідат и », адже « суверенність кир
зових чобіт, ватяних куфайок, знекровлених р ік  і 
земель, отруєного повітря, суверенність капітальних 
черг і суверенність Чорнобиля» боліли  йому не напо
каз -  по-справжньому. Закликаючи народ рятувати свої 
останні моральні засади, Микола Вінграновський по
кладав надії на здатність своїх співвітчизників «будува  
ти здорове суспільство за законами цивіл ізації» . Він 
м іг порівняти свою країну «кирзових чобіт і куфайок», 
яка являлася йому з рідних миколаївських просторів 
(часто провідував малу батьківщину) з цивілізаційним 
рівнем життя поза її  межами, адже був учасником Гене
ральної Асамблеї ООН у  Нью-Йорку, відвідав Америку й 
Канаду, Німеччину, Португалію та інш і країни. Причо
му з-під його пера не з ’явилося жодного «викривально
го » твору «їхнього способу ж иття», як на те розрахову
вала партійна номенклатура, очікуючи такої «ідеологіч
ної вдячності» в обмін на дозвіл виїзду.

Можна лише здогадуватися, яке місце займав в іє- рар- 
х ії власного творчого доробку для самого Миколи Вінгра
новського його «програмний» вірш 1960 р. з первісною 
назвою «Український прелюд» (як і, до речі, вірш «К и 
єву»), якщо він вважав за потрібне виголошувати його у 
своїх публічних виступах різного періоду життя. Так бу
ло й у вересні 1989 р. в Монреалі, коли Микола Степано
вич виступав від імені групи українських письменників, 
прийнятих до міжнародної організації ПЕН-клубу, і де 
знову прозвучали його рядки:

Ми стрінулись з тобою на Дніпрі,
Там губи я торкнув твої, Вітчизно,
Там вивірив по тобі пульс любові,

1 Див.: Вінграновський М . Народ -  над партіями // Літ. Україна. -
1990. -  11 жовт.
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Годинник людства -  з стрілками життя 
На цифрах смерті — звірив із твоїм...

(«Останній міст проплив удалині», С. 118-119)

Він же й очолив тоді цю українську філію, заявивши 
про приналежність кожної мови, як і кожного народу, 
собі і людству, застерігаючи від смерті мови - найстраш
нішого, на його думку, лиха світового масштабу.

Одному Богові відомо, що відбувалося в душі поета, 
коли він у час національного відродження кінця X X  ст., 
яке, на жаль, супроводжувалося девальвацією публічно
го слова й чину, кинув мовчазний виклик таким неспо
діваним -  бо всупереч його романтичним сподіванням і 
щирим поетичним деклараціям — мутаційним суспіль
ним процесам. Очевидно, обране ним усамітнення в тиші 
кабінету -  у затінку бурхливих суспільних потрясінь, 
публічних імен та нових ієрархічних пірамід -  було не- 
безболісним, ба більше -  провокувало неминучий психо
логічний злам, який він переборював словом і сп ілку
ванням з людьми близькими і правдивими -  тими, що 
«від зем лі», особливо зі своїми земляками.

Відмовившись від активної публічності, вглиблював
ся у слово, роздум, у печаль існування, вчився жити на 
самоті з собою, зі своїм письменницьким сумлінням, зі 
своїми химерними героями, діалогізувати не так зі 
світом, який даленів у своїх дисонансах, як із самим 
собою -  на рівні пізнання таїни буття й свого людського 
сутнісного ядра. Розгризав горіх мудрості сам -  поза 
людськими очима -  і той пласт життя залишився май
же невидимим -  хіба рідні та близькі добре знають 
його «позатрибунним». Вразлива гордість (і гідність) 
не дозволяли легковажити багатьма сокровенними ре
чами -  так само й почуватися своїм на чужому святі, 
де міцнів культ вдаваного патріотизму й позірного 
«народолюбія».

Дисонанс між шістдесятницькими ідеалами та реалі
ями кінця століття переріс у випробування на вірність 
самому собі. Тож для себе обрав розкошування сло
вом -  трудне, напружене -  до самозабуття. Тим-то так 
самовіддано «грав роль» Северина Наливайка -  до остан
ку вживався у його життя, бо в реальному часі власна
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роль бачилась уже з мистецької перспективи. У  цьому 
була його послідовність, яку можемо простежити від 
того раннього періоду його життя, коли з ’явилися відо
мі усім поетичні рядки «Ж иву -  назад. Я  — Наливайко. 
В се » з вірша «Остання сповідь Северина Наливайка» 
(1966), який протягом кількох десятиліть був відомим 
лише зі списків і з ’ явився друком з початком 90-х років.

...Нині, коли Миколи Вінграновського вже немає з на
ми, цінним є будь-яке свідчення про його життя. Здаєть
ся, описати його колоритну фігуру, яка одразу ж вража
ла й залишалася в пам’яті назавжди, було легко й вод
ночас важко: саме в силу його емоційної неповторності, 
особливої енергетики, яку непросто вкласти у звичайні 
слова. Ось спогади Раїси Талалай з 1977 р., коли вони з 
чоловіком, Л . Талалаєм, переїхали з Донецька до Києва 
й були запрошені на гостину до Вінграновського:

У  старих капцях, у синіх вилинялих спортивних шта
нях, розтягнутих на колінах, сидить, широко розставив
ши ноги, Микола Степанович, спирається кулаками в 
коліна і сяє, як той осокір, що вразив мене в лісі. 
Усмішка сонячним зайчиком то зблискує на вилицях, то 
пірнає в ямку на щ оц і1.

Всі, хто знав чи бодай чув М иколу Вінграновського, 
перебувають під магією його особливої декламаторської 
суґестії. Мало того, що його «надзвичайна пам’ять втри
мувала все, що він написав учора, п ’ять, десять років 
тому, й він міг читати цілими днями», він ще й робив 
це «надзвичайно артистично, неповторно, ні краплі не 
схоже на інших поетів»2.

Ось як про це написав земляк, з яким Микола Вінгра
новський вчився в одній ш колі й товаришував, також 
один з-поміж плеяди шістдесятників О. Різниченко:

Як він читав! Слова іскрили
І розлітались навкруги,
Вуста обвуглено жахтіли 
Від слів вселенської ваги.

1 Талалай Р. З першого погляду і назавжди: Спогади про Миколу 
Вінграновського // Березіль. -  2005. -  № 3-4. -  С. 139.

2 Різниченко О. Ми вчились в одній школі 11 Кур’єр Крив
басу. -  2006. -  Трав. -  С. 100.
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І горло зболено шаліло,
Вірша виштовхуючи в світ,
І тіло, як у породіллі,
То в холод кидало, то в піт!
Душа, немов печі осердя,
За вінця променила біль.
А  очі, вперті і отверзті,
Шукали відгуку в юрбі.

...Напівбайдуже, мов підкова,
Юрба поета облягла,
Не розуміючи ні слова -  
Бо іншомовною була 1.

Микола Вінграновський чув і міг оцінити слово, мов
лене Іншим. Він вслухався в те слово, мовлене геніаль
ними попередниками. Він співпереживав тому слову як 
людина, яка пізнала глибину пережиття:

...У Тараса Шевченка є рядки: « І  день іде, і ніч іде...» 
Це ще може написати людина, яка ... закінчила універ
ситет. А  далі? Що вона далі робить? « І  голову схопивши 
в руки...» Оце страшно. Це вже пасує Данте. Пасує 
Шекспір, пасує Довженко, пасує Ейнштейн. Оце «голо
ву схопивши», оце дієслово він знайшов. «Чому не йде 
апостол правди і науки» -  то вже так. А  оце «голову схо
пивши в руки»... Поет -  це той, що пише, «голову схо
пивши в руки». Отут поет...2

Таким високим критерієм болю керувався Мико
ла Вінграновський.

«Іноді мені здається, що Бог навмисно створює таку 
красиву людину, щоб сказати народові: ви можете бути 
всі такими красивими», — сказав в інтерв’ю, відзначаю
чи цілковиту гармонію між особистістю людини і творчі
стю поета, Гурам Петріашвілі, автор-постановник доку
ментального фільму у трьох частинах «В ін! Микола Він
грановський», знятого незадовго до передчасної смерті 
письменника 3.

1 Різниченко О. Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багат
ша за інші. -  X.: Оптик-контакт, 2002. -  С. 78.

2 Різниченко О. Ми вчились в одній школі // Кур’єр Крив
басу. -  2006. -  Трав. -  С. 101-102.

3 «Він! Микола Вінграновський». Інтерв’ю з Гурамом Петріашвілі 
Г. Тарасюк // Літ. Україна. -  2005. -  3 листоп.
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Раїса Талалай згадує:

Всі наші зустрічі з Миколою Степановичем закінчували
ся читанням його віршів. Чи старих, чи нових. Йому ле
стило, що Леонід і я знаємо їх  чималенько. Але краще 
за нього їх ніхто не декламував. Його випростана спина, 
змахи рук, блиск очей, паузи й акценти, його енергія го
лосу, його гаряче дихання -  дивовижне дійство! -  одухо- 
творювали кожне слово. І коли він читав свого вірша, у 
мене всередині стрімко випростовувалась якась невиди
ма, але дуже потужна пружина, аж перехоплювало по
дих, аж до сліз. Признаюся, що й по сьогодні не можу ні 
проконтролювати цей порух душі, ні приховати 1.

Микола Степанович не лише «фактурно» читав свої 
вірші, а й глибоко, по-вінграновськи співпереживаю
чи, «проживав» строфи, написані іншими. Раїса Та
лалай згадує, з яким піднесенням Микола Степанович 
слухав поезію, присвячену йому другом Д. Івановим, 
якого, до речі, він своєю підтримкою відродив до твор
чості. Тричі читав гість на прохання Вінграновського 
цього вірша, втретє -  повільно, «щ об кожне слово...» 
Микола Степанович

ні на кого не дивився. Закрив очі, опустив голову і слу
хав, час від часу рухаючи жовнами. Щоки його палали. 
Видно було, що він не просто слухав, він заново пережи
вав ті незабутні дні на Дону! Він був щасливий з того!..2

Вірші Вінграновського справляли на Р. Талалай над
звичайне враження; шю них вона пише як про «надзви
чайно емоційні, після яких, мов після ковтка нерозбав- 
леного спирту, -  не можеш і слова вимовити»3, а про 
Северина Наливайка він розповідав так переконливо і 
яскраво, «наче оце щойно примчав з ним на змилених 
конях із П ольщ і»4.

Про те, як багато важило для Миколи Вінгранов
ського враження дорогих йому людей, свідчить епізод, 
також описаний Р. Талалай, коли вона необачно оцінила

1 Талалай Р. З першого погляду і назавжди: Спогади про Миколу 
Вінграновського // Березіль. -  2005. -  № 3-4. -  С. 142.

2 Там само. -  С. 146.
3 Там само. -  С. 142.
4 Там само. -  С. 148.
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його вірш як такий, що має замало емоцій і якийсь 
невиразний зміст.

Вінграновський, не зводячи з мене очей, витримав зна
чущу паузу, доки червона хвиля не залила йому шию, 
обличчя, чоло, а тоді повільно підвівся і різко викинув у 
бік вікна праву руку з довгим середнім пальцем, замість 
відсутнього вказівного:

-  За змістом -  на вокзал!
Він це сказав так, що оті три «з »  вп’ялися в мене, не

мов три оси 1.

Однак, попри таку «гарячу» реакцію, той вірш ніко
ли  не був надрукований.

Неймовірно блідий і не схожий на себе, він лежав у л іж 
ку на лоджії, обладнаній під кабінет. На столі лежала 
розгорнута книга спогадів Максима Горького про Льва 
Толстого. Всього лише три дні тому Леонід дав йому цю 
книгу 2, -

згадує Р. Талалай останні дні життя поета, ко
ли  до нього зримо підступило «ли х о », яке він умів пер
соніфікувати в слові («Вночі, середночі хтось ти хо ...»), 
ніби боронився тим від невблаганності долі.

...Моє особисте знайомство з Миколою Степановичем 
відбулося 1991 р., коли я, тоді співробітник редакції га
зети «Літературна Україна», домовилась із ним про ін 
терв’ю. Отримавши мої запитання, він попросив дозволу 
відповісти на них письмово, а не на диктофон, і коли ро
бота була завершена, запросив мене до своєї оселі. Пер
ше враження від його просторої, не надто світлої кімна
ти: дубовий стіл неподалік дверей, стилізовані лави... 
Якась незвична атмосфера, в якій наче загуск, спонуку
ваний невидимим «геном творчості», концентровано міс
ткий образний світ людини, здатної мислити метафорич
но. І при тому відчувалося, що то власний простір, 
духовно витворений та екзистенційно окреслений, як 
«крейдяним колом », тонким хистом та захисною реакці
єю надзвичайно вразливої людини, що його господар 
оберігає від небажаних втручань усіма силами.

1 Там само. -  С. 142-143.

2 Там само. -  С. 149.
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Не знаю, чи вловив господар моє велике здивування, 
передавши мені кілька аркушиків, списаних його ха
рактерним почерком: по правді, від такої цікавої та емо
ційної людини з багатим життєвим досвідом я чекала 
справжньої «словесної зливи», нестримуваної сповіді ду
ші, розгорнутих міркувань, полемічних монологів, а на
томість отримала майже скупі, хоча й точні та вичерпні, 
відповіді, де, мабуть, чи не найемоційнішим було повто
рене мені ще й вслух твердження: «Северин Наливай
ко -  це, звісно, я сам» (саме тоді письменник завершив 
свій роман і ще «купався», ощасливлений стихією 
творення, у тому романному літеплі). А  незадовго до 
своєї смерті Микола Степанович передав мені томик 
«Северина Наливайка» з таким написом: «Лю дм илі Бро- 
ніславівні від мене з любов’ю. Микола Вінграновський. 
Київ -  осінь -  2003 р ік », який є для мене однією з най
дорожчих літературних реліквій.

Готуючи до друку свою книжку «Закон піраміди. Діа
логи про літературу та соціокультурний клімат довкола 
не ї», до деяких своїх розмов я вважала за потрібне дода
ти постскриптум -  з огляду на те, що книжка охоплюва
ла період у десять років і деяким літературним реаліям 
варто було дати свіже коментування. Цікаво, однак, що 
те давнє інтерв’ю з Миколою Вінграновським я, помірку
вавши, залишила незайманим: очевидно, інтуїтивно вло
вила те, що тепер можу означити словами: якось не нада
вався до нього «свіжий коментар» чи якісь «додатки» з 
висоти прожитих десяти л іт -  воно несло власну енерге
тику і являло письменника таким, яким він хотів поста
ти в очах читача. Та й фраза «За мене відповідає моя 
творчість» давала відповідь на всі подальші запитання. 
Насиченість тексту того інтерв’ю, можливо, дещо програ
вала порівняно з іншими -  розлогішими, однак виграш 
полягав у тому, що Микола Степанович поставав в іпоста
сі співрозмовника дуже конкретного, без бажання щось 
прикрасити чи притінити емоціями або розлогими мір
куваннями, наче тим казав: справжній я -  в поезії 1!

1 Див.: Діалог: Людмила Тарнашинська -  Микола Вінграновський: 
«За мене відповідає моя творчість* // Тарнашинська Л . Закон пі
раміди: Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола 
неї. -  К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2001. -  С. 53-55.
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Отже, прагнув читача -  розумного, вдумливого, небай
дужого...

І ще ніяково згадуються мені з того дня відвідин оселі 
Миколи Степановича заспиртовані вишні у шоколаді: у 
відповідь на мою сором’язливу відмову випити з ним 
чаю Микола Степанович вийшов до кухні й за якусь 
мить урочисто вручив мені коробку цукерок, яку я, по
вагавшись, чомусь узяла, хоча таке відбувалося зі мною 
у стосунках з письменниками й авторами вкрай рід
ко -  хіба як якийсь поодинокий виняток: як правило, я 
завжди відмовлялася від будь-яких презентів, а було й 
таке, що відправляла декому ті цукерки поштою назад.

Мабуть, ту урочистість і щирий порух душі Мико
ли  Степановича Вінграновського неможливо було не 
прийняти, аби не образити господаря. Та й тепер я ду
маю, що дарував Микола Степанович не цукерки -  а 
вишні! Ніби з власного саду прабатьківської землі, хай 
і заспиртовані -  тому таким щирим був той жест приязні 
та уваги.

...Кожний істинний талант має своїх пророків, які ві
щують йому творчу долю, ті чи ті крутозлами творчого 
ш ляху. 1986 р., коли ще й не заповідалося на виборення 
Україною своєї незалежності й на ті події, які цьому пе
редували, Іван Дзюба пророкував, що розмова Миколи 
Вінграновського з вічністю, світом, долею йтиме до б іль
шої повноти й глибшої суті:

І мені здається, що на довгій дорозі цієї розмови Вінгра
новський теперішній ще зустрінеться з Вінграновським 
колишнім (який, звісно ж, живе в ньому і щоразу озива
ється!), -  бо йому ще знадобляться -  на повну міру, але 
в новій якості -  трибунність, і ораторський пафос, і дер- 
зновенний максималізм. У  майбутньому бачиться Він
грановський, помножений на самого себе *.

Однак кожний талант має і свою логіку розвитку, що 
часто заперечує видиму логіку життя. Надто такий кру
тий талант, «замішаний» на солі Сиваша й степовому 
вольному вітрові, як у Миколи Вінграновського. Зда
валося б, і трибунність, і ораторський пафос, і дерзно- 
венний максималізм виявилися б із новою силою з по-

1 Дзюба І. «...Що ти -  це ти» // Літ. Україна. -  1986. -  6 листоп.



304 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

чатком 90-х років X X  століття. А ж  ні! То був би легкий 
(і, можливо, таки звабливий) спосіб повернути собі гуч
ну трибунну (чи радше мітингову) славу, ш лях повто
рення самого себе, хай би і в новій якості. Цей етап 
пафосного утвердження вже лежав позаду Вінгранов
ського. Очевидно, поет мав переконання (чи інтуїтивно 
те відчував), що його виспівані у Слові кордоцентрична 
любов до України, почуття національної гідності та си
нівської гордості вже запластовані у свідомості його на
роду, усталені на генному рівні молодого покоління -  і 
на цій дорозі пафосу українського духу йому вже нічого 
було робити.

І Микола Вінграновський, «помножений на самого се
бе», натхненний, оновлений, явився нам хіба що не
сподіваним романом «Северин Наливайко» -  міфологіч
но-історичним твором, який є, за точним означенням
В. Моренця, не поверненням до історії народу, а повер
ненням йому майбутнього *.

І тільки історія здатна оцінити доцільність, точність і 
вивіреність поетом цієї оберненої модальності часу ми
нулого й часу майбутнього, якому ще тільки належить 
прийняти М иколу Вінграновського таким, яким він був 
насправді — в істинній його творчій іпостасі.

«...І обертається 
з землею Україна»

...але такий спокійний світ 
стоїть за спиною поета, 
хоч рання осінь крадькома 
уже підкралась і до нього, 
Владики степу...

Д. Іванов

У  поетичному космосі українського шістдесятниц
тва постать Миколи Вінграновського досі зберігає чар 
загадковості -  попри те навіть, що писати про цього мит
ця мали за честь кращі українські літературознавці.

1 Моренець В. Микола Вінграновський // Історія української літе
ратури XX століття. -  Кн. друга. Ч. друга. -  С. 136.

Микола Вінграновський 305

Як правило, літературознавчі студії, присвячені твор
чості цього майстра слова, обертаються у площині: Він
грановський і народ, Вінграновський та Україна, Вінгра
новський і естетичний імператив, Вінграновський і жан
рово-стильовий спектр його творчості, Вінграновський і 
художньо-виражальні засоби у їх переважно традиційно
му тлумаченні чи в компаративному ракурсі на тлі ро
сійської літератури (І. Дзюба, М. Ільницький, Т. Салига,
О. Никанорова, В. Базилевський, Л . Талалай та ін.).

Однак через певну алогічність розгортання образної 
думки, віддалену резонансність асоціативного ряду об- 
рази-метафори Миколи Вінграновського в амплітуді йо
го творчої долі не завжди піддаються легкому роз- 
кодуванню. Таким чином, творчість його вводиться у 
контекст українського шістдесятництва як не цілком 
осмислена складова цього цілісного явища, що мало своє 
призначення й відповідним чином розгортало його через 
своїх репрезентантів. По суті, не означено ще повною м і
рою справжнє місце поета у парадигмі тієї моделі світу, 
що її витворювали художніми засобами шістдесятники.

Якщо виходити з гіпотези про повноту життєбуття 
українства, віддзеркалену у поетичному спектрі шіст
десятників, тобто про онтологічно-антропологічну, ек- 
зистенційну всеохопність цієї п о ез ії1, то є підстави 
вважати, що поезія цього автора не введена в структуру 
національного Космо-Психо-Логосу (за Г. Гачевим) як 
така образна фактура природного буття, що поклика
на виявити космічне призначення чотирьох первісних 
космогонічних стихій будь-якої нації А  саме через цю 
структуру, архетипізований образ якої закріплений у 
поетичній традиції, на біологічному рівні передаються 
національні коди життєбуття, один з яких і покликаний 
був оприявнити Микола Вінграновський: образ-символ 
води як інформаційного коду українства.

Однак неможливо оминути й більш поверхневі змісто
ві «води» його поетичної стихії -  саме вони винесли по
ета на хвилю популярності у  60-ті роки X X  століття: по
етова стилістика пафосу національного й громадянсько-

1 Див.: Тарнашинська Л . Українське шістдесятництво: аберація 
явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. -  2006. -М  3.-  
С. 59-71.



306 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

го самоутвердження була співзвучною українцям, які 
утверджували себе як нація, здобуваючись на власну 
гідність та впевненість. І ця внутрішня наснаженість 
була передана через специфічну образотворчу систему, 
наскрізь позначена індивідуальністю та неповторністю 
світобачення 1.

Йдеться саме про поетичний світ , витворений почут
тями та уявою Миколи Вінграновського, гранично ін 
дивідуалізовану картину світу в поетичних образах 
митця, явлену стихією його таланту за естетичними за
конами краси та гармонії, де есхатологічні дисонанси 
покликані лише увиразнювати відцентрову напрямну 
цієї гармонії у нескінченній боротьбі протилежностей -  
добра / зла, світла / темряви тощо. Наповненість поети
чного світу Миколи Вінграновського -  не тільки к іль
кісне, а й якісне: і тут ці поняття взаємообумовлюються 
як еволюційний ш лях розвитку поета.

Тим-то говорити про М иколу Вінграновського можна 
лише як про цілість -  у  тяглості його художньо-естетич
них домінант, самонабуття й самособоюнаповнення у 
визначених ним мистецьких координатах.

І водночас незаперечним є спостереження: розмаї
тий -  різножанровий -  талант, як правило, не прагне к і
лькості -  його веде творчим шляхом тільки прагнення 
самовираження у різних формах, нездоланне бажання 
відчути й здолати опір різного мовленнєвого матеріалу, 
різної словесно-жанрової фактури. Класичний сонет, со- 
нет-балада, елегія, медитація, романс, станси, японське 
хоку, верлібр, вірші, написані гекзаметром, античним 
елегійним дистихом, а ще оповідання, більш і й менші 
повісті, повість-феєрія, роман, спогади, публіцистика -  
все це Микола Вінграновський.

Письменник виробляв власну поетичну культуру, що 
виростала на його культурі почуттєвій, естетичній, родо
вій, ментальній -  остання була повного мірою обумовле
на тими етнопсихологічними чинниками, які й форму
ють українську ментальність, специфіку поетичного ми
слення. Син степу і моря, він зумів синтезувати в своєму 
поетичному баченні всю Україну -  від просоленого Сива

1 Моренець В. Микола Вінграновський // Історія української
літератури XX століття. -  Кн. друга. Ч. друга. -  С. 124-136.
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ша до найменшої річечки. Однак символом України 
завжди був і залишався для нього Дніпро, якому він на 
повні груди співав величальну, намагаючись «напоїти» 
Дніпровою величчю маленьку українську людину, ско
лихнути дніпровими хвилями її дух, наблизити в часі 
Шевченкове і власне: « Я  на сторожі коло тебе // П о 
ставлю атом і добро», де атом як конкретика сучаснос
ті та як символ майбуття постає синонімом добра у його 
загальнолюдському, гуманістичному значенні.

Поет, який вловив ритми космічної епохи й зумів 
співвіднести з ними ритми пробудженої України («В ж е  
Україну видно мені всю, // І  світ, і Всесвіт, повний та
єм ниці»; «...І обертається з Землею У країна »), прагнучи 
послати у «Всесвіту світи» «слова кращі зблиски», сам 
був наснажений ритмами пробудження й настроєний на 
відповідну висоту «хв и л і», на масштабність слова:

Кривавий мій! Могилистий! Космічний!
Споживач пристрасний людських страждань і мрій,
Не спопелись, мій вік двадцятивічний!
Не змавпся ти, двадцятий віче мій!..

(«Прелюд землі», С. 128)

У  цьому контексті кривавого X X  століття, що не до
зволяє «повірити в щастя наївно», запеклося на губах 
одне найдорожче слово -  Україна, бо «других У  країн не 
шукає мій з ір ».

Саме заради неї поет зважився на вчинок -  як сутніс- 
ну міру людського буття: « І ,  кинувши на небо власну 
тінь, 11 Я  встав з колін і небо взяв за зорі...».

Зважився, бо така реальність: « М огил  нема. М оги 
ли повтікали! // Дніпро утік -  лишилася вода »; « І  ни
пає помазаником Божим  // Півправда, півсвобода, пів
ж ит т я»...

І щоб визволити цю напівправду / півсвободу з лещат 
страху й рабської покори, хтось мусив сказати всю прав 
ду. І коли Микола Вінграновський прорік: « Я  кажу пра 
вду // Бо за душею цієї правди // Стоїть Україна » -  йо
му повірили. Повірили голосу молодому й чесному.

Неважко помітити, що в цьому народоцентричному 
контексті поетичні рядки його часто звучать як ряд
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ки-заклинання, суґестивно насичені молитовні текс
ти -  він наче заклинає рідну землю на добро і любов, а 
народ — на щасливе майбуття.

Перша збірка «Атом ні прелюди» вже самою назвою 
віддзеркалила прикмети часу, коли тільки заповідало
ся на оновлення, яке обіцяло нову якість духовного жит
тя. У  ній закодовано як відчування реально нового ча
су, так і потенцію вибуховості слова народним болем. 
Вичерпно сказав про це сучасник Миколи Вінгранов
ського, один з-поміж достойників шістдесятницького 
руху І. Дзюба:

«Атомні прелюди» вразили і скорили своєю незвичайні
стю -  масштабністю поетичної думки й безмежною си
лою уяви; діапазоном голосу, що вміщував у собі і гро
мадянську патетику, і благородний сарказм, і щемливу 
ніжність; високим моральним тонусом і самостійністю 
громадянської позиції; тією гідністю й суверенністю, з 
якою говорилося про болі народу, проблеми доби, супе
речності історії. Космос, людство, земля, народ, доба, 
Україна -  ось який масштаб узяла поетична мова Вінг
рановського, ось у яких всепроймаючих вимірах жив 
його ліричний герой *.

Означені І. Дзюбою, власне, ключові слова М. Вінгра
новський наповнював, а точніше, наснажував новим зм і
стом, скидаючи з них машкару звичних ідеологем, виго
стрюючи національний дух українства, пробуджуючи 
народ до самосвідомості на рівні всепланетарної вселюд
ськості, до якої був звернений погляд поетів доби шіст
десятництва.

Поезія Миколи Вінграновського аж стогне народним 
стражданням і болем, всотаним плоттю мільйонів лю 
дей, його рідним «кукурудзяним народом» (несподіва
ний, точний, місткий і зболений, усім зрозумілий образі) 
упродовж багатьох поколінь, приречених на складний 
історичний ш лях, на довгі пошуки своєї національної 
ідентичності. Народ, який змушений визнати: *М и  на 
Вкраїні хворі Україною, // на У к р а їн і-в  пошуках ї ї » .  
Ц і знамениті слова, на жаль, пережили самого поета -  у 
сенсі актуальності.

1 Дзюба І. «...Що ти -  це ти* // Літ. Україна. -  1986. -  6 листоп.
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Народ в путі. Та він тавра не зніме 
Із тих, хто за народ

являв
себе

взамін.
І, відрізаючи живі шматки з народу,
Пророкував народові майбуть.

( « І  є народ...», С. 146)

Такі динамічні строфи являють нам своєрідну есте
тику «національного руху» як поступу, що виробила 
зрештою своєрідний «рухоцентризм» Миколи Вінграно
вського, оприявнений ним у широкій амплітуді -  від 
наснажених громадянських до глибоко інтимних віршів.

Важко не помітити, що з роками Микола Вінгранов
ський все частіше інтимізує тему національного харак
теру і концепції народу, на що неодноразово вказували 
дослідники його творчості *. Більше того, він інтимізує і 
саму природу, розгортаючи дуже живий, насичений опо
зиційний простір істинності природи та ілюзорності 
людських ідеалів у соціально неблагополучному, заідео
логізованому контексті людських стосунків.

Поетичний світ Миколи Вінграновського, як «свято, 
яке завжди з тобою», дуже залежний від внутрішньої 
світонастанови, яка визначає стосунки людини і світу, в 
даному разі поета і світу, як життєствердні, вітальні -  
попри весь драматизм історичних колізій і людських, 
часто таки гамлетівського масштабу пристрастей. Це дик
тує й відповідну стилістику -  як специфіку художньо- 
естетичного мислення і -  більше того -  як стиль жит
тя поета в соціумі. Саме гуманістичний пафос, зануре
ний у стихію неоюомантизму, вроджене почуття синівсь
кої відповідальності витворюють того ідеалістичного 
М иколу Вінграновського, який, своєю чергою, витворює 
власний стиль письма, тотожний стилеві вчинку.

Микола Вінграновський -  поет надчуттєвий: слово йо
го сягає чуттєвої глибини, розростається «углиб речі». 
Він пізнає це слово на смак, дотик, колір, температуру, 
запах, звук тощо.

1 Прісовський Є. Національний характер і концепція народу в 
поезії Миколи Вінграновського // Таїни художнього тексту. -  Вип.
5. -  Дніпропетровськ, 2006. -  С. 73.
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Переповненість почуттями у їх  максимально гострому 
пережитті допомагає йому пізнати повноту буття -  того, 
що часто поза соціальним контекстом, зате на рівні все- 
буттєвому, космічному.

Провідчування глибини буття (згадаймо принагідно 
дивну, як на перший погляд, назву його книжки прози 
«У  глибині дощ ів» -  назву, що відкриває другий і третій 
плани авторського бачення світу) відбувається десь на 
енергетичному, астральному рівні, коли виповісти те, 
що оприявнюється довкола, можна хіба що однією міст
кою фразою «життя лежало тихо»...

І попри таку «тихість ж иття», яку мало кому вдаєть
ся «чути » сповна, поезія Миколи Вінграновського -  це 
завжди рух, дійство -  навіть якщо цей рух внутрішній, 
затамований, схований за причаєною фразою. Часто ж 
поет наче сперечається сам із собою або змагається із 
внутрішньою діалогікою життя, й тоді з-під його пера 
рвуться такі рядки, коли читач заледве встигає за пере
міщенням поетичних «кадрів» (як і завжди -  розгорну
тий сюжет у драматичних колізіях людського єства) в 
обрамленні однієї строфи:

Наздогнало. Обхопило. Глянуло.
Прокляло. Простило. Обняло.
Засмутилося. Задумалось. Поганило.
Випросталося. Звело. І -  повело!

( «Т і  ім’я », С. 125)

Леонід Талалай зазначає, що в цій строфі -  «ц іла  істо
рія покоління», «живий дух самої плоті історії і ї ї  ду
х у » 1. А ле  також -  і дух внутрішнього «Я » ,  драматичної 
колізії, пережитої на рівні глибинного самопізнання.

Такий прийом « дієслівного дійст ва » ,  сміливо вико
ристовуваний Миколою Вінграновським (зокрема, і у 
вірші «Н е руш мене. Я  сам самую...» та ін .), певною м і
рою свідчить про внутрішню динаміку його поетичного 
мислення, коли в одне тільки слово «закладено» так ба
гато визрілого почуття, що воно не потребує мовленнєво
го розгортання («Л ю блю  я думать...» — зізнавався він).

1 Талалай Л . Його поезії легко набирають висоту... // Літ. Укра
їна. -  1996. -  6 листоп.
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Передати не тільки історичну динаміку, а й динаміку 
духу, градацію почуття скупими засобами дієслівної по
езії, коли слово діє без будь-яких живописних семантич
них «опор », оминаючи цілий пласт традиційної та 
нетрадиційної метафористики, і при цьому розгорнути 
ціле панорамне дійство може тільки поет високої вну
трішньої напруги, в якого кожна крапка чи тире несе ве
лике смислове навантаження, а простір між дієсловами, 
означений цими, здавалося б, звичайними крапками, 
вщерть заповнений прихованими згорнутими смислами, 
розгортання, відчитування яких цілковито -  і в повній 
довірі -  покладено автором на читача.

Динаміка дії (крапки-паузи розраховані на вслухан
ня / вдумування) із рваною траєкторією напруги (йдеть
ся про різку зміну настроїв, станів, активне контрасту
вання) надає можливість за кожним зупиненим крапкою 
дієсловом побачити своє, глибинне, відчитати по-своєму 
звичне слово, що в цьому ланцюжку постає у зовсім 
іншому освітленні, розкрити його внутрішню смислову 
потенцію.

І -  як гра від супротивного — віртуозна спроба переда
ти ціле дійство, розгорнуту картину гострої життєвої 
правди в контексті всесвітньої всеохопності без жодного 
активного дієслова:

В зіницях просторінь безмежна,
Як світ у птиці під крилом,
І -  качка дика, обережна -  
Нога гуцулки під столом...

(«Н а д  Чернівцями вороняччя», С. 77)

Я знаю: соняшники карі,
І карий грім у гримині,
Та чемодан у автокарі,
І ти, як свічка, в далині.

(«Але було вже пізно мальвам...», С. 307)

За асоціативними законами якогось незбагненного к і
нематографічного монтажу вражень / почувань створю
ється розлога лірико-філософська ситуація з багатьма 
сюжетними лініями, сфокусованими в одному автор-
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ському «Я » ,  впевнено заявленому: «Я  знаю...». Такий 
категоричний імператив знання у Я-центристській про
екції пронизує всю поезію Миколи Вінграновського: йо
го слово, по суті, не знає сумнівів, оскільки з ’ являється 
як остаточне слово-знання, слово-переконання.

У  Миколи Вінграновського завжди перемагає краса, 
радше, істинність краси як домінанти усього живого, 
животворящого, наснаженого природою в людині й лю 
диною в природі як аргіогі органічним буттям у Всесвіті.

Така органіка взаємозалежностей людини і природи 
(як певного локуса, моделі Всесвіту) особливо відчутна у 
М иколи Вінграновського на рівні естетичної послідовно
сті, рельєфно проявилася в тому періоді творчого ш ля
ху, коли в середовищі шістдесятників слово і чин почали 
набирати різновекторних вимірів. Вона не просто опри- 
явнюється, прирощується, культивується, напластову
ється відповідно до нових відчуттів і переживань. Ї ї ек- 
зистенційним підґрунтям постає здатність поета вірити 
собі і всупереч усіляким літературним модним віянням 
та кон’юнктурі залишатися вірним власному відчут
тю -  як тій незримій психічній субстанції, яка є найва
жливішим і найвищим чинником у містерії народження 
художнього твору. Якраз із отого глибинного відчуття, 
спонукуваного до руху підсвідомістю, і розгортається 
система поетичних образів Миколи Вінграновського.

Саме розгортається -  як мелодія душі: через повтори, 
часто нелогічні, акцентування... Образ зроджується бук
вально на наших очах -  автор із самоздивуванням (ця 
надзвичайно рідкісна риса постійно присутня лише в ц і
лісних митцях -  і поодиноким прикладом тут є Мико
ла Вінграновський) розгортає власну образну думку, 
творить, увиразнює ї ї  рух, оперуючи при цьому глибо
кою внутрішньою силою переконання в тому, що лише 
так, а не інакше, світ проявлюється через людське єство 
(«М овчи т ь печаль, і сум мовчить у сумі, і ти мов
чиш...», « І  одинота-одина у ній одн іє », « І з  тих одвер 
тостей хоч крихітливу крихт у»).

Крихкий світ поета -  наче надщерблений сумнівом 
місяць -  часто нагадує повільне проявлення зображення 
на негативі. Такий своєрідний поетичний кінематограф, 
властивий цьому митцеві, живе за своїми рецептивними
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законами, раз по раз пропонуючи читачеві сприйняти 
освоєний поетом «ефект пл івки » у  словесній стихії.

Поетові тісно у «правильності» звичної стилістичної 
риторики -  він часто йде від алогічного, зближує, здава
лося б, незближуване, зіштовхуючи різнорідні поняття 
й явища, якимось незбагненним чином узлагоджує їх, 
досягає гармонії, яка мусила би «звучати» дисонансами, 
а проте ми їх  і не помічаємо -  натомість виповнюємось 
неповторним чаром поезії.

На думку Л . Талалая:

Сила Вінграновського в тому, що його думка народ
жується перед очима, як марево над степом, рухається 
й переливається, так і не втілившись в остаточну фор
му, і залишається у віршованих рядках більшою за са
му себе 1.

Процес прирощування смислу у Миколи Вінграновсь
кого відбувається на наших очах («м але з малих, криле- 
чечко із крил »), він не криється від читача з пошуком 
точного слова, навіч показує кроки власного освоєння ті
єї території, яку йому окреслює його потреба пізнання 
світу й самооприЯвнення у межах пізнаваного.

За означенням П. Валері (а його художньо-естетична 
концепція щонайбільше надається до прочитання твор
чості Миколи Вінграновського) лірика є розгорнутою 
окличністю -  у розумінні не розділових знаків, а того са- 
моздивування, зачарування, яке властиве істинним по
етам. Тим-то тезу В. Базилевського, згідно з якою вигу
ки постають у творчості Вінграновського «як  заповнен
ня смислового вакууму»2, можна сприйняти лише з 
великими застереженнями. Окрім того, що це вияв спів
звучності слова й внутрішніх ритмів світосприйняття, 
можемо подивитися на таку манеру окличності і з іншо
го боку -  не як на брак художності чи технічної вправ
ності, а як на герменевтичну проблему, розв’язану 
Миколою Вінграновським цілковито по-своєму.

Йдеться передусім про «самопризначену» роль по
казати якийсь ракурс життя чи природи, переважно

1 Там само.
2 Базилевський В. Маршал Вінграновський // Базилевський В. 

Лук Одіссеїв. -  К.: Ярославів Вал, 2005. -  С. 328.
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на позір звичайний ( « Ходімте в сад. Я  покажу вам 
сад...») -  і після к ількох зображальних штрихів, що ста
ють нібито імпульсом, емоційно-змагальною спонукою, 
відступити вбік, даючи можливість читачеві побачити й 
відчути це по-своєму, а радше, запрошуючи його краси
вим, щирим і шляхетним жестом до такої духовної спів
праці. А  також, можливо, криється тут і авторське 
відчуття того, що те, що стоїть за крапкою чи знаком 
оклику -  безумовно відоме читачеві. І  -  навіщо тоді за
повнювати той нібито смисловий вакуум детальним фо
кусуванням, якщо читач мудрий, зіркий, вдумливий, 
здатний і сам відчитати ті смисли, до того ж інтерпре
тувати їх  по-своєму -  досить подати йому лиш сигнал, 
заворожити магією запрошення до співучасті?.. У  цьо
му відчувається повага до читача як рівного партнера 
по тексту, до його рецептивної спроможності. Розбу
дити, зачарувати -  й дати можливість самонаповнюва- 
тись світом.

Однак така рецептивна окличність більшою мірою 
стосується того історико-соціального ландшафту, на
повненого гарячим національним змістом, який най- 
рельєфніше проступає у ранній творчості Миколи Він
грановського. Натомість голос його стишується, коли 
«природа у формах природи» постає довершеним дивом, 
гармонією краси й людського духу, а пейзаж вбирає у 
себе те глибинне емоційне переживання, яке часом не 
можна відтворити інакше, ніж поєднанням, «добросусід- 
ством» таких, скажімо, різносмислових речей, як соня
шник з конем:

Ліс в осені стояв. Дивився на райцентр.
Очима синіми вже золотіло літо,
І дихала земля з холонучих люцерн 
Притихлим пізнім кавуновим квітом.

Стояв, ходив, лежав осінній щем,
Щ еміло серце по усіх усюдах,
І обнімались -  при базарі й людях -  
До шиї шия -  соняшник з конем.

( «Л іс  в осені стояв. Дивився на райцентр...», С. 368)
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Щ емлива цнотливість цих рядків, позначена смутком 
прощання на невловній межі сезонного переходу-переті- 
кання літа в осінь, передана потужно-стишеним завер
шальним акордом інтимного звучання.

Взагалі інтимна лірика Миколи Вінграновського по
требує окремої розгорнутої розмови, однак у контексті 
пізнання майстра як цілісності вона відіграє чи не клю 
чову роль. Уже хоч би тим, що явила собою чудесний 
сплав усезагального як міри буття й найсокровеннішо- 
го -  як особливої міри особистості. Всеохопність почуття 
співмірна хіба що зі всеохопністю Всесвіту:

Земля на небі, вечір, щастя, дим,
Роки і рік, сніги, водою стерті, -  
Вони мені одне лиш: ви і ви...

(«В ас так ніхто не любить. Я  один...», С. 338)

Інтимне почуття піднімається до рівня найсокровен- 
нішого самовияву природи -  здається, так глибинно- 
органічно відчувати любов може тільки Микола Він
грановський:

Дивіться, гляньте: мій -  то голос ваш:
Як світиться він тепло на світанні...
Я Вас люблю, як сіль свою Сиваш,
Як ліс у  грудні свій листок останній.

(«В ас так ніхто не любить. Я  один...», С. 338)

Тим-то ця любов і має свій особливий чар шляхетнос
ті, що виходить за межі двох, оприявнюється не тільки 
через вбраний у шати слова шал закоханого серця, а й 
через своєрідний ритм любові з її найширшою ампліту
дою -  від любові-схиляння перед жінкою-Панною, жін- 
кою-Мадонною (із  звертанням на Ви) до любові-нена- 
висті до жінки-фатуму. А  між цими максимами постає 
неповторний уречевлений та нюансований світ закоханої 
душі, яка прагне висповідатись -  завжди, здавалось би, 
на повну силу, все з тим же категоричним імперативом 
знання: «Вас так ніхт о не любить. Я  один. // Я  Вас лю
блю, як проклятий. Д о смерт і».

Проте за тією нібито граничною сповідальністю ( « К о
ли моя рука, то тиха, то лукава...»), за високими регіс
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трами зізнань ( « Т и  тут! Ти тут! Кохана, ти, як  
світ ...»; « Сміятись вам, мовчати вами...»-, «Ц е  ти? Це  
ти. Спасибі... Я  журюсь...») залишається так багато сок
ровенно-первозданного, залишеного лише «в собі», «для  
себе», яке можна потрактувати як притамоване, глибоко 
сховане од людських очей прагнення бути завжди коха
ним, піднесеним в очах коханої жінки до рівня володаря 
світу. Кохання в ліричного героя, як правило, не розді
лене опозицією глибоке / м ілке -  воно завжди відміряне 
Богом за максимальною шкалою.

Культура кохання постає, радше народжується, куль
тивується у Миколи Вінграновського з культури віковіч
ної, спадкової, родової -  як виховання, ушляхетнення 
почуття, як «тисячолітня традиція у її  аристократично
му вияв і»1. В. Базилевський звертає увагу на те, що, 
зберігаючи «за жінкою право бодай на частку небесної 
власності», поет «ум іє поглянути мовби збоку і зачуду
ватися нею як мистецьким твором»2.

Тут вступає у силу й безвідмовно діє закон відчуття 
міри як відчуття таємниці -  і в цьому своєрідність ін 
тимної лірики поета.

А ле  не тільки. У Миколи Вінграновського не спосте
рігаємо оштучнення, уречевлення інтимного почуття -  
воно глибинне, нуртуюче, мінливе, як гра світла й тіні. 
Любов постає у творчості поета як екзистенційний вияв 
людської сутності, розгортається перед читачем як доста 
цнотливий «вихід за межі внутрішньої самотності чоло
віка та жінки у феномені лю бов і»3.

Сміятись вам, мовчати вами,
Вашим ім ’ям сповнять гортань 
І тихотихими губами 
Проміння пальчиків гортать...

(«Сміятись вам, мовчати вами...», С. 151)

Однак ліричний герой Миколи Вінграновського не 
реалізовує в інтимній царині потребу в любові-співтвор-

1 Там само. -  С. 333.

2 Там само.

3 Хамітов Н. Самотність у людському бутті. Досвід метаантро- 
пології. -  К.: Гранослов, 2000. -  С. 227.
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чості: такий активний вияв любові як діяння двох йому 
не властивий. Поетові достатньо витворити образ коха
ної і злитися з цим ідеалізованим образом, переживаючи 
при цьому естетичну насолоду від любові-взорування.

Звідси -  категоричний імператив любові ( « Ц ю  жінку 
я люблю. Така моя печаль»), закорінений у стихію твор
чого (а не тільки чоловічого) самоствердження і стихію 
чуттєвого шалу. І тут, у коханні, ліричний герой не по
требує співтворчості його обраниці: він або ж демонструє 
нам власний процес духовного й тілесного її провідчу- 
вання, або ж урамлює кохану ж інку на тлі живого, рух
ливого пейзажу, творячи синтез природи, почуття та на
строю.

Сфера взаємин двох для Миколи Вінграновського -  
особливе «м інне поле лю бові», яке « до ранку світиться» 
в « краплині щастя, виказаній болем»... Попри всю, зда
валося б, розгонисто-рвійну сповідальність, відкритість, 
насправді поет боїться зробити бодай один «словесний» 
необережний крок, від якого порушиться не тільки гар
монія стосунків, а й гармонія природної краси.

Еволюція омовлення інтимного почуття -  від вибу
ховості, пристрасті, шалу -  до тихої печалі зрілості 
людського віку -  розгортається на наших очах через 
збірки поезій «К и їв », «Ц ю  ж інку я лю блю », «Н а  срібно
му березі»...

Видається вельми переконливою думка, що все, на
писане Миколою Вінграновським, як і його вдачу -  люд
ську і творчу -  визначала така, здавалося б, «негучна» й 
досить метафізична риса, як «щ ир іст ь». Зужите, по
збавлене глибинного смислу, ба навіть архаїчне в наш 
прагматичний час, це слово, проте, визначає як сутність 
самої людини у її істинності буття, так і сутність літера
тури (згадаймо Франкове « Най будуть щирі, щирі, 
щ ирі!» чи Стусове « Н ай будем щ ирі...»)1.

Спілкування на регістрах щирості й нефальшованості 
виявилося можливим хіба у світі природи, до представ
ників якої поет ставився підкреслено поважливо, навіть

1 Див.: Тарнашинська Л . Імператив щирості в художньо-естетич
ній парадигмі Івана Франка та його інтерпретація Василем Стусом // 
Тарнашинська Л. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературо
знавчої концептології. -  С. 71-83.
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зі своєрідним пієтетом: «В  ясновельможному тумані, // 
Де під березою бугор, // При всій-усій своїй осанні // 
Коронувався мухомор» .

У  суспільстві ж деформованої свідомості -  по кількох 
роках хрущовської «в ідлиги » -  це стало неможливим. 
«Репресивна свідомість» власть імущ их витворювала си
туацію «кривих дзеркал» -  щирим можна було залиша
тися хіба наодинці з собою -  навіть слово здатне було 
фальшивити в лещатах внутрішніх заборон. Соціум, пе
реобтяжений й зашлакований застарілими догмами, пе
релицьованими міфами, ідеологічними закономірностя
ми й тими ж таки несподіванками, що суперечать уста
леним у свідомості митця соціокультурним концептам і 
суспільним моделям, заґрунтованим на морально-етич
них імперативах (а Микола Вінграновський був і зали
шався романтиком, утопічним ідеалістом -  і в цій щирій 
послідовності -  його сила й водночас і глибока душевна 
драма), викликає почуття настороженості. П ісля краху 
шістдесятницьких ілюзій таке суспільство важко було 
спрогнозувати: воно, виявляється, має якісь інші, ніж 
заповідалося й сподівалося в романтичному пориві, за
кони свого розвитку, свої підводні течії, зрештою, свою 
власну криву розвитку. А  отже, важко згармонізувати 
творчу стихію митця з неповоротким суспільним орга
нізмом, просякнутим психологією диктату та фаль
шивих кумирів. Микола Вінграновський визнавав же 
один диктат -  диктат вищої творчої сили.

Натомість поетова душа прагла ясності, степової про
зорості, чітких, взорованих закономірностей. Вона купа
лася у смисловому багатоманітті й різночитанні слова, 
борсалася в нетрях підсвідомості -  й цієї естетичної на
солоди від видобування прихованих, затемнених смис
лів їй було задосить. І знаходила цю ясність у природі, 
завжди передбачуваній у своїй звичній циклічності й во
дночас завжди мінливій, непізнанній завдяки безмежній 
нюансовій комбінаториці сезонних сюжетів.

Адже навіть написання вірша неможливо було спрог
нозувати -  він зроджувався спонтанно в навальній мов
леннєвій стихії, являвся на світ свавільно й часто 
непрошено, порушуючи логіку буденних планів і логіку
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синтаксичних законів, залишаючись нез’ ясованим аргу
ментом на користь ірраціональної природи творчості.

У  світі ж довколишньої природи легко бути про
роком -  не тільки у  розумінні очікуваності змін на 
рівні провідчування тих «наступних» емоцій, що їх 
приносить із собою зміна, перехід, межовий стан 
природи:

Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ногу вхопить вітер дим,
А  сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим 
Прилиже дим, як вміє.

( «Вже неминуче буде сніг...», С. 336)

Однак спроба пояснити дедалі більш у закоріненість 
поета у світ природи лише способом «самовтечі» чи 
«внутрішнього дисидентства» в умовах девальвацій та 
фальші виглядала би занадто спрощеною. Це було розго
ртання глибинної сутності поета, який «у  синьому небі... 
висіяв ліс...» і зобов’язаний був не пропустити ту мить, 
коли «той ліс зашумить», і відчитати його шум, і відчу
ти води древніх річок, і передати наступним поколінням 
пам’ять роду й родоводу у їх  образному закодуванні. 
Тим-то не раз «звучить» з його віршів тиха-тиха тиши 
на -  як неодмінна умова самовслухання поета в себе і 
вслухання його у світ природи.

Тож гранична Я-центричність розгортається у твор
чості Миколи Вінграновського одночасно як відкритість 
(світові природи), так і замкненість на власному «Я »  (то
тожна викликові фальшованості людських стосунків у 
соціокультурному просторі). Рядки «Я  сам самую», 
« М овчит ь печаль, і сум мовчить у сумі, і ти мовчиш. 
М овчання, й те мовчить» та ін. якраз ілюструють на
гнітання цього стану самотності, перерваність комуніка- 
тивності з допомогою функції зовнішнього мовчання, що 
розмикається у текст.
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Тут «сенс самотності в тексті як атомі культури »1 
обертається для Миколи Вінграновського не стільки 
«творчою самотністю як насолодою»2, скільки станом, 
що виражається як «спільне про-живання, спільне бут- 
тя-оживлення персон-героїв та персон-ідей»3, що особ
ливо виразно простежується на прикладі написання 
роману «Северин Наливайко», про який автор ска
зав просто й лаконічно: «Северин Наливайко -  це, звіс
но, я сам »4.

Зрештою

...творча самотність майже завжди замикається лише у 
тексті. Самотність творця текстів -  то є самотність у сві
ті вчинків. Свідомо чи несвідомо замінює він вчинок 
текстом, силкується вмістити життя в свої символи без 
зміни сутності символічного. От через що творча самот
ність може бути феноменом страждальним 5.

Страждальним тією мірою, наскільки страждальною 
взагалі може бути свобода, цією самотністю дарована.

Титулована Вінграновським свобода від удаваності 
у  світі фальшивих кумирів якраз і розкошує в царині 
природи.

Природа наділена у нього лише добротворчим нача
лом -  лихоносність їй не властива. Вона розпогоджує й 
улагіднює душу, зцілює барвами й звуками, вивільняє з 
буденної суєтності, скутої соціальними умовностями, 
приписами й зобов’язаннями, гармонізує душу у  вирі 
людських -  не завжди конструктивних -  пристрастей.

Ефект спостережливого вслухання і вдивляння у 
природу безпомильний: він обертається Гі, природи, 
вдячністю у вигляді тих віртуозно написаних творів,

1 Хамітов Н . Самотність у людському бутті. Досвід метаантропо- 
логії. -  С. 193.

2 Там само. -  С. 195.

3 Там само.
4 Див.: Діалог: Людмила Тарнашинська -  Микола Вінграновський: 

«За мене відповідає моя творчість* // Тарнашинська Л . Закон пі
раміди. Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола 
неї. -  С. 55.

5 Хамітов Я. Самотність у людському бутті. Досвід метаантро- 
пології. -  С. 197.
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сповнених органіки й новизни бачення, що їх  можна на
звати шедеврами.

Земля, побачена очима поета, постає як єдиний злаго
джений організм у розмаїтті форм і виявів, у  різних її 
іпостасях буттєоприявнення, де в цілому ланцюгу архе- 
типних образів (степ, дорога, рух) чи не основну роль ві
діграє архетипний образ води. Не кожен обдарований 
правом «почути» щось на « шепітній вод і» -  Вінгранов
ський же має таке право й таку здатність.

Вода традиційно асоціюється з плином життя, часом, 
що проминає, і ця данина традиції у Миколи Вінгранов
ського дуже помітна: *М инає все у плині дорогому»; у
* плинучих л іт а х » « течуть небес зелені й сині води », 
« плавбою легкої хмари» тощо. Тим-то вода в поета ще й 
*струмінна» — струменить (плине), випромінюючи світло.

Вода як глибина символізує мудрість, виваженість, 
далекоглядність, недосяжність, безмежжя; течія — плин
ність; голос води -  інтонаційний лад, чистоту. Море в 
народних уявленнях символізує світовий океан — про
стір, посеред якого росте Дерево життя. У с і ріки, усі мо
ря до Океан-моря збігаються, Океан-морю поклоняються 
і з нього нікуди не виходять.

Вода у Миколи Вінграновського характеризується як 
важка, тобто ваговита, наповнена «чимось» -  таємни
чим, невідомим, багатосмисловим. А  ще поруч з епіте
том важка сусідить епітет шовкова ( « плинучий темний 
шовк води »), що, очевидно, означає не тільки природну 
м якість, а й гармонію, довершеність -  ту гармонійно 
структуровану воду, що її звемо живою водою.

Літа жадань, літа сум’ять і згодні 
Усе, усе -  водою, з-під човна

ці рядки можна вважати ілюстрацією того, що всі 
людські емоції, прагнення, вчинки як певний інтеграль
ний досвід життя переходять у воду, яка й зберігає цю 
інформацію й дається до розкодування через систему ко
дів, зокрема й поетичних. Присутність човна вказує на 
присутність у цій природній космогонічній містерії лю 
дини, яка, здійснюючи подорож у часі як конкретне 
людське життя, має можливість не тільки передати свою

11 10-125
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інформацію воді, що стане набутком індивідуального, а 
відтак і колективного підсвідомого, а й через посередни
цтво води отримати потрібну інформацію, згущену віка
ми до певних інформаційних «зерен».

Це взаємопереливання інформації художньо відтворе
но Миколою Вінграновським у образі юнки, що йде « і з  
відрами по березі Д н іп р а », й раптом ця пасторальна кар
тинка якимось віддаленим асоціативним розрядом ви
кликає в уяві поета образ князя Ярослава, що колись на 
цьому місці «розбив і розгромив печенігів» — і тим інфо
рмаційним місточком постає рядок: «А ле нараз — вода 
з-під них і хлюпне // на білому піску в слідочки н іг » ,  що 
вказує на тяглість (слід у слід), спадкоємність. Міфоло- 
гема води у  поетичній творчості Миколи Вінграновсько
го невпинно прирощується додатковими смислами, без 
яких годі простежити роль води як інформаційного коду 
українства.

Вода як « рухома пам’ят ь» наділена у Миколи Він
грановського латентним голосом, що виявляється в яки
хось особливих випадках -  як свідчення того, що « води 
призаснулі» ховають у собі інформаційно-комунікатив
ний код ( « Пищать дощі, і води топлять // / душу, і 
терпіння, й ча с »).

Попри те, що ст ихія води відіграє ключову роль у 
поетиці Миколи Вінграновського, творячи опозицію про
сторові степу І  землі, точкою спостереження ліричного 
героя завжди залишається берег -  як край, місце пере
ходу, межа води/землі, своєрідний поріг, -  за яким роз
гортається степ. У  степу й повітря — як « земна ропа ». 
Отже, міфологема води як інформаційний код етносу 
посилена в поета ще й міфологемою солі, «визр іло ї» в 
надрах Сиваша.

Сіль, за народними віруваннями, як і вода, є ма
гічною речовиною, органічним носієм інформації, от
же море І  лиман має подвоєну інформозберігаючу силу. 
Прикметним щодо такого тлумачення є рядок «повн і 
вуха сл із » -  вухам легко «почути» солоні сльози. Саме 
сльоза є перехідною міфологемою від міфологеми вода 
до міфологеми сіль/ропа (узагальнено в образі Сива
ша) -  як солона волога, крапля, в яку вкладено над
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мір емоцій -  найчастіше -  важкого переживання, зрід
ка -  щастя.

У  Миколи Вінграновського зв’язок між колективним 
підсвідомим (первісні води), водою як інформаційним 
носієм та ліричним героєм здійснюється через сон -  як 
своєрідний асоціативно-візуальний екран -  тим-то так 
часто зринають у його поезіях сновидні образи.

«Течут ь небес зелені й сині води », коли вода виразно 
промовляє до нас кольором, часто той колір стає харак
теристикою « голосу води»', синій звук (принагідно, синій 
та зелений переважає у загалом сріблястій палітрі поета, 
лише зрідка розбавленій яскравим)1.

Міфологема води, як правило, конотується зі спекою 
(випаленою травою, землею), спрагою, однак попри сте
пову атрибутику поезії Миколи Вінграновського ці коно
тації у нього, по суті, відсутні. Натомість спрага постає в 
поета як відчуття / переживання жаги життя через 
вітаїстичну риторику та окличність.

Живий довколишній світ Миколи Вінграновського 
живе за своїми законами гармонії, він прибуває в слові, 
як весняна вода, прирощуючи смисли дотеперішніх від
криттів.

Зрештою, кажуть, що кожний твір є і залишається 
лише фрагментом внутрішнього монологу автора. Це так 
і не так. У  випадку Миколи Вінграновського спостеріга
ємо потребу не тільки почути природу, а й бути почу
тим нею. Таке прагнення властиве тим, хто наділений 
хистом її персоніфікувати, одухотворюючи. Адже будь
-що -  звірина, птаха, якась бадилина чи навіть росин
ка -  може змусити серце завмерти в зачудуванні, як при 
зустрічі з несподіваним й цікавим подорожнім:

Блакитно на душі... забув, коли мовчав...
Вже гасли пальці, билася дорога,
А  тут тобі і нате: молочай
При березі, в камінні, на порогах...

(«Блакитно на душі... забув, коли мовчав...», С. 257)

1 Див.: Тарнашинська Л . Міфологема води Миколи Вінгранов
ського в структурі Космо-Психо-Логосу як інформаційний код укра
їнства // Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної 
літературознавчої концептології. -  С. 263-273.
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Коли говорять про М иколу Вінграновського, немину
че наголошують і на силі його неповторної уяви, яка суб
лімує неперебутню у  нього дитячість світосприйняття, 
артистичну здатність до перевтілення, химерно помно
жені на специфіку художнього мислення. Власне, В ін 
грановський та уява -  це синоніми, що розкодовуються 
як індивідуальність (в ін ), гра, багатолике лицедійство у 
просторі слова, несподівані грані пообіч (скраю) яви/ре
альності, що дають такі «вибухові» твори, як, наприк
лад, « Гайявата ».

Однак треба сказати, що Микола Вінграновський 
«грав» з усією серйозністю -  і в творчості, і в житті теж. 
Власне, хоч, може, це звучить і парадоксально, лицедій
ство було у нього вродженим імперативом серйозності, 
де сам факт виходу на кін, відкриття завіси оголюють 
правдиву сутність образу, оприявнюють відвертість, уре- 
льєфнену таким чином. Власне, це гра навпаки («З ав іса ! 
Все, товариші боги!.. Я  встав з колін і небо взяв за зо 
р і ! » ) ,  адже саме життя поставало аналогом сцени, оскі
льки в реальному світі доводилося грати ролі, які прихо
вували справжність, надівати захисні маски. Театральна 
атрибутика в поезії Миколи Вінграновського, як і зчаста 
театральна поза ліричного героя, його жести «правдиво
го лицедійства», — це спосіб «зіграти» себе істинного. Та
ка трансформативність таланту допомагала розсунути 
межі реальності, збагачувала її додатковими смислами.

«Уява в Миколи часто реальніша, ніж дійсність...», -  
слушно зауважує Р. Дідула, і цим уже суперечить назві 
своєї статті «В ін гранив слово р ідне»1. Поетичне слово, 
що зринало з підсвідомості Миколи Вінграновського, 
часто залишалося первозданним, перворожденним, без 
вторинної обробки й доскіпливого шліфування. Інакше 
як пояснити ті далекі асоціативні ряди, злютовані між 
собою якоюсь незбагненною логікою інтуїтивного влучання 
в ц іль, коли йдеться не про гру світла / тіні в народжен
ні художнього образу (хоча й така стилістика властива 
поетові), а про складний, вулканічний процес віддаленої 
метафоризації, під час якої магма слів і творить ту висо

1 Дідула Р. Він гранив слово рідне // Літ. Україна. -  2006. -
23 бер.
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котемпературну магію єднання непоєднуваного, як-от, 
скажімо, у  вищенаведених рядках, що розпочинаються 
так гіпнотично: «В  зіницях просторінь безмежна...*.

У  цьому -  різночитання, інваріативність Миколи Він
грановського. У  різночитанні, інваріативності -  весь по
ет, ще не розкодований глибинно.

Так, Т. Салига, зазначаючи, що в творчості Мико
ли  Вінграновського «модель людського життя і модель 
буття природи існують не осібно одна від одної, а 
творять між собою гармонію», зводить цю гармонію до 
взаємопроникання обох сфер — колообігу природи та сти
х ії людських пристрастей, залишаючи поза розумінням 
непізнане, що до часу має залишатися таємницею, про
віщає, що той, хто цю гармонію «намагається осягнути, 
виходить на ш лях пізнання істини, на ш лях відкриття 
для себе чогось дуже важливого і суттєвого»1.

Виникає цілком логічне запитання: наскільки ф іло
софічною є у своїй суті метафорично-емоційна лірика 
Миколи Вінграновського з його естетичним імперати
вом? Чи можемо говорити про філософську константу 
його творчого самооприЯвнення, якщо відверто оклич
ні, трибунно-пафосні україноцентричні його рядки су
сідять із медитативно-настроєвими, елегійними вірша
ми, створюючи цілком рельєфний ландшафт його по
етичного мислення?

Однак, якщо виходити з того, що основу і суть філософ
ської лірики «становить всезагальне, родове, субстан- 
ційне, втілене в ліричному образові-переживанні, який, 
проте, у «заданому» для Ф Л  (філософської лірики -  
Л. Т.) масштабі антропокосмічної світобудови набуває і 
нових своєрідних рис»2, то можна висловити тезу про 
«особисту філософію» Миколи Вінграновського, яка ви
ключає т. зв. «філософування на тему», певну філософ
ську статечність. Натомість вона органічно вписується у 
стихію українського духовного енергетичного поля як 
інтуїтивна апологетика «філософії життя» у її природ
них виявах, що її можна сформулювати, перефразував

1 Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний на
рис. -  К.: Рад. писисьменник, 1989. -  С. 112, 113.

2 Соловей Е. Українська філософська лірика. -  К.: МП «Ю ніверс*,
1998.- С .  14-15.
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ши сковородинівське «Н е буття для пізнання, а пізнан
ня для буття», як «Н е буття для відчуття, а відчуття для 
буття» (недаремно І. Дзюба означив М иколу Вінгранов
ського як «народженого для українопочування»).

Розумові, надто логічні абстракції, філософічні побу
дови «від простого -  до складного, від складного -  до ще 
складніш ого», «в ід п очуття -д о  переконання» чи «від 
думки, що раптово осяяла, -  до тверезого узагальнення» 
однаково чуж і поетичній стихії Миколи Вінграновсько
го, де тон задає якась незбагненна внутрішня логіка 
« стихійної доцільності».

Суспільне буття (буття в соціумі), що розгортається 
переважно в урбаністичному просторі, витворює негуч
ну, а проте чітко заявлену опозицію до буття в його ек- 
зистенційному вимірі, яке ототожнюється в поета з при
родним буттям, навіть більше -  з буттям у природі. Саме 
філософія останнього дедалі більше врівноважує вну
трішній світ поета, в якому нуртують дисонанси між 
горизонтом очікування з його ідеалами, піднесеними до 
рівня максимуму, і порогом оприявненого буття.

З часом у творчості Миколи Вінграновського людина 
втрачає свій «винятковий статус», стаючи органічною 
частиною природи (сказати б, її дисонанс небуття в соці
ум і лише потверджує ідею самодостатності природи -  за 
Спінозою), що зближує світосприйняття цього митця з 
філософією Нового часу, скажімо, «природно орієнтова
ним» мисленням Б. Паскаля. А ле  чи не найбільше на
ближується письменник у результатах своєї «творчої 
практики» до філософських рефлексій Д. Юма, який 
вважав єдино і незаперечно існуючими лише вражен
ня -  «враження відчуттів і враження реф лексії»1. Мис
литель вважав, що наша уява цілком вільно і цілком 
довільно комбінує враження, «результатом чого і є ре
альн ість»2. Система, на переконання Юма, створюється 
людиною саме із вражень або «ідей пам’ят і» й охоплює 
все те, що ми пам’ятаємо як сприйняте -  «чи то вну
трішнім сприйманням, чи зовнішніми чуттями», -  і кож
на частина цієї системи, поряд з наявними враженнями,

1 Бичко А ., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії. -  К.: 
Либідь, 2001. -  С. 107.

2 Там само.
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є реальністю Чи не про витворений художній світ М и
коли Вінграновського йдеться? «Одним із центральних 
понять його (Юма -  Л. Т.) філософії є віра (англ. Ье1іе£ на 
відміну од £аіІЬ -  релігійної в іри )»2. І це -  теж, безпере
чно, про поета.

Власне, інтуїтивна внутрішня філософія Миколи Він
грановського у його «правді життя» найбільше відповідає 
саме такому сповідуванню реальності, витвореної від
чуттями, враженнями, «ідеями пам’я т і», скомбіновани
ми художньою уявою митця відповідно до вищих зако
нів творення, й базується на його твердій внутрішній ві
рі в істинність і доцільність такої реальності.

Тим-то поет, зберігаючи естетику громадсько-філо
софської позиції, у свої найважчі часи не втонув у н ігі
л ізм і чи суцільній негації неприйняття, а заглибився в 
природу, інтимізуючи її відповідно до своїх екзистенцій- 
них імпульсів-переживань.

По суті, він зробив спробу «перенести» у свою твор
чість природу як цілісний, повний образ реальності -  
живої, пульсуючої, істинної у своїй «незрадливості».

Його «особиста філософія» у «формах життя» -  це 
органіка існування як гранично індивідуалізований сві- 
товияв, пропущений крізь специфічний фільтр худож
нього мислення, яке не піддається розгадці.

Поет, перед яким « життя лежало тихо, як посів*, 
умів виловити в сіті художньої трансформації його фраг
ментарну розмаїтість, аби витворити свій просторово-ча
совий континуум, в якому панує високий дух поетики 
оновлення:

Людина я -  і день такий новий 
Обов’язок святий мій наближати.
Усе для нього! Все йому віддати -  
Від всіх тривог до шелесту трави.

Не буде щастя ні мені, ні люду,
Доки на світі нещаслива буде 
Хоча б одна людина роботяща.

(«В інок на березі юності», С. 84)

1 Там само.

2 Там само.
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Натурфілософічна влада вічного подиву перед красою 
та гармонією природного світу (світу природи) спонука
ла сприймати своє перебування на цій зелено-голубій 
землі як святкування життя й світу в собі:

А  світ стояв у синіх постолах,
Стояв в моїх очах і придивлявся, 
як саме світиться він, світ, в моїх очах...

(«Червоною задумливою лінією...», С. 94)

Подібне вітаїстично-язичницьке сприйняття буття, 
заґрунтоване у відчуття внутрішньої свободи, диктує 
своєрідну стилістику, яка покликана передати узгодже
ність природних явищ, безконечність руху, постійну 
мінливість, що в кінцевому підсумку оприявнює в поезії 
концепт постійного оновлення -  як найдоцільнішу не
минучість, торжество людського духу:

Як міниться усе! І дурень той, хто зміни 
Незмінно заміня вчорашнім днем без змін.
Народ в путі...

(« І  є народ...», С. 146)

Це щось на зразок творення власного часопростору 
( « У  синьому небі я висіяв л іс...»), геометрія й настро- 
євість якого дорівнює душевному станові поета. Такий 
світ — як своєрідне метафізичне поле філософського вро
стання себе у довкілля й довкілля у себе.

Той світ Вінграновського В. Базилевський називає 
«власністю казкаря, який зупинив ч а с »1, добачаючи у 
тій обставині слабкість небуденного таланту поета:

Але будь-яка зупинка часу -  не тільки здобутки, а й 
втрати. Бо це час зачинений в собі, позбавлений цикліч
ності, отже, й приречений на одноманіття й самоповто- 
ри. Це мовби час поза часом. Він привабливий, але заву
зький для польоту. І хоч поет літає високо, це літання в 
просторі, ним же самим обмеженому 2.

1 Базилевський В. Маршал Вінграновський // Базилевський В. Лук 
Одіссеїв. -  К.: Ярославів Вал, 2005. -  С. 327.

2 Там само. -  С. 328.
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А  як же тоді дивовижна фраза: « Живу -  назад. Я  -  
Наливайко. Все »?  Просто у  поезії Миколи Вінграновсь
кого з ї ї  імперативом оновлення «час себе по ниточці то- 
роче», повільно й непомітно, стишено, аби залишити на
томість відчуття злиття зі світом природи, яка у своїй 
циклічній сезонності має інший, стишеніший ритм пе
реходу з однієї якості в іншу, аніж вирування людського 
життя з його шаленством гамлетівських пристрастей.

Це не вияв ув’язненого (чи самоув’ язненого) духу, 
потенційно спроможного на інші висоти -  радше це 
приклад того, як поет творить свій світ, не озираю
чись на інших, часто усупереч власним інтенціям. 
Я-центризм диктує тут вибір простору, углиблюваного 
не філософствуванням-розмислом, а розгортанням себе- 
самого у світі «тепер-і-тут».

Тріада небо-Вітчизна-воля ( «Щ е  народись та удайсь 
в небо. Вітчизну і волю ») вибудовує засадничий синоні
мічний концепт, на якому заґрунтовується антропоцент
ризм поезії Миколи Вінграновського.

Вітчизна -  як небо і воля -  одне: в такій просторовій 
вертикалі вона постає як Вітчизна-дух, Вітчизна, прони
зана екзистенціалами любові, провини, тривоги, терпін
ня, прощення, страждання, надії.

Пристишений час у нуртуючій душі Миколи Вінгра
новського -  це особливий феномен, очевидно, продикто
ваний потребою здобуття бодай якоїсь рівноваги -  іна
кше не здолати йому пафосних інтонацій, що обступа
ють частоколом окличного максималізму:

Так треба. Повернень -  доволі!
Не треба. Даремно.
Недолі потреба?
Напевно, недолі...

Недолі, напевно, потреба? Недолі?
Даремно!
Не треба! Доволі
Повернень! Так треба.

(«Т а к  треба. Повернень -  доволі.'», С. 228)

«Іщ е, іще... але куди ж іще?..* -  скажемо словами по
ета. А  він же іще й чародій, який неперевершено чаклує
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словом там, де, здавалося б, уже все нами побачено, тво
рячи дивовижну сув’язь буденної конкретики із химер
ним, вигадливим, дуже «ж ивим» світом нестримної 
уяви, яка, проте, діє у  творчості письменника за якоюсь 
логічною системою, що дозволяє розгортати дуже пере
конливу «другу реальність», паралельну дійсність.

Здається, варто лише Миколі Вінграновському покласти 
на щось своє чаклунське око, -  як те «щось» починає 
жити само, своїм непередбаченим і суверенним життям, 
і розгортається, і розгортається своєю істотою, але ревно 
приберігаючи крихітку таїни...1.

Особливо розкошує слово там, де уява не скута по
етичними розмірами, а слово вільно снує / малює на 
папері живе життя природи, а в цьому розрізі -  й при
роду людської вдачі. Це стосується не лише поезії, а й 
прози, яка займає поважне місце у доробку Миколи 
Вінграновського.

«К лю ч до поезії Вінграновського -  його п р о з а » ,-н е 
безпідставно зауважив В. Базилевський 2, розшифрову
ючи своє твердження таким чином: «Проза Вінграновсь
кого -  то теж його поезія. Різниця тільки в граф іці»3.

Окрема сторінка в біографії Миколи Вінграновсько
го -  написання роману «Наливайко». Свою письмен
ницьку лабораторію він розкриває в інтерв’ю з О. Різ- 
ниченком:

Цього літа я закінчив «Наливайка». А ле ж -  шість ро
ків у нашій хаті всі говорили пошепки: я працював. Те
пер я дозволив говорити голосно... Це з четвертої ранку 
до дев’ятої -  то мій робочий час. Щодня я о 10-й лягаю 
спати, а о четвертій -  на ногах. Найліпший час для пи
сання. Я не знав цього, це якось стихійно вийшло. В ме
не в рукописі «Наливайка» три тисячі сторінок [...] 

Ти не просто пишеш -  ти створюєш характери, ко
жен рух, кожне слово! Армії, битви... [...]

Я так викладався, поки писав, що думав -  ляжу на 
рік, на два й спочиватиму. Я зробив усе, на що здатний.

1 Дзюба І .  Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінгранов
ський М . Северин Наливайко. -  К.: Веселка, 1996. -  С. 11.

2 Базилевський В. Маршал Вінграновський // Базилевський В. Лук 
Одіссеїв. -  С. 323.

3 Там само. -  С. 325.
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Я собі запасу не лишив ні грама. Ні таланту, ні обдаро
вання -  як би це не називали. Бо, коли викладаєш
ся -  знаєш, що це *.

Створивши історичний міф про Северина Наливайка, 
Микола Вінграновський не тільки заявив себе видатним 
баталістом, хроністом, багатошаровим епіком, стихій
ним химерником -  він висповідав себе, «хворого Украї
ною», шукаючи її в собі і знаходячи усе таку ж запаху
щу, щедру на ріки, поля, степ і море, на цікавих колори
тних людей, на гумор і дотеп, на добро, вроду й душевну 
красу, й водночас безталанну, приречену на душевні му
ки й страждання від неможливості бути по-справжньому 
Україною. Та попри все, за словами І. Дзюби, картина 
історії письменника тут «радісно-україноцентрична»2.

Особливим чаром вирізняються його повісті «Первін- 
ка », «Сіроманець», «У  глибині дощ ів», «Л іто  на Десні», 
«Світ без війни», «М аню ня», а ще десятки оповідань-  
«Н е дивись мені в спину», «Н а  добраніч», «Скри
н я », «Козак Петро Мамарига», «Л ітньо ї ноч і», «Бинь- 
бинь-бинь...», «Гусенятко», «Низько зав’ язана» та ін . -  
колоритні, точні на слово, вони зворушують якимось 
особливим проникненням у світ стосунків людини й 
природи, трепетною розмовою поета-прозаїка в одній 
особі з усім живим, наділеним власною вдачею, голо
сом, таланом.

Запахуща проза Миколи Вінграновського -  це особли
вий світ, де панують безпосередність, щирість і доброта. 
Тут легко (й небуденно!) розгортається сама органіка бут
тя, коли, здавалося б, непоясненні речі та явища поясню
ються аргіогі так просто й... переконливо. Від доцільності 
такої органічної, несилуваної простоти аж дух перехоп
лює. Читач відчуває всю глибину думки автора, який ви
ходить у своєму письмі від природності буття. Мотиваці
єю у цьому світі служать доцільність і гармонія, взаємо
залежність речей і явищ: «В ідпахла липа, білим цвітом 
взлита, / / І з  літа покотилася гроза. // Ти виглядаєш 
іншого вже літа, // Тобі ж цього я ще не доказав...».

1 Різниченко О. Ми вчились в одній школі // Кур’єр Крив
басу. -  2006. -  Трав. -  С. 100-101.

2 Дзюба І .  Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінгра
новський М . Северин Наливайко. -  С. 7.
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Несилуваність оповіді, психологічні колізії, прозорий 
стиль, де вивірено кожне слово, переплетіння реальності 
й вигадки — все це творить неповторний «зоровий ряд» 
прози поета.

Особливий пласт прози Миколи Вінграновського -  
світ дитячої душі, що його освоювали кращі майстри 
психологічної прози -  Гр. Тютюнник, Є. Гуцало, В. Близ- 
нець, М. Кравчук, Причому, це та проза, в основі якої 
лежить особисте переживання й особистий досвід дорос
лішання.

Його, умовно кажучи, проза для дітей, надається 
для читання й дорослими. Уважному й проникливому 
читачеві відкривається тут особливий світ гармонії і лю 
бові, природної доцільності, яка часто виступає контрас
том до світу людських взаємин -  складних і напруже
них. Такий прозопис, пронизаний поетичним баченням 
довкілля, пом’якшує душі, вчить бути видющішим, чут
ливішим, повертає безпосередність сприйняття, аби кра
ще спілкуватися з дітьми -  на тому рівні довіри, який 
пропонує письменник.

Сказати, що глибока переконливість цієї прози поля
гає в потужному струмені автобіографізму, значить т іль 
ки наблизитися до розгадки таємниці її  безперечного 
впливу на читача. Адже і повість «Пересядка», і «Первін- 
ка », і «М анюня» -  це реальне тло повсякденного життя, 
події, прямо дотичні до життя самого письменника.

Можливо, не всі знають, що «М анюня» -  це реальний 
шмат життя самого Миколи Вінграновського. Одного ра
зу, гостюючи на своїй малій батьківщині у Кумарях, 
Микола Степанович попросив двоюрідного брата купити 
для нього коня, упряж і віз, а згодом надіслав і гроші на 
те «замовлення». І по приїзді на Миколаївщину роз’їж 
джав по околицях, «вигойдуючи» у возі побіля реальної 
Манюні (так лагідно звав ту конячку) натхнення для но
вої повісті, «проживаючи» та обдумуючи її колізії-пере- 
плетіння спогадів, думок, вражень 1.

Тож складається враження, що іноді письменник 
спершу ніби витворював реальну канву своєї майбутньої

1 Див.: Кіт  Д . Багатогранний талант // На батьківській землі... До 
70-річчя з дня народження М. С. Вінграновського. -  Кумарівська СШ 
Первомайського р-ну Миколаївської обл., 2006. -  С. 24.
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розповіді у повсякденному житті, проживав сам ці ви
творені ситуації, а тоді переносив пережите й спостере
жене на папір.

Автобіографічне підґрунтя оповідей Миколи Вінгра
новського 1 все ж не опускає його твори до звичайного 
документалізму, хронології життя у белетризованому 
обрамленні, а дає потужний поштовх для психологіза
ції, естетизації цих, сказати б, ліричних сповідей душі.

Микола Вінграновський володів, здавалося б, дуже 
простим, а проте надзвичайно ефективним наративним 
прийомом, що виходить поза «правила» творення добір
ної прози. Йдеться про суґестивний ефект повторів, де, 
нібито за логікою, їх  не повинно бути: *Дядько Петро 
завів літак. Л іт ак завівся » ,  *Я  подумав собі: подумай 
про свою друж ину», « В ін підняв лапу і лапою вмився*, 
«З  латаття вискочили водяні жуки роздивитися себе у 
воді, жаб і найближчих сусідів -  знову-таки жаб *. Та
кий акцент-констатація, потвердження дії служить за
собом увиразнення фактури розповіді, створюючи той 
чар, що ним підсвічена наче зсередини проза цього пись
менника.

Тим-то й збагнути цей чар простоти -  непросто. Од
нак, як зауважив П. Валері, найкращим є такий твір, 
який довше, ніж інші, зберігає свою таємницю. Трива
лий час люди навіть не підозрюють, що в ньому схована 
таїна 2. До певної міри це стосується й мистецької спад
щини Миколи Вінграновського, яка з часом буде приро
щуватися тільки новими варіантами її прочитання: кож
не покоління знаходитиме у ній свою суголосність, гар
монію і красу.

1 Див.: Там само.

2 Валери П . Об искусстве. -  М.: Искусство, 1976. -  С. 153.



УЯВА-ДОМІНАНТА  
ХУДОЖНЬОГО СВІТУ:

поетичні метаморфози 
Ірини Жиленко

У поезії -  всі перші, якщо це поети.

І .  Жиленко ( «Ното їегіепв» )

«Земля обітована, 
якої на землі нема...»
У  долі Ірини Ж иленко немає тих трагічних колі

зій, які гартували характер І. Світличного, Є. Сверстю
ка, В. Стуса та багатьох інших, однак вона по праву 
належить до когорти тих, кого система не змогла пере
інакшити, змусити стати такою, як усі, приневолити 
«співати в хор і», славословити й зректися самої себе. 
« А  я -  не всі!» -  з почуттям власної гідності заявить вона 
згодом. А ле  це відчуття своєї окремішності, усвідомлен
ня власної неповторності прийшло до неї не сьогод
ні -  воно з тих, 60-х років, які принесли в атмосферу 
української культури індивідуалізацію творчого голосу, 
що зродилася із спроби виокремити конкретне людське 
«Я »  із знеособленого «м и ».

Кінець 50-х -  початок 60-х -  це були не просто роки. Це 
була «Країна поезія». Не лише Київ (і Україна), але й 
весь Радянський Союз раптово вибухнув поезією. Не бу
ду пояснювати це божественним промислом (чи косміч
ним). Не буду розводитися про політично-державні при
чини цього феномену. Вони-бо загальновідомі: «відли
га», «критика культу особи» і пов’язані з цим великі на
дії нашого покоління. Відома також думка про те, що 
поезія була єдиною формою протесту. Вона заповнювала 
собою порожню нішу душі радянської людини, спраглої
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інформації і правди, тієї «правди», яка, як нам здава
лось, є десь.

[...] Шістдесятникам пощастило увійти в літературу в 
час найвищої потреби суспільства в поезії. В цьому наше 
величезне везіння і щастя. 60-й -  62-й роки винагороди
ли нас (наперед?) на всі наступні лихоліття. За ці [...] ро
ки сонця ми зросли (і політично, і культурно), зміцніли 
й загартувались.

...В роки, про які я зараз пишу, термін «шістдесятни
ки» тільки народжувався і вживався переважно із нега
тивним забарвленням нашими недругами в одному ряду
з іншими ярликами: «піротехніки», «штукарі», «верліб- 
ристи», «космічно-гіперболічні поети» тощо. Шістдесят
ництво -  не течія, і тим паче -  не «ш кола». Це був рух 
опору інтелігенції, дух бунтарства, що об’єднував абсо
лютно різних -  і за манерою віршування, і за жанром, і 
навіть за робом діяльності -  людей. Але, безперечно, 
основою шістдесятництва був пошук нового -  нових ви
ражальних засобів і нового світогляду. Шістдесятни
ки -  кожен по-своєму -  несли нове!1 -

напише Ірина Ж иленко всередині 90-х рр. X X  ст., 
озираючись на прожите й пережите.

П ісля того, як вона опублікувала свої спогади «Н о т о  
їе г іеп з », мало говорити про неї як про визначну поетесу 
другої половини X X  століття. Вона стала ще й в один 
ряд з помітними мемуаристами, вписавши яскраву сто
рінку у відтворення у Слові тієї епохи, яку ми звемо 
шістдесятництвом і яку ще нам належить сповна дослі
дити, проаналізувати й осмислити.

Наповнена не тільки цікавим, «живим» фактажем, 
а й філософськими роздумами, в яких -  самооцінка 
й оцінка епохи, переоцінювання всього, що залиши
лося в серці і досвіді покоління, ця сповідальна кни
га по-новому відкриває нам Ірину Ж иленко, яка, за 
законами жанру, мусила відкинути властиві для її  по
езії карнавально-вертепні інтонації (і все ж вони та
ки прориваються й тут, на сторінках серйозної, роз- 
мислової прози!) й постати в новій для себе іпостасі. 
До того ж, ця прозова «проба пера» дала їй можли
вість збагнути:

1 Жиленко І. Ношо їегіепн // Сучасність. -  1997. -  № ю . -  
С. 16-17, 18.
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Проза знає все. Поезія, мов немовля, не знає нічогісінь
ко і все починає з нуля. Поезія, мабуть, видючіша. їй 
відкривається простір і далина незнаності...1

А ле  народжена вона й справді була для слова по
етичного, яке в неоромантичному річищі поезії шістде
сятників вирізняється особливим, властивим лише їй 
«карнавальним» баченням с в іт у - у  його казково-сюрре
алістичних, парадоксальних виявах. І водночас її  поезія 
напрочуд чиста і світла. Навіть коли огорнута печаллю, 
омита сльозою чи приправлена іронією. Це про неї Б.Тен 
говорив:

Камерність і затишність ЇЇ лірики -  річ дуже оманлива. 
У неї тихі цвіркуни говорять нам про сучасність гучні
ше, ніж у декого -  гуркіт космічних ракет 2.

Народжена за два місяці до війни, зберігаючи в па
м ’яті «сіреньке повоєнне дитинство» на вулиці Ми- 
кільсько-Ботанічній під Ботанічним садом у Києві з 
комунальним укладом густонаселеного, провінційного 
за духом «дворика», російську школу, де, на щастя, 
була чудова вчителька української мови й літератури, 
село Стецівку на Черкащині, де мала розкіш щороку 
«л ітувати », вона над усе любила читати і... мріяти. 
З 15-ти років працювала у дитсадку, здобувала ф ілоло
гічну освіту в Київському університеті ім. Т. Г. Шевчен
ка на вечірньому відділенні (тоді вже була на журналіст
ській роботі).

А  в поезію Ірина Ж иленко прийшла разом із когор
тою шістдесятників, повносило заявивши про себе як 
поетеса у 1965 р. збіркою «Соло на сольф і» (п ісля вида
них роком раніше книжки для дітей «Достигають коло
сочки» та збірника нарисів «Буковинські балади»), яка 
спричинила тривалі дискусії у пресі.

Я вчилася писати, як і плавати. Без стилю, вміння, під
готовки. Борсалась -  аби випливати. Сподіваюсь -  ви
пливла... Подали руку друзі, їхній розум, їхня доброта, 
їхня віра в мене і їхня творчість. Я -  квіточка міська.

1 Жиленко І .  Ношо їегіепн // Сучасність. -  1999. -  № 1. -  С. 29.

2 Цит. за: Жиленко І .  Ното іегіепз // Сучасність. -  1997. -  
№ 10. -  С. 53.
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Мені не потрібно багато ґрунту, але потрібно багато сон
ця. Себто -  не добробуту, а доброти людської. Я її мала, 
не скаржусь...1

Пейзажно-настроєва, любовна лірика, глибока елегій
ність, щира сповідальність, а ще -  намагання одухотво
рити світ реальних речей -  ось що вирізняло слово моло
дої поетеси з-поміж її ровесників. Задекларувавши свій 
«девіз до старості» -  любити землю, любити людей, 
любити працю і ранкові гомони і в ім ’я всього сущого на 
землі творити свою «оду радості», «оду весні», Ірина 
Ж иленко пронесла його крізь роки самітницької поетич
ної творчості.

Тоді, коли на зміну тріумфальній «ход і» поезії при
йшли перші суспільні приморозки і настав час робити 
вибір, для Ірини Ж иленко, власне, не існувало дилеми: 
служити системі чи йти пліч-о-пліч із друзями. Вона за
лишалася з друзями, але залишалася і сама собою, ніко
го не наслідуючи й ні під кого не підлаштовуючись. Та, 
зрештою, її, як і багатьох інших шістдесятників, зокре
ма І. Драча, М. Вінграновського, оберігали мудріші, по
яснивши те так: «Ваша найголовніша робота -  писати». 
Це благородство І. Світличного І. Ж иленко оцінить по 
праву, як і те, що тоді, в шістдесяті, І. Світличний, 
І. Дзюба, Є. Сверстюк, Б. Горинь, В. Чорновіл завищува
ли її  поетичні здібності, які, звісно ж, не мали жодного 
впливу на «національне питання».

Бо аполітичною (за окремими винятками) я була завж
ди. Тобто самого терміна «аполітичність» щодо себе я не 
приймаю. Аполітизм -  це теж політика (протиставлення 
себе політиці), як атеїзм -  теж богознавство (зі знаком 
мінус). Я не протиставляю себе політиці і не заперечую 
політику. Я просто ліричний поет. Звісно, були серед 
нас і бажаючі «виховати» мене, ополітизувати і осуспі- 
льнити. Серед останніх -  і я сама. Бо переживала доволі 
болісно своє невміння писати «ратні» вірші 2.

А ле  були й ті, хто розумів, що її призначення в іншо
му. Так, І. Світличний втішав: «Іринко, не силуй себе. 
Поезія -  це свобода. Де є примус, там уже нема поезії».

1 Там само. -  С. 20.
2 Там само. -  С. 43.
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«Будь сама собою і дослухайся тільки внутрішнього го
лосу », -  радила Л . Костенко.

Ірина Ж иленко згадує:

Отже, доля не наказала, і внутрішній голос не покликав 
мене до громадського подвигу. І залишилась я малень
ким «явищем» не дисидентського, а суто літературного 
шістдесятництва 1.

А  ще на схилі 90-х вона напише:

Умови не міняють і не нищать особистості (як її задумав 
Бог), вони лише загострюють її на головному в собі, від- 
кидаючи другорядне. Боягузи, завдяки екстремальним 
умовам репресій, визначилися як відступники і мерзот
ники. Благородні й сміливі мусили ставати героями і 
мучениками. Я ж, задумана Богом як самітниця (завж
ди цвіла до середини, в закритому бутоні), в умовах дер
жавного тиску стала не тільки генетично камерною, але 
й принципово. Скойки замкнулись на довгі роки. І там, 
у тому замкнутому світі власного дому і власної душі, 
мені ніколи не було тісно. Світ був мені велетенським, 
загублена в його зелених хвилях, мов коник у траві, я 
сюрчала і сюрчала свою вдячність Господу, смиренно 
приймаючи життя з усім його добром і злом. Такі нату
ри приємлють спокійно і старість, і навіть смерть. Не 
можу твердити, що я була обережною або боягузливою. 
Куди там! Молодечий холодок безстрашного екстазу, 
бунтівничості, спротиву, гніву, коли кидаєшся в недо- 
зволеність, мов у крижану воду, і серце аж заходиться, 
тріумфуючи, -  все це мені знайоме. Все це було...2

«В се» -  це робота -  на грані дозволеного -  у  Клубі 
творчої молоді, виступи перед різними аудиторіями, 
і -  спілкування з тими, кого вже запідозрила «система», 
і листування, листування...

А ле  це -  ще й величезна робота над собою. Ірина Ж и
ленко з гіркою самоіронією згадує про свій другий 
«гр іх » -  малоосвіченість (першим вона називає те, що 
«була майже патологічним винятком » серед тих, « хто 
писав про свободу »), який дістався у спадок після радян
ської школи та філфаку. Спіноза, Шопенгауер, Монтень,

1 Там само.
2 Там само. -  С. 24.
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Верлен, Маларме, Мережковський, Ібсен, Бехтєрев, Ле- 
турно, Гайне, Пшибишевський, Гартман, Розанов...

Вона зізнається:

Ми накинулись на культуру зголодніло і неперебірливо, 
бо той, хто хотів би перебирати, ризикував залишитися 
голодним. Скарби української культури відкрились ме
ні, як і багатьом іншим, пізніше, коли за нашу освіту 
взявся «сонечко-професор» Іван Світличний у супрязі з 
Іваном Дзюбою та Євгеном Сверстюком...1

Ця любов до книги («К нига  залишає простір для уяви 
і не зчиняє галасу»2 -  таке її  переконання і в епоху теле
візії та комп’ютеризації) залишається в неї стійкою 
упродовж усього життя -  досить перечитати її мемуари, 
щоб пересвідчитися, яке широке коло її культурологіч
них зацікавлень.

А  ще були тоді «усн і університети» -  тривалі години 
з друзями — І. Світличним, Г. Кочуром, Є. Сверстю
ком, Р. Корогодським, А . Макаровим -  біля запилю- 
жених книжкових полиць букіністичних магазинів, у 
чергах за квитком до кінотеатрів (на Ф елл ін і чи Берґ- 
мана), в антрактах на симфонічних концертах, у май
стернях художників, на чиїйсь кухні... То вже згодом, в 
атмосфері перших розчарувань і страху кінця 60-х -  
« кожен ступив на своє особисте небо...». І вже пізні
ше, десь наприкінці 70-х, до Ірини Ж иленко при
йшло розуміння:

Творчий всесвіт шістдесятництва, вибухнувши, -  роз
ширився, і планета віддалялась від планети, набу
ваючи свої планетні системи. Інакше не буває. Мит
цям потрібен простір, аби заповнити його собою і сво
їм трудом 3.

І ще: «Кожен сам визначає оптимальну відстань між 
собою і лю дьм и»4. А  тоді, наприкінці 60-х, після публі-

1 Там само. -  С. 19.
2 Жиленко І .  «Не розбийте мій ліхтар!» (Замість автобіографії) // 

Жиленко І .  Євангеліє від ластівки: Вибране з десяти книг. -  X.: 
Фоліо, 2000. -  С. 19.

3 Жиленко І .  Н ото  іегіепз // Сучасність. -  1997. -  № 10. -  С. 26.

4 Жиленко І .  Н ото  іегіепз // Сучасність. -  1999. -  № 1. -  С. 31.
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націй, що мали гучний розголос, й тріумфальних пуб
лічних виступів, вона довго мучилася відчуттям, «щ о  
пишу немов у прірву, -  без відповіді і відлуння*.

А ле  -  писалося! І  це -  головне.
Пізніше М. Коцюбинська ділитиметься своїми м ір

куваннями:

...Мабуть, і творчий доробок Ірини Жиленко міг бути 
іншим, якби замість цих десятиліть несвободи випало їй 
(і всім нам) нормальне творче життя, розкуте спілкуван
ня із собі подібними у природному й повноцінному 
національному середовищі. Можливо, ширшими були б 
тематичні й інтелектуальні обрії, а то й ще якісь зміни 
зайшли б, та що тут сказати: ворожіння -  не заняття 
для критика1.

Друга збірка -  «Автопортрет у червоному» (1971), як 
і попередня, виразно засвідчує домінанту особистісного, 
індивідуалізацію художнього світосприйняття, відстою
вання можливості бути самою собою, несхожою на ін 
ших -  того, що пізніше дасть їй право сказати: «в строю 
не ходила ні дня, // і в хорі не вміла співат и*.

Тобто від збірки до збірки увиразнюється індивідуа
льний голос Ірини Ж иленко, що відбиває своєрідне, ро
мантизоване бачення світу, яке йде від неоромантичних 
засад шістдесятництва. 0 . Никанорова свого часу спра
ведливо зазначала, що друга збірка багато в чому стала 
програмною,

тобто показала ті індивідуальні особливості творчості 
поетеси, які виявилися тривкими й постійно розвивали
ся (утверджуючись або еволюціонуючи) й у всіх подаль
ших її книжках. Так, «Автопортрет у червоному» від
кривається віршем, мотив якого -  мотив Дому -  на
довго заполонив поетесу, став одним із стрижневих, ви
значальних 2.

1 Коцюбинська М. Вікно у сад. «Вибране» Ірини Жиленко // 
Коцюбинська М. Мої обрії: В 2-х т. -  Т. 2. -  К.: Дух і літера -  
Харківська правозахисна група, 2004. -  С. 232; Те саме: Літ. Укра
їна. -  1991. -  1 трав.

2 Никанорова О. «Дочекалась я щастя жить...*. Штрихи до портре
та Ірини Жиленко // Укр. мова і літ-ра в шк. -  1982. -  № 2. -  С. 13.
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Вихід подальших збірок лише потвердив слушність 
цього спостереження. «Автопортрет у червоному», влас
не, започаткував апологію Дому -  наскрізну в усій її 
творчості, яка -  від книжки до книжки -  поглиблювала
ся й трансформувалася відповідно до етично-філософ
ських переосмислень та набуття життєвого досвіду. І хо
ча критика постійно закидала Ірині Ж иленко камер- 
ність, звуженість поетичного світу, відчуженість од 
суспільного життя, міщанство й «естетство», вона не 
зрадила своєму поетичному покликанню, своїй індивіду
альній манері світобачення й письма.

Згодом, уже 1998-го, в одному з інтерв’ю на запитан
ня, чим є для неї Дім -  фортецею, сховком від житейсь
ких ілюзій, од зваб світових, од жорстоких реалій, од 
розчарувань, Ірина Ж иленко відповіла:

Колись один жвавий інтерв’юер спитав мене іронічно: 
«Ну що? Навіть наші часи не змогли витягнути Вас із 
чотирьох стін?» Така вже моя доля. У 60-70-ті роки 
мене картали за «камерність» і «міщанство». І в наші 
часи не вистачає у людей розуміння, що, можливо, «ка
мера» -  це суспільство; все те, що поза «домом», і, мож
ливо, свободу мислення забезпечують людині саме «чо
тири стіни». Суспільство роздає кілька різновидів мун
дирів, і тільки наодинці з собою людина залишається 
без оного ^

Тож з «ус іх  майданів втікач», Ірина Ж иленко роз
кошує у своєму окресленому власними естетичними по
требами та витвореному творчою уявою сталому мікро
космі, в державі слова, яке, вірить вона, врятує світ.

Як можемо тепер пересвідчитися, то була не «хвороба 
дому» (Л . Таран), а послідовна й переконлива пози
ція (радше -  опозиція до загальноприйнятого розуміння 
призначення поезії), а головне -  віднаходження свободи, 
найперше -  свободи самовираження -  у просторі свого 
власного духовного мікрокосму, де довколишній світ, 
реальні й буденні речі, проте, ніколи не служ или лише

1 Діалог: Людмила Тарнашинська -  Ірина Жиленко: «І я спинила 
їхню мить...» // Тарнашинська Л . Закон піраміди. Діалоги про 
літературу та соціокультурний клімат довкола неї. -  К., 2001. - С. 71; 
Те саме: Літ. Україна. -  1998. -  3 верес.
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необхідним або ж екзотичним антуражем, а цілком орга
нічно належали до того мікрокосму, оскільки поетеса 
дивним чином навчилася їх  одухотворювати, персоніфі
кувати і передавати ту здатність читачам. Здається, ні
хто більше в українській літературі другої половини 
X X  століття не творив з такою любов’ю та відданіс
тю своєрідний «артистично-інтелігентський образ дому» 
(А . Макаров), і в тому -  найбільший чар поезії Ірини 
Ж иленко.

« Я  так люблю життя земне!» -  у  цих простих, без
претензійних словах — її найвища філософія і ї ї творче 
Небо -  те, що прихиляє їй Господь... Одухотворюючи ко
жен прожитий день, знаходячи красу у  звичайнісіньких 
речах -  тих, що оточують кожного з нас, поетеса з гід
ністю несе «земний свій хрест» матері й господині любо
го її  серцю Дому -  прихистку душі й колиски Богом да
ної свободи.

Досить симптоматичною є назва третьої збірки Іри
ни Ж иленко -  «В ікно у сад» (1978). Поетеса декла
рує нею те, що попри відданість своїй фортеці, своєму 
«гн ізду земному» -  рідному Дому -  вона усвідомлює і 
власну відповідальність за світ, у якому стільки дисо
нансів і катаклізмів. Еволюційне переосмислення від
бувається небезболісно, воно спонукає до граничної 
сповідал ьності:

І не пройшовши жодної з доріг, 
злякалась я життєвої утоми.
І мозок мій послужливо воздвиг 
ідею Дому.

Мій дім дивився вглиб. Він прозрівав 
мене в собі. Не озиравсь довкола.
Мій дім вважав, що там, за ним -  провал 
у порожнечу і космічний холод.

Моя стезя життєва пролягла
з кутка в куток, жахаючись провалля, -  
Від шафи до письмового стола, 
щоби дійти і вмерти на дивані *.

1 Жиленко І .  Дім. Сповідь // Жиленко І .  Вікно у сад. -  К.: Молодь, 
1978. - С .  12.
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Це вірш із показового для поетеси циклу «Д ім . Спо
відь», де виразно звучить зізнання: « Смутна межа з вес
ни у літ о пройдена». За тією межею залишився важкий 
етап самопізнання й самоусвідомлення, натомість при
йшло розуміння: «Б о  тільки той людина, хто з людьми, 
бо тільки той людина, хт о в дорозі».

Як наголошує М. Коцюбинська авторка вміє, кажу
чи словами В. Стуса «зупинитися навпроти самої себе» 
так, щоб побачити й відчути не тільки себе. Тобто зак- 
центовано увагу на її схильності до «осібного самовід
даного індивідуалізму» як органічній потребі поета, що 
є своєрідною протиотрутою безликому індивідуалізмові, 
так і на здатності перепускати всі болі цього тривожного 
світу через своє вразливе серце: «А  я з вікна весь світ  
довкола // хреститиму, поки рука // не онім іє...».

Крізь своєрідну призму камерності поетеса бачить, 
яким недосконалим є світ і якою беззахисною є в цьому 
світі людина, і те їй, безперечно, болить і тривожить її 
Музу. І все ж сторінки цієї збірки найбільше засвідчили, 
що джерелом поетичного світобачення залишається для 
Ірини Ж иленко казка її дитинства -  як противага усім 
розчаруванням та облудам, тобто те безпосереднє дитяче 
сприйняття, карнавальне бачення світу, яке спонукає її 
до незбагненних поетичних метаморфоз, що не піддаю
ться логіц і звичайного «дорослого світу»: « І  в час, коли 
мене, мов пізня осінь, I I  обляже дріб’язковість почу
вань, -  // махну рукою на смутну дорослість // і випу 
щу дитинство з рукава ».

Книжки «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна»
(1979) та «Д ім  під каштаном» і «Ярмарок чудес» (оби
дві -  1982 р.), «Останній вуличний шарманщик» (1985), 
«Дівчинка на к у л і» (1987, премія імені В. Сосюри) 
стали яскравим виявом синтезу тих тематичних та 
стильових домінант, якими перейняті попередні збірки 
Ірини Ж иленко. Ї ї лірична героїня, сповідуючи культ 
краси, як і раніше, перебуває «в  затінку чуда, в світлі 
н а д ії», прагнучи несподіваного дива серед суєти й с і
рості буднів.

1 Коцюбинська М . Вікно у сад. «Вибране» Ірини Жиленко //
Коцюбинська М . Мої обрії: В 2-х т. -  Т. 2. -  С. 230-236.
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Нову тематичну акцентацію несе наступна книж
к а -  «Чайна церемонія» (1996). У  звичну елегійно-меди
тативну, часом іронічну тональність вриваються гіркі, 
тривожні інтонації. Йдеться насамперед про цикл «Б іез 
ігае», де гостро відлунює трагізм буденного героїзму та 
беззахисності людини перед лицем техногенних катаст
роф. Чорнобильський апокаліпсис породжує відчуття 
постійної небезпеки: « іду життям, неначе мінним по
лем » , а усвідомлення того, що «н а  всьому зловісний за
гибелі зн а к », поглиблює щоденну, щогодинну тривогу 
за дітей, бо це ж наша всенародна біда (пригадуєте мов
лене раніше: *Нам в діт ях народ колисать...»?):

Убили землю. Вибили з-під ніг.
Ударили, як в яблучко -  під дих.
Даремно рве іржаву шаблю з піхв 
розледачіле в холуях козацтво.
Убили...

(«П охорон», С. 375)

Цей «поетичний зойк післячорнобильської доби» 
(М . Коцюбинська) засвідчує, що слово Ірини Ж илен
ко — коли «облітає квіт ілю зій » -  може бути й гострим, 
нещадним, безкомпромісним, але не позбавленим світ
лого оптимізму й надії, яка криється, на її  переконання, 
у музиці, красі, чистоті дитини...

Медитативний вірш, пейзажна замальовка, поетич
ний та психологічний етюд, фантасмагорії, цикли-ім- 
провізації, балади, поеми — такий надзвичайно широкий 
жанровий діапазон Ірини Ж иленко.

Досі однією з найпомітніших у ранній творчості по
етеси залишається її лірична поема «Цар-Колос» (зб. 
«В ікно у сад»), присвячена К. Білокур. Образ, надзви
чайно близький самій Ірині Ж иленко, оскільки несе в 
собі глибокий код естетизму, потужний життєствердний 
струмінь, потяг до природи й краси, переконаність у то
му, що треба гідно нести свій мистецький дар, посланий 
Богом. Спроба побачити мисткиню «зсередини», переда
ти внутрішній плин емоційної наповненості ліричної ге
роїні виводить авторку на глибокі роздуми про те, що 
краса є мірою добра — і навпаки: « І  коли я  намалюю кві
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тку, // то краса од неї йде така, // так світліє, так 
далеко видко, -  // ніби бачиш, що людей чека // і за де
сять, і за двіст і літ ...».

Критика, спершу мало прихильна до творчості Ірини 
Ж иленко, ба навіть настроєна агресивно, зрештою поча
ла віднаходити в її «камерній» поезії ту духовність, яка 
тримає людину над приземленістю щоденного буття. 
Вказуючи на те, що у творчості Ірини Ж иленко порив до 
духовності заявлений у рамках «незакамуфльованого 
побуту», Л . Таран так розшифровує свою тезу:

Йдеться не про протиставлення «землі» й «неба», а на
впаки -  про природність їх співіснування. Коли нанизу
ються, переплітаються, перегукуються побутові деталі, 
обов’язкові в контексті віршів І. Жиленко, коли спосте
рігаєш рух від роздроблених часток побуту до виявлен
ня у них буття, тоді починаєш розуміти, що все значно 
серйозніше, ніж може видатися спочатку. Поетеса під
креслює, що емпіричний плин буднів є своєрідним ви
пробуванням людини на справжність її етичних уяв
лень. Будні можуть формувати в людині певні моральні 
цінності і водночас руйнувати їх. Все це ми знаємо тео
ретично, а тут, на письмі, бачимо у процесі, динаміці... 
Лірична героїня сповнена особливого таланту -  талан
ту жити, здатністю перетворювати будень на свято. 
І чи не тут, у творенні свята, особливо виявляється 
«жіночність» обдаровання поетеси, здатність гармоні
зувати світ...1

Наділена особливим умінням скидати з себе «гн іт що
денності», творячи свою поезію «приватного життя» 
(А . Макаров), Ірина Ж иленко, по суті, витворює, за її 
власними словами, «Землю обітовану, яксіі на землі не
м а », і щедро й гостинно запрошує на цю благословенну 
землю й нас, аби поділитися з нами своєю радістю од 
відкриття краси й гармонії світу й щастям жити на цій 
землі (недаремно один з її віршів називається «Прода
вець щ астя») й водночас нагадати: «Н е  має мабутнього 
світ, // в якому нема милосердя!»

Оречевлюючи свій уявний світ і персоніфікуючи світ 
речей, «де  сутінки си н і», де « золота свіча на підвікон

1 Таран Л . Кристалізація ідеалу // Вітчизна. -  1984. -  № 6. -  
С. 195.
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н і », « мідні книги за зеленим склом », де « безхитрісні 
свят а», «рипучі веранди, таємні буфети», світ, де 
«щ е соромно бути багатим, але ще не соромно бути 
поет ом», Ірина Ж иленко одухотворює прожитий день.

Оригінальність, несподіваність, ба навіть парадокса
льність у світовідчутті поетеси — від побутової «звичай
ності» до казкової фантазійності, від романтичної підне
сеності до зумисної приземленості -  допомагає побачити 
довколишнє у новому вимірі, коли реальність існує на 
межі химерної вигадки, а вигадка, мрія -  на межі реаль
ності. Треба тільки прийняти такі «правила гри», при
стати на її умови поетичного бачення часу й простору, 
що його «забрала» собі авторка разом із «веселим твор
чим ш алом», а точніше, відвоювала у будня, аби довести 
нам, утомленим, що кожна мить -  хай і найдраматичні
ша! -  неповторна, а через те значуща й прекрасна.

І якщо раніше домінувало в ній прагнення зупинити 
кожну мить -  мить перемоги чи поразки, радості чи жур
би: «М и т ь ! Зупинись же! // Стривай же! Застигни! I I  
В нас, окрім тебе, нічого нема» (зб. «Чайна церемонія»), 
то в пізнішій поезії превалює намагання диференціювати 
прожите, вирізнити з-поміж отого потоку миттєвостей 
« просту і т иху»  — що « звучить на неймовірній нот і»:

Все кане в Лету.
Годі й боронить.
Та мить оцю, що не втонула в хорі,
Господь наниже на безсмертну нить...1

(  «М ит ь» )

Вона, екзистенційно відчуваючи плинність часу, пов
ноту усього сущого — того, що від Усевишнього, праг
не зупинити мить-ідилію, мить радості чи смутку, роз
коші спілкування чи якогось особливого настрою від 
доторку до прекрасного і навіть визначити ту невлов
ну хистку грань, коли «сп івуча мить переливається 
в мовчання...».

* Жиленко І .  Євангеліє від ластівки: Вибране з десяти книг. — X.: 
Фоліо, 2000. -  С. 463. Далі цитати подані за цим виданням із 
зазначенням сторінки в дужках.
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Екзистенційне відчуття проминальності часу й гостре 
переживання цього, а також відстоювання свого права 
на власну індивідуальність, властиве усій творчості Іри
ни Ж иленко, особливо пронизливо звучить зі сторінок 
збірки «Вечірка у старій винарні» (1994, Державна пре
мія України ім. Т. Г. Шевченка): від ностальгії за «золо 
тою серединою століття», за часом, що відійшов у  Віч
ність, -  до тривожного передчуття «грядучої цивілізації 
Зла» з ї ї  агресивним наступом на індивідуальність та 
прагненням безликої уніфікації й стандартизації. І ця 
проминальність часу нині особливо зрима: вона постає 
як в атрибутиці «нового ж иття», так і в динаміці душев
них переживань, зміні цінностей і девальвації слова й 
почуттів.

Та хоч би що там пробив годинник історії, про яке 
грядуще звістив би, хоч що б наворкував старенький бу
дильник, нинішній автопортрет поетеси, як і раніше її 
«Автопортрет у червоному», залишається в родинному 
інтер’єрі, звісно ж, на тлі епохи: « . . .Я ,  певно, з отих гос
подинь, І/  що з дому -  ні руш. Х оч пали мене з домом! // 
Я  в ньому лишусь назавжди, // назавжди» . І то так 
звично, так органічно, так переконливо саме для Ірини 
Ж иленко, чию камерність, одомашненість, напоєну «м е
дом самоти», можна сприймати або заперечувати, та аж 
ніяк не ігнорувати.

Вона й сама, свідома берегиня родинного вогнища, 
поборниця материнської жертовності, котра сповідує ви
щість дитячої сльози над будь-якими «грядущими жни
вами», дискутуючи з тими, хто називає її «непоштиво: 
міщанкою, естеткою і т. ін .», начебто визнає: «П р и в ’яза
ність поета до домівки // хоч і не смертний гріх, // але 
грішок. I I  (І  чого тут більше -  нищівної самокритики чи 
лукавої іронії, що апелює до нашого стереотипного 
сприйняття, — це ще питання! -  Л. Т.). Поету, звісно, 
т р еб а -о п л іч  з людом».

Ні, Ірина Ж иленко не відкидає закидів у свій бік:

Якщо виходити з того, що гедонізм -  це гостре відчуття 
радощів земних, а естетство -  гостре відчуття краси, то 
я, безумовно, і та, і інша. Але... гострота чуттів поета не 
однобока. Так само гостро, можливо, набагато гостріше, 
ніж «не поет», страждаю і від людської недоброти, і від
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численних бід. І гостро співчуваю іншим. Співчуття, бу
ває, набирає мученицьких форм, коли страждаєш про
сто фізично. Хворієш на співчуття...1

А ле  люд ототожнюється у неї не з тими, що з майда
нів, з мітингів, трибун, а насамперед зі своїми найближ
чими: «...х іба  не люд — моя сім ’я? // П одруж ки...»:

І все-таки міщанка та естетка 
люблю я люд. Не той, що абсолют.
Не той, що в історичному аспекті, 
і не грядущий.

А  отой, що тут.
Стоїть у черзі з торбою в руці,
рахує папірці у гаманці,
люд, що при всякій владі -  під конем.
Ще й філософствує собі сумирно: 
хай там хоч що...

Дасть Бог -  переживем.
Аби лиш мирно.

(«Тихе віяння», С. 499)

Це -  рядки з поеми «Тихе віяння», сказати б, про
грамного для нинішньої Ірини Ж иленко, де розкрито і її 
естетичну концепцію, і громадянську позицію.

І тут саме час вигукнути, порушивши елегійну наст- 
роєвість вечірки при таємничих свічах: «О  добрий світе 
ілюзій! // О  ілюзіє доброго св іт у !» Не ошукати вам ані 
того достойного панства, що пристало на запрошення по
етеси до старої винарні а чи затишного дому, ані самої 
поетеси, оспівувачки шляхетності й краси. Бо хоч би як 
оберігали твій дім добродушні гноми, хоч би як тримала 
тебе сила його тяжіння як «країни несподіваних радос- 
тей і чудес», тобі не сховатися од тривог світу ні в цій 
фортеці твоєї мрії, де діти, пес, канарки, ямби і верлібри 
й ніколи не змагає нудьга, ні у вежі зі слонової кості, де 
лише ти і поезія. Тому й вриваються у казковий мікро
світ витвореного авторкою дому — як прихистку душі й 
колиски Богом даної свободи, — у ту розмову при свічах 
дисонанси світу великого, розіп’ятого на межі століть 
людською глупотою — що од незрілості духу...

1 Діалог: Людмила Тарнашинська -  Ірина Жиленко: « І  я спинила 
їхню мить...» // Тарнашинська Л . Закон піраміди. Діалоги про 
літературу та соціокультурний клімат довкола неї. -  С. 71.
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Апологія дому як засаднича тривкість буття, випле- 
кана Іриною Ж иленко впродовж усього творчого ш ляху, 
проте, зовсім не зазнає краху під агресивним натиском 
«грядущ ого» життя, а здобувається на глибшу вмотиво
ваність, трансформуючись у поемі в просту й, здавалося 
б, банальну істину:

А  я -  таки своєї вперто правлю:
якби с о б і з нас кожен раду дав,
і переміг с е б е і звоював
(лиш на таку війну ми маєм право),
то й люд би кращим став,
їй-право.

(«Тихе віяння», С. 448-449)

А ле, може, оте найпростіше -  й найважче збагнути? І 
хто, як не Ж інка, Мати, котра самою природою своєю 
покликана сповідувати ш лях, що бере витоки ізсереди
ни материнського «Я » ,  здатна через відчуття себе храни- 
телькою домашнього вогнища йти до загальнолюдсько
го, а відтак -  і національного. Оцей погляд «ізсереди
ни », із затишку «не  святої, але пресвітлої к ел ії», де 
панує добрий дух любові і краси, внутрішньої гармонії і 
свободи, й спонукає молитися за те, аби Бог зберіг і вря
тував безборонне серце *од злоби, пустоти, суєти...»

Так, замало іронії, щоб відтворити час, що уособ
люється в образі «пана Хама». (Пригадується й недавнє 
поетесине гірке й прозірливе відчуття: *Немає слів. 
Н і для конгресів, ні для пісень, ні для літаній. Бреде 
кладовищем словесним, ридаючи, поет останній. І  голо
ві його біліть... І  попеліть німій скрижалі... Регоче із йо
го печалі грядущий хам нових ст оліт ь»). Де й поділася 
її  звична м ’яка елегійність, легка самоіронія -  що як 
щит, як форма самозахисту; натомість слово її набирає 
твердості, пружності, гостроти, воно нещадне й ни
щівне, часом аж гнівне, гротесково-саркастичне, уже 
позбавлене позолоти.

Рвійна, навіть «рвана» ритмомелодика поеми, її емо
ційна, а відтак інтонаційна поліфонія, за допомогою 
якої відтворено стрибкоподібну кардіограму початку 
90-х, днів, «щ о ціле рвуть на част ки», служить тлом,
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на якому постає вже заявлений поетесою раніш образ 
Хама. Він увиразнюється, набираючи на сторінках по
еми конкретних, реальних рис, являючись нам у подобі 
сатани: від нього найбільша загроза і світові, і людській 
душі.

Тож кидаючи виклик оцьому персоніфікованому Злу 
на ймення Хам, Ірина Ж иленко рішуче відкидає свій по
етичний імідж елегійної естетки й вдається до публіцис
тичної наповненості твору, що, однак, не применшує йо
го художності: це справді документ епохи, створений 
мистецькими засобами, болючий роздум про те, як має 
іти до своєї мети молода держава і що має лежати в 
основі тієї мети, яким змістом мають бути наповнені ідеї 
і як виживати у цій вакханалії простій людині, щоб 
не спустошити душу у  боротьбі за шматок хліба, на бара
холках не розгубити святої віри, тремткої надії й вселен
ської любові.

«Н е  твій це ярмарок. // Та й час не твій, м а
буть» , -  із сумом констатує авторка, ностальгійно зізна
ючись: «Т а к , я поетеса часу, що п іш ов». А ле  вона свідо
ма й того, що час не вибирають, і єдиний вихід, єдиний 
порятунок -  це у контексті Богом даного тобі відрізку 
Вічності залишатися самою собою.

Ірина Ж иленко не була б Іриною Ж иленко, якби не 
зізналася, незважаючи на свій скептицизм, зневіру, у 
своїй готовності «ш укат и казкові скарби / / у  м іст і 
журби, боротьби і злоби ». Віра у добро, красу і щастя 
веде її  дорогою любові -  знову до того ж місткого дому, 
що є чи не найтривкішою цінністю цього розбурханого 
життя, його ореальненою казкою чи, радше, офантазова- 
ною реальністю. І вже тільки від тебе самої залежить, 
яким змістом наповниш його тишу чи звучання. Бо «для  
щастя не треба ні підстав, ні умов. // Воно просто при
ходить і все»  -  навіть тоді, коли відзвучав уже концерт 
для сольфи, в програмі якого були ті незабутні веселі й 
безжурні дні. І сад -  єдиний храм, де вона -  «не чужин
ка », храм, що таїть у собі стільки таємниць, стільки за
пахів і барв для акварельно прозорих, імпресіоністично 
розкутих віршів-малюнків, де домінує не нізія пейза
жу, а психологічне нюансування настрою, обережний 
«доторк» поетичного зору до чудесного довкілля.

------ ---------------------------------------------------------------------
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Медитативні рефлексії, позначені органікою асоціа
тивного пізнання світу, дають змогу відтворити той світ 
у всій його неоднозначності та суперечності. І коли душа 
знеможено спиняється перед тією його незбагненністю, 
не в силах осягнути весь огром таїни, на допомогу при
ходять вигадка і фантазія — найперші і найвірніші сп іль
ниці Ірини Ж иленко. Саме уява є королевою того її ви
гадливого ситуаційного світу з безліччю одухотворених 
речей і деталей ( « Я  не люблю абстракцій, величі, симво
ліки. В  н и х -х о л о д  і нелю дяніст ь»)1, і лишень вона 
«організовує» авторські почуття й відчуття, витворює 
місткі художні образи, спонукаючи поетесу до містифі
кацій і персоніфікацій -  нерідко через іронію та гротеск.

Свободу вкладає нам в душу Господь.
І ти тоді -  пан над панами!2 -

переконана поетеса, може, найперше маючи на увазі 
оту творчу свободу митця, даровану Богом, що й дає їй 
право говорити про свою виплекану у самоті творчу ін 
дивідуальність. Свободу, що обертається своїм протиле
жним боком...

0  свята несвободо творчості!.. Та, що кличе «...до Сло
ва. // Того, що врятує світ ...». Попри зневіру і скепсис, 
попри власне ж безсилля перед отим Словом.

Люблю у собі безсловесність поезії.
А  віршів своїх не люблю.
Бо -  слова.
Навчитись би вірші писати без слів.
Як пише їх час -  сивиною на скроні.
Як пише мороз свої вірші на склі.
Як доля вирізьблює їх на долоні.
Яка б поетеса була я -  овва! -
Всяк рота б роззявив і солодко млів.
А  тут, що не вірш -  то, звиняйте, -  слова.
Ми так натомились од слів!

(«Тихе віяння», С. 498)

1 Жиленко І. «Н е розбийте мій ліхтар!» (Замість автобіографії) // 
Жиленко І .  Євангеліє від ластівки: Вибране з десяти книг. -  С. 16.

2 Жиленко І .  Свято вигнання // Жиленко І .  Вечірка у старій 
винарні. -  К., 1994. -  С. 17.
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Ось так. І в цьому -  вся Ірина Ж иленко. Та, котра по
стала зі сторінок своїх книжок «Пори року» (1999) та 
♦Цвітіння сивини» (2003) все такою ж романтичною, 
вигадливою, іронічною, засвідчивши, що її колишнє 
бажання, заявлене в період «смутної межі з весни у 
л іто », -  *Наворожи мені, осінь, мудре натхнення!* -  
справдилося й натхнення не покидає її.

Осінь помре. Перемию чашки.
В шафку поставлю посудну.
Витягну звично з долоньок цвяшки, 
вбиті цинічним буднем.

Всім своїм серцем з сімох кольорів -  
ждатиму (все мені мало!) -  
снігу веселого і снігурів, 
юності і карнавалу *.

Залишаючись сама собою, поетеса хіба що явила нам 
нову свою філософську тему — після ограненої нею у по
передній збірці «ф ілософії самоти» (таким цілющим і 
плідним виявився для неї «мед самоти») -  своєрідну 
♦філософію старості» — хоча так і хочеться виправити 
авторку -  «філософію зрілої ж інки», -  бо які там літа у 
шістдесятників, тим паче, коли * повна, аж п ’яна ду
ша*, коли не покидають ані творча наснага, ані молоде
ча задерикуватість, ані прагнення дива. Та все ж час 
вносить свої безжальні корективи:

А  я жила, жила, жила, аж доки -  
Не увійшла у той банальний вік,
Коли залізні черевики стерті,
Коли могилам друзів губиш лік 
І вже нікого не здивуєш смертю 2.

Мотив «осінньої ж інки», яка немало звідала на сво
єму віку, постійно присутній у пізній творчості Ірини 
Ж иленко, оповиваючи її легким серпанком житейської 
втоми, вистражданої самозаглибленості й іронічної муд

1 Жиленко І .  Пори року. Вірші та поеми. -  К.: Рад. письменник,
1999. -  С. 66.

2 Там само. -  С. 16.
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рості. Невіддільним од нього є й мотив переосмислення 
категорії часу, проминальність якого завжди гостро від
чувала поетеса. « Спокійна звільненість душі од бажан
ня можності і влади, од потреби злитись і спішить* — 
це той благословенний стан, яким над усе дорожить 
поетеса. І прихистком, надійним сховком залишають
ся для неї «маленькі радощі ж иття», що їх  дарують 
Дім, природа, спілкування з найближчими людьми. 
Наскрізним є тут образ свічки, що мусить попри все 
«світити», тема світіння (це продовження мотиву по
передніх л іт , коли радісно було од відчуття: *Я , котра 
за всіх  сміюсь // і свічу, свічу за в с іх * ), а ще — усві
домлення своєї таки неповторності, унікальності, «єди- 
ності» на цьому світі: *Н а світ і стільки є чудес! // І  ти 
лише одне із них\*.

У  збірці «Пори року» також вияскравилося її вміння 
творити «вітражність різних мотивів, їхнє співіснуван
н я »1, і ці «тематичні колаж і» наскрізь органічні, су
голосні як у своїх деталях, так і в цілому, витворю
ють виокреслений художньою уявою світ добра і краси, 
що в нього реальне життя вносить болючі для серця 
поетеси дисонанси.

Однак образом рідного дому, філософією родинного 
щастя, пошуком краси у звичайних речах та почуттям 
милосердя до всього живого, екзистенційним відчуттям 
проминальності часу та гострим переживанням пере- 
акцентації новітнього часу на прагматизм, а то й цинізм, 
не вичерпуються творчі «обр ії» Ірини Ж иленко. Хоч во
на принципово не датує текстів, значно більшого значен
ня надаючи рокам публікації (що, з одного боку, має пе
вні мінуси, а з другого, не дозволяє заакцентовуватись 
на хронологічній канві, а змушує вибудовувати еволю
цію художнього бачення нею світу, ґрунтуючись на те
матичних доменах, асоціативних рядах), неважко про
стежити еволюцію її світоглядних засад -  таку можли
вість дає дослідникам та читачам її книжка «Євангеліє 
від ластівки. Вибране з десяти книг» (1999). Як бачимо, 
у її поетичних візіях незрідка домінують культурологіч
ні розмисли (на що, власне, вказує у  своїй передмові до

1 Осадчий В. Пори року // Слово Просвіти. -  1999. -  Верес. -  
Ч. 9. -  С. 12.
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цього видання А . Макаров), віддзеркалюючи її власні 
«стосунки з життям і з його культурологічними пласта
ми, з традиціями гум ан ізм у»1.

Можна було б сказати, що протягом тридцятилітньої 
творчої праці поетеса виробила своє власне бачення кон
цепції еволюції людства, небезпідставно вважаючи, що 
мистецтво було виявом його дитинності, а сучасна ци
вілізація не залишає права на « вічн і ілю зії культури» , 
що посилюється беззахисністю людини перед техно
генними катастрофами, -  її  чорнобильський цикл «Б іез 
ігае» несе відлуння апокаліпсису -  як загальний настрій 
кінця другого тисячоліття -  і звучить наче реквієм по 
«вбитій зем лі», бо на нього посходилися « мертві, і живі, 
і ненароджені».

У  цій концепції вона спирається на власне переконан
ня, за яким основою цивілізаційного поступу є людина в 
усій своїй індивідуальності й неповторності:

Поки ми не збагнемо, що багатство життя -  в різномані
тності, в своєрідності і «необструганості» особи, -  ми не 
будемо мати повнокровної і здорової культури. Людина 
не «момент історії» тої чи іншої держави, як твердять 
державні нелюди, людина — єдина і найвища реальна 
цінність, бо вона -  творіння Боже, а ідеї і держави -  ви
плід нашого смертного, обмеженого мозку і наслідок об
ставин. Відступ цивілізації починається зі зневаги до 
окремої людини і до культури 2.

Тож цілком закономірно приходить вона, як слушно 
твердить А . Макаров, до «розуміння необхідності нового 
протистояння реальності й культури, примітивних біо
логічних пристрастей і духовності»3, залишаючись від
даною естетичним домінантам краси й добра, не знаючи, 
чи врятує світ краса, але будучи переконаною, що ніщо 
інше не врятує. Вона по праву вважає: людство -  це 
культура, аура духовності творців, що пронизує віки, 
відблиск раю в людській душі, й що тільки в культурі 
наше виправдання, а то й порятунок...

1 Там само.
2 Жиленко І .  «Н е розбийте мій ліхтар!» (Замість автобіографії) // 

Жиленко І. Євангеліє від ластівки: Вибране з десяти книг. -  С. 22.

3 Макаров А . Золота свіча на підвіконні // Жиленко І .  Євангеліє 
від ластівки: Вибране з десяти книг. -  С. 13.
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Ірина Ж иленко, котра, за спостереженням В. Морен- 
ця, з-поміж багатьох історичних моделей самовіддано 
культивує в своїй творчості гуманну естетику Ренесансу, 
послідовно сповідуючи імператив естетизму, помноже
ний на імператив моральності, зарекомендувала себе ви
разним представником естетизму як стильової течії в 
українській поезії другої половини X X  ст. -  поч. X X I ст.

Для її  творчої манери особливо характерні колористи
чне бачення світу, його зорові образи (вона й саму себе 
бачить лише «у  кольорі»: о Було в мені щось від пей
зажу, // де бузковий туман і місто в т ум ані»). Колір у 
неї має не лише конкретно-емоційний, тобто настро
євий, а й естетично-філософський сенс. До того ж, як 
зазначала критика, колір виконує романтизуючу роль -  
що, додамо, цілком природно й виправдано з огляду на 
її опертя на травестійно-бурлескну традицію, осучаснену 
маскарадно-карнавальну поетику.

Окрім того, вона

володіє своєрідною органікою поетичного голосу. Вели
ку роль у творенні ліричного образу, епічної картини, 
русі асоціацій, взагалі орнаменталістики відіграє ритм. 
Він ніби править сюжетом, вступає у контекст, є складо
вою частиною змісту і форми, а не лише організовує ме
лодику звучання Ч

Інтонаційний діапазон її  поетичного голосу надзви
чайно широкий — від мрійливості, грайливості, носталь
гійної елегійності -  до сумовитості, печалі, іронії та сар
казму. А ле  в жодному разі у її текстах не знайдеш силу
ваності, нарочитості — голос її  завше чистий і щирий.

Здається, що таке написати вірш? А  я після того по кі
лька годин ходжу якась зім ’ята і спустошена, з синцями 
під очима. За якусь хвилину я віддаю стільки енергії, 
що мені би її вистачило на тиждень життя. Можливо, в 
прозі це не так. А  мені треба сконцентрувати всі свої си
ли на один раптовий вибух в 5-7 строф. А  тоді -  апатія. 
І питання -  заради чого все?2

1 Історія української літератури X X  століття. -  Книга друга. 
Ч. друга. -  С. 165-166.

2 Жиленко І .  Ношо їегіепз // Сучасність. -  1999. — № 1. -  С. 47.
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Таке питання -  заради чого? — ставила собі юна ще 
Ірина Ж иленко 1964 р., в листі до чоловіка Володимира 
Дрозда, про якого вона згодом скаже: так, нелегко рости 
у затінку такого високого дерева, але ж це дерево -  і 
прихисток, і стимул до зростання, й атмосфера сили й 
величі душі.

З роками, очевидно, прийшло розуміння, заради чо
го. Просте розуміння: просто інакше ти не можеш, бо це 
дано тобі Богом, і навіть молитися мусиш своїми вірша
ми -  «б о  тільки так і вмію молитися*. Бо коли до тебе 
навідується Муза, «вся ти починаєш звучати життям, як 
флейта, наповнена диханням Бога. Оце -  ж иття...»1.

«Гедоністка й естетка», Ірина Ж иленко може написа
ти про себе так щиро і так відверто, не хизуючись і не 
намагаючись видавати себе за когось іншого — зовсім на 
неї не схожого:

Мої очі тануть від краси світу Божого, як дві крижинки 
в золотому вині. Слух, зір, дотик, нюх -  все функціонує 
гостро і наркотично допінгує. Я вся сповнена неймовір
ної вдячності до Бога за те, що є оцей світ, і в ньому -  я, 
отака, як є. Бо, віддаючи собі звіт про всі свої недоско
налості (і зовнішні, і внутрішні), я себе люблю. Я себе 
прикрашаю і вдосконалюю. І якщо у зовнішньому вдос
коналенні себе я мало що можу, то у внутрішньо
му -  можу багато. Все життя я будую себе. Свою душу. 
А  вірші... це лише надлишковий продукт моєї екзальта
ції. Здавалося б, що людина, зосереджена на собі такою 
мірою, як я, мусить бути егоїстичною і боягузливою, бо 
ж, обороняючи себе, береже «скарб». А ле це не так. Як
би я заради своєї безцінної особи вчинила підлість, -  я 
вмерла б у своїх очах. Я була б мер-зен-на. З цим усві
домленням такій естетській максималістці, як я, жити 
неможливо. Отже, любов до себе зовсім не тотожна егої
змові, як гедонізм, врешті, не протилежний аскетизму, 
бо насолоджуватись можна і тим, що не коштує ні 
копійки.

Я мушу бути гарною, чесною, доброю і працьови
тою -  інакше я не зможу жити. Я не спускаю з себе ока і 
знаю про себе все. І оті невеличкі намули неідеальних 
думок і вчинків, які мимоволі накопичуються в людсь
кій душі, як і шлаки в людському тілі, -  тільки вони ви-

1 Жиленко І .  «Н е розбийте мій ліхтар!* (Замість автобіографії) // 
Жиленко І .  Євангеліє від ластівки: Вибране з десяти книг. -  С. 16.
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нні (я впевнена в цьому), що хода моя важчає з роками, 
а гострота чуттів слабне. Якби ми могли зберегти себе в 
чистоті духовній -  ми б ніколи не вмирали

...Так, у житті Ірини Ж иленко й справді не було тих 
трагічних колізій, які фатально позначилися на долі ба
гатьох і багатьох з-поміж тих, з ким вона д ілила і радо
щі, і прикрощі українського відродження 60-х років 
X X  століття. А ле  через її чутливу душу пропущено долю 
кожного, без кого вона не може уявити собі тих пам’ят
них літ, за ким сумує «за  золотими вікнами з ір ок »:

Хай береже спочинок ваш Господь 
всю довгу-довгу, всю небесну вічність.
А  я віршую...
Бо сказав Світличний:
«Іриночко, без віршів не приходь...»2

Добре володіючи даром спиняти щасливу мить сп іл
кування з людьми, яким час дав характерне означен
ня -  шістдесятники, нанизуючи мить за миттю минулих 
днів, Ірина Ж иленко і в поезії, і в мемуарній своїй спові
ді майстерно відтворює дух «золотої середини століття», 
атмосферу того часу, що явив нам ціле гроно таланови
тих мистецьких імен, яких називає вона своєю родиною, 
своїм великим, мужнім, нещасним й водночас щасливим 
поколінням, лицарями духу...

Ми жили, і щодня прибували нам дари волхвів — нові 
радості, любові, діточки, книги. Але й щодня відбували, 
віддані минулому, друзі. А  мені все здається, що вони 
стоять і печально всміхаються нам услід. Самими вели
чезними чорними очима всміхається Олекса Булига, до
бродушно ховає у білі вуса посмішку Борис Рябокляч, 
серйозно і стурбовано дивиться Федя Бойко -  всі ті, 
на кого найперше вказала своїм страшним пальцем 
Смерть. А  потім -  Василь Симоненко своїм відходом не
мовби розчинив двері смерті, і слідом за ним пішли най
кращі з нас: Алла  Горська, Іван Світличний, Василь 
Стус, Микола Лукаш, Борис Харчук, Григір Тютюнник, 
Андрій Крижанівський, Віктор Близнець і сумноокий

1 Жиленко І .  Н ото  їегіепв // Сучасність. -  1997. -  № 10. -  С. 68.
2 Жиленко І .  За золотими вікнами зірок... // Жиленко І .  Пори 

року. Вірші та поеми. -  С. 62.
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Васильок Сидоренко... І такий він довгий -  цей похід 
смертей, і ніколи йому не спинитись... І тільки -  як спа
лахи — обличчя... Такий молодий Борис Мозолевський 
(ще в матроському бушлаті), красуня Наталочка Кащук 
(ще з косою, схожа на Наталку Полтавку), світлоокий і 
такий «усілякий» Станіслав Тельнюк...1 [...]

І наша ностальгія за початком 60-х -  це ностальгія не 
тільки за молодістю, за ренесансом «відлиги», але й за 
єдністю наших спільних шістдесятницьких зусиль, за 
найпершими словами дружби і першими поглядами лю 
бові 2, -

напише вона тепер, коли потьмянів «ярмарок чудес», 
«збулося л іто » і настав час хіба що заздрити тим, хто ро
бить свої власні відкриття там, де для поетеси «вже т і
льки тихе блаженство повторення» у звичному щоден
ному бутті.

...Ну й що, коли життя таке одноманітне і сіре? Ну 
й що, коли довкола зневіра, бо «ке виходить час із 
ш оку»? Ну й що, коли літо, що раніш «збулося », тепер 
вже «вм ерло», а « від ілюзій спалено м ост и», й ж ін
ка оця, господиня на *свят і вигнання» — в «осіннім 
цвіту»? Прийміть, панове, її запрошення -  аж ніяк не 
нав’язливе, адресоване тим лиш, хто почувається не 
зайвим на «ярмарку чудес», хто серед зітхань та на
рікань здатний почути ще « концерт для скрипки, дощу 
і цвіркуна» — і завітайте на « вечірку у старій винарні» з 
вином у тонких кришталевих келишках і при заду
шевній розмові.

Або, ліпше, на *чайну церемонію» у затишну її 
оселю -  при мерехтливих свічах у старовинних кан
делябрах і срібній тиші, в атмосфері таємничості, 
бо десь там, по кутках, ховаються у  скрадливих т і
нях добрі феї й лукаві гномики, десь там, у сусідній 
кімнаті, прошурхотить важкими шовками довга су
кня оспіваної поетесою принцеси, а чи ж і самої го
сподині цієї незвичайної домівки. І хто скаже, чия вона 
насправді, та тьмава сукня, коли казка і дійсність пере
плелися й творять оту єдино можливу поетичну реаль
ність, яка тільки і може зродитися в уяві Ірини Ж илен-

1 Жиленко І .  Н ото  їегіепз // Сучасність. -  1997. -  № 10. -  С. 21-22.

2 Там само. -  С. 26.
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ко — і нічиїй більше — десь поміж «явою і сном». І відсту
плять минущі клопоти, й подаленіє все дрібне та суєтне, 
і зродиться у душі відчуття повноти усього сущого - то
го, що від Бога. Дарма, що часом у неї, поетеси (а може, 
в самої Поезії?), « лице в сльозах» і усміх, той неповтор
но іронічний усміх, нерідко пробивається «крізь плач», і 
смуток править їй «нині за дитину»... А ле  можна почути 
крізь той смуток і рятівне зітхання: *Та, слава Богу, -  є 
іще краса...»

І запросини ці -  до чару краси, до задушевної розмо
ви, до розкошування спілкуванням. А  ще -  Словом. 
Тим, що на межі реального й нереального, справдешньо
го й зумисного, вигадливого.

...Але стривайте, яка ж вона насправді, ця жін- 
ка-поетеса -  не з юрбищ, а з дому, із черги, із гряд
ки — « з  усіх майданів вт ікач» — на зламі двох століть, у 
розламі звичних реалій і людського духу? Елегійна та 
іронічна, усміхнена і печальна, зневірена й довірлива, 
безтурботна і саркастична, наївна і прозірлива, проста й 
парадоксальна?..

С. Антонишин свого часу запитувала:

То хто ж вона, Ірина Жиленко: весела химерниця чи 
глибокий, тонкий філософ, вічне дитя («з  поведінки й 
арифметики в нас по двійці все життя») чи страдни- 
ця-мати, безсонна Кассандра, схилена над дитячою ко
лискою? І хто вона за стилем своєї поезії: прихильниця 
сучасного бароко, де все урочисто, сонячно, де найулюб
леніші кольори — золотий, синій та багряний, де контра
стують не біле й чорне, а кольорове й сіре, де серед усіх 
звуків владарює дзвін -  від затишно святкового пере
дзвону кришталю до гіркого сполоху тривоги? А  може, 
вона, як небезпідставно вважають окремі критики, спо
відує химерний стиль у поезії (за аналогією до химерно
го роману чи повісті)? Досить назвати поеми «Городок у 
табакерці», «От історія — так історія», «Місяць на золо
тій нитці» та ще цілу в’язку окремих «казочок» і «пісе
ньок», щоб переконатися у справедливості такого твер
дження 1.

1 Антонишин С. «Н е розбийте мій ліхтар...» // Київ. -  1991. -  
№ 6. -  С. 130.
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Одне слово, вона була й залишається загадковою. 
Власне, як і кожна жінка. Як сама Поезія. Як життя. 
А  тим -  і притягальною. І  неповторною. І цілющою 
для небайдужої душі.

...Хай ми старіємо, але все одно — які ми всі гарні! Ж ит
тя вислизає з рук, бо й руки вже, як чужі, і життя теж 
чужіє, і, бува, відчуваєш себе на чужині. Але... тримай
мось, друзі мої -  шістдесятники! Щ о б там не казали не
други, ми не марно прожили роки. І я теж (хоч і камер
на, і аполітична) достойно прожила і свою романтичну 
юність, і чесну трудову зрілість. Гідно проживу і муд
ру чистоплотну старість -  теж трудову. Спочинемо -  
там...1.

А  поки що рефреном звучить у тихій самоті: « Наворо
жи мені, осінь // мудре нат хнення!».

1 Жиленко І. Ното їегіепз // Сучасність. -  1998. -  № 10. -  С. 55.

ХУДОЖНЄ ОРКЕСТРУВАННЯ 
БУДЕННОСТІ:_______________

баладний вектор 
Івана Драча

За енергією шукань, розгоном випе
редження і садизмом самозміни Іван 
Драч -  явище небувале в усій українсь
кій поезії.

І. Дзюба

Іван Драч -  поет, перекладач, кіносценарист, дра
матург, громадський діяч -  без перебільшення, став сим
волом своєї доби -  часом викличним, непередбачуваним, 
часом суперечливим, але незаперечним і непохитним. 
Бо суть, власне, не в тому, чи ти сумнівався і жодного 
разу не помилився, а в тому, чи справді шукаєш істини, 
тобто, чи йдеш обраною дорогою.

Дорога Івана Драча пролягла крізь романтичні споді
вання та катастрофічні буревії епохи, в якій « ракета по
вінчана з „Маніфестом" *, а сама Земля «аж  заточуєть
ся» від «заліза на лютій орбіті». Звідси -  стільки у його 
Слові парадоксів і дисонансів, стільки запитань і відпо
відей, запитань без відповідей...

Звідси -  не так чемне привітання, як виклик зухвало
го неофіта X X  століттю:

Хай же прийме шалений вік
Мій вогнистий,
мій спраглий «добридень!»1,

( « Етюд на добридень» )

1 Драч І .  Вибрані твори: В 2-х т. -  К.: Дніпро, 1986. -  Т. 1. -  С. 41. 
Далі до творів, цитованих за цим виданням, у дужках подаватимемо 
том і сторінки.



362 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

який зовсім не передбачає згідливого поклону, а рад
ше вимогливе запитання:

Таємнице буття -  моя болісна рано,
Прадавній мій зболений кореню, де ти?

(«Таємниця буття», Т. 1, С. 257)

«Навіщо я? Куди моя дорога?..»
Сформульоване так категорично запитання (у  низ

ці інших запитань) не тільки персоналістського, а й су
спільного та — ширше — філософського звучання — потре
бувало такої ж чіткої відповіді. А ле  пошук її, як і пошук 
істини -  завжди вимірюється довжиною у ціле творче 
життя: така вже доля кожного поета, що заповзявся 
осягнути філософський вимір буття.

Однак зухвалій, надто « сократівського закрою» мо
лодості здається, що всі -  навіть найскладніші — відпо
віді «леж ать» десь зовсім близько і, вирушаючи в до
рогу ( «д о  правди, до суті ж и т т я»), варто лише постави
ти собі мету й бути готовим «згор іти» у  кратері намірів 
та амбіцій.

Почуття гарячої причетності до всього, що оточує 
(критика означила це як « планетарну причетність» ) ,  — 
чільна риса молодого Івана Драча, який ще ідеалістично 
вірить у те, що Слово може змінити світ. Власне, ця при
четність залишилася з ним назавжди -  надалі вже не як 
виклик долі і відгук серця на актуалізми дня, а більше 
як випробування цієї долі.

...А почалася та дорога у селі Теліженці на Київщині, 
коли 17 жовтня 1936 р. у родині робітника радгоспу 
народився хлопчик, якого нарекли Іваном. Виклично 
жовто-золота осінь, в яку йому випало прийти у цей збу
рений світ, наклала свій поетичний відсвіт на всю пода
льш у долю, яка засвітилася символами сонця, що « зав
жди серця варт е», доста креативного соняшника, що 
провокує на найнесподіваніші асоціації, гарячої пізньо- 
осінньої калини, цієї « аристократки з репаним корін
н ям », що напуває те серце терпкою синівською любов’ю 
до рідної землі.
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Філологічно-поетичне чуття довколишнього, міцно 
заґрунтоване у фольклорну стихію, притаманне юнако
ві, втім, не одразу привело його до Парнасу. По закін
ченні середньої школи у райцентрі Тетієві викладав ро
сійську мову та літературу у  семирічці сусіднього села, 
працював якийсь час інструктором Тетіївського райкому 
комсомолу, з 1955 по 1958 рр. служив у лавах Радянсь
кої Арм ії. І тільки 1958-го вступив до Київського дер
жавного університету, адміністрація якого незабаром 
«побачила» у виклично налаштованому незалежному зу
хвальцеві «ворожі настрої» і руками ревних охоронців 
ідеологічної «чистоти» вижила його зі студентської 
лави. Тож завершувати вищу освіту довелося заочно 
(1962), а також потвердити свою мистецьку заангажова- 
ність дипломом Вищих сценарних курсів у Москві 
(1964), куди його «заманив» загадковий світ кіно у його 
довженківському поетичному психотипі. Щоправда, не 
зайвою, а, навпаки, корисною виявилася і короткотри
вала, у проміжку між  двома дипломами, робота в редак
ції «Літературної газети» (1961-1962; з 1962 -  «Л ітера
турна Україна»), конструктивну ш колу якої пройшла 
тоді більш ість з-поміж шістдесятників.

Далі пані Фортуна вже стрімко «м ітила» поважними 
віхами біографію амбітного поета, який кинув їй зухва
лий виклик уже однією з перших своїх публікацій: це 
була славнозвісна, відразу й назавжди зафіксована в по
етичних літописах публікація 1961 р. в «Літературній 
газеті» феєричної трагедії «Н іж  у сонці» (далі вона жан
рово означувалася автором як трагедія): спричинивши 
збурення у літературно-мистецькому середовищі, цей 
твір одразу ж і зайняв своє поважно-хрестоматійне, а 
нині сказати б, і почесне місце в усіх історіях українсь
кої літератури X X  століття. І то не тільки як факт не
ординарної з ’ яви поезії нового художньо-стилістичного 
звучання, а й як факт стрімкого й успішного входження 
неофіта-шістдесятника в саму цю літературу, знекровле
ну тривалими «вправами» соцреалізму.

Власне, Іван Драч так само стрімко, на високих гро
мадянських регістрах, піднімався і на всі щаблі своєї кар’ 
єри: 1987 р. він очолив Київську організацію СПУ, у 
1989 р. — став головою Народного руху України за пере
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будову, у 1990-му -  народним депутатом України (вибо
рював депутатський мандат протягом кількох скли
кань), з 1991-го -  головою ради Товариства «Україна», 
із серпня 1992-го -  головою Української всесвітньої ко
ординаційної ради, з листопада 1995-го -  головою прези
д ії Конгресу української інтелігенції.

А ле  все це сходження до успіху почалося таки з виру
вання суспільних настроїв початку 60-х років минулого 
століття: із Клубу творчої молоді, мистецьких вечорів за 
участю найширших прихильників «свіжого слова», що в 
атмосфері хрущовської «в ідлиги » відповідало найсміли- 
вішим -  як на той час -  сподіванням на оновлення суспі
льства та відродження національного духу українства.

Те піднесення, що його принесли з собою шістдесят
ники, зокрема їхнє «поетичне крило», можна порівняти 
хіба з цунамі, коли одним емоційним поривом, сплавле
ним із наснаженим словом, як потужною хвилею змива
лися всі дотодішні (чи майже всі) стереотипи, задавнені 
переконання, побоювання, душевні скніння. Саме т іль 
ки Симоненкове: « Народ мій є! Народ мій завжди 
буде! // Н іхт о не перекреслить мій народ!» перелицьо
вувало примасковані з вивороту людські душі, вселяло 
віру й упевненість, відроджувало людську й національ
ну гідність.

І коли явився українському світові «баладний» Драч 
зі своїми натхненними одами будню, в якому доостанку 
розчинялося людське життя і в якому, власне, й закодо
вано чи не весь зміст і мету людського перебування на 
землі, ця «партитура» сьогодення заторкнула майже 
кожного, хто не страждав на естетичну й емоційну глу 
хоту, хто прагнув відтанути серцем після крижаної доби 
недавнього сталінізму.

І. Денисюк, львівський ф ілолог і свідок народження 
«епохи шістдесятництва», відтворюючи атмосферу во
яжів до Львова столичних поетів, які зривали лавину 
оплесків у тих, хто готовий був стояти по 4 -5  годин у 
переповнених залах, так описував у  листі до М. Коцю
бинської свої враження від зустрічі з кумирами-тріум- 
фаторами:

...Блідий, нічим не вражаючий від першого погляду
Іван Драч мусив знайти сили, щоб не збліднути у тіні
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своїх попередників. Його поезія в його читанні нагаду
вала цілий ряд несамовитих візій. Якийсь чарівник по
зривав усі барви з квітів, з веселки, потовк усі кольорові 
скельця, змішав усе це в якомусь водовороті, а потім ве
ликим пензлем мочав у ті барви і ефектовними, сміли
вими, небаченими мазками творив. І як творив! Заплю
щивши очі, бачилося ті барви, вони проникали через 
замкнуті повіки, вони творили образи, в яких сміялися 
барви небувалою свіжістю, переливалися, жили, говори
ли, співали. Осінь, дві сестри під хатою, гуси, соняшни
ки [...] Скільки величних моментів, скільки пережито, 
передумано, які букети барв! А  коли я відкрив очі, вже 
не було за кафедрою блідого і лисого, в окулярах, хлоп
ця, там стояв на одній нозі і золотисто і сонячно сміявся 
найпоетичніший соняшник і повертався тільки у той 
бік, де сонце і краса.

Щ е довго після від’їзду тих хлопців Львів не міг за
спокоїтись, а їхні вірші пішки ходили по вулицях Льво
ва і перелітали з уст в уста...1

А  ось спогад актора Львівського театру ім. М. Занько- 
вецької, заслуженого артиста України, а тоді студента 
Львівського університету ім. І. Франка:

Іван Драч виступав після Миколи Вінграновського, і ко
ли йшов до трибуни -  спіткнувся, там є таке невелике 
підвищення, якого Іван не помітив. Але вийшов із ситу
ації, зажартувавши: «От бачите, як небезпечно виступа
ти після Вінграновського». Драч читав свої прекрасні 
балади, ніби дуже прості: звичайні життєві ситуації слу
гували їм за мотив. А ле трактування, поетична напруга, 
мислення, метафорика були виключно свіжі і несподіва
ні. Мене особливо вразив вірш про українське кіно -  про 
білого коня, який щоночі йде із Москви, від могили 
Довженка в Україну. Білий кінь українського кіно. 
Вірш було присвячено Миколі Вінграновському. [...] Л і
тературний український ставок, порослий ряскою одно
манітних тропів і фігур, прорвало [...] Струмені свіжої 
думки, нової образності, чиста вода правди сполохали 
сонних гусей...2

1 Цит. за: Коцюбинська М . Із книги споминів // Кур’єр Крив
басу. -  2003. -  Жовт. -  С. 183.

2 Цит. за: Ільницький М . Літературний Львів і шістдесятництво // 
У  вирі шістдесятницького руху. Погляд з відстані часу / Ідея видання 
та впорядкування В. Квітневого. -  Львів: Каменяр, 2003. -  С. 127.
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Іван Драч, який є не тільки визнаним поетом-рефор- 
матором, а й талановитим літературним критиком, до
тримується думки, що «по творах письменника можна 
простежити основну болісну лінію  розвитку його творчо
го д ух у »1 -  власне, такий принцип поступального руху й 
покладено в методологію дослідження творчості самого 
поета 2.

Майже щодва роки виходить нова поетична книжка: 
«Соняшник» (1962), «Протуберанці серця» (1965), «Б а
лади буднів» (1967), «До джерел» (1972), «Корінь і кро
на» (1974), «Київське небо» (1976), «Сонячний фенікс» 
(1978), «Сонце і слово» (1979), «Американський зошит»
(1980), «Ш абля і хустина» (1981), «Драматичні поеми» 
(1982), «Київський оберіг» (1983), «Соняшник» (1985), 
«Теліж инц і» (1985), «Вибрані твори в двох томах» 
(1986), «Храм  сонця» (1988). І далі: «Вогонь з попелу. 
Поезії (3  шістдесятих -  у  дев’ яності)» (1995), «Противні 
строфи» (2005), «Б ерло» (2008) та ін. -  і цей хроно
метраж переконливо засвідчує стабільну присутність 
поета на українському літературному полі, показує роз
гортання його художньо-стильової палітри.

Окрім того, перу Івана Драча належать такі книжки: 
збірник кіноповістей «Ід у  до тебе» (1970), збірник ста
тей, есе і нотаток «Духовний меч» (1983), написана у 
співавторстві з С. Кримським та М. Поповичем біогра
фічна повість «Григорій Сковорода» (1984, серія біогра
фічних творів «Уславлен і імена», випуск 60).

« П оезія -  келія чи величезний світ  сучасності?» -  
перепитував Іван Драч у відповідь на запитання одного з 
кореспондентів і уточнював свою позицію ще одним за
питанням:

Навіщо таке протиставлення? Адже в келії скромного 
відлюдника може просторіше поміститися величезний, 
дзвінкий і гамірний світ сучасного життя, аніж в шале
них ритмах якого-небудь віршомаза, який встигає від
гукнутися на кожен парадний пчих. Адже той же відлю
дник лікує душу світу -  не забудем тільки, що він перед

1 Драч І .  Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. -  К., 
1983. -  С. 285.

2 Ільницький М . Іван Драч: Нарис творчості. -  К.: Рад. письмен
ник, 1986.- С .  11, 12, 14.
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тим, як заховатися у своїй самотності, мусить сходити 
світ вздовж і впоперек. Не будемо стояти на заваді тако
му відлюднику, -

розмірковував поет, декларуючи свою інакшість:

Що стосується особисто мене, то я весь відкритий вітрам 
сучасності. Інколи лаю себе навіть, що занадто багато 
пісків од тих вітрів навіяло. Пора б позачиняти трохи і 
ворота, і віконниці, і двері. Часто від багатьох і далеких 
мандрівок мало що залишається, а від поїздок близьких 
і заглиблених -  все в душі. Хочеться поєднати в серці 
справжню увагу до проблем часу і до долі «тітки Дарки» 
(Твардовський). Намагаєшся драматично аналізувати 
життя, катуєшся в чагарниках самоаналізу. І так важ
лива творча безжальність до самого себе, а ще біль
ше -  творча увага до праці твоїх далеких і близьких 
колег у літературі 1.

Саме збірник літературно-критичних статей та есе 
«Духовний меч» дає певне уявлення про його погляди на 
природу художньої творчості, основоположні «точки 
опори» світоглядних засад творця, без яких він не може 
співвідносити себе зі світом.

« Сходити світ  вздовж і впоперек» Івану Драчеві, без
умовно, пощастило -  як і відкрити себе «вітрам сучасно
сті» у різних посадових і громадських іпостасях. Адже 
« гн іздо із споришу» , що його романтично «мостив» ран
ній Драч, мусило пройти перевірку часом — і тестувати 
його життя.

Ситуація «накинутої» історією відповідальності укра
їнської творчої інтелігенції в посткомуністичному суспі
льстві, що її афористично сформулювала Л . Костенко: 
«К уди подітись від політики? Залізла в душі нам по л і
кт ики », коли найкращі сподівання розбиваються об 
«виш кір» реальності, досить відверто прокоментована 
Іваном Драчем: « Сенс переламується і виламується 
зміст  //І  вивертаються нутрощі, сміються з на с». Са
ме ця ситуація, можна сказати, й розмежувала україн
ське шістдесятництво, яке стало прообразом суспільних 
перемін, — на тих, хто активно влився в демократичні 
державотворчі процеси, як, скажімо, Іван Драч чи

1 Драч І. Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. -  
С. 247.
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І. Дзюба, й на тих, хто «вглибив» себе лише в художню 
творчість, як-от В. Шевчук чи М. Вінграновський.

Іван Драч -  людина публічна, суспільно заангажова- 
на. Один із лідерів демократичного руху України, бага
торічний голова Конгресу української інтелігенції, один 
з-поміж тих, хто стояв біля витоків Народного Руху 
України (Н Р У ) -  першої офіційної української антира- 
дянської організації, він чимало зробив для повернен
ня народові його національної гідності й культурної 
пам’яті, для розбудови державності.

Як поет і публіцист він, безперечно, має свою шкалу 
моральних цінностей, свій власний досвід, власні спо
стереження, ілю зії й розчарування, що прочитуються як 
у його публічних виступах, так і в рядках поезії остан
нього десятиріччя.

Речник молодої української демократії, Іван Драч по
стійно акцентує на консолідації української інтеліген
ції, звертається до уроків Української народної респуб
ліки , українських визвольних змагань 1917-1921 рр1. 
Постійні апеляції до держави -  як віра в її  потенційні 
спроможності:

Сама інституція держави придумана народами і націями 
для того, щоб утілювати загальну волю до самозбере
ження, що неможливо без державного піклування про 
культуру й духовність, про розум, душу і гідність спіль
ноти. Доки суспільство до своєї, ним самим організова
ної сили -  тобто до держави висуває категоричну вимогу 
розвивати науку, культуру, освіту, мову, шанувати віру 
і звичаї нації, доти ця людська спільнота життєдайна. 
Доки вона оцінює придатність своєї влади за цією мір
кою, нація має перспективу 2.

Цей шістдесятницький романтизм у публічній д іяль
ності, актуалізований самою історією, побивається по
етовим словом, яке посилається серцем як влучний по
стріл в ілю зії. Адже як поет він розуміє: « Романтичні 
замки будуємо з диму. // І  димом розвіємось. Розст ріля
ні сльозами*. І переймається емоціями: « І  таке затяж
не педантичне знаття // / надсадний такий урок*.

1 Драч І .  Уроки Української народної республіки // Л іт. Україна. - 
1998. -  26 лют.

2 Драч І .  Інтелігенція і вибори // Літ. Україна. -  1998. -  26 бер.
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Це -  пізній Іван Драч у своїй поетичній іпостасі. Г ір
ко-іронічний, часом глибоко саркастичний. Однак у  цій 
добі превалює Іван Драч -  публіцист, Іван Драч -  речник 
молодої української демократії, яка важко, надсадно 
здобувається на гіркий досвід, отримуючи жорстокі уро
ки. Його виступи та статті виокреслюють особистість, 
становлення якої припало на 60-ті роки минулого сто
ліття.

Він заявляє:

Кожна нація з гордістю показує вірчі грамоти свого нау
кового інтелекту як право на місце у вищому світовому 
товаристві, не цураючись при цьому ні пафосу, ні пате
тики, ні самореклами. Українство напевне має таку вір
чу грамоту, от тільки ця грамота наша чи десь пропала, 
як за Гоголем, чи не потрібна нам

Виступаючи проти «політичного парубоцтва і маро
дерства», «патріотичного чублення», яке «вже не ви
кликає нічого іншого, крім презирства, і не обіцяє під
тримки останнім з хуторян*2, Іван Драч висловлює волю 
не тільки к іл  інтелігенції, а й широких мас насе
лення -  тим-то його слово тут гостре й відверте. Він бу
ває й різким:

Мільйони сучасників і нащадків мають право найсуворі- 
шого осуду і присуду тим, хто береться визначати їхню 
історичну долю, не замислюючись, що це таке і як по
трібно діяти 3.

В останнє десятиріччя X X  ст. в ньому превалює не 
митець, внутрішньо вільний від цензури й самоцензури, 
а політик дипломатичного штибу, який виважує кожну 
мовлену фразу, в чому сам і зізнається:

Мені не раз дорікали і дорікають за політичну помірко
ваність. Пояснюється вона просто. Я не хочу, щоб дозрі
вали і перезрівали грона українського гніву і знову стру
мували українськими сльозами і кров’ю 4.

1 Там само.
2 Драч І. Національна консолідація історично неминуча // Літ. 

Україна. -  1998. -  12 листоп.

3 Там само.
4 Драч І .  Інтелігенція і вибори // Літ. Україна. -  1998. -  26 бер.
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Звісно, доповіді на Конгресах української інтеліген
ції, виступи в парламенті чи навіть у пресі -  це консолі
дуючі заклики й апеляція до влади, як того вимагає по
сада й конкретна історична ситуація. Тому маємо мож
ливість звернутися і до поезії останнього періоду. Саме у 
віршах виявляється та розкутість думки й мислення, 
якої офіційна особа часто не може дозволити собі виго
лосити з трибуни.

Отже, те, що залишається поза рядками промов і ви
ступів, емоційно проривається у Драчевих поетичних те
кстах, нерідко сповнених іронії, а то й убивчого сарказ
му (йдеться про поезію його «політичної доби»), тоді 
як у публіцистичних виступах він більш  заангажова- 
ний політичною етикою й зобов’язаннями, стиснутий 
обов’язками й специфікою тих політичних чи громад
ських інституцій, від імені яких виступає.

Паралельні дискурси -  публіцистично-декларативний 
та поетично-сповідальний -  часто виявляють глибокий 
внутрішній конфлікт. Оскільки роль індивідуального 
мистецького голосу в Івана Драча пізнього періоду дещо 
«стерта» активною політичною діяльністю, спостеріга
ємо, по суті, витіснення художньої органіки із поетичної 
палітри: на другий, поетичний дискурс значною мірою 
«накладається» специфіка першого, а часом і зовсім по
глинається ним.

Я п’ять років займався політикою 
І став дурнішим у п’ять разів -  
Проспиртований злободенною пліткою,
Я ще й досі не протверезів...
А  в такій неймовірній спиртовості,
Хоч тебе вже вітають світи,
Дуже легко слизатись на совісті,
Дуже тяжко по правді іти...1

-  щиро зізнається поет і політик Іван Драч, що зсере
дини відчув на собі всі ті суперечності, як і ставить перед

1 Драч І .  Вогонь з попелу. Поезії (3  шістдесятих -  у дев’яності). -  
К.: Рада, 1995. -  С. 106.
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митцем «ходіння у владу», адже у складних реаліях « се
бе тримати — щ онайваж че».

Катарсисні мотиви, що зазвучали у Драчевій поезії 
на переломі тисячоліть, не стосуються сумнівів щодо 
обраного ним на початку 60-х років ш ляху: вони всу
ціль спрямовані проти самої абсурдності української 
політики:

Дурна політика. Я знаю
Її лисичого хвоста.
Я наступив на хвіст той скраю.
Мене він в смерть позаміта.

І ще:

Дурна політика. Ніколи 
Нікому я не підхлібив.
Мої приколи і проколи 
Вартніші всіх дурних лобів.
Це пійло пив я. Повертаю.
Не мій це хліб. Не тих умів.
Дурна політика. Картаю,
Бо мудрої, мабуть, не вмів

Саме тепер поет виявляє «творчу безжальність» до 
самого себе, задекларовану у 80-ті роки минулого сто
ліття. Відчута ним раніше «...нагість слів. Така газетна 
і така солона...» набирає іншого звучання й інших 
контекстів.

Вдаючись до художніх засобів важкої іронії, навіть 
сарказму, поет зчаста карнавалізує свої «політичні ві- 
з і ї» ,  театралізуючи національну драму з допомогою кар
навальної поетики сміху і кпину:

Президент за президентом -  президентів ціла тьма.
Треба ще якогось -ента, та народу вже нема.
В Корпорації стагнації, лиш влучи один момент,
Є реформи для проформи — є для форми президент.

* Драч І. Сторінка поезії // Літ. Україна. — 1996. — 17 жовт. — С. 3.
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Лауреат лауреата на лауреаті догани -  
І не знайдеш ти баскішого і дурнішого коня. 
Графоманською дорогою без поразок і без втрат 
Графоман для графомана -  завжди Граф Лауреат.

Академік академіка так бундючно велича,
Стільки сяє академій -  в дупі вже горить свіча!
І, засвічений, засмічений серед академічних звань,
Я іду студентом вічним в пекло сміху і повстань.

Та й мене вже в академіки -  хоч ридай, а хоч вважай -  
В Аргентині висувають із провінції Хайфай.
І совою набундючиться повна мудрості душа,
І тоді спалю я гонором цього дикого вірша

(  «З е т р е г  і і г о »  )

Саме в таких поетичних інвективах, що нагадують 
«важкий метал», пізній Іван Драч нагадує нам раннього 
Івана Драча, тільки тембр і забарвлення поетичного 
голосу -  різні.

«Помаранчевий дискурс», започаткований Іваном 
Драчем на початку 60-х років минулого століття, роз
гортався від «Музичного етюда» з посвятою І. Дзюбі 
(зб. «Вогонь з попелу», 1995), датованого поетом 1962-м, 
де «Помаранчева стигла палітра // Горизонту вина по
дає» -ч ер ез  рядки: «Т воє  чисте, густе, провітрене, // 
Помаранчеве серце т воє» -  до «оранжевого шептання» -  
через « П оезіє, сонце моє оранжеве» («Балада про со
няш ник»):

Дивлюся зорям в мерехтливі вічі,
В оранжеве шептання: «Поспішай!»

( «Н іж  у сонці», Т. 1, С. 124)

Цей шістдесятницький «помаранчевий дискурс» не 
вибухнув на початку X X I століття таким потужним нео
романтичним збуренням, як це можна було очікувати. 
Однак попри весь сарказм, іронію та самоіронію остан
ніх років у творчості поета переважає державницька ві
ра в майбутнє України:

1 Драч І .  Вогонь а попелу. Поезії (3 шістдесятих -  у дев’яності). -  
К.: Рада, 1995. -  С. 85.
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Кругом будується біда.
Збудується, держава буде...
І празником повстане будень,
Над всі приниження й труда *.

( «Кругом будується біда» )

Так само щедрою на здобутки є кінематографічна сто
рінка творчої діяльності Івана Драча. Він — автор сценарі
їв фільмів: «Криниця для спраглих» (1964), «Камінний 
хрест» (1968), «Ід у  до тебе» (1971), «Пропала грамота» 
(1972), «Д ід  лівого крайнього» (1974), мультф ільму 
«К ри ла », «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1983), 
«Мама рідна, любима» (1986, у співавт.), «Вінчання зі 
смертю» (1992, у співавт.), «Таємниця, забрана Чингіс- 
ханом» (2001, у співавт.) тощо. Автор спогадів про 
С. Параджанова «Трагічна квітка» (див.: Сергій Пара- 
джанов. Злет. Трагедія. Вічність. -  К ., 1994). Очолює 
Меморіальний фонд І. Кавалерідзе. Самому ж Івану Дра
чеві присвячено телефільм Р. Сфименка «Іван Драч. 
Кредо» (1990).

З-поміж нагород, якими відзначено здобутки митця й 
громадського д іяча— за збірку поезій «Корінь і крона» 
(1976), Державна премія СРСР, (1983), орден князя 
Ярослава Мудрого V  ступеня (1996), звання «Герой 
України» (2006) та ін.

«...А в слові вибухне усе!»
Мабуть, ніхто так виразно не окреслив місце свого 

сучасника в реаліях другої половини X X  століття, як це 
зробив Іван Драч -  великий бунтівник у  царині тради
ційних художньо-образних засобів, творець парадоксів 
та інтелектуалізмів, поет, який на повен голос заявив 
свою *причетність планетарну» і водночас зумів, як 
ніхто інший, «вписати» у світовий поетичний космос 
українську душу у її часто трагічних метаморфозах, 
спровокованих суперечливим часом.

Якщо темпоральність Л . Костенко, найбільш углиб
леної з-поміж представників покоління шістдесятників 
в онтологічні пракорені буття українства -  у межах

1 Там само. -  С. 105.
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антитези мить-вічність, то темпоральність Івана Драча, 
попри планетарність голосу, відображає алгоритм су
часної йому епохи й здебільшого «урамкована» в межі 
одного, присутнього в індивідуальній долі поета, століт
тя. Навіть тоді, коли поет проголошує: «А  день який роз
котистий стоїть. //А  я у нім, як в золотому кухлі, // 
Стою на дні усіх моїх століть» .

Причому, ця темпоральність має переважно й персо- 
налістський вимір, зосереджена на проблематиці люди
ни, оскільки вимір космічний занадто абстрактний для 
антропологічних рефлексій, час у  ньому стиснуто до 
неймовірно малої величини, адже «ст оліт т я  -  змор
шка на чолі Зем л і». Сучасність — ось його темпораль- 
ний маркер.

Саме «розкотистим днем », «золот им кухлем », пов
ним сподівань, бачився українським шістдесятникам 
початок їхньої обнадійливої епохи.

Власне, ця задекларована поетом позиція перебуван
ня «на  дні [ . . . ]  ст оліт ь», що відсилає дослідника до іс
торіософського дискурсу поета, насправді не є активним 
«спостережним пунктом», фокусом бачення пекучих 
проблем сьогодення, а більшою мірою допомагає лише 
виразніше й гостріше відчути цей «розкотистий день» у 
всіх його суголоссях і дисонансах. Намагаючись глибше 
збагнути сучасність -  «не як якийсь універсальний стан, 
а як момент руху істор ії»1, поет намагається «розщепи
ти» цей доста динамічний момент як атом людського 
буття і, як живий кристал, роздивитися його зусібіч 
на сонячному промінні, аби заграв він перед нами усіма 
чудодійними відтінками. Т ільки синонім тому момен- 
ту-атому -  будень: на нього, як на чудодійну нитку, на
низується людський досвід.

Проте не можна однозначно твердити, що Іван Драч у 
своєму оркеструванні сучасного йому будня (часто у йо
го небуденних, радше метаморфозних проявах) послуго
вується, так би мовити, виключно свідомістю буденнос
ті: він її всіляко охудожнює, метафоризує, інтелектуалі
зує, зрештою, ошляхетнює, тим самим розцвічуючи

1 Ільницький М .  Іван Драч: Нарис творчості. -  К.: Рад. письмен
ник, 1986. -  С. 99.
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всіма барвами, тонами й півтонами, ускладнює парадок
сами, запитаннями й несподіваними відповідями. І все 
це злагоджено «працює» на надмету: «підірвати» це по
няття зсередини самої семантичної суті, що передбачає 
усталену звичність, одноманітність і, зрештою, сірість.

Отже, вибудовується такий ряд:
Іван Драч -  і метафоричність.
Іван Драч -  і інтелектуалізм.
Іван Драч -  і парадоксальність.
Іван Драч -  і домінантна для нього солярна символіка.
Парадоксальність «раннього» Івана Драча, попри 

спонтанність вислову, цілком надається до означення 
«експериментальна» і наче випробовує межі сприйняття 
читача, готує його свідомість до подальших експеримен
тів у поезії, що визрівали в українській художній свідо
мості й були розгорнуті в наступні десятиліття в кращих 
зразках національної поезії.

Усі ці характерологічні ознаки Драчевої поетики вже 
хрестоматійно засвоєні нами. Як і те, що художня паліт
ра цього майстра слова пронизана естетикою новиз
ни -  хоч би як банально це звучало.

Тому ці параметри художньої образності можна під
сумувати таким чином:

Іван Драч -  і виклик.
Виклик буденності. І — парадокс! — пієтетне схиляння 

перед цією буденністю у всьому її розмаїтті, довжиною у 
людське буття, оскільки життя пізнається тільки у «фо
рмах ж иття».

Амплітуда « повсякденної буденност і» Івана Драча-  
а саме у її розширенні полягає художня креативність по
ета -  від сільського обійстя, де чорно гарують «Кричев- 
ські з порепаними ногами» -  до безмежжя Всесвіту, бо й 
там знаходить свій тріумфальний «притулок» земна лю 
дина, якій вже затісно поміж переораних меж чорнозе
му, в « мелодіях кропу», в «мелодіях гички » і навіть се
ред «оркестру м ікрочаст ин». І саме це «верховіття» ге
роїзму й пожертви змушує її  пильніше вдивлятися в 
буденний вираз земного.

Така широка амплітуда реального будня дає поетові 
можливість, відкинувши «ледачу простоту», випробову
вати різні стильові «техніки художності», як і апелюють
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як до чуттєвої, так і до логічної сфери сприйняття, збу
рюючи асоціативну та інтелектуальну сфери уяви.

Ц я абсолютизована новизна космічного осягу люди
ни, розбиваючи капсулу буденності, розмикає художню 
свідомість у  Всесвіт, наповнюючи її відчуттям космічної 
спорідненості й ні з чим незрівнянного масштабу буття. 
Тим-то наскрізь «просонцене» слово Івана Драча не мог
ло не торкнутися космічної теми.

Солярна символіка поета, закорінена певним чином у 
барокову свідомість (на рівні архетипів), живлячись фо
льклором та нестримною поетичною уявою, органічно 
занурилася у символіку космічну, яка, своєю чергою, 
відлунює « клекотом сонця».

Космічна тема, що її  Іван Драч намагається «освоїти» 
не лише на рівні риторики, а й на рівні наближення до 
самої загадки буття як метафізичної проблеми, -  наскрізь 
антропоцентрична, перейнята відчуттям того, що розу
мною «душ ею» світобудови була й залишається людина:

Центр Космосу -  Земля,
Бо на Землі живе Людина.

(«Спрага», Т. 1, С. 51)

Людина постає тут не тільки активним перетворювачем 
світу, а й водночас і носієм ідеї вищої «влади» -  космосу. 
Таку позицію А . Ткаченко називає навіть не стільки гео
центричною, скільки гомоцентричною, гуманістичною 1.

Однак при цьому антропоцентризм Івана Драча має 
як персоналістський, так і загальноонтологічний вимір. 
На першому рівні поетове слово перейняте проблемати
кою людини як індивідуальності -  ї ї неповторності, са
модостатності. На другому -  ця проблема розмикається 
у Всесвіт, у загальні закони світобудови, дещо романти
зовані поетом: адже незаперечним центром цього Всесві
ту залишається для нього Земля -  і це можна зрозуміти 
як позицію людини-творця, перетворювача світу. Водно
час епіцентром онтологічного простору для нього завжди 
залишається сучасність — навіть тоді, коли у ньому пов
ноголосо звучать «голоси інтелекту» з минулого.

1 Ткаченко А . Іван Драч: Літературний портрет. -  К.: Дніпро, 
1988. -  С. 53.
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Саме це останнє -  найбільш потужно відчувається в 
поезії Івана Драча, поетика якого втягнута у вир науко
во-технічних перетворень, і в цьому силовому полі абсо
лютної новизни, що невідворотно тяжіє над художньою 
свідомістю, він мусить знаходити рятівну рівновагу між 
традицією і радикальним новаторством.

Йдеться, очевидно, не стільки про т. зв. моду на тему, 
скільки про намагання відчути себе часточкою Всесвіту, 
розпросторити свою спрагу новизни, почуття причетнос
ті поза межі видимого, можливого. Звідси -  таке не
стримне поривання, означене як спрага — один із ч іль 
них образів-концептів Івана Драча, у тому його ско- 
вородинівському наповненні, що його актуалізували 
шістдесятники в добу науково-технічного прогресу:

...Пожерли ми незчисленну кількість годинників [сис
тем], що крутяться, як на англійських дзвіницях, з 
планетами, а планет з горами, морями й містами, та 
однаково жадаємо -  не змалюється, а народжується 
спрага наша.

Математика, медицина, фізика, механіка, музика зі 
своїми буйними сестрами -  чим щедріше їх споживаємо, 
тим більше палить серце наше голод і спрага, а груба 
наша заскорузлість не може здогадатися, що всі вони 
служниці при пані і хвіст при своїй голові, без якої весь 
тулуб ніщо (курсив м ій -Л .  Г.)1.

Спрага пізнання, що є осердям Драчевої поетики й ім 
ператив якої втілено в однойменному творі «Спрага», 
сповненому палких «усекосмічних» інвектив у розрізі 
історичного досвіду епох і народів, у відсвіті тривоги за 
долю людства, цілковито перебуває в контексті цього 
шаленого розкручування науково-технічного «озброєн
ня» на всіх рівнях життєдіяльності -  з усіма цивіліза- 
ційними загрозами та морально-етичними проблемами, 
що звідси випливають. І водночас саме імператив спра
ги як найбільш креативний концепт людського буття дає 
можливість поетові художньо освоїти й на своєму рівні 
розгорнути таку тему космічного звучання, вперше за
явлену В. Вернадським, як напрацювання ноосфери -  
синтетичного втілення інтелектуального й ментального 
досвіду людства.

* Сковорода Г. Твори: У  2 т. — Т. 1. — К.: Обереги, 1994. — С. 337—338.
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Внутрішня (і зовнішня) позиція людини-гвинтика, 
що її культивувала тоталітарна система, духовно чужа 
поетові, несумісна з бунтарським світовідчуттям, потре
бувала сатисфакції, тим-то його «технократична» поезія 
героїзується завдяки вивищенню людини-творця. Звід
си -  пафос космічної теми, звертання до технічного коду 
доби з її  синхрофазотронами та протуберанцями.

Однак внутрішня логіка «раціоналістичного начала в 
енергетичному потенціалі» Івана Драча 1 пробуджує до 
життя не тільки пафосно-вітальні мотиви, а й мотиви 
тривожні, застережні.

Саме в силу своєї інтелектуально-розмислової основи, 
яка йшла у парі з емоційною, образно-вибуховою, поезія 
Іван Драча відобразила суперечності самої доби: проти
стояння антропоцентризму (втіленого у  кращих предста
вниках гуманістичного спрямування) та технократизму. 
Останній, навіть одухотворений поетом із позиції люди- 
ни-творця (а не сліпого виконавця, «гвинтика»), все ж 
опонує людському духові, оскільки перетворює Ь о то  за- 
ріепз на істоту, підпорядковану матеріальній меті, а не 
духовній. До того ж ця «осучаснена», урбаністично-тех- 
нократизована поезія оприявнює, так би мовити, прелю
ди застереження -  і в цій м ісії застереження Іван Драч 
почувається своєрідним деміургом.

Онтологічна парадигма, засадничо окреслена згодом 
поетом як «Корінь і крона» (назва збірки, 1984), у якій і 
відбувається вибух метафоричності Івана Драча, має свої 
визначальні концепти, що обертаються довкола тріади: 
земля, людина і творчість (як процес творення, еквіва
лент самореалізації людини, світотворення). Однак ця 
нібито онтологічна парадигма стискається у Івана Драча 
до поняття «сучасність» (або «теперішність» — як кон
текст і відбиття присутності авторового «Я »  у світі) й 
пружинить у межах цього темпорального розгортання. 
Пружинить усіма можливими дисонансами й парадокса
ми, що випливають із новітніх характеристик епохи і, 
відповідно, новітніх проблем: усе, що з ’ являється в світі 
під грифом «нове», має і свій зворотний бік, що лежить,

1 Дзюба І. «Народжуйте себе допоки світу...» (Іван Драч) // 
Дзюба І. З криниці літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3. -  К.: Видавничий дім 
«Києво-Могилянська академія», 2007. -  С. 584-602.

Баладний вектор Івана Драча 379

як правило, у сфері етичній, оскільки змінює не тільки 
параметри довколишнього життя, а й світогляд людини. 
Власне, це та тема, що її з усією гостротою намагається 
актуалізувати на риторичному рівні чи не єдиний з-по
між шістдесятників -  Іван Драч.

Урбаністична асоціативність Івана Драча, попри 
всю новітню термінологічну риторику, пуповиною внут
рішнього чуття прив’язана до стихії природи з її живи
ми ритмами й несподіваними, але такими зрозумілими 
нам комбінаціями метаморфоз і синтезом, що дає не
змінний ефект доцільності й органічності.

У  своєму опоетизовуванні будня, намаганні підняти 
його до рівня всепланетарних концептів, поет навіть на
магається знайти «рівновагу» неспівмірних величин: 
планети і картоплини 1 (згадаймо: летить у « космічний 
кагат наша сипка земля — карт оплина»), що жодною 
мірою не применшує, не баналізує наші уявлення про 
Землю як про одвічну колиску нашого буття, а тільки 
розширює семантичну наповненість космічної теми.

Для Івана Драча сфера повсякдення постає як найви
щий акт творення, в якому полягає сенс буття. Довколи
шній світ для нього — це витвір уяви та рук, «складена» 
чи, радше, витворена поема чи симфонія, в яку кожен 
повинен додати свою креативну «н оту»:

А  буде світ, яким його складем,
Чи витворим, а чи спородим в муції

Він твориться! По граму! Скільки драм!
З піску життя ці золотаві грами...
Тож не зрони, а сотвори свій грам,
Йдучи від брами і йдучи до брами...

(«Зелена брама», Т. 1, С. 206)

«Світотворення» тут виступає як усвідомлений акт і 
водночас як можливість саморепрезентації людини в 
просторі й часі, а темпоральність конструктивного будня 
тримає на собі всю структуру мистецького бачення.

Імператив творчого начала, самореалізації й самоак- 
тивапії людини, чиїй волі підвладне все -  від проростан-

1 Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. -  С. 48.
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ня зерна у чорноземі до прориву в космічне позазе- 
м ’я -  дає можливість поетові розгорнути художню мо
дель надзвичайно інтенсивного буття людини у X X  сто
літті. І водночас Іван Драч постійно театралізує буден
ність як процес життя, причому діє тут як за законами 
драми, трагедії, так і трагікомедії. А ле  при цьому чи не 
завжди керується принципом символічного -  як умовою 
універсальності.

На кону — увесь світ, а дійові особи — від скромних 
безіменних сівачів до титанів епохи Відродження. Проте 
й у  цьому розрізі історичний дискурс проектується на 
проблеми сучасного світу, темпоральна амплітуда тут 
швидше умовна, універсальна, аніж «ж ива», насичена 
конкретним буттям. Попри це маємо підстави говорити 
про те. що саме наскрізь «баладний» Іван Драч постає у 
всій своїй драматичній напрузі поетичного розмислу в 
контексті X X  ст., належачи до десятки кращих європей
ських поетів.

З огляду на своєрідні естетичні параметри та поетичні 
засоби жанр балади відіграв важливу роль в історії л іте
ратури, змінивши її парадигму у сфері моральних ідеа
лів  та емоційно-психологічного наповнення універсаль
них сюжетів. Як наскрізний для слов’янських літератур 
жанр, балада має вісьову романтичну рефлексію, в осно
ві якої лежить нерв переживання свідомістю драматич
ної реальності, яка потребує оновлення, тим-то цей 
жанр цілком вписувався у неоромантичну парадигму по
етичного дійства українського шістдесятництва.

В українській традиції балада, в генезі якої особливо
го значення набуває моральний критерій (у  сфері етики) 
та завершеність сюжету (у  сфері форми), займає особли
во стабільні позиції. Як правило, жанр балади обмежує 
автора у просторі й часі, тим-то баладний хронотоп має 
свою щ ільну темпорально-просторову модель, що сприяє 
переакцентації образного ряду на символічний.

20-ті-30-ті рр. трагічного X X  століття з його пафосом 
героїчної особистості були особливо сприятливими для 
розвитку традицій баладної творчості доби романтизму, 
які й пізніше пронизують собою століття: це засвідчив 
баладний доробок і пізнішого періоду, зокрема «при
сутність» цього жанру у  творчості І. Драча, Б. Олійника,
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Л. Костенко, В. Симоненка, В. Забаштанського та ін. 
Минуле століття -  час розквіту балади як

жанрово-поетичного адеквату такої структури світовід
чуття, в якій героїчна подійність утворює завершений в 
часі фабульний субстрат, а ідейно-емоційну домінанту 
становить актуальне переживання трагедії ліричним 
суб’єктом 1.

Так, покликана романтизувати трагічну епоху, бала
да постає жанровим маркером героїзації свідомості. 
Тим-то вона виявилась чи не найоптимальнішим жан
ром репрезентації насиченого драматичними подіями 
X X  століття. Саме вона є визначальною для трагічного 
історіософського дискурсу цієї епохи пошуку людиною 
власної ідентичності та меж між добром і злом — уже то
му, що її  художньо-естетичні параметри дають широкі 
можливості для моделювання ескалації напруженого 
розгортання модусу буття в опозиції свій  / чужий.

У  дискурсі українського шістдесятництва жанр бала
ди постає не тільки художньо-емоційним полем для пе
реакцентації понять свій  / чужий чи для випробування 
потужного метафоричного заряду. Узявши на себе креа- 
тивну роль носія смислів, він, однак, певною мірою 
спричинений і захисною реакцією свідомості на драма
тичні виклики X X  століття з його революціями, голодо
морами, війнами, тоталітарними системами. Така сво
єрідна «втеча у жанр» ставить певний психологічний 
бар’ єр між  межовою ситуацією чи кризовою подією та 
екзистенційно-сутнісним, глибинним, на рівні внутріш
нього «Я » ,  переживанням події. Водночас це і певна опо 
зиція гіперпафосові героїзму, яка розгортає дискурс 
буденного героїзму звертанням до реалій повсякдення, 
до героя у шатах «простої», «звичайної» людини, при
кладом чого є, зокрема, і творчість Івана Драча.

Романтичний пафос зазвичай надає трагічній і страш
ній у своїй суті реальності смерті, факт якої постає вибо
ром без вибору, естетики подвигу, тим самим відволіка
ючи буденну свідомість від екзистенційних вглиблень, 
від натуралістичних переживань земного, реально-тра

1 Кодак М . Траєкторія баладного трагізму. Динаміка жанру: 
20-ті-30-ті роки. -  Львів: Престижінформ, 1999. -  С. 4.
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гічного, замикаючи її на абстрагованих регістрах усе- 
загальності.

Натомість Іван Драч працює у  сфері обернених по
нять'. він естетизуе передусім героїку буднів -  на про
тивагу усталеним зразкам баладного дискурсу століття. 
Він надає своєрідної художньої епічності звичним, бу
денним речам: і такий підхід до атрибутики буденності 
виражає не тільки пієтетне схиляння перед цією буден
ністю, а й намагання надати їй глибокого змісту, наділи
ти профанні речі сакральним сенсом.

Ідейна заданість часто диктує і відповідну сюжет
ність, локально вихоплену з життя, яка, своєю чергою, 
змінюється темою-узагальненням. «Новелістичне» на
повнення балад розгортає своєрідні наративні моделі, де 
баладна «рамковість» увиразнює «збирання» в одному 
суґестивному полі і певних «вставних» жанрів, включе
них до тканини твору фрагментів інших жанрових різ
новидів. Саме балади-розповіді узлагоджують бунтівну 
уяву поета із пильним спостережливим поглядом на те, 
що оточує й визначає зміст поняття «будень».

Через актуалізовані чесноти, закладені в образах зви
чайних тіток і дядьків, на яких, власне, й тримається 
піраміда суспільного буття, та абстрактні життєві кон
цепти виживання у непростих історичних умовах («Б а 
лада про дядька Гордія», «Балада про дядька Зінька», 
«Городня балада», «Балада про двох коней», «Балада 
золотої цибулі», «Балада про вузлики», «Балада про 
б ляху », «Балада банальна з банальних» Івана Драча), 
коли легендаризація доти буденної («банальної з баналь
н и х ») речі переводить її  у статус сакральної, твориться 
своєрідна містерія дебаналізації художньої свідомості.

«Родова присутність» у баладі пам’яті чи сліду народ
них голосінь та невольничих плачів жанрово увиразнює 
той комплекс генетичної вини, що його поколіннєво пе
реживали в цілковито новій історичній ситуації та по
етично декларували українські шістдесятники. Тим-то 
не викликає заперечення думка, згідно з якою балада 
Івана Драча «позначена не тільки цікавим синтезом ін
дивідуального і фольклорного (що, зокрема, доводить і 
цикл стилізованих творів «Балади з криниці фолькло
ру» -Л .  Т .), а й  сміливим розвитком літературної тради
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ц ії»1. Проте навіть подібні стилізації з виразним фольк
лорним локусом не позбавлені соціального підтексту, за
глиблення у  драматичний нурт буття рідного народу, як, 
скажімо, це увиразнено в «Баладі роду» чи в «Баладі 
про Вдовиння», тим-то модифікаційні надбання цього 
жанру-трансформера у «виконанні» Івана Драча значно 
розширюються.

«Поетична драматургія» (М . Ільницький) Івана Дра
ча, в якого жанрова баладність постає як стан художньої 
свідомості, дозволяє йому створити власну концепцію 
баладного «відчитування» сучасності. Ввібравши у себе 
всі ознаки ліро-епосу та драми, балада як своєрідне м іж 
родове жанрове утворення, розкриваючи свою компози
ційно-значеннєву сутність, дає можливість поетам-шіст- 
десятникам художньо змоделювати життя у трьох його 
пластах: подієвому, психологічному та напружено-дра- 
матичному. При цьому дискурс баладної конфліктології 
спостерігається у переломленні через трагос узвичаєного 
буття — таким чином, через деталь буденного творить
ся зримий портрет доби. Так, «Балади буднів» (1967) 
Івана Драча М. Ільницький розглядає

як зворотний бік, негатив «протуберанців серця» (одно
йменна назва другої книжки поета, датованої 1965 р. -  
Л. Т.), як голосу в його поезії «біосу» для врівноваження
з голосом «соціуму», їх вічної єдності й вічного проти
венства 2.

Якщо героїчна балада передбачає зміщення ракурсів 
з буденного на героїчне, то опоетизовування шістдесят
никами буденності як вищого концепту епохи (у  Дра
ча -  піднятого до рівня буденного героїзму з наголосом 
на самопожертві, скромності, відчутті обов’язку перед 
людьми, терпінні, традиційній для української менталь
ності лицарській, генетично козацькій зневазі до матері
ального тощо) трансформує поетичні площини від про- 
фанного до сакрального, чому сприяє й часом несподіва
на метафоричність і смілива асоціативність.

«Конф ліктологія душ і» як філософсько-поетичний 
імператив Івана Драча розгортається у царині соціальної

1 Ткаченко А. Іван Драч: Літературний портрет. -  С. 29.

2 Ільницький М . Іван Драч: Нарис творчості. -  С. 66.
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проблематики, «згорнутої» у  філософські та мораль
но-етичні концепти, означені парадигмою людина-соці- 
ум, де в центрі уваги перебуває «вартість» людини як 
жертовного творця матеріальних благ та духовних цін
ностей і де індивідуальне у його неповторності підноси
ться до найвищої цінності.

У  «соціальних медитаціях» Івана Драча антиподом ви
сокої моральності «простого героя» виступає, зазвичай, 
аморальне суспільство, соціальне тло з його підтексто- 
вим навантаженням, а поетові, як правило, відводиться 
роль своєрідного медіума між соціумом / індивідуумом.

Нова естетична якість баладного мислення Івана Дра
ча полягає насамперед у тому, що воно вносить у худож
ньо-естетичні параметри жанру інший темпоральний 
код. Якщо баладі зазвичай притаманна темпоральна 
двоплановість, коли через минуле проектуються акту
альні філософські, морально-етичні проблеми сучасного, 
то в Івана Драча, як правило, траєкторію баладного на
пруження тримає актуалізований план *нині прису
тнього» сьогодення. Нервом його виступає загострене 
відчуття справедливості й апеляція до абстрагованої со
віст і соціумного співтовариства (насамперед в тому кон
тексті 60-х вчувається апелювання до однодумців, пе
редовсім інтелігенції) та конкретизованого (актуалізова
ного в кожному реципієнтові) співчуття, адресованого 
соціально упослідженому, не поцінованому «маленько
му героєві часу». При цьому поетові вдається захопити 
читача своєрідною магією ілю зії присутності, спровоку
вати в ньому «відчуття свідка» й уболівальника.

Цей інший теморальний код дивним чином конгломе- 
рує у баладах Івана Драча два паралельні темпоральні ко
ди -  код минулого й код майбутнього: вони, перехрещу
ючись, наче перетікають один в одного, оприявнюючись 
в одному, здавалося б, парадоксальному образі, як-от у 
«Баладі про кібернетичний собор». Й тоді, аби пом’як
шити цей «зудар» двох різних темпоральних ключів 
епох, поет відмовляється од «моралізуючого додатку* 
(М . Ільницький) або повчального пасажу і вдається до 
такого ефективного художнього засобу, як іронія.

Саме іронія (яка іноді переходить й у сарказм: див. 
його «Саркастичне») узлагоджує у Драчевих баладах та
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ке часом виклично-непоєднуване сусідство атрибутики 
модерної доби з реаліями епохи, яка вже стала історією, 
не допускаючи конфлікту минулого / сучасного / май
бутнього. Цьому, зокрема, сприяє каскад потужних 
образів-інтелектуалізмів, по-новаторськи закладений в 
енергетику Драчевої балади (скажімо, «Балада про гене
алогію », «Балада про кібернетичний собор»).

Свідомо приземлюючи традиційний баладний пафос, 
Іван Драч розгортає своєрідний необароковий дискурс, 
що полягає, зокрема, у травестійному обігруванні тих 
чи тих тем. Можна погоджуватись чи не погоджуватись 
із думкою, що травестійність балад Івана Драча висту
пає радше сублімацією пригніченого «безневинного вин
ного» авторського «Я » ,  що пов’язується з відповідальні
стю за світ і людину в світі 1, однак незаперечним є 
факт, що за переважного дотримання всіх жанрово-стру
ктурних особливостей балади (як-от певна заданість, ес
кізність, наявність антиподів, ретроспекцій, конфліктна 
напруга, таємничість) не всі Драчеві балади відповіда
ють класичним зразкам жанру, натомість вони мають 
всі ознаки модернізації жанру.

Ключові слова художнього баладного світотворення 
українських шістдесятників, зокрема, й Драча, -  древо, 
рід, сонце, соняшник, коріння, крона, воля, вогонь, надія, 
слово, народ, матір, земля, покута, любов, душа, висо
та, дорога, вода, пісня, голос, совість, світ  та ін. нерідко 
креативно «закодовані» вже у самих іменникових на
звах творів, пунктирно означують світоглядне опертя на 
основи народної моралі та християнські цінності.

Принагідно: Іван Драч і в назвах своїх книжок номі
нативно конкретний: тут він свідомо позбавляє себе л і 
ризму, сентименту, розлогої метафорики: слово як носій 
авторської ідеї, смислу наближається тут до символу, 
знаку, що передбачає багатозначну підтекстовість: за 
ним, як правило, стоїть цілий світ, окреслений духов
ним виміром.

Поєднання лексики простонародної, яка забезпечує 
семантичну достовірність буття, і лексики літературної, 
інтелектуалізованої, насиченої сентенціями, що «п ідтя

1 Юрчук О. Необарокові тенденції в українській літературі X X  ст. / 
Автореф. ... канд. філол. наук. -  К., 2007. -  С. 8.

13 10-125



386 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

гує» читача до рівня світової цивілізаційної культури, 
дає чудодійну суміш співпричетності до постання «ново
го св іту», створює відчуття «конкретної реальності», а 
отже, тієї правди життя, відображення якої у слові ба
чилося шістдесятниками основним їхнім  мистецьким за
вданням.

Звідси -  своєрідна ритмічна поліфонія поетичного ви
слову (щоправда, часом збурена дисонансами, але й ті 
дисонанси творять у Івана Драча поліфонію -  лише ін 
шого рівня), всередині якої виявляє себе й своєрідна 
«ситуативна» ритмомелодика, яка камертонно «задаєть
ся» яскравістю образу і ним же модифікується й транс
формується у наступних своїх розгортаннях. На це за
вдання «працює» апробована поетом практика звукової 
поліфонії, морфологічних повторів, внутрішніх рим, а 
також система тропів, «оречевлена» метафорика, поде
куди афористичного типу, що, зрештою, забезпечує 
ефект асоціативних нашарувань, а отже, стереоскопіч
ності поетичного бачення.

У точному розумінні слова поетичне «сьогодні» балади 
вже не належить теперішньому часові. Воно актуалізо
ване художнім хронотопом з минулого, завершеного 
трагічним чином. Вольова поетична актуалізація доко
наного минулого — адекватний баладному мисленню спо
сіб увиразнення трагічного відчуття дійсності, її траге
дійно намагнічених антагонізмів 1,

однак баладний доробок другої половини X X  ст. дає 
підстави говорити про модифікацію поетичного балад
ного мислення, спричинену реаліями іншої соціокуль- 
турної доби.

Баладний баланс Івана Драча розгортається у паради
гмі: від притчі до медитації, а сама «нараційна балад- 
ність» (де балада постає «жанровим архетипом», за
А . Ткаченком) нерідко випливає і з урбаністично-техно
кратичної тематики. Таким чином два береги «баладної 
р іки» -  патріархальний з його поетизацією споконвічної 
сільської праці і технократичний з його новими акцен
тами буденного героїзму й імперативу творення — і забез

1 Кодак М . Траєкторія баладного трагізму. Динаміка жанру: 
20-ті-30-ті роки. -  С. 5.
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печують той «міжродовий синкретизм» (А . Ткаченко), 
що вбирає в себе ознаки ліро-епосу й драми.

Тематично й художньо раціональний Іван Драч тим- 
то й цікавий, що ця його раціональність, суголосна епосі 
науково-технічної революції, виброджує, як правило, на 
інтуїтивній спонтанності, емоційності, провокативності 
і творить той потужний заряд метафоричності, що вра
зив свого часу читача й нині не перестає дивувати своєю 
парадоксальною «счепленістю», дивовижною злютова
ністю, здавалося б, віддалених між собою образів.

...Творець парадоксів, Іван Драч і сам потрапляє у 
пастку парадоксів: від них не може застрахуватися на
віть талановитий митець.

Власне, як наприпочатку свого творчого ш ляху Іван 
Драч заявив про себе вимогливим запитанням: «Навіщо 
я? Куди моя дорога?..», так і на початку X X I століття 
перед зрілим поетом, визнаним майстром Слова, громад
ським діячем стоїть, образно кажучи, все та ж таки «Ба
лада зі знаком запитання» із найширшою амплітудою 
невідповідей (або: запитань без відповідей): від нерозга
даної таїни буття, що все ще залишається, навіть для то
го, хто спрагло шукав істини, за зачиненими двери
ма, -  до незрозумілих причин невдач і випробувань, що 
їх  якісь незбагненні сили насилають цій «золотій зем лі» 
у вигляді «долі тривожної», незрозумілих навіть для то
го, хто доклав і своїх зусиль до розбудови державності. 
А  вже у розрізі цих національно глобальних проблем су
то екзистенційні втрачають нині свою, колись гостру по
требу «озвучення».

Ш лях, « обплетений кілометрами філософій, // Рай
дугами симфоній і м ісячних інт егралів », певною мірою 
наближаючи поета до «дверей буття», все ж залишає за
гадку і дає підстави — через роки, вже на іншому витку 
саморозвитку й розуміння, повторити, мовлене далекого 
1965-го:

Що там, за дверима буття,
Обшпугованими дерматином?
Зірок золоте каяття
Мовчить мені тоном малиновим.
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Стукаю в двері буття.
Що ж там, за дверима, до речі?1

То що, пошук у парадигмі «кор інь» і «крона» не ви
явився плідним такою мірою, як очікувалося? Однак це 
запитання слід віднести до риторичних: адже будь-який 
ш лях пошуку Істини приводить до віднаходження істин, 
сума яких завжди, у будь-якому випадку, є конструк
тивним результатом -  якщо розглядати це з погляду 
буття нації. Тим-то « з  піску життя ці золотаві грами» 
людського досвіду й досвідопокладання у спільну розбу
дову світу мають свій сенс і своє незаперечне місце.

На початку 80-х років минулого століття Іван Драч 
розмірковував над призначенням поета:

Питають часто: коли висихають джерела поезії? Коли 
поетові пора перестати мучити себе і читача? Це може 
бути натяком і на те, що коли поет виписався, то здійс
нюй свою суспільну функцію в той спосіб, що негайно 
міняй перо з зів’ялими крилами Пегаса на мітлу двірни
ка -  більше користі людям. Поет, справжній поет не мо
же виписатись — це моє переконання. А  що ж до муки, 
то вона може бути і святою — не для самозаспокоєння це 
тверджу, а в переконанні того, що розвиток людини, її 
удосконалення без муки не буває 2.

Однак «час вивертається новим хутром » і під о хит 
рим логарифмом зла » у ці «роковані роки* важко збері
гати первозданно чистий мистецький світ. Тим-то укра
їнські реалії, заангажувавши одного з провідних поетів- 
шістдесятників у політичні обертони, затиснувши його в 
лещатах політичних умовностей і невідповідностей, на 
жаль, неабияк утяли й, головне, помітно знебарвили 
мистецький світ поета.

Зовсім інша поетика пізнього Івана Драча відбиває не 
так зовнішні суперечності світу, як внутрішні супереч
ності самого автора. Точніше, саме із перших пророста
ють другі, допомагаючи тим самим розкрити драму пи

1 Драч І. Балада зі знаком запитання // Драч І .  Протуберанці 
серця. -  К.: Молодь, 1965. -  С. 74-75.

2 Драч І .  Духовний меч: Літературно-критичні статті та есе. -  
С. 41.
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сьменника, що у своїх романтичних сподіваннях на до
корінну перебудову світу зіткнувся, попри всі інш і, і з 
проблемою персоналістського змісту, яка обертається у 
парадигмі філософської антропології «бути самим со
бою» й актуалізує вже, очевидно, нездійсненне: *М ож е, 
себе наздогнати...». Нові, іронічні, часом навіть злі інто
нації, свою соціальну втому сам поет пояснює так: *Ц е в 
мені так хижо править час».

Однак, *коли ти вчор а ш н ій -я к  згадка...*, важко за
лишатися, попри всю нібито глобальність проблематики 
останніх збірок, таким же відкритим світові, всеплане- 
тарним, як колись: настав час переосмислень і само
заглиблень, і тільки самій людині відомо, якою мірою 
ця внутрішня робота постає як катарсисний акт «чесності 
з собою». Адже проголошений поетом заклик-імператив 
вічного духовного поступу: « Народжуйте себе, допоки 
світ у!* не втрачає своєї підставовості. Тим-то, очевидно, 
«внутріш ній» «п ізн ій » Іван Драч назавжди залишиться 
для нас загадкою, хоч би як ми його інтерпретували: за 
вибором, вчинками чи поетичними інвективами.

Однак поезія цього сонцепоклонника, що заповзявся, 
несучи *смак сонця на чолі*, видобути *сіль сонця з гли
бини* буття (як, власне, й поезія Л . Костенко, М. Він
грановського, В. Симоненка, В. Стуса та багатьох інших) 
має здатність повертатися: щоразу у  новому прочитанні.
І навіть якщо вважати шістдесятників лише дітьми сво
го часу (як це властиво багатьом з-поміж тих, хто ступав 
у їхній слід), їхня поезія все одно повертатиметься, адже 
історія — як свідчить сама історія — повторюється (якщо 
прагнути точнішого вислову, розвивається по спіралі), 
а отже, час щоразу народжує нас, колиш ніх і нинішніх 
(і наших наступників), кажучи Драчевими словами, *до- 
поки світ у*. Свідченням тому є і той інтерпретаційний 
ряд, що примножується від початку 60-х років X X  сто
ліття донині іменами відомих літературних критиків і 
літературознавців, щоразу розкриваючи нам дещо « ін 
шого» Івана Драча — щоразу нового у  своїй інакшості.



Б ІЛ Ь -Я К  ЧЕТВЕРТЕ 
МИСТЕЦТВО: 

«спостережний пункт» 
прози Григора Тютюнника

Я пишу трудно...

Гр. Тютюнник

Щирий він завжди.

Є. Гуцало

Існує незаперечна думка, що біль -  це четверте ми
стецтво... П ісля музики, малярства, поезії... Та водно
час: чи існували б музика, малярство, поезія -  без болю? 
Того, що називається четвертим мистецтвом, насправді 
вкрапленим гарячою бурштиновою краплею у кожне з 
трьох попередніх: щоправда, різною мірою. А ле  облиш
мо цю нехитру арифметику... Йдеться ж бо про мистецт
во уболіват и, спів переживати, органічне для кожного 
справжнього письменника. Б іль, що пронизує його сер
це, відтак є найпотужнішим природним сигналом про 
неблагополуччя в тій чи тій соціальній або екзистенцій- 
ній сфері людського буття, що апелює до сигнальної сис
теми: « системи сов іст і».

У  прозі завжди є, як то окреслив у сповіді «Світло 
далекої зорі» Р. Іваничук щодо творчості Григорія Тю 
тюнника, спостережний пункт, «з  якого йому видно 
найбільше світу — не в просторі, а в душах людей, у 
їхн іх  характерах і п сихології...»1: він його означив то
понімом — селом Ш илівкою, звідки родом Тютюнники 
(відомою читачам під назвою «Троянівка» у «В ир і»).

1 Цит. за: Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця: спогади про 
Григорія та Григора Тютюнників. — К.: Ярославів Вал, 2001. — С. 81.
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Загалом брати Григорій і Григір Тютюнники — окреме 
явище в історії українського письменства, яке, проте, 
попри всі відмінності їхньої ідейно-художньої та стильо
вої палітри, слід розглядати в єдиному контексті еволю
ції художньо-стильової манери української літератури 
XX століття. І йдеться тут не стільки про актуалізацію 
проблеми предтечі і явища як такого (Григорій), і навіть 
не стільки про парадигму соцреалізму (нонсоцреалізму), 
в надрах якої визрівало слово молодшого Тютюнни
ка — Григора, скільки про контекст розгортання націо
нального духу у його світоглядній тяглості й глибині.

Однак, якщо вести мову про Григора Тютюнника, то 
Ш илівка (а ширше — українське село середини минулого 
століття) виступає хіба зовнішнім пунктом спостере
ження, звідки починалися ш ляхи у «велике ж иття». 
А  внутрішнім спостережним пунктом, глибинним, за- 
коріненим у буттєві первні, завжди була для письмен
ника людська совість. На ці своєрідні «внутрішні тере
зи» проектується сприйняття й осмислення всіх житей
ських ситуацій та душевних гризот, перипетій долі та 
моральних викликів.

І якщо в контексті українського шістдесятництва л і 
тературознавець і культуролог І. Дзюба апелює до совісті 
переважно через розум (осмислення) як сферу свідомого 
сприйняття довколишнього світу, то майстер «малої 
прози» Григір Тютюнник — через серце, чуттєво-емо
ційну сферу, яка керується законами внутрішнього 
відчуття та інтуїц ії. Саме він чи не найглибше зумів 
розкрити природу й механізм «д ії»  такого поняття, як 
совість, актуалізованого шістдесятниками разом із кон
цептами вини, відповідальності, морального обов’язку. 
Совість у нього завжди йшла поруч із правдою: правда 
(правда реального життя і правда художня) -  це той 
фундамент, на якому й проявляла себе така тонка 
психологічна субстанція, як совість. З цієї «точки кон
центрації» всіх чеснот і хиб кидає свій пильний погляд 
на світ художник слова.

Ця природна сигнальна система, що реалізує себе че
рез актуалізацію концепту «сов іст ь » , особливо глибин
но спрацьовує саме в екзистенційно-художньому просто
рі Григора Тютюнника. Совість зведена у письменника
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до рангу «вищого судді», що цілком відповідало народ
ній традиції і тим моральним засадам, які формува
ли  духовне здоров’я нації. Письменник дає *знаття 
про совіст ь*, яка «знає» таке переживання, як стид 
(забуте, катарсисне слово з праукраїнських мовних гли 
бин, що його в нинішньому часі намагається відродити 
І. Дзюба, оскільки слово * сором» у силу різних причин 
уже втратило своє первісне, також «очищувальне» напо
внення й певною мірою здевальвоване).

Творчість Григора Тютюнника дає психологічно- 
характерологічний зріз соціального життя українства 
60-х-70-х років X X  століття, завдяки чому несе в собі 
потужний людинознавчий потенціал і є, по суті, непе- 
ревершеним художнім документом епохи, що апелює до 
емоційного сприйняття читача — найбільш глибокого й 
точного. Проте навіть попри численні намагання дослід
ників «збирати стиглі плоди тютюнниківського талан
т у »1 ця «м ала» за формою, але потужна за змістом проза 
досі залишається глибинно не дослідженою. Переважна 
більш ість літературознавчих розвідок стосується про
блем характеротворення, системи художніх образів то
що, навіть розглядається з погляду психоаналізу, однак 
спроби збагнути драму самого письменника через психо
логічне розгортання його художньої моделі світу в кон
тексті самого шістдесятництва як етапного явища укра
їнської літератури, по суті, не знайдемо. Насправді ж 
внутрішня колізія, що спричинилася до трагічного за
вершення життєвого ш ляху письменника, цілком логіч 
но «вписується» в епоху українського шістдесятництва і 
віддзеркалює його дух та атмосферу.

Однак постає питання: а чи був Григір Тютюнник 
шістдесятником? І  якщо був, то яким? Однозначної від
повіді тут, звичайно, немає, оскільки кожний дослідник 
на сьогоднішній день бачить явище шістдесятництва 
по-своєму -  в різних часових межах, у різних проблема- 
тико-естетичних обріях, які обрамлюють щоразу інший 
«іконостас» чи, радше, витворений різними уявленнями 
й уподобаннями канон персоналій.

1 Іваничук Р. Один лише штрих 11 Вічна загадка любові: Літера
турна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. -  К.: 
Рад. письменник, 1988. -  С. 296.
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Дебютувавши своїми новелами й оповіданнями у 
першій половині 60-х років X X  ст. (перша книжка 
оповідань «Зав’ язь» з ’явилася 1966 р.), Григір Тютюн
ник змушений був завойовувати прихильність читачів 
тоді, коли в пробудженій хрущовською «в ідлигою » л іте
ратурі «грим іли » імена Л . Костенко, В. Симоненка, 
І. Драча, М. Вінграновського, були вже відомі своїми 
тріумфальними дебютами молоді прозаїки В. Дрозд, 
Є. Гуцало, Вал. Шевчук... Втім, уже з перших Гри- 
горових публікацій в періодиці стало зрозуміло: цей 
письменник, що вразив усіх глибокою правдою життя, 
оминувши якимось чином (на чому особливо наголошу
ють дослідники) важкий етап учнівства, займає окремі- 
шнє місце як у культурно-мистецькому житті України, 
так і в її  літературі: Григір Тютюнник не належав до 
Клубу творчої молоді, довкола якого на початку 60-х гур
тувалися молоді неофіти, не брав участі у його акціях. 
Та й писати починав спершу російською -  і тільки під 
впливом старшого брата Григорія вже після його смерті 
повернувся до рідної мови, яка несподівано розкрилася 
йому всією своєю невичерпною красою і вивчати яку не 
втомлювався ніколи. Власне, серйозне вивчення рідної 
мови -  як із глибин народної стихії, так і з писемних 
джерел, зокрема, словника Б. Грінченка -  можна цілком 
назвати свідомо продуманим процесом учнівства -  як, 
зрештою, й ті уроки мудрості й творчої вимогливості, 
що їх  давав старший брат -  Григорій Тютюнник, чию 
думку Григір дуже цінував.

Як згадує І. Дзюба, Григір був далекий від «будь-яко
го сектантства й групівщини», зокрема й у літературних 
«симпатіях і см аках»1, — і вже такою позицією в столич
ному середовищі заявляв про свою цілковиту самодоста
тність. Сповідуючи *силу правди, і тільки правди», пи
сьменник зважився на ризик відмови од художніх умов
ностей: замість того, аби привернути до себе увагу
♦ химерністю», щоб видаватися «модним», актуальним 
(таку художньо-стильову палітру, очевидно, сприймав 
як відірваність од життя, своєрідну зраду «правді фак

1 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Длоба. І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський мери
діан. Зі спогадів. -  С. 801.
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ту » й «правді характеру») -  занурився у фактуру реаль
ного життя. Тим-то і явив українській літературі, що 
перебувала у пошуках формотворчих засобів, складну 
простоту ж итт євої автєнтики такої потужної пере
конливості, що відразу зарекомендував себе письменни
ком стефаниківської глибини, подібних якому на той 
час не знаходилося.

А  проте маємо всі підстави — за світоглядно-естетич
ною настановою та аксіологічною системою коорди
нат — розглядати постать цього письменника у контексті 
шістдесятництва, зараховуючи його, умовно кажучи, до 
«духовного шістдесятництва» або, скориставшись озна
ченням І. Дзюби, «літературного однодумства», яке 
«працювало» на розхитування та підрив самих основ де
кларованого ідеологічною системою «розвинутого соціа
л ізм у » та витвореної ним літературно-мистецької моде
л і -  соцреалізму (як дзеркального відображення заідео
логізованої суспільної міфології).

Проза Григора Тютюнника -  попри відсутність ідео
логічних реалій тієї доби у  їх  інститутивних формах -  
гостро соціальна. Т ільки гострота ця передана не так 
через конфлікт зовнішній, як конфлікт внутрішній, 
психологічний, оскільки саме людське серце у його 
тривогах відлунює суперечностями між буттям зовніш
нім і буттям внутрішнім, урельєфнюючи людську свідо
мість психічними переживаннями тих чи тих соціаль
них колізій.

Д іалог зі «світом великим» через світ «маленьких ге
р о їв »-та к и й  комунікативний простір розгортає пись
менник у сфері традиційної моралі з її усталеними, пе
ревіреними віками приписами щодо моделей поведінки 
та рольових домінант у царині міжособистісного сп ілку
вання. І водночас це й художньо-образна інтерпретація 
суголосся та дисонансів цього світу, пропущена крізь 
мембрану авторової душі.

Тим-то проза Григора Тютюнника постає як вели
ка містерія душі « маленької людини» радянської епо
хи в антропологічній парадигмі народження / смерть, 
що, своєю чергою, розгортає антагоністичність кате
горій добра / зла, правди / неправди, світла  / пітьми, 
а вже в ній — пошук відповідей на вічні запитання,
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що обертаються в тому ж таки життєвому колі на
родження / смерті.

«...Мав душу, як відкрита рана»
...І що я в господа за людина!!! Ні в чому немає мені ані 
міри, ані втіхи -  ні в любові, ні в стражданні, ні в захоп
леннях, ні в сумі пекельному. Неприкаяний я 1, -

записав Григір Тютюнник 1972 р. у своєму щоденни
ку, вихлюпуючи з самого дна душі неперебутній біль і 
силкуючись пізнати складну свою, незбагненну й ним 
самим людську натуру, свою долю, в якій, як у краплині 
води, відбилася доля рідного народу (що вже нам, дослід
никам, підступатися до цієї таїни, коли й сам письмен
ник, тонкий знавець людської психології, спинявся в 
подивуванні перед своєю вдачею).

Часом і сам різкий, непоступливий, непримиренний 
до людської ницості, до будь-якого крутійства, і водно
час совісливий, чутливий до чужого болю, вразливий, 
він, як ніхто інший, розумів, яке незахищене людське 
серце, як легко його скривдити, а то й поранити. Сам 
гостро реагував на найменший вияв образи чи прини
ження — і такими ж вразливими створив і своїх героїв. 
З любов’ю виписані ним у 60-ті—70-ті роки, вони ще 
«ж ивуть» межи нами. На їхню долю випало, крім голо
домору, воєн і розрухи, ще одне, вже нинішнє випробу
вання — випробування свободою та руйнівною зневірою, 
новою житейською незахищеністю перед меркантиліза- 
цією моральних засад та духовних первнів...

...Григір (Григорій -  за документами) Михайлович 
Тютюнник народився 5 грудня 1931 р. в селянській ро
дині у селі Ш илівці Зіньківського району на Полтавщи
ні. «Хата наша, батьківська й дідівська, старовинна, з 
плетеним бовдуром і без віконниць, стояла над шляхом, 
що веде з Полтави до Гадяча. Стояла при самій греб
л і -  вся у вербах, берестах, жовтій акації та бузині»

1 Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюн
ника. Спогади про письменника. -  К.: Рад. письменник, 1988. У ній: 
Немає загадки таланту... Частина перша: Григір Тютюнник: Авто
біографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 64.
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(«К ор ін н я ») -  писав він про свої родові джерела. Зазнав 
усіх випробувань, що випали на долю його голодного по
коління. Оскільки 1937 р. було безпідставно заарешто
вано батька, деякий час виховувався в родині дядька, 
батькового брата Филимона, котрий тоді працював у Дон
басі. Трудовий життєвий ш лях юнака складався типо
во — як у сотень тисяч його сільських ровесників того ча
су: по закінченні війни навчався у Зіньківському реміс
ничому училищі, далі працював на заводі (за самовільне 
рішення покинути завод відбув чотири місяці в колонії, 
де зарекомендував себе найактивнішим читачем бібліо
теки), потім у колгоспі. На знак протесту (неприйняття) 
проти материного бажання влаштувати своє особисте 
життя покинув рідне село й завербувався у Донбас. 
Армійська служба в морському флоті Далекого Сходу 
(включно із навчанням у тамтешній вечірній ш колі) 
остаточно загартувала його самостійний характер: на 
час вступу до Харківського університету (російське від
ділення філфаку, закінчив 1962 р.) це вже була досить 
сформована молода людина, яка вміла не зраджувати 
своїм моральним принципам.

...Щасливі п’ять років навчання в університеті на філо
логічному факультеті, те, що я й любив. І російське від
ділення -  те, до чого я звик, до чого мене готували шко
ла, армія, напівросійське донбасівське оточення *, -

так прокоментував він той час у  своїй автобіографії. 
Залишалося ще пройти складну науку обирати власні 
пріоритети.

Учителювання у Донбасі (край складного конгломера
ту різних ментальностей українства, де свого часу здобу
вали свої життєві «університети» І. Дзюба, І. Світлич- 
ний, В. Стус), де викладав російську мову й літературу, 
вже за рік почало приносити невдоволення: Григір Тю 
тюнник дедалі частіше починав «ловити» себе на думці, 
що час «починати щось для себе», бо через всілякі мо
ральні утиски та приниження шкільним керівництвом 
( « Самолюбство чи непомірно розвинене почуття неза
лежності?* -зап итує він сам себе) з ’ являється «відчут

1 Там само. -  С. 32.
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тя таке, немов в душі усихає самий любий серцю парос
ток »1. Він писав:

Живу я так собі, працюю і жду тої хвилини, коли мож
на залишатись з самим собою. Думок багато, особливо 
ночами...2.

Згодом він навчиться всі свої душевні сили спрямову
вати на формування внутрішнього мікрокосму, вслуха
тися в динаміку власного духовного «дозрівання», зано
товуючи «в іхи » того непростого процесу на папері (що 
засвідчують щоденникові записи), аби краще розуміти 
як внутрішні резерви власної душі, так і мотивацію пси
хологічних колізій своїх героїв.

Уже багато написано і про вплив на нього Григо
рія -  старшого (на одинадцять років) брата (по батькові), 
і про непрості часом їхн і стосунки, що, однак, розвива
лися за принципами й максималізму, й братерської солі- 
даризованості та завше вимірювалися критеріями чесно
сті -  у повсякденні й творчості, а також повної віддачі 
тій справі, що її  обрано серцем.

У  листі до дружини Григорія Тютюнника Олени Ф е
дотівни Черненко письменник писав:

...я любив Григорія щиро, навіть хворобливо щиро, коли 
так можна сказати [...] Однак скажу тобі й зараз, і через 
кільканадцять років, якщо доживу до того часу: ми з 
Григором мали на деякі речі принципово різні погляди, 
бо прожили різний вік і в різні епохи формувалися, а во
ни в нас так часто міняються...

У  цих рядках розкривається не тільки сповідування 
«чесності із собою», а й складна динаміка «доростання» 
душі до розуміння Іншого: хай і рідного, але іншого, 
інакшого, заґрунтована у постійний самопсихоаналіз. 
І  далі -  повна зболеної гіркоти сповідь:

І коли б я тільки лащився до старшого брата, видатного 
письменника, коли б жував лише готовеньке -  я ніколи 
не був би достойним його страдницького життя і страд
ницького життя нашого батька, шо подарував нам жит
тя, а сам пішов разом з мільйонами встилати кістками

1 Черненко О. Не міліє пам’яті криниця: Спогади про Григорія та 
Григора Тютюнників. -  К.: Ярославів Вал, 2001. -  С. 244.

2 Там само.
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вічну мерзлоту, позаяк теж не міг не думати самотужки
і теж мав душу, як відкрита рана; я просто не був би по 
роду-племені Тютюнником і в такій великій мірі братом 
свого брата. [...]

Ми десятки разів сперечалися і десятки разів просто
ювали потім до світання на мосту або десь під сосною, з 
радістю закоханих молодят відкриваючи один одно
го -  адже ми тільки в п’ятдесят другому році сказали 
один одному «брате» — обидва покарьожені, зіжмакані 
занадто вже суворою до нас долею і тяжкими, хоч і не 
однаковими за формою муками *.

Григір, як, власне, і все покоління українських ш іст
десятників, яким було недодано у радянських навчаль
них закладах істинних знань про набутки світової куль
тури (та й рідної також), наполегливо й досить системно 
займався самоосвітою. Тим-то часто відпочинок братів 
Тютюнників у рідному селі (умовний відпочинок, бо на
справді кожен, плекаючи надію написати шедевр, вико
ристовував цей час для письменницької роботи) був 
освячений іменами митців світового рівня. Як згадує 
дружина Григорія Тютюнника, одне з «відпочинкових» 
л іт  було наповнене читанням роману Р. Кента «Ц е я, 
Господи», що його привіз із Харкова до села Григір, 
та привезених Григорієм таких книжок, як «Слова» 
Сартра, творів Ніцше, Е. Роттердамського, а вже у Зінь- 
кові їм пощастило «розжитися» книгами Ібн-Сіни та 
Ібн-Хозма, сонетами Сааді, якого все товариство Тютюн
ників любило читати напам’ять. Такі «самоуніверсите- 
ти » високого штибу формували в ньому художній смак, 
схильність до розмислової аналітики, асоціативного ми
слення та конкретизації проблематики людського буття 
як сфери не стільки подієвої, скільки психологічної. 
А  вже «типи» — ті людські характери «тютюнниківсько- 
го» наповнення -  то вже «золоті розсипи», що їх  дарува
ло навколишнє життя: треба було тільки вміти побачити 
й серцем відчути людину.

У  цьому контексті «перебування» письменника у колі 
найрізноманітніших майстрів слова різної стильової ма
нери сам собою напрошується висновок, що незалеж
ність його мистецького пошуку (який, власне, пошуком

1 Там само. -  С. 171-172.
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і не був, а відразу став заявкою на самобутність) форму
валася в умовах ризиків наслідування й спокуси «дорів
нятися» до світових «метр ів», а послідовне прагнення 
залишатися самим собою певною мірою було актом твор
чого спротиву, творчої мужності й послідовності.

Сам же Григір Тютюнник за характером був досить 
самодисциплінованим — змушував себе до систематичної 
праці, бо над усе ставив самоосвіту й самовиховання. 
І водночас рефлексивним: умів прислухатися до себе, 
вловлювати й аналізувати порухи власної душі й власно
го болючого розмислу: це значною мірою допомагало йо
му створювати переконливі типажі «тютюнниківських» 
за духом характерів. Звідси -  і його вразливість попри 
очевидну самодостатність. «Прямостояння» ж письмен
ника полягало в тому, що не вмів підлабузнюватися, 
пригинатися, підлаштовуватися, служити, «вписувати
ся »: він -  один із-поміж небагатьох, хто до останнього 
залишався самим собою — і в цьому бачив людське при
значення.

У  1961 р. Григір Тютюнник написав перше своє 
оповідання «В  сумерки» (російською мовою) -  дебют від
бувся на сторінках союзного журналу «Крестьянка». 
У  1963-1964 рр. працював у редакції газети «Л ітератур
на Україна» (саме там він опублікував одні з перших 
своїх оповідань «Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий 
пагін», «Сито, сито...», а також низку нарисів, писати 
які, за його зізнанням, ніколи не любив). Тоді ж при
йшли до читача нині хрестоматійні новели «Зав’язь», 
«М ісячної ночі», «Смерть кавалера», «Н а згарищ і», 
«Ч удасія » та ін. (надруковані у часописах «Дніпро» та 
«Зм іна» (пізніше «Р ан ок »)).

Далі була робота у сценарній майстерні київської к і
ностудії імені О. Довженка, де Григір Тютюнник працює 
над літературним сценарієм за романом Григорія Тю 
тюнника «В ир », згодом -  редакторсько-видавнича ро
бота. Проте праця над власним художнім словом за 
максималістської вдачі Григора потребувала повної від
дачі, й незабаром він стає «вільним художником», не 
вільним хіба від власної самовимогливості й пекучого 
максималізму.
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Письменникове вдивляння у повсякденне життя, точ
ніше, у «правду ж иття», помножене на вміння «побачи
ти », а відтак передати на папері, створювало ефект 
«правди народного слова»1. Тим-то всі, хто знався на 
справжній літературі, визнали Григора Тютюнника від
разу й остаточно. Інша річ, як вони сприйняли сам факт 
появи такого висококонкурентного письменника. Адже 
безперечне визнання мало й зворотний бік: стосовно різ
кого й непоступливого, незалежного в оцінках і суджен
нях Григора множилися ілюзорні підозри, на його адре
су з офіційних кабінетів, із кулуарів та «офіційних 
душ » лунали різні недоброзичливі (пошепки й уголос) 
закиди, натяки, а то й безпідставні звинувачення, що 
їх  він, усвідомлюючи свою людську й мистецьку право
ту, важко переживав. Тому у Григорових всевидящих 
очах було «трохи втоми всерозуміння» і -  великий сум. 
І. Дзюба уточнює портретну характеристику:

Але сум не такий собі романтично-сентиментальний, 
«красивий». Ні. Важкуватий, застиглий. На самому 
денці його лежала зболена твердість. Здавалося, тими 
очима промовляла сувора печаль правди 2.

Власне, саме очі -  як віддзеркалення «істинної мови» 
душі (чи не найпромовистіша художня деталь у творчій 
палітрі майстра) тотожні, за Григором Тютюнником, со
вісті. Про це гарно сказано в того ж таки І. Дзюби:

Брехуни, пристосуванці, кар’єристи, службисти, адміні
стратори сервілістичного правопорядку в літературі та 
інші фальшиві людці боялися Григорових очей. Буква
льно уникали його погляду, ховали свої очиці: «Не ди
вися на мене так», -  просили 3.

Письменник усвідомлював і осмислював усе, чим 
займався: психологія власної душі й психологія творчос
ті переплелися в його долі в досить органічній сув’язі. 
Власне, щоденник Григора Тютюнника — то психологіч
на рентгенограма душевного життя людини не тільки

1 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський 
меридіан. Зі спогадів. -  С. 800.

2 Там само. -  С. 802.

3 Там само.
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вдумливої, а й совісливої, рефлексивної, здатної до 
нещадного самоаналізу: «Н е знаю тяжчого почуття, 
ніж невдоволення написаним. Воно їсть душу, як ір
жа залізо. Здається, немає точнішого визначення»1. 
А  ось ще один щоденниковий запис: «Сидів і думав: 
чому мені завжди чогось не вистачає? Хай не для 
щастя — для душевної рівноваги хоча б »2. Пошуки душе
вної рівноваги виявилися непосильним випробуванням 
для чутливого письменникового серця. Тому й писав: 
«Сумніве! М ій ти мучителю й помошникуі Як тяжко з 
тобою і як страшно залишитися без тебе»3. І ще, збо
лено: «Х оч  би день, один-єдиний день прожити в душев
ній рівновазі!»4.

Щоправда, надзвичайна вірність «правді життя» у 
всіх її деталях -  атрибутивних та психологічних, заборо
на собі самому бавитися із правдою, невідступність од 
правди, природність у поводженні з іншими компенсу
валася у Григора Тютюнника наявністю вродженого 
артистизму -  зрештою, він був у нього природним, як і в 
Миколи Вінграновського -  двох неперевершених лицеді
їв, незрівнянних виконавців своїх власних творів. Т іл ь 
ки якщо поет М. Вінграновський озвучував свої емо
ційно наснажені поезії вже тоді, коли вони були сотворе
ні, відшліфовані, то прозаїк-новеліст Григір Тютюнник 
оприлюднював свої «оповідки» ще до того, як їх  було по
кладено на папір, проходячи своєрідний процес порід
нення зі своїми героями «на лю дях», перевіряючи жит- 
тєдоцільність задуму на слухачах і водночас шліфуючи 
його вголос: відчути й відкоригувати характери в «ро
ля х » було для нього прийнятнішим. Адже й сам почува
вся дійовою особою тієї великої містерії душ і людини 
X X  століття, що ї ї  наважився розкрити через характери 
своїх сучасників.

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 63.

2 Там само. -  С. 62.

3 Там само. -  С. 70.

4 Там само. -  С. 63.
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...Немає загадки таланту? 
Є: «Думати на папері»
Коли ми говоримо про Григора Тютюнника як 

правдошукача й неперевершеного характеротворця, час
то забуваємо про оте його болісне намагання пізнати 
самого себе, свою складну натуру, а ще -  намагання до
скіпливо проаналізувати власний психічний стан у пе
ріод виношування й втілення художнього задуму, про
стежити оте диво із див -  народження письменницького 
твору. Григір Тютюнник, який розвивав у собі хист 
людинознавця, був совісливий не тільки у стосунках, а й 
у творчості, що прийшла до нього зрештою як професій
не заняття, всі етапи якого він аналізував і намагався 
мудро дати їм свою оцінку.

Міметичний спосіб художньої інтерпретації життя, 
навіть якщо за цим стоїть виснажлива совісна праця, 
видавався Григору Тютюннику чимось силуваним, нав’ 
язуваним людській природі.

Може, це риття в собі, але писати мені трудно. Якось 
стидно замість живого слова писати значками про свої 
почуття. Фальшиве щось є в цих значках і в самому про
цесі писання. Може, про це найкраще мовчати, хто 
вміє, -

зізнавався він у листі до дружини брата Григорія Оле
ни Федотівни Черненко *. Болісно відчуваючи певний 
розрив між живим, мовленим словом і словом писаним, 
знаковим, він зберігав свою правічну селянську природ
ність сівача, який звик до «ж ивого» спілкування з усім, 
що приходить у життя притаманним йому шляхом. 
Звідси -  його специфічна усна апробація мало не кожно
го нового твору -  як засів зерна. А  вже написання, оче
видно, асоціювалося у нього із проростанням зела.

Новели та оповідання й справді народжувалися в Тю 
тюнника по-особливому: спочатку виникали в уяві чи, 
радше, зі споглядання реального життя, а потім «про
гравалися» на слух на людях -  як правило, в ролях, 
майстерно, артистично. Так подати слухачам ту чи ту

1 Черненко О. Не міліє пам’яті криниця: Спогади про Григорія та 
Григора Тютюнників. -  С. 244.
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житейську історію, ситуацію, характер м іг лише Григір 
Тютюнник -  артистичний, мембранно-чутливий на чи
тацьку реакцію. А  вже після цього починалася копітка 
виснажлива праця над словом. Виснажлива, бо в безпо
середній процес написання твору письменник вкладав 
надзвичайно багато емоцій, переживань, внутрішніх пе
ревтілень. І -  сумнівів. Недаремно ж був переконаний: 
«Створити художній твір -  значить у чомусь вичерпати 
себе»1. Це диво творчості зачаровувало і його самого не
збагненністю своєї динаміки й розгортання. Звідси -  йо
го намагання самому, на власному «матеріалі» розібра
тися в тому специфічному творчому процесі. Тим-то в 
його щоденниках так багато записів, що стосуються саме 
літературної праці й дають уявлення про роботу пись- 
менникової душі не тільки у часопросторі художнього 
твору, а також у часопросторі його естетичної системи та 
системи етичних координат. А  крім того вони свідчать 
про те, що художня творчість була для письменника 
процесом осмисленим, вона ставила перед ним усе нові й 
нові виклики, і він вдумливо шукав відповідей, які б за
довольнили його допитливий розум. Адже був свято пе
реконаний: «Те, що називають вершиною таланту, -  то 
вершина критичного ставлення до себе»2.

«Літературний матеріал повинен злежатися в мені, як 
сіно в стіжку, щоб кожна стеблина пропахла ароматом 
інш ої»3, -  так образно висловлюється Григір Тютюнник 
про сам процес взаємозалежностей рівнозначних для пи
сьменника величин у побудові художнього твору.

...Мені потрібен такий факт, і тільки такий, який мак
симально виразить сутність мого героя 4;

...Оповідання -  найближче до поезії, до почуття5;

...Речення художнє -  як чаша терпіння. Воно пови
нне бути повним, але не переповненим 6;

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 57.

2 Там само. -  С. 69.

3 Там само. -  С. 57.

4 Там само. -  С. 58.

5 Там само. -  С. 55.

6 Там само. -  С. 68.
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...Мені потрібно ще й вчитися думати на папері1;

...Питають часто, над якою темою працюю. Ніколи 
не працював над темою. Завжди працюю над почуттями, 
що живуть навколо мене і в мені;

...Написати добре -  значить не написати нічого зай
вого;

...Не можна писати новели мовою роману2.

І нарешті:

...Найважче для художника -  писати, але ще тяжче не 
писати. В оцих лещатах він і живе ціле життя 3.

І найпотаємніша мрія:

Ото щастя -  написати таку книжку, щоб читач навмисно 
розтягував читання її найдовше, мацав недочитані сто
рінки і думав радо: ще є, ще й на завтра зостанеться 4.

Це -  тільки дещиця з творчої лабораторії письменни
ка, його спроба осягнути своє мистецьке призначення і 
тягар відповідальності за народжене ним художнє слово. 
А  ще його щоденники відкривають нам усю міру нещад
ної вимогливості Григора Тютюнника до самого себе, йо
го вищої проби самокритичність -  аж до безжальності 
(тоді, коли він катується своїми людськими слабкостями 
чи професійною незрілістю, сумнівами чи пошуком єди
но точного, безпомильного слова), дають можливість 
зрозуміти, що творення прози -  то не є така собі забава, 
сховок від реального життя, а «чорна письменницька 
робота, катувальниця наша і радість» (з листа Григора 
Тютюнника до брата).

♦ Іноді я відчуваю людину, як рана -  с іл ь »5 -  це не по
рожні слова, а вміння (чи присуджений долею обов’я 
зок?) узяти на себе всю ваготу трагізму своєї доби, пере
пустити через власне серце весь драматизм існування в 
лещатах тоталітарної системи, яка гнітить, деформує 
особистість. Особливо йому боліла втрата людиною своєї 
екзистенційної автентичності, закоріненої в ментальні

1 Там само. -  С. 69.

2 Там само. -  С. 63.

3 Там само. -  С. 62.

4 Там само. -  С. 63.

5 Там само. -  С. 66.
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національні глибини, необхідність вибору, який не за
вжди був на користь одвічної традиційної моралі -  такі 
деформації письменник сприймав як ущербну неповноту 
людського буття у його персоналізованому вияві.

При цьому попри весь трагізм такої важко осмисленої 
ситуації авторова позиція, як правило, не сприймається 
читачем як остаточна негація, оскільки симптоми при
стосуванства подавалися письменником радше як сво
єрідний виклик людської природи існуючій системі вза- 
ємозалежностей між людиною та державою (ідеологією). 
Письменник намагався привернути увагу до тих, здава
лося б, банальних, ужиткових концептів людського бут
тя, які, замулюючись нашаруваннями фальшу й облуди, 
втрачають свою енергетичну силу й спромогу підтриму
вати не тільки національний, а й взагалі індивідуальний 
дух розвитку.

Григір Тютюнник обстоював власний кодекс добра і 
зла, його етичні погляди ґрунтувалися на народних 
уявленнях та віруваннях, усталених у правічних тради
ціях. У  цій ієрархії чеснот української людини найпо- 
чесніше місце віддавав доброті, совісливості, чесності, 
милосердю.

Ідеалом для мене завжди були й залишаються доброта, 
самовідданість і милосердя людської душі в найрізнома
нітніших проявах 1, -

сказав письменник в одному з небагатьох своїх інтер
в’ю. Саме людську доброту в ограненні немеркантильно- 
сті цінував над усе, не раз повторюючи, що його герої 
добріші, ніж герої В. Шукшина, з чиїми популярними 
творами тоді, в 70-ті, порівнювали прозу Григора Тю
тюнника. І пояснював це так: бо вони завжди когось або 
щось люблять -  природу, землю, працю, люблять добро 
робити. Причому не приховують своєї любові, хоча й не 
демонструють її аж надто відверто.

Щ об передати таку автентичність української душі, її 
властивість, авторові на допомогу завжди приходить від
чуття міри, яке тільки й робить письменника Майстром. 
Згадаймо, як тонко й тактовно, без жодного зайвого

1 Там само. -  С. 135.
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штриха, передає він несподівано щемливе Санькове по
чуття до Софійчиного немовляти (оповідання «Д икий»):

-  Давай подержу, -  сказав похмуро і відчув у грудях 
терпке незнайоме тепло: ніколи ще дітей у руках не три
мав. -  Давай, давай, -  простяг до Софійки дві великі, 
немов колиска, стулені докупи долоні.

Софійка глянула на ту колиску, ледь затримала на 
ній полохливі, змучені соромом очі, повагалася -  люди 
ж кругом, -  тоді таки поклала в неї дитя.

-  Не впусти тільки гляди, -  і бгала, бгала швидкими 
пальцями пелюшки, обгортаючи ними легеньке, як пір’ 
їна, і -  Санько чув це крізь ситець -  шовково-ніжне ті
льце, доки таки скужеляла чепурний білий снопик, опе
резаний червоною стрічкою.

Санько не віддав того снопика одразу, хоч Софійка 
простягла до нього руки, а поклав собі на коліна і аж то
ді побачив двоє оченят - просинюватих, як не доспілий 
ще терен в отому своєму туманці. Оченята дивилися 
мимо Санька в небо і були такі спокійні, такі пречисто 
лагідні...

-  Ну, як живеться на світі? -  спитав Санько в тих 
оченят, але вони й не ворухнулися навіть і так само пре
чисто -  ні подиву в них, ні турботи -  дивилися в небо, 
тільки соска швиденько ворушилась Ч

Власне, все складне насправді дуже просте у своїй 
прозорій глибині: Григір Тютюнник вважав найвищою 
наукою життя -  мудрість, а найвищою мудрістю -  бути 
добрим. Однак саме така мудрість і виявляється найваж
чою, оскільки потребує від людини такої моральної ви
соти, яка вже чи й можлива в тоталітарній атмосфері 
нищення всього живого, життєдайного, яка підриває са
мі засади селянської моралі.

І боліло йому серце за всіх покривджених. Сам завж
ди слухаючись совісті, він і від людей вимагав також 
жити по совісті або, як він казав, із неушкодженою совіс
тю. І тяжко страждав, зазнавши розчарувань. Н іщ о так 
боляче не б ’є людину, як брехня, повторював письмен
ник, маючи абсолютний слух на правду та інтуїтивне 
відчуття найменшого фальшу. Треба розуміти, яка це 
нелегка ноша -  мати таку природну властивість. Адже в

1 Тютюнник Гр. Дикий // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  К.: 
Дніпро, 1981. -  С. 167.
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такому випадку совісна людина переживає не тільки со
ром за іншого, розчарування в іншому, відчуття розриву 
природного морального ланцюга, а й свою нібито прови
ну, свою власну «уш кодженість», розрив між реальним 
та ідеальним.

А  ще Григір Тютюнник умів побачити в людині її біль 
та муку навіть тоді, коли вони німо застигли в очах. І  з і
знавався в одному зі своїх записників — не людям зізна
вався -  собі самому: «Я  люблю стареньких і малих -  і 
тих, і тих за мудрість і доброту»1. Відчував і давав від
чути це й нам, читачам, що немає страшнішого, ніж чер
ствість та одинокість: перегорніть кілька сторінок опо
відання «Вуточка», з якого віє пронизливою людською 
самотиною. Написане психологічно точно, воно передає 
всю гаму почуттів старої жінки, яка втратила Божий 
дар бачити білий світ, тонко фіксує відчуття її незрячос- 
ті: має баба тепер навіть «невидющі руки» -  така яскра
во подана деталь промовляє читачеві більше, ніж будь- 
які розлогі розповіді. Безпорадна, покірно усміхнена 
«кудись у порожнечу», з почуттям провини перед сина
ми за те лихо, що так несподівано її спіткало, Вуточка, 
як її кличуть у селі по-вуличному, переймається теплим 
почуттям до людей, які вряди-годи щось та й допомага
ють: то листа відписати, то на стежку вивести, якою 
вона потім несе «на вустах лагідну, ніби назавжди за
ш ерхлу посмішку вдячності...»2. Письменник не тільки 
передає фізичний стан незрячої жінки, а й глибоко про
никає в її психологію, розуміючи й показуючи нам, що 
темінь «затулила від старої не тільки сонце, а й ті 
нерясні спогади, бо ніщо вже їх не будило»3.

Справді, зв’язок між природою, її  суголоссям та емо
ційним звучанням людської душі, їхн ій глибинний вза
ємозв’язок помічено надзвичайно тонко й навіть дещо 
несподівано. А  крім того, приходить ще й відчуття ні
яковості й болю за ту бабину змору, що нею наливається 
від безнадії побачити синів її вутле тіло, за її  незмірну 
самотину у порожній хаті, що стоїть посеред села

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 67.

2 Тютюнник Гр. Вуточка // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  С. 67.

3 Там само. -  С. 66.
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«одинока і теж ніби сліпа». Таке надзвичайне вміння 
розбудити у читачеві співпричетність до долі іншого, 
викликати співпереживання -  ознака хисту справжньо
го майстра пера.

Тут виявляються не тільки чуттєве осягнення пись
менником складної теми, розвинене асоціативне мислен
ня, а й мудра аналітика, пропущена крізь чутливе «мис
ляче» серце. Така Тютюнникова кордонутливість виріз
няється особливою глибиною проникнення в людську 
душу саме завдяки вмінню змоделювати ситуацію не т і
льки у своїй уяві, а й у своєму серці, змусити його заби
тися в чужому ритмі, аби потім той ритм чужої -  але не 
байдужої письменникові -  душі, достовірно передати за
собами новелістичного письма.

Саме у філософському просторі кордоцентризму 
Г. Сковороди та П. Юркевича розгортається неонародни- 
цька парадигма художнього осягнення світу Григором 
Тютюнником, тоді як його суворий модернізм імпресії 
почуття, що «виростає» із жорсткого реалізму «правди  
факту» ,  певним чином відбувався у межах екзистен
ціалізму з його тяжінням до межових ситуацій. Однак 
у прозописі письменника такі ситуації, що обертаються 
у  парадигмі народження / смерть, мають особливий 
лапідарний психологізм, забарвлений по-селянськи муд
рим світосприйняттям, без натужного надриву, без над
міру суґестивованого трагізму. А  тому можемо гово
рити, що Григір Тютюнник відкидав трагізм абсурдного 
існування як житейську філософію, вибудовуючи свою 
художню логіку екзистенційного вибору не на користь 
втечі «у  ситуацію», а на користь виходу з неї через уста
лен і традиційні моделі поведінки з виразним мораль- 
нісним імперативом.

Так, справді: концептуальність точного відображення 
життя народжується в Григора Тютюнника із ситуації: 
ї ї  природи, специфіки, логіки розгортання. Зрештою, їй 
підкорюється весь плин зображуваного життя, перипетії 
долі, вчинки, особливості характеру.

Дефальшований героїзм у системі фальшивих куми
рів і цінностей, сповідуваний письменником, потребував 
суворого, часом жорсткого реалізму у відтворенні жит
тя: так постає тютюнниківський, певною мірою ідеалі
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зований реалізм  як своєрідна «печаль правди» (І. Дзю
ба). Він продиктований у Григора Тютюнника нама
ганням уникнути фальшу в усьому: і в малому, і в 
великому -  від стосунків із друзями чи односельцями до 
виписаного серцем Слова.

Це потребувало особливого шліфування письма, виві
ряння його на точність, несилуваність, максимальну 
природність.

З появою творів Григора прийшла в літературу нова ху
дожня фактура: правдиве, жорстке, вивірене авторсь
кою вимогливістю слово, яке само собою відкидало по
лову банальності, наліт сентиментальності, було оголе
не, немов відвіяне зерно, й не поступалося стефаниківсь- 
кому слову...1

І лише відсвічування цього жорсткого реалізму тон
кими вкрапленнями експресіонізму та імпресіонізму 
створювали певне природне ідеалізоване психологічне 
тло, на якому людська душа увиразнювалась як жива й 
трепетна субстанція.

Фактурне бачення життя диктувало письменникові 
принцип розгортання ситуації, а в ній характеру, при
чому ці «величини» у письменниковій ієрархії зобража
льних засобів рівнозначні й взаємовпливові: одне фор
мується іншим рівною мірою: із ситуації «виростає» ви
явлення тих чи тих граней характеру, а сам характер, 
своєю чергою, впливає на ситуацію -  через моральний 
вибір -  і таким чином пом’якшує деструктивний потен
ціал окресленої ситуації.

У  прозі Григора Тютюнника розгортається не так си
туація *людини зі ст раху» (Р . Андріяшик), як людини 
із  сум’яття душевного, оскільки страх той притлумле
но й «загнано» у підсвідомість. Письменник завжди 
обирає ситуацію, всередині якої щонайкраще може по
казати, як набирає «градусу» падіння моральна дефор
мація людини у відповідних соціальних обставинах. 
Однак при цьому екзистенційно межова ситуація завж
ди пом’якшена питомо українськими рисами вдачі,

1 Іваничук Р. Один лише штрих // Вічна загадка любові: Літера
турна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. -  
С. 295.
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як-от доброта, милосердя, мудрість житейська -  навіть 
якщо вони вгадуються лише у підтексті -  як потенціал, 
що його людина завжди може, зробивши відповідний 
вибір, використати на загальне (і своє власне) добро.

Маємо тут не стільки нагнітання самонегації у відчут
ті неповноти свого людського буття, надщербленості ек
зистенції, скільки художній аналіз ситуації пристосу
вання пластичної (за І. Дзюбою) людської душі, яка 
сприймається читацькою свідомістю як своєрідний ви
клик, — а вже тому гостро соціальною, конструктивною 
за своєю потенційною природою, бо спонукає, щонай
перше, до самоаналізу.

Теперішня наша література прямує до цікавих ситуацій, 
у яких діють нецікаві люди або ще гірше -  вигадані, -

зафіксував Григір Тютюнник своє спостереження на 
сторінках записника 18 квітня 1960 р.1 «Свої» ж ситуа
ц ії письменник виношував під серцем, як дитину -  саме 
тому його герої ніколи не видавалися вигаданими, скон
струйованими:

Страх як люблю згадувати. Кожне оповідання лежить 
під серцем (хоч я його знаю) аж доти, доки не стане мені 
спогадом 2.

Якщо вдатися до засад психології творчості, то, влас
не, це і є яскравим прикладом дії « закону перемоги спо
гаду », за яким відбувається « створення порядку з хао 
су », а саме: коли давно поховані, а радше приспалі до 
часу комплекси колишніх вражень, зазнавши цілком та
ємничої магії асоціативних «счеплень», за І. Франком, 
видобуваються, трансформовані у щось цілком нове 
й несподіване, на денне світло «верхньої» свідомості. 
«Перемогти спогад, в той спосіб, щоб його відкри
ти наново у відповіднішому порушуванні»3 -  те, що є,

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 54.

“ Кравчук М . «При сонці, в Тетієві» // Вічна загадка любові: 
Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письмен
ника. -  С. 300.

3 Липа Ю. Бій за українську літературу. ■ Варшава: Народний 
стяг, 1935. Цит. за передруком: Український засів. -  1993. -  Ч. 4 
(8). -  С. 43.
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за Ю. Липою, народженням «другої реальності», або ху 
дожньої матерії *.

Тим-то Григір Тютюнник залишився в українській л і 
тературі не тільки неперевершеним майстром відт во
рення ситуації, а й майстром відтворення характеру, 
портрета, діалогу, вміло користуючись внутрішнім ме
ханізмом розгортання зафіксованого колись і пробудже
ного в потрібний момент спогаду. Він, зокрема, писав:

Письменник повинен не просто стежити за вчинками ге
роїв, а думати над ними 2.

«Думати на папері» — такою була концептуальна пи
сьменницька самонастанова Григора Тютюнника, яка 
й дисциплінувала й стимулювала його художнє слово. 
Осмислена. Вимоглива. І продуктивна. Адже він на
магався все робити в цьому житті по-селянськи мудро 
й добротно. Очевидно, від самого початку творчого 
ш ляху відкрився йому секрет « чистого аркуша папе 
р у » , який має свою креативну потенцію й провокатив- 
ну потугу: треба тільки змобілізувати себе до конструк
тивної праці. Така імперативна самовимога письменни
ка й була певною відповіддю на запитання: чи існує за
гадка таланту?

...Григір Тютюнник завжди надзвичайно любив своїх 
героїв -  часто безталанних, невдатливих, безпорадних, 
не без якихось химер чи вад, не раз битих лихом, часто 
гострих на слово, навіть в’ їдливих, але загалом добрих, 
незлобливих, нездатних на підлість чи мстивість. До
сить згадати, як поквитався за кривду німий Павлен- 
тій з оповідання «Н а  перекаті». Чутливий на образу, 
він не може забути удару батогом, яким покарав його 
в дитинстві об’їждчик Захарій Ш аш ло тільки за те, 
що збирав на колгоспному полі колоски. По роках Пав- 
лентій став свідком того, як цей же Ш ашло знущався 
над дітьми. Парубок вирішив-таки помститися кривд-

1 Детальніше див. про ці процеси в: Тарнашинська Л . Іван Фран- 
ко -  Юрій Липа -  Богдан-Ігор Антонич: народження «нової дійснос
ті* (до питання психології творчості) // Тарнашинська Л . Презум
пція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. -  
С. 27-40

2 Немає загадки таланту... — Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 46.



412 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

никові -  та все, на що він здатний, то це викупати Заха- 
рія у холодній воді.

Юхим Кравчина і дядько Никін, учитель Федір Не- 
сторович, сліпа бабка Ганна, прозвана Вуточкою, пра
цьовитий Іван Срібний, Ладко, старі Марфа й Терешко, 
Степан Сакрамент і Артем Безвіконний, Стоволос і Ка
люжний... Усіх  їх  ріднять такі риси, як доброта, чуй
ність, людяність, готовність вислухати й допомогти.

Сам у житті різкий, вибуховий, письменник культи
вував у художніх творах образ людини доброї, незлобли
вої, здатної на самоконтроль емоційної сфери. Так, 
Артем із незакінченої повісті «Ж итіє Артема Безвікон- 
ного» дає (з волі автора) таку просту, нелукаву пораду: 
«Ти , пеемаш, зразу ніколи не сердься, не спіши сердить
ся, а спробуй засміяцця, воно тоді полегш а...»1. Або зга
дують односельці покійного Степана: «Лайкою  не брав, а 
все добрим словом умів якось. Того й слухали в с і»2... — 
це з новели «Три плачі над Степаном». А  ось як навер
тає до добра Устим Оляну з однойменної новели: «К о 
лись люди вставали та богу молилися, а ти -  лаятися 
м ерщ ій ...»3.

Створивши ц ілу  галерею портретів людей села, пока
завши «соціальну і трудову пластичність селянської вда
ч і »4, Григір Тютюнник не просто розкрив національний 
характер у  різних його соціальних, моральних, психоло
гічних проявах, а сягнув своїм чесним художнім словом 
тієї міри дослідження життя, яка дає змогу говорити 
про типологічне узагальнення цього характеру, який не
се у собі код генетичної пам’ят і народу.

Письменник М. Слабошпицький писав:

...Якщо через кілька століть люди захочуть дізнатися, 
що то за істоти були -  останні з могікан безжально зни

1 Тютюнник Гр. Житіє Артема Безвіконного. З незакінченої по
вісті // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  С. 560.

2 Тютюнник Гр. Три плачі над Степаном // Тютюнник Гр. Вибрані 
твори. -  С. 263.

3 Тютюнник Гр. Устим та Оляна // Тютюнник Гр. Вибрані 
твори. -  С. 268.

4 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський мери
діан. Зі спогадів. -  С. 803.
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щеної селянської цивілізації, то найкраще вони це змо
жуть вивчити саме за Тютюнником. У  цьому художнику 
слова гармонійно поєдналися філософ, історик і соціо
лог, аніде не заступивши саме художника, який випо
відав правду про свій народ і .

Додам: і непересічний етнопсихолог, ще значною мі
рою не поцінований з цього погляду соціальною психо
логією  як наукою. Тим-то варто вести мову про художню  
аналітику Григора Тютюнника: він свідомо відбирав 
для художнього зображення щоразу інший характер, 
щоразу інший типаж -  і з цього калейдоскопу характе
рів витворюється типологічне узагальнення. «Великим 
людинознавцем» назвав Григора Тютюнника І. Дзюба 2.

Розвиток української етнопсихології як окремої дис
ципліни, що має базуватися на працях І. Нечуя-Левиць- 
кого, М. Костомарова, Ю. Липи, Д. Донцова, позамате- 
рикових дослідників М. Шлемкевича, О. Кульчицького, 
В. Яніва та інших, зокрема, довго замовчуваних, які по
при все напрацювали значний пласт розуміння націона
льного характеру, неможливий нині і без аналітичної 
прози Григора Тютюнника як одного з найвдумливіших 
майстрів, так би мовити, художньої етнопсихології. Са
ме вона в особі кращих письменників, які не цуралися 
реалістичного зображення життя, заповнювала ту ла
куну, що її  в силу колоніального становища України не 
могли наповнити науковим змістом професійні науков
ці. Аналітична проза Григора Тютюнника розкриває на
ціональні етнопсихологічні риси української людини 
крізь призму художнього -  а тому опуклішого, стереос
копічного -  бачення, сповідує типові українські етичні 
цінності, як і справіку слугували основою народної мора
л і. Тобто ця перспективна гілка етнопсихології як нау
ки, що вже має певний людинознавчий потенціал, має 
залучити до свого дослідницького інструментарію ті 
національно-психологічні (етнопсихологічні), художньо 
змодельовані й художньо наснажені риси характеротво-

1 Слабошпицький М. З генетичної пам’яті народу. На здобуття 
Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка // Літ. 
Україна. -  1989. -  26 січ.

2 Дзюба І .  Великий людинознавець: До вивчення творчості Гр. Тю
тюнника // Урок української. -  2003. -  Л6 3. -  С. 38-41.
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рення, що їх  «ув ів » у  поле художнього осмислення Гри
гір Тютюнник, зокрема попрацювавши і в царині, так би 
мовити, межової свідомості, адже добре знав «„маргіна
льн і" кола, проміжні між селом і м істом »1. Йдеться на
справді про «двічі межову» свідомість частини українст
ва або своєрідну «межовість у межовості», оскільки сама 
українська ментальність у силу геополітичного станови
ща України є межовою 2.

Саме через органічне поєднання рис філософа, істори
ка, соціолога, майстра слова і пощастило письменникові 
щонайглибше в літературі другої половини X X  ст. про
никнути в ментальність українського селянина, як це 
вдалося свого часу В. Стефанику, а до того ж і в письмі 
досягнути стефаниківських висот. І, можливо, сягнути й 
того незміряного стефаниківського болю, що є четвер
тим мистецтвом... Бо Григорові Тютюннику, як, може, 
нікому іншому з-поміж його сучасників, боліло серце за 
всіх покривджених та упосліджених, за знедолених і 
безпомічних.

Ясна річ, в умовах тотальних заборон, підозр, в атмо
сфері страху підняти той глибинний пласт причин, що 
породили тотальні страждання українства, було немож
ливо. Аби збагнути всю міру «недомовок» письменника 
тієї доби, досить повернутися хоча б до оповідання «На 
перекаті», аби побачити, що письменник, розробляючи 
тут моральну тему, не докопується до істинних причин 
того, чому ж змушений був німий Павлентій збирати ну
жденні колоски на колгоспному полі, хто -  і чому?! -  ви
нен у його голодному дитинстві.

Згадаймо одну-єдину, повну глибинного значення у 
контексті тоталітарного режиму знамениту тютюнників- 
ську фразу про «Сибір неісходиму» («Т р и  зозулі з покло
ном »): можна тільки здогадатися, яка напружена внут
рішня робота відбувалася в письменниковій душі, якщо

1 Дзюба І. Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський мери
діан. Зі спогадів. -  С. 803.

2 Див. про це: Тарнашинська Л. «...Ч и  ідеал вічної Европи є нашим 
ідеалом?» (До питання «інтуїтивної Європи» та «європейського ме
сіанства») // Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. Абрис су
часної літературознавчої концептології. -  С. 444-445.
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свої сумніви, відчуття не довіряв навіть щоденникові. Ті 
порухи душі -  важкі й болючі -  можна було вгадати хіба 
що за якоюсь фразою, вистражданою, виношеною і вива
женою -  до узагальнення, як-от у такому записі, що, 
очевидно, мав стати фрагментом якоїсь ширшої оповід
ки (саме так любив письменник називати свої новели й 
оповідання):

Дядько сидів і їв борщ у чайній...
-  Чого ви, дядьку, такі худі? -  спитав у нього пле

мінник (на базар удвох приїхали).
Дядько перестав їсти і сказав:
-  Ми перелякані. -  І знову пристав до борщ у1.

Це вміння сконцентрувати всю напругу почуття в 
одній деталі, одній фразі, яка провокує читача на здо
гад, відчуття, інтуїтивне розуміння, «домальовування» 
уявою того, що залишилося поза «кадром», допомагало 
письменникові бути повнозвучним у мінімальних зобра
жальних засобах. Вдумаймося в одну оту ф р а зу -«М и  
перелякані»: як багато вгадується за нею, написаною за
довго до того, як в українському суспільстві стало мож
ливим говорити про трагічні сторінки історії й злами 
людської душі.

«Лю ди зі страху», що прийшли в українську л і 
тературу в 60-х роках минулого століття, мали муж
ність зізнатися собі в цьому й змусити й читача замис
литися над причинами появи такого психотипу україн
ської людини.

Переродження людини, яка втрачає розуміння істин
них життєвих цінностей, справжній «смак» до землі, до 
праці на ній, а відтак і деморалізація цієї позбавленої 
своєї сутнісної природи людини, що ми виразно бачимо 
на прикладі Ониська («Гви н т »), — це наслідок цілеспря
мованого розселянювання села, що випало на долю Тю- 
тюнникових героїв. Письменникові надзвичайно болить 
таке жорстоке, цинічне у суті своїй витравлювання з се
лянина почуття господаря -  і те він виразно показує у 
низці своїх новел, як-от «О блога», «Бовкун», «Комета», 
«М едаль», засуджує культивування споживацького став-

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 72.
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лення до життя, до природи («Син приїхав», «Оддавали 
Катрю», «Н ю ра», «Устим та Оляна», «Грамотний»).

Ц і та подібні соціальні тенденції простежено в зви
чайних житейських ситуаціях, через людські характе
ри, творенню яких значною мірою слугують і майстерні, 
місткі, максимально виразного стилю портрети -  за
сіб своєрідної тютюнниківської індивідуалізації героїв. 
Досить прочитати декілька його простих і містких 
фраз -  і ти зримо бачиш людину. А  вже з того її  зовніш
нього вигляду можеш значною мірою скласти уявлення і 
про її внутрішню сутність. Причому, вирізняючи навіть 
якийсь ґандж у зовнішності людини, прозаїк пише про 
неї з любов’ю, якоюсь турботливою співчутливістю -  і в 
тому його письменницька мудрість, що її  І. Дзюба озна
чив як «широчінь співчутливої перейнятливості»1.

Заклавши руку за спину і рипко потираючи долонями, 
Антін Волох швендяв по хаті -  од столу до дверей і на
зад. [...] Був Антін змолоду сутуленький, плечі тримав 
рівно і не шкрьобав ногами по долівці, як завжди, а ста
вив їх чітко, як солдат 2 ( *Обмарило»);

...чоловік худий, цибатий, плоскогрудий, але широ
кий у кості -  сорочка на його плечах розіп’ята, мовби 
кроляча шкурка на граблиці...;

...як швидко йде чи біжить, то крила старого сукон
ного галіфе обмотуються навколо ніг вище колін, аж 
присвистують...3 ( *Деревій»);

Вдався Онисько ще замолоду собою непоказний, без- 
телесий, як висушена тютюнова бадилина. Що не натяг
не на плечі, все на ньому теліпається, мов на одводині, і 
враз цівочками-стрьопами обростає...4 (*Гвинт»У,

Христоня сивий, як лунь. Лице, шия і навіть гу
би -  б ілі, аж світяться немічно. Руки теж білі. Лежать 
на ціпку одна на одній, мов дві пелюсточки. Тільки ніс

1 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ.: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський ме
ридіан. Зі спогадів. -  С. 800.

2 Тютюнник Гр. Обмарило // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  
С. 199.

3 Тютюнник Гр. Деревій 11 Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  
С. 56, 57.

4 Тютюнник Гр. Гвинт // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  С. 224.
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у Савки не білий, а в чорному ряботинні, наче в ньо
го шевських гвіздочків понабивано — вугрики вийшли 1 
( * Кленовий пагін*).

Вираз очей, манера говорити чи ходити, якась особ
лива усмішка чи характерне слівце — оце ті максималь
но використовувані характеротворчі засоби, що ними 
виважено послуговується Григір Тютюнник. Через те 
його герої -  яскраві, неповторні, їх  неможливо забути чи 
з кимось сплутати, адже подані крізь призму граничної 
індивідуалізації.

Саме через таку антропологічну деталь, як очі, 
активно присутню в арсеналі характеротворчих рис 
письменника, розкодовується вдача Тютюнникових ге
роїв, їхн і вади й чесноти. Т ільки ця традиційна художня 
інтерпретаційна модель людського характеру завдяки 
якійсь особливій письменниковій енергетиці слова наби
рала такої креативності, виразності й переконливості, 
що годі було запідозрити тут якусь штучність, натягну
тість чи гіперболізацію: така портретна характеристика 
сприймалася переконливо й органічно.

Адже моральним імперативом письменника було єди
не: бути й залишатися самим собою. Такий принцип спо
відував він сам, під таким кутом зору розглядав своїх ге
роїв. У  цій антропоцентричній парадигмі письменникові 
все було ясно й зрозуміло. Цю «ясність» можна окресли
ти гранично чіткими Стусовими словами:

Людина завжди мусить відчувати єдиний обов’язок -  
бути вдячним сином землі. Справляти свій земний обов’ 
язок, тобто бути вірним самому собі, ще точніше -  тим 
земним силам, які в тобі закладені 2.

Мовлені стосовно талановитого українського самітни
ка — В. Свідзінського, вони щонайкраще передають вну
трішню настанову й Григора Тютюнника, який цей обо- 
в язок «бути самим собою» ніс від природної земної суті,
і розрив між цим відчуттям та реальністю сприймав як 
розлам, кричущу невідповідність і несправедливість.

1 Тютюнник Гр. Кленовий пагін 11 Тютюнник Гр. Вибрані тво
ри. -  С. 31.

2 Стус В. Зникоме розцвітання: Твори: У  4 т „  6 кн. -  Т. 4. -  Львів: 
Видавнича спілка «Просвіта», 1994. -  С. 352.
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Тим-то не можна оминути увагою тему т. зв. диваків 
у  творчості Григора Тютюнника: подібне трактування 
персонажів має як своїх прихильників, так і заперечува- 
льників. Дехто відкидає саму можливість апеляції до та
кого визначення, так само як і покликання на творчість 
В. Шукшина, якою Григір Тютюнник (як і всі на тодіш
ньому радянському просторі -  і годі відкинути цей реа
льний факт) насправді дуже переймався, а самого Ш ук
шина вважав своїм духовним наставником і, трагічно 
переживши його відхід, їздив на його похорон). Уникаю
чи паралелей між т. зв. диваками шукшинського й тю- 
тюнниківського штибу, оскільки це типи досить відмін
ні, суто національні, хоча й певною мірою інфіковані 
хронічними хворобами тоталітарного режиму, все ж ма
ємо всі підстави вважати, що це психологічний витвір 
самої радянської системи: як своєрідний опір, «сховок»,
♦ втеча», зрештою, як виклик тим, хто намагався всіх 
уніфікувати й таким чином відрапортувати про створен
ня виду Ното 80Vе^іси8.

Лиш е тип нібито дивака здатний був ♦нести» неушко- 
дженою первісну людську сутність: у світі уніфікованих 
приписів, де витруювалась сама автентичність людини й 
процвітав ї ї  самозахист за принципом зрівнялівки «усіх  
під ус іх », характер постає як результат подібних транс
формацій та маніпуляцій -  не стільки внутрішніх, ск і
льки, може, зовнішніх. Тому автентичність індивідуу
ма, його вірність своїй природі, яка протистоїть уніфіка
ції й одноманітності, видаються дивацтвом: очевидно, 
цей феномен, породжений реаліями суспільних дефор
мацій, потребує окремого розгорнутого дослідження.

Через внутрішній світ людини, звичайної, нічим на
чебто не примітної, сказати б, маленької людини, зама- 
ніфестованої українськими шістдесятниками (♦людини 
серед тиж ня»), письменник розкриває соціальні зрушен
ня, процеси деформації у моралі, етиці, перерваність 
родового коріння, порушення традицій, що неминуче 
призводить до змін у людській психології та взаємосто
сунках; як ніхто інший у ті роки -  через звичайні жи
тейські колізії та спробу їх  розв’язання людською свідо
містю він переконливо показав залежність людської пси
хології від соціальних зрушень та деформацій.
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Однак найбільше імпонує письменникові зображення 
внутрішнього світу людини, що формується: дитини, 
підлітка. Це можна пояснити не тільки тим, що він 
намагається використати свій власний, глибоко пере
житий досвід дорослішання у його зовнішніх, та надто 
внутрішніх, колізіях, що супроводжують цей процес 
а, очевидно, більшою мірою тим, що письменникова ду
ша найбільше розкошує у світі ідеальному, до якого тяг
неться юна, незіпсована (навіть якщо вона травмована 
війною) істота у своїх пориваннях до справедливого, 
світлого, гарного. Саме цей ґрунт найблагодатніший для 
вибудовування чіткої, зрозумілої психологічної та пове- 
дінкової логіки: характер тут — як молоде деревце, що 
тягне своє гілля  вгору, до неба й сонця. Надто такими 
пластичними душами були наділені діти війни -  ті, 
кому випало пережити всю жорстокість 40-х років мину
лого століття. З одного боку, дитина війни

твориться у традиційному інтонаційному ключі сироти, 
беззахисної самотньої істоти [...]. З іншого — своєрідна 
ініціація пробуджує величезні духовні ресурси, які цін
нісно перевершують світ дорослих 2.

Письменник дуже тонко передає вікову психологію — 
від новел ♦У  сутінки», ♦Сито, сито...» до повістей 
♦Облога», ♦Клим ко», ♦Вогник далеко в степу»... Саме у 
тому віковому діапазоні, в якому найяскравіше про
являється найбільш прийнятна для письменника ри
са -  загострене почуття справедливості -  Григору Тю
тюнникові щонайбільше вдається концептуалізація ха 
рактеру — у  тих його характерологічних параметрах, що 
визначають стрижневість людини. Однак її подальше
♦ прямостояння» (В. Стус) стає проблематичним, оскіль
ки моральні якості, опукло проявлені в ранньому, під
літковому віці, поступово, під тиском зовнішніх обста
вин, стираються з ♦лиця душ і», змиваються, наче пісок, 
залишаючи по тому інший рельєф свідомості.

' Інтерпретацію Тютюнникового досвіду воєнного дитинства див., 
зокрема: Захарчук І. Війна і слово (Мілітарна парадигма літера
тури соціалістичного реалізму). -  Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008 ,- 
С. 325-339.

2 Там само. -  325.
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Саме тут письменник, який усіма силами уникає фа
льш у, проектує героя на самого себе. Насправді маємо 
подвійну свідомісну проекцію: на себе колишнього (у  
підлітковому віці) та на себе нинішнього (свідомість під
літка, бачена людиною з «відстані» й відповідним чином 
художньо скоригована).

Юний герой Григора Тютюнника у будь-яких обстави
нах постає як відповідальна особистість, яка прагне 
відстояти себе перед складним ворожим світом, репре
зентованим в особі Іншого, соціуму, обставин, ситуації. 
Кристалізація характеру у підлітковому віці, за худож
ньою версією письменника, зосереджується у площині 
почуття власної гідност і.

Власне, у розгортанні цієї психологічно вивіреної ві 
кової вертикалі підліток  / доросла людина й полягає чи 
не найбільша заслуга Григора Тютюнника. Адже це дало 
йому можливість психологічно доказово показати, що 
людина приходить у цей світ сповненою ідеалістичних 
настанов, тому намагається культивувати в собі найкра
щ і риси характеру, будучи певною мірою запрограмова
ною на ту ідеалістичну шкалу людяності національною 
моральнісною матрицею. І тільки соціум, надто соціум 
ущербний, агресивний, тоталітарний, роз’ їдає цей про
цес кристалізації характеру, який від початку заповіда
ється бути толерантним і до природних задатків, і до са
мого світу, й до інших людей.

Тим-то прозу Григора Тютюнника можна назвати гос
тро соціальною із чітко заявленою письменницькою по
зицією: соціум (суспільство) несе відповідальність за 
довколишню моральну антиекологію людської душі, за 
деформацію характеру кожної окремо взятої людини.

На «хвилі* потрактування прози українських шістде
сятників, зокрема Вал. Шевчука г, який за внутрішнім 
складом та за художньо-світоглядною настановою є 
своєрідним антиподом Григору Тютюнникові, почали

1 Див.: Тарнашинська Л . Свобода вибору -  єдина форма саморе
алізації в абсурдному світі (Проза Валерія Шевчука як віддзеркалення 
екзистенціалізму) // Сучасність. -  1995. -  № 3. -  С. 117-128; Тарна
шинська Л . Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного 
українського письменника на тлі західноєвропейської літератури. -  
К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. -  223 с.
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«приписувати» філософію екзистенціалізму і Григорові 
Тютюннику, часто за інерцією, своєрідною «модою» на 
дослідницькі моделі. Насправді як світоглядна основа 
творчості й «самостояння» він був чужим письмен
никові, який виховувався на засадах селянської гуртової 
потуги і навіть в особистому життєпросторі не належав 
до одинаків-самітників, а потребував віддзеркалення се
бе як у соціумі, так і в Іншому. Принцип асоціальності, 
виживання людини поза соціумом, відчуження й еска
пізм мало сумісні із специфікою відкритості, що ї ї  за
кладає у світосприйняття українське село, яким і був 
вихований письменник, до якого прихилявся душею. 
Саме село як могутній материк традиційної етнокуль
тури виявилося найуразливішим до соціальних дефор
мацій суспільства, тим-то його мешканці чи «ось-ось 
колишні* селяни й стали найяскравішою ілюстрацією 
художніх звинувачень письменника на адресу системи. 
Така мета — звинувачення системи у продукованій ідео
логічними натхненниками руїні, що відбувається буква
льно на очах, і не могла передбачити інших, героїчних, 
сильних, «маскулінних» героїв-господарів, бо саме ця 
домінантна риса -  господаря -  нещадно виполювалася зі 
світогляду селян. Інакше це була б інша проза й інший 
Григір Тютюнник.

Попри певні ідеалістичні ілю зії щодо можливості гар
монізації системи індивід  / суспільство письменник на
справді усвідомлює, що протистояння людини й системи 
відбувається не на користь людини, оскільки її родове 
коріння й родове самоусвідомлення власної самодостат
ності підрубане тими драматичними колізіями в історії 
українства, що про них він міг сказати хіба пошепки або 
натяком.

Психологізм Григора Тютюнника, що його загалом 
можна визначити як жорсткий психологізм, надзвичай
но лаконічний, але сутнісно вглиблений у логіку форму
вання та розвитку характеру. За цим -  робота над най
більш точним, адекватним відчуттю словом, віднай
дення максимально промовистої деталі, що за рівнем 
майстерності сягає стефаниківської.

Фраза тютюнниківська по-особливому містка, образ
на, насичена спостереженнями, а тоді, коли треба ство-
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рити портрет чи характер людини, -  досить лаконічна. 
Часом же -  надто, коли йдеться про змалювання приро
ди, -  може сприйматися і як самостійна новела:

Аж різь у очах -  так ясно, так жовтогаряче надворі від 
прив’ялого осіннього сонця, спілих динь-дубівок, жов- 
тосподих гарбузів, позбираних у купки, та запізнілого 
цвіту гарбузового, на котрий уже й бджоли не сідають, 
бо не про нього пора, а летять собі далі, на червоний бу
дяк чи падалішню гречку1 ( « Г в и н т » ) .

Письменника найбільше непокоїли бездуховність, не
можливість та спричинена об’єктивними обставинами 
нехіть людини сповна реалізуватися в цьому світі, вико
нати своє призначення на землі. І про це він писав з усі
єю серйозністю й зболеністю.

Так, трапляється у його прозі й іронія — і вже на цій 
формальній підставі його намагаються нині «занести» до 
реєстру постмодерністів. Однак іронія Григора Тютюн
ника особлива: вона зболена (й болісна), тоді як у пост
модерністів іронія знімає з себе будь-яку моральну від
повідальність, переходить у скепсис і сарказм. Тютюн- 
никова ж іронія іншого змісту: це виважена апеляція 
зневіреного серця до тверезого розуму і водночас чуттєва 
апеляція до «активної» сили совісті, це, зрештою, поси
лення моральної відповідальності, а не ї ї  скасування.

Часто прозу Григора Тютюнника називають спові
дальною на тій підставі, що в ній присутній чималий 
автобіографічний компонент. Однак, якщо це й справді 
сповідальність, то сповідальність особливого, тютюнни- 
ківського штибу: сповідальність аналітична, хоча по
єднання цих термінів насправді нібито взаємовиключа- 
ється. Маю на увазі те, що письменникові не властиве 
спонтанне чуттєве «виверження» на папері свіжих вра
жень і спостережень: «виношеність» його героїв «п ід  се
рцем» включає в себе й серйозну осмисленість, продума
ність логічного розгортання психології характеру. Сам 
прозаїк, який виробив у собі звичку до самоаналізу, зві
рявся про це у своєму щоденнику так:

Я сприймаю те, що мене оточує, і те, що діється навко
ло мене, спочатку почуттям, серцем, а вже потім усві

1 Тютюнник Гр. Гвинт // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  С. 223.
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домлюю, тобто страждаю двічі з одного приводу. Боже, 
як важко *.

«Відшукування душевної рівноваги в стражданні, за
доволення в горі і задоволення горем — ось його (мистец
тва— Л. Т.) підступна м ета»2 —так резюмував свої м ір
кування про дуалістичну природу художньої творчості
В. Стус, ще один носій української «формули болю », 
який стверджував творчість як «гримасу індивідуально
го болю »3. Цю підступність літератури як художньої 
творчості, що живе за своїми законами жорстокої ло г і
ки, повною мірою відчув на собі і Григір Тютюнник.

Багато порушених Тютюнником тем проектується на 
долю ц ілої нації. Це, зокрема, одна з чільних тем -  тема 
батьківства з актуалізованим ним архетипом Батька 
( Шевченкова тема байстрюківства, розгорнута Тютюн
ником у новій історичній реальності та в новій соціаль
ній ситуації), драматична, глибоко пережита й спроек
тована на долі багатьох персонажів.

Його творчість -  це була правда, часом жорстока прав
да, але правда мудра, людяна, яка ніколи не виходила 
за межу, що за нею — натуралізм і смакування темних 
сторін життя. Культ правдивості й совісті, естетика мо
ральної чистоти й цнотливості інтимних почуттів — такі 
уроки тютюнниківської правди художності, в оптиці 
якої людина постає без прикрас і сентиментальності, але 
й не викликає відчуття надриву чи приниження: «золо
тий перетин» проходить через мудре співчутливе серце 
митця, яке ніколи не зважилося б відібрати в людини 
почуття її  власної гідності. «Н е варто писати правду, 
яка розслаблює людину, а не зміцнює ї ї » 4, -  був твердо 
переконаним.

Треба пам’ятати, що у творчому спадку Григора 
Тютюнника -  не тільки прозорі, талановито виписані 
новели й оповідання, не тільки типологічно подані ха

1 Немає загадки таланту... — Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 61.

2 Стус В. Зникоме розцвітання. Твори: У  4 т., 6 кн. -  Т. 4. -  
С. 347.

3 Там само.

4 Немає загадки таланту... -  Частина пешпа: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 66.
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рактери українських селян, не тільки згустки худож
ньої правди, залишені для осмислення етнопсихологам і 
широкому колу читачів, не тільки уроки безприкладної 
чесності «самого з собою» та іншими, уроки правдивос
ті, чуйності та безкомпромісності, а ще також логічно 
вибудувана «кардіограма» творчого зростання письмен
ника, уроки творчого пошуку, письменницької самови- 
могливості. Це засвідчує його щоденник, де направду 
словам -  тісно, а думкам -  просторо: як зразок граничної 
відкритості й щирості, коли сповідальність набирає 
формату безжальної відповідальності.

У  спогадах про письменника П. Мовчан писав:

Григір Тютюнник -  це Григір Тютюнник. Такого у нас 
не було і ніколи не буде. Він ніби певний підсумок у на
шому національному бутті: село перероджувалось, змі
нювався наш етнос, видозмінювалась відповідно до при
роди людської і природа навколишня... І все, що б не пи
салося після Григора Тютюнника про наше село, вигля
дає нині вторинним *.

Якщо судити із творчого доробку українських шістде
сятників, то чи не найбільші «моралісти» серед письмен
ників, які яскраво заявили про себе у 60-ті роки, — по
при всю несхожість доль і суперечливість окремих ситу
ацій, попри різножанровість і різноплановість творчого 
набутку, -  це Гр. Тютюнник, Є. Сверстюк та І. Дзю
ба -  кожен у свій спосіб. На перший погляд, наче зовсім 
різні, «окреміш ні» особистості, та є в них і багато сп іль
ного, хоч і не задекларованого жодним із них.

У  них щонайперше актуалізовано моральнісний ім 
ператив через апеляцію до совісті як субстанції, яка не 
повинна «мовчати». Те, що Григір Тютюнник подав на 
рівні характеротворення -  найвищого свого мистецтва, 
значно пізніше І. Дзюба «вбрав» у строгу форму логіч 
них побудов, а Є. Сверстюк -  у «ф ормули» христия
нських сентенцій. Те, що Григір Тютюнник творив 
письменницькою інтуїцією та вглибленням у людську 
психологію, Є. Сверстюк утверджує вірою, а І. Дзюба 
осягає інтелектуальною доказовістю.

1 Мовчан П . Абсолютний слух на правду // Вічна загадка любові: 
Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письмен
ника. -  С. 340.
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Однак, і перше, і друге, й третє виконує свою високу 
просвітницьку місію, навертаючи сучасників до джерел 
істинного буття. Тут, у просторі шістдесятництва, з і
йшовся чуттєвий та інтелектуальний досвід, що стоїть 
на сторожі моральної чистоти українства, який засвід
чує ще й ту неспростовну істину, що справжній письмен
ник через енергетику своїх творів незримо витворює мо
ральне середовище чи бодай подає етичні сигнали про 
потребу його корекції.

Постскриптум:
«Домучуйте КОГОСЬ ІНШОГО...»

...Хто з нас, сущих на цій землі, може повідати 
всю правду про самого себе так, як це зробив Григір Тю 
тюнник -  через своїх героїв: щиро, правдиво, без най
меншого фальшу? Він залишив нам неперевершені тво
ри, які дають підстави сподіватися на те, що через ха
рактери героїв ми зможемо подивитися на душевну 
драму письменника, що спричинилася до його трагічної 
смерті, причина якої досі залишається незбагненною 
для багатьох.

Звичайно, Григір Тютюнник відчував істинно при
родні радощі життя, вмів переживати його глибинний 
ліризм, суголосність із довколишнім світом, але су
перечності доби все ж домінували у його серці, націлено
му на ідеал.

Очевидно, -  попри зовнішні, соціальні, мали місце й 
екзистенційно-психологічні моменти, про які, ясна річ, 
можна говорити з певною мірою ймовірності: надто це 
делікатні для розуміння й оприлюднення речі. Вже до
водилося писати про ситуацію довкола самого письмен
ника (до речі, позбавленого такої моральної опори, якою 
тривалий час був для нього старший брат Григорій). Ф е
номен слави 1 -  а говорити про нього маємо повне пра
во -  має свою притягальну силу, що спричинює і появу 
епігонства, і водночас має своїм подальшим віддзер

1 Див., зокрема: вичерпний розділ-роздум Івана Дзюби на цю тему 
«Слава» у його книжці «Тарас Шевченко. Життя і творчість». -  К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. -  С. 618-637.
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каленням таку антропологічну проблему, як самот
ність / несамотність митця.

Н. Хамітов зазначає:

Слава може розчинити межі самотності, а може й зроби
ти самотність нестерпною. Такою є самотність Мартіна 
їдена, розбагатілого та знаменитого. Ствердившись у 
житті завдяки своїм текстам, він якоїсь миті відчув ілю 
зорність цього утвердження [...]. Слава породжує пере
співи. Знаменитий автор дістає в нагороду десятки і сот
ні послідовників, які силкуються переймати його мане
ру та стиль. Такий замах на самотність (курсив 
мій. -  Л. Т .) приводить до її збільшення й помноження. 
Самотність відбивається у безлічі кривих дзеркал, потік 
її буття позбавляється цілісності і стає роздрібленим, 
винесеним назовні1.

У  подібному відбитті кривих дзеркал жив і працював 
Григір Тютюнник -  незрівнянний «формотворець» і яск
рава особистість. Оточений численними поціновувачами 
й «наслідувачами», здіймаючи довкола себе «ц ілий ви
хор уваги й цікавості» (Н . Хамітов), він сповна пізнав 
граничну самотність серед тих, хто, здавалося б, роз
діляв його самотність, розбавляв її людським сп іл
куванням, а насправді лише увиразнював внутрішню 
письменникову кризу, а отже, тільки поглиблював мета
фізичну суть цієї самотності у Тютюнниковому особис- 
тісному вимірі. Так «мода на Тютюнника», умовно 
розсуваючи межі особистої самотності талановитого май
стра, обернулася для нього граничним відчуттям ілюзор
ності сповідуваних життєвих цінностей і завершилася 
самогубством. Воно сталося у силовому полі визнання 
як популярності й визнання як заздрощів -  і, цілком 
правомірно, набуло статусу бунту проти всього, що на
магалися накинути письменникові суспільство й оточен
ня у вигляді сурогатних моделей життя 2.

1 Хамітов Н . Самотність у людському бутті. Досвід метаантропо- 
логії. -  К.: Гранослов, 2000. -  С. 200.

2 Див.: Тарнашинська Л . Правочинність Франкового креативу 
літературної «моди» в дискурсі українського шістдесятництва // 
Тарнашинська Л . Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературо
знавчої концептології. -  С. 84-103.
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Григір Тютюнник не зміг подолати роздвоєності, що 
приходить до людини, коли вона піднімається над звич
ним для неї середовищем, яке дає їй живильні соки, й 
починає відчувати неорганічність своєї присутності у 
ньому.

Звідки такий ранній сум і втома прийшли до мене? Я іно
ді проганяю їх гарячковою веселістю, та це рідко вдаєть
ся. Тільки в самотині -  на річці, в лісі, в степу -  мені бу
ває добре. Серед хороших людей, товаришів теж -1, -

запитував він сам себе в листі до московського пере
кладача Н. Дангулової і водночас заперечував штучний, 
показний, форсований оптимізм (як у житті, так і в тек
стах), вважаючи, що «оптимізм -  це професія, професіо
нальний оптимізм»2. Інша річ, що розібратися в тому, 
хто в його оточенні «хорош ий», а хто ні, — було не завж
ди просто.

Літературна слава, якої зажив письменник, а ще б іль
ше усвідомлення свого духовного росту, дають відчуття 
відчуження од навколишнього світу. Зазвичай,

що більше розвивається індивід і що більшим стає, то 
самотнішим він себе почуває, то дужча туга тягне його 
назад до мас, до народу 3.

Очевидно, ніхто з-поміж сучасників Григора Тютюн
ника не зважиться заперечити факт його екзистенційної 
самотності (попри ц ілу вервечку епігонів), яка у славі 
посилювалася тугою за звичним, рідним і водночас гост
рим усвідомленням того, що він уже давно -  за духов
ним та інтелектуальним рівнем «чужий серед своїх» 
(кревняків), та «не зовсім свій серед чуж их» (городян). 
Цей розрив, обтяжений іншими суттєвими обставинами, 
значно поглиблював відчуття «неприкаяності», непо
трібності, внутрішньої розгубленості.

Селянська психологія зумовлена ментально чіткою 
ієрархією (колообігом) сезонних циклів, де все відбува

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 126.

2 Там само. -  С. 102.
 ̂Райніс Я . // Даугава. -  1989. -  № 5. -  С. 114. Цит. за: Дзюба І. 

Універсальні мотиви в Шевченковій поезії // Дзюба І . Між культурою 
і політикою. -  К.: Сфера, 1998. -  С. 202.
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ється закономірно, логічно й послідовно, а чесні та щирі 
людські зусилля увінчуються неодмінним результатом 
(урожаєм), а отже, внутрішнім відчуттям сенсу життя і 
вдоволення. Усвідомлюючи це, письменник, попри всі 
намагання вжитися в «асфальтову філософію» міста, на
справді важко призвичаювався до соціально-психологіч
ного виміру міського середовища, надто тому, що цей 
дискомфорт обтяжувався синдромом специфічної літера
турної праці з її свободою вибору й водночас із цілкови
тою залежністю від неї.

Звісно, Григір Тютюнник був не єдиним, хто прийшов 
в українську літературу «від зем лі»: і Є. Гуцало, і 
В. Дрозд, і І. Драч, і Б. Олійник та інш і письменники 
епохи шістдесятих -  селянські сини. Однак над психоло
гією Григора Тютюнника, який прожив частину свого 
життя у  Донбасі, тяжіє ще й «комплекс шахтаря» (не
втомна праця, яка прирівнюється за важкістю до праці 
хлібороба і дає зримий, чесний для всіх -  і це стає 
для письменника еталоном справедливості! -  результат). 
У  просторі столиці цей образ трудівника розмитий: він 
«розтікається» межи видимі й невидимі зваби мегаполі- 
су, серед яких і богемне життя, і парадність вулиць, і 
масовість заходів, і анонімність. Людина опиняється н і
бито в якомусь вакуумі, де може знайти комфортність 
індивідуального увиразнення хіба у корпоративному се
редовищі. Письменницьке середовище, надзвичайно ц і
каве, насичене подіями, комунікативними дискурсами, 
має й свою специфіку ревнощів, дискурсивних поривань 
і «примірянь», що в різних людей по-різному загострю
ють амбітність і водночас комплекси «вторинності». 
Саме «вихідц і» з цього середовища й схиляли його до т і
єї «гарячкової веселості», часто припрошуючи до чарки, 
вміло граючи на почуттях справедливості / несправед
ливості, амбіціях, торкаючи найвразливіші струни його 
гордої душі нащадка козацької вольниці.

Так само не треба забувати й про гнітючу сутін
кову атмосферу 70-х років минулого століття, коли то
талітарна система всіляко культивувала не найкращі 
людські якості, тож не всіма сповідувалися кришталево 
чисті, а значить прозорі, чіткі й зрозумілі поняття люд
ської честі й гідності. «Розчарування -  це та сокира,
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що часто обтинала йому крила», -  дуже точно й образ
но сказав з цього приводу його сучасник і товариш
А. Шевченко 1.

З одного боку, така атмосфера стимулювала письмен
ника (саме тут він міг «на рівних», а то й «над» рівними 
«подати себе» і вдовольнити свої законні амбіції), а з 
другого -  пригнічувала в силу складного конгломерату 
взаємозалежних людських комплексів. Це, зрештою, 
стосується кожної творчої особистості, однак у  глибоко 
рефлексивного Григора Тютюнника це випробування на
було непосильного «градусу переживання». Мало не що
дня роблячи безжальні «розтини» свого душевного стану 
(йдеться знову ж таки про добровільні «сеанси» творчого 
й чисто людського щоденникового автопсихоаналізу, 
який, проте, на практиці був не стільки автотерапією, 
скільки безжальним оголенням проблеми), Григір Тю
тюнник, як людина вразлива й схильна до порівнянь, 
зазнавав особливого болю від найменшого вияву неспра
ведливості (розтиражований дослідниками творчості пи
сьменника факт присудження премії ім. Лесі Українки 
замість очікуваної найвищої нагороди -  Шевченківської 
премії -  яскраве тому свідчення). А  що може відчувати 
горда від природи людина, коли її зумисне принижують, 
нав’язуючи комплекс неповноцінності, цькуючи при 
цьому нестатками, злиднями? Вона то ховається у муш
лю власного «Я »  (ще більше культивуючи свою уражену 
гордість, несумісну з найменшими компромісами), то 
вибухає нестримним обуренням -  такі емоційні пере
пади важко вгадати у завжди вивіреному, рівному 
прозописі письменника, де існує культ персонажа у йо
го неповторному колоритному характері.

Автотерапія, тобто здатність «писати з себе» і цим са
мим -  часто через механізм іронії та самоіронії -  пом’як
шувати психологічний тиск несприятливих обставин, 
була йому невластива, на відміну, скажімо, від такого ж 
рефлексивного письменника, як В. Дрозд, у якого авто
біографічні мотиви й психологічні комплекси часто до
мінують -  цим письменник «стирав» внутрішні супереч -

1 Шевченко А. Зустріч на все життя // Вічна загадка любові: 
Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письмен
ника. -  С. 452.
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ності між індивідуальним сприйняттям та уніфікованіс- 
тю світу, оскільки саме автобіографічний психологізм 
дає змогу скинути із себе тягар внутрішніх комплексів і 
негативних психологічних нашарувань, «програти» їх 
через своїх героїв і цим звільнити власну психіку для 
інших, позитивних психічних станів: таке розв’язання 
«проблеми проблем» дає своєрідний психотерапевтич
ний ефект.

А ле  Григір Тютюнник писав насамперед «характе
ри », де подібна «автотерапія» була мало прийнятною 
(та, власне, й не продуктивною). Тобто він жодною 
мірою не належав у своїй творчості до е ^ о -ц е н т р и ч н и х  
письменників: його справжнім покликанням було ліпи 
ти з «гли ни » ті виразні особистості, що їх  він бачив 
довкола себе: прототипами ставали, як правило, знайомі 
чи стрінуті колись, частково «домислені» ним люди. Та
ка не е£о-центричність виросла в нім із поваги до Інша 
го -  мабуть, чільної внутрішньої настанови письменни
ка. Тим-то, очевидно, не м іг змиритися із неповагою до 
нього самого як людини яскраво індивідуальної, само
достатньої.

Звісно, можна закидати письменникові й інфанти
льність, «відсутність мужності», як це намагаються роби
ти деякі дослідники, однак це радше неосвоєння азів пси
хологічного «л ікнепу», психологічної праці над внутріш
німи проблемами, імпульсивність, відсутність навичок 
внутрішнього «лікувального» психоаналітичного дис
курсу, коли діалог із собою перетворюється на полілог 
різних досвідів і практик психологічного «виживання»; 
нетерпіння серця, коли не спрацьовує здатність вичека
ти, перечекати, перебути свій стан гострого невдоволен
ня реаліями життя, наділивши його статусом тимчасо
вості, невміння «перерости» самого себе, тимчасово 
ослабленого, й вийти із того випробування переможцем.

За великим рахунком, це внутрішня темпоральна 
проблема, що постає в даному контексті як невміння 
внутрішньо співвідносити час теперішній (як індивіду
альний, так і соціальний) із часом майбутнім, який 
завжди все розставляє на свої місця. Адже більшість 
людей в умовах загострених ситуацій дають собі уста
новку, що такий плин подій тимчасовий -  і тут спрацьо
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вує темпоральний код динаміки людського життя у йо
го розгортанні подій, ситуацій, психологічних станів.

Важко погодитися з твердженням Н. Зборовської, 
«звуженим» до психоаналітичного ракурсу у  його іпо
стасі психосемантики еросу, де, за О. Вейнінґером 
(«Стать і характер»), суб’єкт прагне шукати доскона
лість не в собі, а у «здійсненому образі», замінюючи цим 
динаміку власного розвитку «несвідомою любов’ю »:

А  саме духовного розширення любові немає у творчій 
психології Гр. Тютюнника. Його душевна криза і само
губство пов’язані з цим обмеженням спонтанного лібідо- 
зного почуття, породженим тоталітарною епохою, яка 
утримувала національного суб’єкта від пошуку істини і 
глибинного самоаналізу, переконуючи, що абсолютної 
істини не існує як і потреби самоусвідомлення

Насправді не бачу підстав для думки, згідно з якою 
Григір Тютюнник як «національний суб’ єкт» був по
збавлений внутрішньої тенденції, «пош уку істини і гли 
бинного самоаналізу» -  його щоденникові записи засвід
чують протилежне: граничний самоаналіз -  аж до без
жальної оголеності власних недоліків. На потвердження 
цього варто звернутися до записів самого письменника:

Часто запитую себе: навіщо тобі істина? І відповідаю: 
щоб знати, де брехня. А  вона навіщо? Щоб піти на неї і 
одержати по пиці. Ніщо так боляче не б’є людину, як 
брехня. Тому її так і ненавиджу, тому і прагну вперед, 
на пошуки істини 2.

Так само гостро виявляється у письменника й «потре
ба самоусвідомлення» -  потвердженням цього також є 
щиро сповідальні записи щоденного свідомого (!) «само- 
доростання». І навіть якщо його пошуки істини зосере
джувалися переважно у царині духовності антропоцент- 
ричної (тобто заґрунтованої в морально-ціннісну су
тність людини), а не в сфері трансцендентного (що й 
справді пояснюється цілеспрямованим обезбожненням 
Ь о то  зоуеіісиз тоталітарною системою), очевидно, без

1 Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії 
новітньої української літератури. -  К.: Академвидав, 2006. -  С. 362.

2 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 61.
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підставно пояснювати таке трагічне розв’язання вну
трішньої кризи лише цією абсолютизованою причиною. 
Насправді проблема ця значно ширша, складніша й 
більш  контекстуальна -  і знаходиться поза суспільно-іс
торичними формаціями, даючи знати про себе і в постто- 
талітарний час.

І зацитований дослідницею, занотований з глибоко 
прихованою іронією, запис самого Григора Тютюнника:

Істина -  поняття історичне. Тисячі років людям тверди
ли, а люди вірили, повторювали: бог створив людину. 
А  виявилося зовсім навпаки: людина створила бога 1,

що його можна доповнити й іншими нотатками по
дібної тональності 2, насправді залишає по собі відчуття, 
що письменник із усіх сил переконував себе у  власній 
безбожності, на рівні інтуїц ії відчуваючи неусвідомлену 
(бо не зафіксовану на папері) тугу за трансцендентним. 
Хіба коли-не-коли проривається вона в його сповідаль
них рядках, як-от у листі до московської перекладачки
Н. Дангулової від 20.V .1971 р.:

...я часто прокидаюся і думаю бог зна про що [...] під ра
нок все забувається, залишається тільки настрій: іноді 
дуже сумний, іноді вельми феєричний, але частіше -  
сумний. Як добре було б жити на світі, коли б менше бу
ло всяких житейських дрібниць, що пригнічують душу, 
чвар, глупоти, багнюки...

Та про це краще всього говорити з богом, напевне, він 
слухав і мовчав, а людині ставало легше. Та ба, тепер і 
бога немає. А в людей своїх жалів повно. Вже краще 
мовчати, дихати, думати й писати -  зупиняти прекрас
ну мить, що вдається нам, грішним, дуже і дуже рідко 3.

У  Григора Тютюнника (як, власне, й у М. Хвильово
го, чи пізніше у В. Близнеця) в критичний період відбу
лося «коротке замикання» структур часу (минуле / тепе
рішнє / майбутнє) з акцентацією (як утриваленням) на 
теперішньому -  у  його звуженому спектрі бачення лю д
ської долі, коли втрачається здатність розгортання пев
ного життєвого етапу у перспективі, й ситуація набуває

1 Там само. -  С. 58.
2 Там само. -  С. 31.
3 Там само. -  С. 108.
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статусу бомби, уникнути вибуху якої можна хіба через 
нібито альтернативний вид «порятунку». Цей ефект очі
кування «бомби», що має розірватися, і нестерпність 
очікування біжать начебто попереду самих подій й спо
нукають зробити спонтанне зусилля над собою і вкласти 
у руки людини знаряддя згуби, аби припинити, зупини
ти психологічний тиск проблем. Тим-то окремі критики 
вважають, що в останній незакінченій повісті «Ж и 
тіє Артема Безвіконного» в образі селянина Оксьона 
письменник передбачив власну смерть.

А . Шевченко пояснював:

У нього був, за сучасною термінологією, надто низький 
«больовий поріг» -  чужий біль він сприймав як свій 
власний, а то й ще гостріше. Найменша несправедли
вість, чиїсь негідні вчинки, брехня, що вдягалася в ша
ти правди, надовго виводили його з душевної рівноваги 
й незрідка вкидали в депресивний стан. У такі важкі 
для нього часи він не раз повторював: «Тютюнники 
довго не живуть»1.

Письменник не зумів вивищитися над обставинами, 
постійно перебуваючи у «м олекулі болю » -  як у цеглин
ці часу вічно теперішнього. Темп саморозвитку, що його 
було взято на старті, важко було втримувати на тій са
мій високій позначці. Та й багато чого вже було досягну
то. Щ е 1972 р. він зболено писав:

Я втомився... Вітер не дме у моє вітрило. Він дме навст
річ. Я йду на веслах. Уже давно... І втомився. Гребу що
сили, рухаюся повільно і не жду попутного вітру. Це 
найдужче виснажує... Розпачу немає, але й снаги теж 2.

Далося взнаки невміння письменника -  творця пере
конливих художніх ситуацій -  вичекати (згадаймо мен
тальність селянина, де все чітко, сезонно, закономірно 
розписано природними циклами), «відпустити» власну 
житейську ситуацію, взяти тайм-аут, віддатися плину 
життя, як вчить, зокрема, східна філософія, повірити, 
що все у руках Божих і що кожна ситуація -  лише зако-

1 Там само. -  С. 453.

2 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 65.
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номірна ланка у ланцюгу життєвого плину, з яких лише 
згодом «вибудовується» чітка лін ія  життєбуття.

У  ніч з 6-го на 7 березня 1980 р. -  очевидно, на хвилі 
такого гострого переживання -  Григір Тютюнник пішов 
із життя, залишивши людям, яких так щиро любив, 
свої неперевершені твори -  яскравий художній доку
мент життя українства X X  століття.

...Григір Тютюнник, на жаль, а може -  хоч як це па
радоксально звучить, -  у цьому було його щастя, не 
встиг осмислити, вповні зрозуміти, наскільки ошуканою 
була українська людина, яку він любив над усе, наскіль
ки окраденою, зневаженою, уярмленою. Щ е був не час. 
«Смуток правди в Григорових оч а х »1 тільки провіщав 
наше майбутнє прозріння. Очевидно, Григір Тютюнник 
відчував, що його правда, навіть та, що без найменшого 
фальшу, -  ще не вся правда. Всієї правди тоді ще нікому 
не дано було осягнути -  і Тютюнникові теж. Навіть не
зважаючи на те, що сам змалечку знав гірку ціну чи, 
радше, ваготу слів «син ворога народу», що жив поряд із 
тими, хто пам’ятав гол о дівки, кому судилися виморю
вання, «добровільна» міграція, національне знеособлен
ня, зване інтернаціоналізмом, духовне та моральне ви
родження, розпад родини і розірвання родового коріння. 
А ле  це було швидше передчуття, що навіть, сягаючи 
словом так глибоко, як дозволяли йому хист, знання 
життя, людської психології та каторжна праця, йому, 
однак, не дістатися чистої джерельної води: ще не на
став час. Мабуть, оте неусвідомлене відчуття й труїло 
Тютюнникову душу, терзало совісне серце, випікало со
вість -  відчуття на рівні інтуїц ії, якою Бог обдаровує ли 
ше талановитих і щирих людей.

Тим-то, змальовуючи своїх героїв сліпими, глухими 
(«В уточка», «Н а  перекаті»), Григір Тютюнник, безпе
речно, підсвідомо вдається до метафоричного «закодову- 
вання» реальної ситуації: щоб вижити у тоталітарних 
умовах, не згинути, не завдати собі шкоди, мисляча лю 
дина повинна вдавати із себе глуху  й сліпу: бачачи, не 
бачити, чуючи, не чути, що відбувається насправді у

1 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський мери
діан. Зі спогадів. -  С. 798-806.
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жорнах несвободи й визиску. А  з іншого боку, це віддзе
ркалювало й ситуацію нерозуміння всієї тієї прірви, в 
яку було вкинуто українську людину, всієї міри її без
прав’я й понищення.

А  ще вловлюємо відчуття тривоги, якоїсь непояснен
ної вини перед своїми невигаданими героями. Може, од
нією з причин того, що письменник так трагічно пішов 
із життя, стало те, що не бачив попереду себе того край
неба, яке було для нього символом чогось світлого, ново
народженого, зведеного в абсолют, що відчував неспро
можність «намацати» розумом ту тонку ниточку «най- 
правдивішої» правди, яка вже снувалася підсвідомо 
насподі душі. Щ е був не час. Внутрішнім відчуттям сво
їм він, вочевидь, зовсім близько наближався до того, що 
тоді не могло остаточно визріти у свідомості, але ще не 
настав час великої правди. І те напівусвідомлене про
зріння приходило до нього важко, болісно, гнітюче...

Проте письменник, наче провідчуваючи й провіщува- 
ючи, ніс у собі переконання: «Усе на світі поясниме... у 
свій час. В ім ’я цього вже варто жити і страждати»1. Ц і 
рядки з його записника -  як передчуття, як передбачен
ня тих змін, що їх  приніс в українську історію перелом 
тисячоліть.

Треба думати, що вся творча спадщина Григора Тю
тюнника була лише предтечею нового етапу -  великої 
роботи душі, доглибинного переосмислення життя на 
новому витку суспільного розвитку, що неминуче вили
лося б у  твори не просто соціального звучання, а соціаль
ного потрясіння, якби доля розпорядилася інакше й пи
сьменник дожив би до нової нашої епохи. Адже він т іль 
ки починав освоювати як історичні уроки минулого, так 
і соціальний простір великого міста (ясна річ, підходячи 
до нього із власними мірками, сформованими у с іль
ській патріархальній культурі) з його катаклізмами 
та метаморфозами. Однак навіть попри те Григір Тю 
тюнник став предтечею змін, що відбулися на зламі 
80-х-90-х років минулого століття.

Творчість письменника мала не лише підсумковий ха
рактер, а й значною мірою прогностичний. Не можна

1 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 60.
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сказати, що Григір Тютюнник випереджав свій час, од
нак він попереджав: попереджав тими переконливими 
художніми засобами, які диктував йому час (йдеться, 
зокрема, про метафорику оповідання «Гвинт»). Його 
прогностика була жорсткою, та, на жаль, не засвоєною 
нашим суспільством. Провісницький характер творчості 
Григора Тютюнника потверджує ще й його творчий ін 
терес до стану передчуття, «зав’яз і» -  і людських почут
тів, і майбутніх вигинів долі.

...Звичайно, умовного способу ні історія, ні література 
не мають, але уява дослідника цілком може, а часто й 
повинна проводити такі «лабораторні досліди».

Ясна річ, передбачити, що би написав нині Григір Тю 
тюнник, важко. А ле  з огляду на його чутливу й мобіль
ну «сигнальну систему», яка апелює до людської совісті, 
це, очевидно, були б гостро соціальні твори, і хтозна, чи 
не з ’явився б у його творчому доробку твір не меншого 
епічного звучання про драматичні в духовному плані ко
л із ії сучасності, ніж, скажімо, роман його старшого бра
та Григорія Тютюнника «Вир».

А  якою була б наша література сьогодні з Григором 
Тютюнником? Запитання далеко не риторичні -  вони зі 
сфери моралі. А  суспільна мораль (і її віддзеркален
ня -  мораль індивідуальна) -  явище позачасове. Хоч би 
як силкувалися витіснити її  з духовної аури українства, 
хоч би як деформували нав’язуваними, чужими нашій 
ментальності «ц інностями», генетична система нації 
однаково несе у своєму духовному спадку те, що за
кладалося віками, що було актуалізовано совісливим 
Тютюнниковим словом. І, думається, зусилля І. Дзюби, 
одного з-поміж «найінтелектуальніших інтелектуалів »- 
шістдесятників, відродити морально-етичні концепти 
нації, не минуть намарне — бо живе в наших генах 
Тютюнникове слово, що апелює до найглибшого у люд
ському єстві -  совіст і.

Як би про те написав нині Тютюнник? Як переживав 
би новітні суспільні землетруси, моральні деформації, 
девальвацію совісті та справедливості? Бо, коли думаєш 
про те, де -  у політиці, як декотрі імениті письменники, 
чи в літературі -  був би нині Григір Тютюнник, якби не 
той похмурий березневий день, що забрав його від нас у
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Вічність, -  приходить переконання, що неодмінно зали
шився б у літературі: його пряма, безкомпромісна нату
ра не змогла би сприймати політичної гри, порожніх обі
цянок, хитрощів та облуди. « Сигнальна система» Григора 
Тютюнника актуалізувала б себе всередині явища соціа
льного розмежування, що вразила українське суспільст
во з початком X X I століття, вияскравивши ц ілу низку 
морально-етичних та психологічних проблем нації.

Можливо, це запитання та ймовірна відповідь можуть 
видаватися комусь некоректними з погляду Вічності, бо 
ж література, як і та ж таки історія, живе за своїми за
конами, де оте «якби » начебто неправомірне. Та хто мо
же заперечити, що зі втратою Григора Тютюнника, рів
но як і з втратою В. Симоненка, В. Стуса у нашій л іте
ратурній атмосфері утворилася ще одна озонна діра? 
Отож і думається часом: якби поруч билося його совісне, 
чутливе до найменшого фальшу серце, менше потрапля
ло би в наші душі всілякої нечисті, а надто злоби, безду
шності, лицемірства, що так роз’їдають сутність україн
ства. Його совість була би пересторогою всім нам. І та 
тремтлива Тютюнникова струна милосердя, може, зачі
пала би зчерствілі душ і не тільки з розрахунку політич
ного піару?

...Незабаром по смерті брата Григорія Григір Тютюн
ник писав його вдові Олені Федотівні Черненко:

Затули серце розумом, волею і не пускай туди отрути 
житейської -  вона тебе доконає. [...] Життя розумніше 
за людей, бо керує ним безмежний час. Люди ж тимча
сові. [...] Ти живеш лише минулим. Життя цього не лю
бить, і за це карає. Отже, подивись перед собою: там ще 
не прірва *.

Ц і слова, думається, звернені й до його власного сер
ця, і до читача, нагадуючи просту істину: люди на цій 
землі тимчасові. І життя в кожного з нас одне-єдине. 
Тож цінуймо кожну його мить, не марнуймо в гризотах, 
уміймо побачити навколо себе і журбу в очах старенької, 
і тиху чужу радість, і кленовий пагін, і крайнебо... Бо 
людині властиво відчувати, що воно, це крайнебо, бли
зько-близько, досить простягнути руку, чекати, що зав’ -

1 Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. -  С. 247.
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язь надій та сподівань ось-ось, уже завтра, виповнить 
життя ваговитими плодами, освяченими здобутою неза
лежністю, а направду виявилося, що вдарили весняні 
приморозки, і ту зав’язь ще ген-ген скільки треба оку- 
рювати, щоб не прибило, не понищило її ніжну плоть, 
ще треба безжально обрізати сухе, нежиттєздатне гілля .

І звучать обнадійливо прості й мудрі у своїй простоті 
слова Миколки з оповідання «Зав’ язь », яким і навіяні ці 
асоціації із нашою дійсністю, -  перейнята ним від діда 
мудра заповідь: «Н ічого, [...] буде в людей -  буде і в 
нас...»1, — застерігаючи проти зневіри, й проти ненависті 
також, і супроти сліпої заздрості теж. «Бо, щоб шанува
ти, треба мати талант, щоб заздрити, таланту не тре
ба »2 -  це теж Тютюнникові слова. І ти готовий осягнути 
просту й глибоку істину, що люди живуть для людей, 
що тільки допомагаючи одне одному, співчуваючи, мож
на перебути житейські негаразди, здолати будь-які труд
нощі. Лиш е доброта, людяність і любов — істинні. Усе 
лихе -  перебутне.

Так, кожному письменникові судилася своя епоха. 
Однак і нині, на новому етапі многотрудної історії укра
їнства, нашого суспільного буття, нам треба було б го
лосу Григора Тютюнника -  розважливого, вдумливого, 
несуєтного. І -  безпощадного. Нам треба було б його сер
ця -  чутливого на правду й фальш, совісного, прозірли
вого. А  найперше нам треба було б його милосердної 
доброти, непозірної (без політичних дивідендів) уваги до 
простої людини, її насущних потреб, які не кожен здат
ний побачити за політичними пристрастями та «страте
гічними» завданнями. К ілька десятиліть тому, відчува
ючи всюдисущу облуду, що спустошувала людські душі, 
розкладала їх, вселяючи скепсис і зневіру, Григір Тю 
тюнник записав у щоденнику: «Зараз особливо, як ніко
ли, потрібне мистецтво, яке пом’якшує мораль, а не 
озлоблює її. Як н ік оли »3. Нині, може, навіть більше, 
ніж раніше, актуально звучать ці його застережні слова. 
Ж иття довело всю міру правоти письменника, який ніби

1 Тютюнник Гр. Зав’язь // Тютюнник Гр. Вибрані твори. -  С. 14.

2 Немає загадки таланту... -  Частина перша: Григір Тютюнник: 
Автобіографія. Щоденникові записи. Листи. Інтерв’ю. -  С. 68.

3 Там само. -  С. 57.

оСпостережний пункт» прози Григора Тютюнника 439

передбачив епоху, котра штовхає людину у безодню тем
них інстинктів і моральної безвідповідальності.

А  головне -  нам потрібно його совісті, яка одна т іль 
ки й дає можливість висвітлити усі закутки людської 
душі, надто нині, за сучасних містифікацій совісті 
тих, від кого залежить сутнісне наповнення української 
державності.

І  все ж його незриму присутність українська літерату
ра відчуває -  як нагадування про критерії. Про совість. 
Про людяність. Про той рівень і жорсткий пафос пись
ма, що не принижує, не очорнює, не доруйновує україн
ську людину, якій випало на віку стільки випробувань, 
не позбавляє її оптимізму. «М ила моя ЛЮ ДИНО, — пи
сав Григір Тютюнник, -  ніколи я не скажу про тебе 
чорного слова!»1. Така естетика душевної краси героїв 
прози ґрунтується на почутті поваги до людини загалом, 
а до старшої -  зокрема. Повага ж зростає з почуття влас
ної гідності, внутрішньо властивого письменникові: бо 
тільки та людина, яка його позбавлена, може принизи
ти, образити іншу, виявити до неї зневагу й неповагу.

1 Там само. -  С. 46.



ТАЛАНТ БАЧИТИ КУЛЬТУРУ 
ЯК ЦІЛІСНІСТЬ:____________

Іван Дзюба
в контексті своєї доби

Іван Дзюба був одним з піонерів чесної 
думки...

Є. Сверстюк

...Камертон, діагностик, моральний обе
ріг покоління.

Л. Костенко

Постать Івана Дзюби, як, власне, й більшості 
українських шістдесятників, некоректно розглядати ли 
ше в межах 60-х-70-х років X X  століття. Адже будь-чия 
інтелектуально-творча програма постійно розвивається 
й прирощується новими смислами, і тільки через де
сятиліття можна говорити про творчу концепцію непере
січної особистості.

Однак саме 60-ті роки, а якщо точніше, 50-ті-60-ті 
роки минулого століття заклали міцну -  ідеалістичну у 
своїй суті -  основу бачення сенсу буття: як окремішньо- 
го, індивідуального, так і поколіннєвого -  у розрізі жит
тя ц ілої нації.

Як популярний колись літературний критик Іван 
Дзюба виріс в авторитетного академіка, так і Іван Дзюба 
шістдесятник-романтик виріс у переконаного послідов
ного державника, який мислить категоріями суспільно
го буття, спрямованими у майбутнє. Проте, якщо зали
шатися літературним критиком Дзюбі сьогодні наче вже 
й не випадає (хоча він таки ламає подібні стереотипи, 
час від часу оприлюднюючи блискучі рецензії, в яких 
вихлюпується і його ліричне начало, не до решти пере

Іван Дзю ба в контексті своєї доби 441

можене аналітикою), то залишатися шістдесятником, 
думається, є для нього не тільки досить почесною 
місією — власне, як для більшості тих, хто яскраво 
заявив про себе в коротку епоху хрущовської «в ідлиги » 
(за винятком, може, В. Коротича), а й потребою душі. 
Бо саме шістдесятницький рух з його пріоритетами гу
манізму, моралі, гуртової й індивідуальної відповідаль
ності є тим етичним компасом у нинішньому знецінено
му соціокультурному просторі України, який допомагає 
не збитися курсу гуманітаристики як основи цивіліза- 
ційного розвитку суспільства.

Попри всі випробування й тріумфи долі Іван Дзюба 
завжди займав у шістдесятницькому русі одне з чільних 
місць. Його він відстояв послідовною громадянською 
позицією, розгорнутою програмою втілення в життя -  
через непоступливе слово -  тих засадничих концептів, 
що й визначали ідеалістичну настанову шістдесятни
ків на справедливо облаштований світ із національним 
«обличчям ».

Аналітика погляду, послідовність громадянської, на
укової, літературно-критичної позиції та інтерпретації 
історичних і наукових джерел завжди вирізняє цього до
слідника з-поміж інших, засвідчуючи щораз ширше ко
ло його зацікавлень: від літературно-критичних до куль
турологічних, суспільно-політичних.

Розвиваючи на новому історичному етапі, в контексті 
викликів Х Х -Х Х І  століть концепцію етичного інтелек
туалізму, уфондовану представниками Ренесансного гу
манізму в Україні X V  -  початку X V II ст., Іван Дзюба, по 
суті, став продовжувачем традиції так званого громадян
ського або етико-філологічного гуманізму *. Звідси -  й 
виразний антропоцентризм  Івана Дзюби, -  як, власне, 
й усього українського шістдесятництва.

Тож порівнювати Івана Дзюбу доцільно не тільки з 
видатним гуманістом епохи Відродження Е. Роттердам-

* Виник в Італії наприкінці XV  ст.; в Україні його ідеї поширю
валися в першій половині XV I ст. як етико-філологічний гуманізм, 
осердям якого були викладання риторики, граматики, поетики, історії
і моральної філософії на базі класичної античної освіти (Див.: Литви- 
нов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Від
родження в українській філософії XV -  початку X V II століття. -  
К.: Основи, 2000).
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ським, як це зробив О. Тарнавський (хоча «звання» Ера- 
зма українського шістдесятництва йому дуже пасує), а 
й -  якщо сягати тієї далекої епохи -  і з Ю. Дрогобичем 
та К. Саковичем, Транквіліоном, М. Смотрицьким чи, 
скажімо, С. Оріховським (цей ряд імен можна продо
вжити), для чиєї культурницько-просвітницької д іяль
ності основоположним було переконання, що саме розум 
є тим «розумним інструментом» для духовного спасіння 
та гармонійного вдосконалення світу й себе у цьому сві
ті, який варто використовувати максимально.

Попри те, що Іван Михайлович остерігається всіля
ких міфів, які створювалися й створюються довкола йо
го імені, не бажаючи бути їхнім  заложником, підпоряд
ковуватися їм 1, точніше, не довіряючи неминучій у них 
долі фальшу, хоч би з яким знаком це було -  «м інус» чи 
«п лю с», воліючи радше власноруч подати свій автопорт
рет, який не влягав би у «готову портретну рамку», все 
ж з ’являлися й з ’являються спроби інтерпретації його 
життєпису. Це -  одна з них. І  підстави для такої «рекон
струкції» є: адже попри будь-які застереження має бути 
портрет, бачений стороннім оком, бо тільки так можна 
вирізнити те, що самій людині видається нібито несу
ттєвим або настільки природним, що цьому просто не 
надається жодного значення. Та й природна скромність, 
надміру властива Іванові Дзюбі, який бачить себе тільки 
«зсередини» процесу роботи -  найлюбішого для його ду
ші заняття, -  заважає побачити самого себе панорамно: 
той погляд «ізсередини» завжди є критично-вимогли
вим. До того ж над ним тяжіє -  до певної міри прируче
ний, а до певної -  непоступливий, індивідуально загост
рений Хронос, драматизм якого полягає у  суперечності 
м іж намірами й інтелектуальними потенціями -  з одно
го боку, і реальною фізичною спромогою та обставина
ми -  з другого. Тож на його особистих терезах частіше 
переважає доля незреалізованого чи ще тільки задума
ного, аніж реально зробленого.

1 Дзюба І .  З відстані чвертьстоліття: Післяслово (до журналь
ної публікації 1990) // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифікація? -  
К.: Видавничий дім «К М  Асайет іа », 1998. -  С. 215.

Знакова постать 
українського шістдесятництва
Іван Михайлович Дзюба народився 26 липня 

1931 р. на Донеччині у  с. Миколаївка, тепер Волновась- 
кого району в родині робітників. Закінчив Донецький 
педагогічний університет (1953), аспірантуру Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка А Н  УРС Р (1956). Працю
вав у видавництвах та редакціях журналів та газет: у 
1957 р. -  редактор відділу літератури і критики видав
ництва «Д н іпро», у 1957-1962 рр. -  завідувач відділу 
критики журналу «В ітчизна», звідки був звільнений 
«за ідеологічні помилки», у  1964—1965 рр. — літератур
ний консультант відділу першої книги видавництва 
«М олодь» (звільнений за участь у протестах проти полі
тичних арештів української інтелігенції 1965 р.), у 
1966-1969 рр. -  коректор в «Українському біохімічно
му ж урналі», у 1969-1972 рр .-редактор  видавництва 
«Дніпро» (звільнений у січні 1972 р. під час другої хвилі 
арештів учасників шістдесятницького руху).

Дебютувавши 1950 р. першою своєю рецензією у регі
ональній пресі Донбасу, Іван Дзюба крок за кроком 
осягав таємниці літературно-критичної аналітики. Вже 
1959 р. його аналітичні спостереження підсумувала кни
жка літературно-критичних статей « „Звичайна людина" 
чи міщанин?» Вона засвідчила тяжіння автора до конк
ретизації та увиразнення соціокультурних проблем су
спільства, в основі яких завжди лежить альтернатива 
вибору, а значить, і поглибленого внутрішнього аналізу.

Того ж року Івана Дзюбу було прийнято до Спілки 
письменників (тоді -  СРСР).

Навчання в аспірантурі академічного інституту, а 
головне -  прагнення завжди дошуковуватися істини й 
висока самодисципліна виробили смак до аналітичної 
роботи, системності досліджень, самовимогливості. А  
ще -  той масштаб етико-філологічного гуманізму, яким 
вимірюється сукупний творчий доробок дослідника.

Випробовуючи своє критичне перо на творчих здобут
ках О. Довженка, І. Сенченка, А . Малишка, Г . Тютюн
ника, В. М іняйла, М. Стельмаха, І. Дзюба не оминав 
увагою праць О. Білецького, Л . Новиченка, виробляючи

'
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власний інструментарій та критерії поцінування творчо
сті представників «шістдесятницької епохи». Найперше 
його увагу привернули твори Вал. Шевчука, пізнішого 
В. Голобородька, поезія якого репрезентувала пошуки 
тих, хто ступав у « шістдесятницький сл ід ». Очевидно, 
диктат заборон, вимушена необхідність друкуватися під 
псевдонімом, прагнення не нашкодити опальним неофі
там своїм контроверсійним ім ’ям, а ще, можливо, потре
ба серйознішого вглиблення в художній світ своїх ровес
ників, бажання побачити те чи те мистецьке явище з 
більш  віддаленої перспективи дещо «в ідсунули» в часі 
активне писемне поцінування їх  непересічної присутнос
ті в українській поезії й прозі.

Натомість Іван Дзюба був речником більшості літера
турних вечорів, творчих зібрань шістдесятників тощо. 
Скажімо, легендарним став його виступ на вечорі, при
свяченому 30-літтю від дня народження В. Симоненка в 
Будинку літераторів 16 січня 1965 р., оскільки, по суті, 
оприявнював ті духовні константи, на яких базувався 
світогляд його ровесників та сучасників. Його виважене 
красномовне слово, запальна манера переконувати ін
ших, відчуття присутніми цілковитої переконаності йо
го самого в тому, про що він говорить, -  усе це «працю
вало» на зростання популярності нової хвилі таланови
тої молоді.

На знак протесту проти масових арештів у Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Луцьку й Тернополі відо
мих представників української молодої інтелігенції Іван 
Дзюба виступив у кінотеатрі «Україна» під час прем’єри 
фільму С. Параджанова «Т ін і забутих предків», а пізні
ше звернувся з листом до тодішнього першого секретаря 
Ц К  К П У  П. Ю. Ш елеста і голови Ради міністрів УРСР 
В. В. Щербицького, в якому намагався донести думку 
про те, що людей засуджено безневинно: за чесне слово, 
синівське вболівання за долю України.

Однак відчуття марності таких зусиль продиктувало 
потребу узагальнити цю гостру проблематику, що скон
центрувалася у тугому «в у зл і» національних питань, і, 
за свідченням самого Івана Дзюби,

спробувати проаналізувати історичну, національно-полі
тичну ситуацію загалом, викласти позицію тих, кого
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тривожило становище України, схарактеризувати яви
ща, які цю тривогу викликали, побачити, що за ними 
криється, -  а водночас що, яка політика стоїть за репре
сивними акціями влади *.

Тож цілком конкретною реакцією автора на ті події, а 
водночас і каталізатором націєтворчих рецепцій, які 
проектувалися на художню літературу, стала відома 
праця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», 
написана у вересні-грудні 1965 р. Вона мала надзвичай
но великий вплив на свідомість шістдесятників — пере
важна більш ість із яких (як-от В. Симоненко, М. Вінгра
новський, І. Драч, В. Стус) мислила художніми образа
ми -  на рівні художньої інтуїц ії та поетичних прозрінь.

Так спільними «зусиллям и» художнього мислення та 
логічної аналітики в 60-ті-70-ті рр. минулого століття 
творилося поле національного самовизначення, в якому 
актуалізувалися ті поетично наснажені національні по
няття, які через емоційну сферу впливали на масову сві
домість, поступово пробуджуючи й формуючи почуття 
національної самосвідомості.

Своє звинувачення правлячим колам Радянського 
Союзу «джереловглиблений Дзюба» (як назвав його в 
одному з листів І. Світличний) побудував на числен
них документах та матеріалах, що дали йому мож
ливість порівняти національну політику радянських очі- 
льників із національною політикою російських царів 
Х У ІІ І -Х ІХ  століть й переконливо аргументувати свою 
наскрізну тезу щодо русифікації та денаціоналізації 
не-росіян, які мешкають у єдиному радянському просто
рі. Обґрунтовуючи в «крамольному» рукописі важли
вість і місце національного питання у суспільному жит
ті, «ревізіоніст» Іван Дзюба нічого не вигадував «від се
бе»: його конструктивною ідеологічною зброєю проти 
практики переродження комуністичної партії стали, 
власне, самі ідеї доби ленінської національної політики і 
чиїми задокументованими аргументами він дуже вправ
но скористався. Навіть такі актуалізовані шістдесятни

1 Дзюба І .  В обороні людини й народу // Дзюба І .  З криниці літ: 
Твори: У  3 т. -  Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про 
добрих сусідів і духовну рідню. -  К.: Видавничий дім «Києво-Мо- 
гилянська академія», 2006. -  С. 17.
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ками поняття, як «національне почуття», «національна 
свідомість», «національні обов’язки », взяті в актив 
їхнього руху, Іван Дзюба зумів наповнити змістом і по
твердити (а значить, у тих умовах, і дати право на жит
тя) «устами» партійних діячів різних країн.

Взагалі структура цієї праці свідчить про системний 
підхід її  автора до винесеної у назву теми: поза його 
увагою не залишилися передбачення будь-яких можли
вих контраргументів опонентів, окрім, хіба, огульної 
ідеологічної лайки та різного штибу ярликів, що їх  
радянська апологетика зазвичай застосовувала замість 
аргументованого діалогу з опонентами, оголошуючи їх  
відразу «ворогами народу» та «українськими буржуаз
ними націоналістами». Перед таким брутальним стилем 
розв’ язання суперечностей між теоретико-методологіч- 
ними претензіями марксистів та практикою самого жит
тя виявилася вразливою навіть та сила доказової джере
льної аргументації, що її сповна використав автор начеб
то у межах самої комуністичної світоглядної системи. 
Різноаспектний підхід до цілого корпусу проблем, пов’я 
заних із цією темою, дав змогу Івану Дзюбі розплутати 
лабіринти фальшивої фразеології, за якою ховалася 
справжня суть великодержавницької політики «єдиної і 
спрямовуючої» партії.

Конструктивна й науково обґрунтована спроба Іва
на Дзюби дати аргументовану відповідь від імені поко
ління на запитання «Проти чого ми протестуємо і чого 
ми хочемо?» викликала шалений резонанс: тема й 
справді набрала надзвичайної суспільної гостроти. Пра
ця не тільки стала архіпопулярною в українському 
«самвидаві», а й, починаючи з 1968-го, виходила дру
ком -  без відома й дозволу автора -  за кордоном окреми
ми виданнями українською, російською, англійською, 
французькою, італійською (у  видавництві Італійської 
компартії), китайською мовами.

І тільки 1990 р. праця «Інтернаціоналізм чи руси
фікація?» Івана Дзюби, відома нашим співвітчизникам 
у статусі «самвидавної» та закордонної, вперше з ’я 
вилася в Україні як авторська публікація (ж. «В іт
чизна», № 5-8 ), а 1998 р. вийшла без будь-яких змін, у 
початковому авторському варіанті 1965 р. (але в су
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проводі вступного слова автора і післямов автора та 
дослідника Л . Бойка) й окремою книгою *, маючи так 
само друге видання з нагоди 40-х роковин її опри
люднення (2005).

Власне, сісти за письмовий стіл, зосередитися в умо
вах арештів, підозр, стеження, обшуків, викликів на до
пити в КДБ й за такий короткий час (якихось три-чоти- 
ри м ісяці) на основі проаналізованих першоджерел на
писати фундаментальну доказову працю, де твереза 
аналітика обґрунтувань перемагає емоційний запал про
тесту проти беззаконних дій влади, того свавілля, що 
чиниться на твоїх очах, — це вже був учинок сміливця, й 
учинок з великої літери. За великим рахунком, те вро
джене (чи набуте силою волі?) вміння за будь-яких, час
то нестабільних суспільно-політичних та соціокультур- 
них умов зосереджуватися на інтелектуальній праці, 
абстрагуватися від емоцій і тверезо «перевести» свої вра
ження, спостереження й роздуми у знакову систему ана
літичного тексту не раз працювало на користь Івана 
Дзюби (у  нинішньому часі таким вчинком стало, скажі
мо, написання праці «Пастка. Тридцять років зі Сталі
ним. П ’ятдесят років без Сталіна» виразно застережли
вого звучання). Власне, воно й визначило його еволюцій
ний ш лях від апологета «чистої» комуністичної ідеї, 
очищеної від злодіянь сталінізму (а проте, з певною до
зою сумніву), до міцного державника, який став в оборо
ні національної ідеї українства.

...У ті осінні дні 1965-го найперше своє завдання 
Іван Дзюба вбачав у тому, щоб переконати тодішнє кері
вництво УРС Р і СРСР (ясна річ, передусім союзне, адже 
всі ідеологічні вказівки «спускалися» з Кремля): назрі
ла потреба звернути особливу увагу на забезпечення на
ціональної політики в тому її  варіанті, який проголошу
вався класиками марксизму-ленінізму. Це, так би мови
ти, зовнішній адресат. Окрім того, автор розглядав свій 
трактат як обвинувачення партійного керівництва у фа
рисействі, й «мусив сказати їм це в о ч і»2. Тож 3. Франко

1 Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифікація? -  К.: Видавничий дім 
«КМ  А сайетіа », 1998.

2 Діалог: Віталій Абліцо і - Іван Дзюба // Спрага / Упоряд. В. Аб- 
ліцов. -  К.: Український світ, 2001. -  С. 37.
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за домовленістю з Іваном Дзюбою віднесла примірник 
рукопису в експедицію ЦК. Оперативно, буквально за 
тиждень, кілька співробітниць Інституту мовознавства 
разом із нею переклали цю працю російською мовою, 
аби її  могли прочитати і в Москві, куди й було відразу 
надіслано ще один примірник.

Однак не менш важливою була апеляція й до адресата 
внутрішнього. А  конкретніше, з одного боку, -  до совіс
ті, сумління й почуття справедливості, зрештою, до тве
резого політичного глузду тієї частини російського та 
зрусифікованого населення в Україні, яка несла потуж
ну «русифікаторську енергію системи» (Іван Дзюба), а з 
другого, -  до розуму тих, хто стояв на позиції відро
дження України на основі ленінської національної полі
тики, довкола якої, як у тому був тоді щиро перекона
ний автор, могли «консолідуватися найширші верстви 
української суспільності*1. Тим-то статус «антирадянсь- 
кого», що на нього відразу ж здобувся рукопис, по суті, 
суперечив не тільки задумові, а й змістові праці; проте 
вона викликала шалені звинувачення в антирадянській 
пропаганді й спричинилася до послідовного цькування 
Івана Дзюби та намагання вилучити його з соціокульту- 
рного процесу.

Щ об відтворити гнітючу для автора цієї праці ат
мосферу тих років, досить згадати бодай кілька епізо
дів. Так, Б. Стенчук (псевдонім) у книжечці «Щ о  і як об
стоює Іван Дзюба. (Щ е раз про книгу „Інтернаціоналізм 
чи русиф ікація?")»2, виконаній на замовлення спец- 
служб, усіляко чорнить автора, акцентуючи на начеб
то перекрученні ним творів К. Маркса, Ф . Енґельса, 
В. Леніна та документів КПРС та КП  України, фаль
сифікації історії, економічного та культурного розвитку 
СРСР і Радянської України. Досить навести лише к іль 
ка цитат:

1 Дзюба І. В обороні людини й народу // Дзюба І. З криниці літ: 
Твори: У  3 т. -  Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про 
добрих сусідів і духовну рідню. -  С. 19.

2 Стенчук Б. Щ о і як обстоює Іван Дзюба (Щ е раз про книгу 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?»). -  К.: Тов-во культурних зв’яз
ків з українцями за кордоном, 1969.
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І. Дзюба настільки глибоко поринув в націоналізм, що 
ніде не говорить про комуністичне майбутнє українсько
го народу. Він взагалі ніде в позитивному плані не веде 
мови про комунізм, а лише глумиться з комуністичних 
ідей 1 [...].

Книга І. Дзюби -  «коштовна» знахідка для буржуаз
ної пропаганди, яка десятиліттями заперечувала, нищи
ла, таврувала марксистсько-ленінську думку, вбачаючи 
в ній головну небезпеку для себе, а тепер, переорієнтову
ючись, бере новий курс -  використовувати авторитет 
марксизму-ленінізму з тим, щоб, ревізуючи його, обсто
ювати старі концепції та капіталістичні ідеали. Отож 
недаремно так ухопилася буржуазна пропаганда за кни
гу І. Дзюби, видавши її в ряді країн на Заході 2 [...].

Для методології І. Дзюби характерна метафізика, 
тобто розгляд всіх понять застиглими, раз назавжди да
ними, такими, що не розвиваються 3 [...].

Будь-який порядний дослідник із сорому згорів би, 
викладаючи оте все, що пише І. Дзюба 4 [...].

Книга І. Дзюби не має нічого спільного з сумлінним 
науковим дослідженням, що ведеться -  з позицій марк- 
сизму-ленінізму. У  даному випадку перед нами автор, 
який намагається, як це було показано вище, підібрати 
аргументи до заздалегідь зроблених, цілком упередже
них суб’єктивістських висновків, видати завідомо бур- 
жуазно-націоналістичні ідеологічні принципи і політич
ні настанови за марксистсько-ленінську трактовку на
ціонального питання, за ленінську політику 5.

Це досить розлоге цитування виправдане бажанням 
не тільки бодай кількома штрихами відтворити енерге
тику злоби й ненависті, яка «посилалася» згори й за 
якою вгадувався цілком відчутний страх ідеологів від 
марксизму-ленінізму за «непорушність» своїх «основ», а 
й дати можливість молодому читачеві дешифрувати ті 
«ідеологічн і» блоки звинувачень від супротивного, тобто 
прочитати все навпаки. Адже правда, хоч як би її за

1 Там само. -  С. 151.
2 Там само. -  С. 155-156.
3 Там само. -  С. 23.
4 Там само. -  С. 121.
5 Там само. -  С. 163.
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ковували в гранітні береги заборон, усе одно постає 
правдою, якщо вдумлива людина хоче її  знайти чи бодай 
побачити її  найперші пагони.

Цікаво, що після появи книжки Б. Стенчука Іван 
Дзюба вирішив написати «відповідь», тобто ще одну 
аргументовану працю, «яка була б „ґрунтовнішою" за 
„Інтернаціоналізм чи русифікацію?*'»1 і збирав матеріа
ли  в Києві та областях, у чому йому особливо допомогли 
В. Захарченко та О. Орач, зокрема матеріалами з Донба
су. Однак не встиг — розпочалися репресії.

Інший резонанс на ідеологічні «прозріння» Івана 
Дзюби був на Заході. Автор передмови до закордонного 
видання цієї праці «Сучасністю» (1968) С. Олійник, зо
крема, зазначав, що серед поважних закордонних дослі
джень про стан національного питання в СРСР саме вона 
має чи не найбільше значення. Адже автор її

остаточно зруйнував міт, що досі панував по обидва боки 
«великого ідеологічного вододілу», оскільки «вивів на
ціональне питання на громадський форум у Радянсько
му Союзі і таким чином заперечив офіційні та наївні 
приватні твердження, що, мовляв, національне питання 
там «уже — не проблема». Поза межами СРСР Іван Дзю
ба своєю студією, немов рефлектором, прослав широку 
смугу світла крізь туман байдужості, незнання, поло
винчастих істин і навіть зловмисної баламутності, що 
прикривали цю реальну проблему. Він, зокрема, кинув 
виклик усім тим, хто далі твердить, що «на національ
ному фронті -  без змін»2.

Видана з нагоди 40-річчя оприлюднення цього трак
тату книга «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (К .: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005) 
містить також відгуки інших зарубіжних інтелекту
алів, які мали можливість тоді, у другій половині 
60-х років, оцінити систему аргументації молодого Івана 
Дзюби. Так, Пітер А . Тома з Арізонського університету 
(С Ш А) писав:

1 Діалог: Віталій Абліцов -  Іван Дзюба // Спрага / Упоряд. В. Аб- 
ліцов. -  С. 37.

2 Олійник С. Передмова // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи руси
фікація? -  Мюнхен: Сучасність, 1968.- С .  6-7.
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Праця Дзюби є найглибшим науковим аналізом радян
ської національної політики, будь-коли здійсненим ра
дянськими авторами (ТЬе \¥еаіегп РоІШсаІ (^иаіегіу, 
22. -  № 1. -  МагсЬ, 1969. -  Р. 203-208).

Стурбований долею представників української інтеліге
нції, арештованих за націоналістичні погляди, україн
ський письменник пише свого роду меморандум, голов
но призначений для партії та уряду України, а насправ
ді адресований ширшій громадськості, -

писав Дж. Ньютон (Університет Глазго. -  Зоуіеі, 8іи- 
сііез, 2 1 . -№  1. -  Лиіу 1969. -  Р. 101-103).

Відважним звинуваченням радянської національної 
політики ще у 1968 р. називала цю працю Е. Ш игі, вва
жаючи її безцінною, оскільки вона проливає світло на 
причини «національного обурення» в Радянському Союзі.

На початок -  середину 60-х років припадає також пу
блічна активність Івана Дзюби. Він — незмінний промо
вець на всіх літературно-мистецьких заходах, що їх 
організовує Клуб творчої молоді. А ле  не тільки літера
турно-мистецьких -  усім Дзюбиним сучасникам пам’ят
ний його виступ на несанкціонованому мітингу 29 верес
ня 1966 р. з нагоди 25-х роковин розстрілів у Бабиному 
яру. За спогадами Івана Дзюби, у двадцятих числах ве
ресня письменник В. Некрасов запискою запросив його 
на розмову, на якій був присутній і Г. Снєгирьов, згодом 
відомий правозахисник, та запропонував разом поїхати 
на несанкціонований мітинг. Імпровізований пристрас
ний Дзюбин виступ хтось записав на магнітофон, і за к і
лька днів текст з ’ явився у самвидаві. Згодом цей текст 
долучили до його кримінальної справи. Про друк поді
бних текстів тоді не могло бути й мови (опубліковано йо
го вже у наш час), як, зрештою, не була й не могла бути 
надрукована, скажімо, стаття «Б ільш ий за самого себе», 
написана 1965 р. до Лукашевого перекладу «Дон Кіхо- 
та» (стаття мала з ’явитися в журналі «Ран ок », але не 
була пропущена цензурою і прийшла до читача аж 
1995 р. зі сторінок журналу «Сучасність» (№  7/8).

Історична пам’ять живиться фактами, а тому є потре
ба повернутися до тієї події 1966 р.

В минулому в нас -  не тільки спільна ворожнеча і 
прикрі непорозуміння, хоч їх було багато. В минуло
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му -  і зразки мужньої солідарності та взаємодопомоги в 
боротьбі за спільні ідеали свободи, за кращу долю своїх 
націй. Цю традицію ми, теперішнє покоління, і повинні 
продовжувати, протиставивши її поганій традиції недо
віри і недомовок 1, -

закликав молодий запальний доповідач. А ле , очевид
но, не ці заклики поставили під підозру ідеологічну лоя 
льність Івана Дзюби, і навіть не публічно проголошена 
думка, що «євреї мають право бути євреями, українці 
мають право бути українцями у повному і глибокому, а 
не тільки формальному значенні цих с л ів »2, а прозорі 
паралелі, до яких він тоді звернувся:

...Однак не треба забувати, що фашизм починався не з 
Бабиного яру і ним не вичерпується. Фашизм почина
ється з неповаги до людини, а кінчається знищенням 
людини, знищенням народів -  але не обов’язково тільки 
таким знищенням, як у Бабиному яру...3

Тож саме час зазначити, що антропоцентризм Івана 
Дзюби, розгорнутий у його літературознавчих студіях 
(про що детальніше йтиметься далі), вглиблений у при
родне право людини бути самою собою і -  обстоювання 
такого права через Слово.

А  2 березня 1972 р. в стінах Спілки письменників 
України розглядалася персональна справа Івана Дзюби. 
Члени правління одноголосно проголосували за його ви
ключення із членів СПУ — * антирадянське спрямуван
ня» праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» вже ні в 
кого з керівників Спілки не викликало сумніву 4. Поява 
такого факту в біографії вільнодумця практично вже до
рівнювала його арешту.

1 Дзюба І .  У  25 роковини розстрілів у Бабиному яру. Виступ на 
несанкціонованому мітингу 29 вересня 1966 р. // Дзюба І .  Україна у 
пошуках нової ідентичності. Статті. Виступи. Інтерв’ю. Памфлети. 
Вст. слово М. Поповича / Біб-ка Шевченківського комітету. -  К.: 
Вид-во «Україна», 2006. -  С. 792.

2 Там само. -  С. 793.

3 Там само. -  С. 789.
4 Див.: Бойко Л . Як розпинали Івана Дзюбу // Дзюба І .  Інтер

націоналізм чи русифікація? -  С. 250-271; Жулинський М . «У  мене 
свій світ, своя позиція» // Феномен Івана Дзюби. Матеріали круг
лого столу. -  К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2007. -  С. 31-32.
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У  квітні 1972 р. Іван Дзюба був заарештований, у 
травні 1973-го засуджений «за антирадянську д іяль
ність» до 5-ти років таборів суворого режиму -  саме та
кий термін було визначено слідчими органами для 
«ідейного перевиховання»: цілком достатній, аби погу
бити людське життя, тим паче за умови слабкого здоро
в’я. Попри всі намагання КДБ «приписати» трактату 
«колективне авторство» й на цій підставі «накрутити» 
термін, подібні спроби успішно провалилися: Іван Дзюба 
зумів усе те спростувати й довести самостійність вико
нання своєї праці.

П ісля багатомісячного перебування в ізоляторі КДБ й 
виснажливих допитів та «очних ставок» Іван Дзюба був 
помилуваний і випущений на волю. Його життя повер
нулося нібито у звичайний режим, якщо таким можна 
назвати режим офіційного нагляду й заборону працюва
ти за фахом, що означало також неможливість публіку
ватися. Один тільки приклад: аж 1995 р. у часописі «С у
часність» (№  1) було вперше надруковано текст виступу 
в Будинку літераторів 16 січня 1965 р. на вечорі, при
свяченому 30-річчю з дня народження В. Симоненка, 
виступу, що набув розголосу в українському суспільстві 
й публікувався за кордоном.

Тим-то в 1974-1982 рр. визнаний інтелектуал і поле
міст Іван Дзюба -  коректор, літературний кореспондент 
багатотиражної газети Київського авіазаводу (до речі, 
цей витвір радянської ідеологічної системи, що його 
поблажливо називали у журналістських колах «багато
тиражкою», з одного боку, давав унікальну можливість 
бодай якось вижити й хоч якоюсь мірою не втратити 
творчої «форми» й ритму творчого життя, а з друго
го-ставав , по суті, своєрідним творчим «цвинтарем» 
для тих, кому за родом і силою покликання було надто 
тісно в локальних межах контрольованої «території» ма
ленької виробничої газетки з куцим набором дозволених 
тем, тим більше, для людей такого широкого «закрою» 
та масштабу мислення, як Іван Дзюба).

І тільки з 1982 р. Іван Дзюба дістав можливість писа
ти в анкетах: «Перебуваю на творчій роботі».

...У післяслові до першої в Україні авторської пу
блікації праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
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1990 р. (п ісля численних зарубіжних) Іван Дзюба, зо
крема, звертаючись до сучасного, особливо молодого чи
тача, торкається теми колишніх своїх переживань із 
приводу тодішніх закордонних публікацій та всього, що 
було з тим пов’язано й обросло міфологією чужих трак
тувань:

Щоб судити про мене і мої душевні терзання, треба було
б знати моє покоління, а ще більше -  мене самого, мою 
біографію, мою ідейну еволюцію *, -

про все це він згодом розповість на сторінках своїх 
спогадів 2. Йдеться про складний ш лях від ранніх л і 
тературно-критичних студій початку 50-х років минуло
го століття, позначених впливом марксистської ідеоло
гії, -  через відомий антирадянський трактат, який не
можливо «вийняти» з історії шістдесятницького руху, 
через що місце у цьому русі його автора незаперечне й 
непохитне, -  до підсумкових праць кінця X X  -  початку 
X X I ст. із їх  концепцією національної культурологічної 
ідеї як розбудовчої, державотворчої, об’єднавчої, так би 
мовити, енергозберігаючої та енергоакумулюючої для 
розвитку нації.

Можна сказати, що тоді, у 60-х, Іван Дзюба зазнав по
разки. Однак насправді це далеко не так. Поразка націо- 
нал-патріотичних виступів

це не просто торжество владних репресій, а й вияв гли
бокої духовної кризи нової української політики. Вона 
опинилася перед дилемою: або повернення до ідеології 
старого українського націоналізму, або фундаменталіст- 
ський націонал-комунізм. Ні той, ні інший шлях не мав 
перспектив. Іван Дзюба не з особистісно-психологічних, 
а з ідейних мотивів не міг стати на шлях правого ради
калізму, бо це суперечило тим гуманістичним засадам, 
на яких оперта була його культура національних почут
тів. Не було тоді ще навіть і на обрії альтернативи демо-

1 Дзюба І .  З відстані чвертьстоліття: Післяслово (до журнальної 
публікації 1990 р.). // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифікація? -  
С. 208.

2 Дзюба І .  Спогади і роздуми на фінішній прямій // Рукопис: 
Український альманах щоденників, листів, документів, світлин: У
2 т. -  Т. 1. -  К.: Криниця, 2004.
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кратичного характеру. Але фундамент нової української 
політичної культури був закладений *.

Ц ілком слушно зазначає Мирослав Попович, що нині, 
коли стали доступні документи часів «української рево
лю ції» 1917 р., стало зрозумілим, що Іван Дзюба

почасти перевідкривав ту демократичну національну 
ідеологію, яка була спочатку програмою для незалежної 
України. В чомусь повторював Дзюба 1965 року і націо- 
нал-комуністичне світорозуміння 20-х років [...] Це було 
гуманістичним, демократичним варіантом національних 
прагнень України XX століття, нечуваним для тодіш
нього суспільства. Вперше люди замислились над «куль
турою національних почуттів» -  ці слова з книги Івана 
Дзюби найбільше, мабуть, врізалися відтоді в пам’ять 2.

Саме тому Іван Михайлович не втомлюється повторю
вати, що він, власне, займається не політикою, а ети
кою в політиці. Наголошуючи на культурі національ
них почуттів, а, за великим рахунком, на значенні для 
національного розвою політичної культури, він значно 
випередив свій час, який у нинішньому варіанті розбу
дови держави явив нам повну духовну й моральну варва- 
ризацію цих концептуальних понять.

Однак Дзюбине застереження — знати, щоб скласти 
правдиве й адекватне уявлення, -  стосується не тільки 
гучного епізоду у Дзюбиній біографії опору системі, по
в’язаного з відомою цілому світові працею, а й усього 
життєвого й творчого ш ляху, який не виглядає лінійно 
прямим, а, швидше, дещо обхідним, оскільки Іван Ми
хайлович дотримувався власної логіки самореалізації. 
Проте, йому не властиво було діяти «в  обхід самого себе» 
(назва однієї з рецензій Івана Дзюби), а тільки «всере
дині» того душевного настрою й переконань, які й ви
значили його життєве спрямування.

Власне, саме праця «Інтернаціоналізм чи русифіка
ц ія?», що виявилася знаковою у шістдесятницькому ру
сі й підняла її автора до статусу ідеологічного натхнен
ника цілого покоління, стала крутим віражем на тій,

1 Попович М . Перевідкривач // Дзюба І .  Україна у пошуках нової 
ідентичності. -  К.: Вид-во «Україна», 2006. -  С. 7.

2 Там само. -  С. 6.
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спершу нібито прямій (або «сродній», за Г. Сковородою) 
дорозі, яку сам Іван Дзюба визначив як «заняття літера
турою». Він не раз повторював і повторює, що не почу
вався політиком і не хотів ним бути, а взявся за цю тему 
тільки тому, що «н іхто інший тоді за неї не брався в 
ширшому обсязі»1. Думав: напише, висловить наболіле, 
донесе до інших своє розуміння суті тих процесів, які 
відбувалися на його очах, а далі повернеться «до л іте
ратури, щоб більше від неї не відриватися, займатися 
своїм прямим д іло м »2.

Однак творча доля завжди розгортається за власною 
логікою, яка не завжди узгоджується з намірами того, 
кого вона обдарувала талантом. Тож вибір між Дзю- 
бою-ліриком та Дзюбою-аналітиком відбувся на користь 
аналітика.

...Очевидно, тим, хто не мав щастя бути знайомим із 
цією непересічною людиною, цікаво було би дізнатися: а 
який він насправді, Іван Михайлович Дзюба, в реально
му, а не тільки «портретному» житті?

Можу запропонувати своє особисте, очевидно, якоюсь 
мірою й суб’єктивне, а проте, зовсім не емоційне, а до
сить аналітичне бачення цієї знакової постаті. З усього, 
що я знаю про Івана Дзюбу з літератури, «ж ивих» роз
повідей шістдесятників, їхн іх спогадів, із власного дов
голітнього знайомства з Іваном Михайловичем (зокрема, 
в роки моєї роботи в «Літературній Україн і» чи в рам
ках проекту «Енциклопедії Сучасної України» та ін.), 
можу вирізнити кілька його визначальних рис, які, на 
моє глибоке переконання, й творять образ того Івана 
Дзюби, що залишається (хоч як пафосно це для когось 
звучить) честю й совістю шістдесятництва як питомо 
української гуманістичної ідеї (очевидно, дратуючи тих 
хулителів цього унікального явища, які хотіли б якщо 
не перекреслити цей історичний етап нації та її л іте
ратури, то хоча б кинути тінь недовіри до істинних 
поривань його представників).

1 Дзюба І .  З відстані чвертьстоліття. Післяслово (до журнальної 
публікації 1990 р.) // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифікація? -  
С. 215.

2 Там само.
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Перше. Іван Дзюба, безперечно, за своєю суттю інте
лігент — у тому глибинному розумінні цього поняття, 
що його пропагує Є. Сверстюк -  ще один інтелігент-мо- 
раліст із плеяди соратників і однодумців-шістдесятни- 
ків. (Недаремно ж Ю. Шерех-Шевельов влучно назвав 
Івана Дзюбу інтелігентом з великої літери.) Стосовно 
Івана Дзюби (та й, власне, і Є. Сверстюка теж) я б іще 
уточнила: м’який інтелігент. Проте з одним «а ле »: але 
послідовний, твердий у обстоюванні власної позиції.

Друге', він, безперечно, гуманітарій -  у тому широко
му розумінні цього поняття, що його не дає жоден ви
щий навчальний заклад, а тим паче радянський, а лише 
постійна самоосвіта й уперта робота над собою. Завдяки 
цьому він -  найяскравіший з-поміж тих гуманітаріїв, 
чиїми вустами «говорить культура», бо, на переконання 
Л . Костенко, «саме вони є обличчям нац ії»; «саме вони 
визначали собою ц іл і історичні епохи »1.

Третє. Іван Михайлович —романтик: згадаймо, з 
яким романтичним поривом сприйняв він як шістдесят- 
ницьке відродження, так і хвилю національного відро
дження в період нашої новітньої історії -  здобуття Укра
їною своєї незалежності. Проте водночас він і прагма
тик (і це, мабуть, четверте) -  і то не тільки у виборі 
«болю чих» для суспільства тем, конкретизованій, а не 
абстрактній передбачливості, а й у виборі життєвого 
шляху. Так, недовгочасне перебування у ранзі міністра 
культури, очевидно, зайвий раз переконало його в тому, 
що людина універсальної освіти (радше -  самоосвіти), 
аналітичного складу розуму, незалежного мислення, 
здатна генерувати не самі лише суспільно важливі ідеї, а 
й суспільно перспективні концепції, повинна скориста
тись обставинами для їх  детальної розробки у тиші кабі
нету, а не, скажімо, очолювати якусь виборчу кампанію 
чи блок того чи того політичного лідера або ж займатися 
адміністративно-апаратною роботою. Тобто писати, ма
ючи відповідні умови для тяглості праці всього сво
го життя.

Костенко Л . На тектонічному розломі // Феномен Івана Дзюби. 
Матеріали круглого столу. -  С. 52.
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П ’яте. Іван Дзюба вільний у  всьому: у виборі грома
дянської позиції, у виборі ідеологічної платформи, у ви
борі тем, у виборі друзів та кола спілкування, у виборі 
літератури для читання (Іван Михайлович — постійно 
активний читач, і то не тільки за професійною потре
бою, а й «з  натхнення»). Невільний  хіба у стосунках зі 
своїм індивідуальним часом: він його намагається підко
рити на користь щоденній копіткій роботі над рукописа
ми, вилучаючи із розпорядку дня все, на його погляд, 
несуттєве, другорядне, аби встигнути сказати макси
мально багато.

Очевидно, за своєю внутрішньою суттю Іван Михай
лович — тонкий лірик, і ця шоста позиція випливає з 
попередніх, проте внутрішні суперечності між його лірич
ним та аналітичним началом назагал завершилися пере
могою аналітичної компоненти його натури -  тим-то ми 
й бачимо Івана Дзюбу таким, яким він зробив себе сам у 
процесі багаторічної повсякденної праці над собою, не 
розрахованої на золоті литаври. І  ця перемога мала пев
ну мотивацію: іманентним ліриком можна залишатися 
впродовж цілого життя, лише поглиблюючи й розширю
ючи спектр почуттів й естетичних переживань. Нато
мість аналітика потребувала постійної самоосвіти, руху 
саморозвитку, а отже, постійного долання труднощів, 
чим, очевидно, й привабила Івана Михайловича: все лег
ке для справжнього пошуковця прохідне, нецікаве.

Із цього, відповідно, випливає висока самодисциплі
на, що само собою зрозуміло й не потребує додаткових 
коментарів. Саме ця риса -  сьома, яку, очевидно, можна 
було би поставити першою, дала можливість здобутися 
на статус інтелектуала — одного з-поміж найбільших 
українських інтелектуалів Х Х -Х Х І  століть (Саме цей 
інтелектуалізм Івана Дзюби розкриватиме окремий -  на
ступний розділ). Це — його особистісний (та і в межах ц і
ло ї нації -  також!) поступ, але оплачений певними жерт
вами й відмовами від усього, що не стосується робо
ти, -  і ця жертовність є, очевидно, восьмою рисою, яка 
забезпечила набуття усіх попередніх.

Окремо варто вирізнити Дзюбин конструктивізм, 
який може бути як дев’ятою, так і першою рисою його 
вдачі. Власне, він бере витоки з того пам’ятного 1965 р.,
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коли, не покладаючись на ефект від колективних листів 
протесту (які, проте, мали відповідний резонанс і давали 
право шістдесятникам називатися шістдесятниками), 
Іван Михайлович зібрався з думками й оперативно, 
«по-гарячому», написав свою відому працю: це була кон
структивна відповідь на виклики часу, позиція, що з ’я 
совувала причини конфронтації між системою і здоро
вим глуздом (його носіїв називали тоді «інакодумця
ми» -  і це було знаменням шістдесятницької епохи: ду
мати інакше, мати іншу, аніж санкціонована, думку). 
Так, у згадуваній вже передмові С. Олійника до закор
донного видання цієї праці дуже слушно зазначалося: 
«Його студія -  не тільки відверта критика, але й конст
руктивний проект іншої, позитивної політики »1.

Цю свою рису конструктивізму (або конструктивної 
критики) Іван Дзюба не раз і не два потверджував упро
довж цілого свого життя: тоді, коли інш і розмахували 
руками з трибун на догоду кон’юнктурі моменту, він сві
домо працював на перспективу, доводячи свою продук
тивну правоту вагомим доробком останніх десятиліть. 
Є й інший бік цієї здатності до позитивної конструктив
ності. Безперечно, не один Іван Дзюба помічає ту чи ту 
симптоматику життєдіяльності або ж розладу суспільно
го організму -  світлих умів нам не бракує. Однак саме 
він — попри постійну зайнятість і стратегічні творчі пла
ни -  здатний змобілізуватися для того, аби зафіксувати 
це у слові (наукові розвідки, статті, відгуки, відкриті 
листи в мас-медіа — жанрові означення тут можна продо
вжувати), тоді як інші зчаста обмежуються лише усною 
констатацією на публіці та власними внутрішніми ре- 
флексіями поза публікою, що часом переростають у по
рожню балаканину та марно згаяний час.

Отже, така діяльна чи активна небайдужість (умов
но кажучи, десята позиція) -  вона звідти, з тих уже 
наче й далеких 60-х, коли громадські інтереси ставили
ся вище особистих. Тим-то у творчій біографії Івана 
Дзюби часом знаходиш теми, здавалося б, далекі від йо
го наукових / творчих зацікавлень, як, скажімо, стаття 
«„Секс, секс...“ і трохи „антисексу“ : Ж іночий ідеал у по

1 Олійник С. Передмова // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифі
кація? -  Мюнхен: Сучасність, 1968. -  С. 19.
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е з і ї»1. А ле  й тут вибір теми продиктований пошуком іде
алу «одухотвореної істини» буття з «жіночим обличчям».

Іван Дзюба, за одинадцятою, звісно ж таки, умовно, 
позицією -  здавна полеміст. Бо коли говорити про енер
гетичну наповненість його творчості, треба насамперед 
мати на увазі саме цю його якість. Дзюбина полеміч
ність, проте, має два пласти: видимий, зовнішній, за до
помогою якого автор апелює до опонента (часто уявного) 
силою аргументації, і невидимий, внутрішній, який ви
будовує лінію  поведінки, розгортання дискурсу -  силою 
внутрішніх переконань, що «перемагають» у  внутрішніх 
діалогах виважування ідей і тез.

Івану Михайловичу властиві також тонка іронія, лег
кий гумор, як і все в його характерологічній палітрі, не 
агресивний та ненав’язливий -  і це можна умовно об’єд
нати порядковим числом дванадцять.

І, нарешті, та риса (у  цьому контексті вона тринадця
та), яка, можливо, визначає всі інші, але й інш і ви
значаються нею теж. Це знаменита Дзюбина толе
рантність -  рису такого шляхетного огранення « Я » -  
за всієї широти спілкування з інтелектуальною елітою 
як материкової України, так і ї ї еміграційної еліти -  
я спостерігала хіба тільки в І. Кошелівця, завжди толе
рантного зі своїми опонентами -  людини, яка прожила 
майже все життя на Заході й завжди мала, за його зі
знанням, щасливу можливість висловлюватися так, як 
думалось. Іван Михайлович таку щасливу можливість 
не завжди мав, але надзвичайну толерантність і зовніш
ній спокій, вилонений із виваженості суджень, мудрої 
розважливості, завжди зберігав і зберігає. Це толерант
ність, яка обертається різними гранями до друзів та опо
нентів, до державників та міфотворців, але ніколи не 
втрачає своєї стрижневої суті: поваги до іншої особистос
ті, надто особистості творчої. Б ільше того, Дзюбина 
толерантність (читай -  делікатність) має свою власну 
філософію поваги до Інш ого :

А взагалі я б не хотів говорити, хто мої друзі. Треба ж
мати на це їхній дозвіл. Назвати когось своїм дру-

1 Дзюба І . «Секс, секс...» і трохи «антисексу»: Жіночий ідеал у 
поезії // Слово і час. -  1991. -  № 8. -  С. 26-33.
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гом -  це назватися чиїмсь другом, а то вже може бути 
самозванство. Це речі делікатні, не для публічного обго
ворення [...] А  друзі були і є. Вони мені завжди допома
гали, завжди виручали в скрутні хвилини *.

Чи зустрічали ви ще витонченішу й мудрішу делікат
ність, особливо у наш прагматичний і цинічний час?

Звісно, одна тільки ця риса (толерантність) не ста
вить Івана Дзюбу у ряд людей, які мають виразно «євро
пейську сутність», як і означений Л . Костенко «європей
ського горизонту інтелект»2, оскільки це сума багатьох 
рис і наслідок копіткої праці над собою (внутрішній ви
шкіл, помножений на вроджену шляхетність і повагу до 
іншого -  думки, ш ляху, особистості), так само як широ
ка освіченість у різних галузях знань. Однак вона є дуже 
знаковим психологічним маркером того, що ми вклада
ємо в поняття «європеєць» -  оскільки воно інтегральне, 
то числове позначення тут просто недоречне. Отже, з 
повним правом можемо назвати Івана Дзюбу тим євро
пейцем, наслідувати якого може вважати за честь кожен 
мислячий сучасник.

Не претендуючи на категоричність, Іван Дзюба, про
те, усвідомлює виваженість і обґрунтованість власного 
погляду чи системи суджень. Звідси -  його послідовна 
безкомпромісність (і це хай буде чотирнадцятою пози
цією, яка формує і визначає чи не всі попередні, хоча з 
таким самим успіхом могла би бути названою другою чи 
третьою) -  попри м ’яку інтелігентність і толерантність 
(«Дзю ба не схильний до компромісів. Він -  постать різко 
окреслена, послідовна і навіть по-своєму уперта»3). Цю 
рису, мабуть, і можна було б назвати визначальною в йо
го характері, якби... не всі інші, так само рівноцінні, без 
яких годі собі уявити цю людину.

Окрім усього названого, Іван Дзюба, безперечно, стра
тег (про що йтиметься далі). Однак він також і тактик. 
І ця п’ятнадцята позиція, що містить «два в одному»,

1 Діалог: Віталій Абліцов -  Іван Дзюба // Спрага / Упоряд. В. Аб- 
ліцов. -  С. 50-51, 52.

2 Костенко Л . На тектонічному розломі // Феномен Івана Дзюби. 
Матеріали круглого столу. -  С. 49.

3 Попович М . Перевідкривач // Дзюба І .  Україна у пошуках нової 
ідентичності. -  С. 5.
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як два боки однієї медалі, розкриває Івана Михайловича 
якнайповніше. Він може бути і непоступливим, послі
довним, і гнучким, що тільки розгортає цю послідов
ність у відстоюванні власної позиції. Йдеться про те, що 
в час заборон та ідеологічних табу Іван Михайлович ви
мушено пішов начебто «обхідним» шляхом, намагаю
чись пізнати закономірності розвитку рідної літератури 
через оптику бачення інших національних літератур -  і, 
залишаючись вірним цій л ін ії впродовж багатьох років, 
щасливо знайшов свою магістральну тему, що також на
лежить до інтегральних понять, оскільки національна 
культура -  явище багатовимірне.

Через посередництво інших Іван Дзюба зумів акцен
тувати (самим вибором «національної літературної теми» 
і спектром обраних для дослідження, так само упослід
жених у єдиному загальносоюзному просторі літера
тур - від якутської до, скажімо, литовської) на на
ціональній самобутності, праві національної літератури 
на оригінальність, відмінність. У  такий спосіб -  через 
літературу -  доводилася аксіома національної самодо
статності. Тож, обійшовши ідеологічні загати, Іван 
Дзюба, на перший погляд, пішов не вглиб явища на
ціональної самобутності, а начебто кружеляв довкола 
цього. Однак напрацьовані ним «концентричні кола* до
сліджень насправді поглиблювали уявлення про це яви
ще, що його І. Франко вирізняв як інтернаціональне, а 
ми сьогодні розуміємо швидше як інтертекстуальне 1.

Усе це зовсім не означає, що Івану Михайловичу не 
властивий сумнів як такий. Сумнів у нього завжди при
сутній -  це безперечно. Без сумніву не існує аналітики, 
вироблення власної системи аргументації. Однак це той 
сумнів, що не має нічого спільного зі скепсисом: Дзюбин 
сумнів конструктивний. Він несе енергетику творення. 
Бо ним рухає справжній пошук «одухотвореної істи
ни*2. Отже, цей сумнів «працює» в аргументаційному 
полі лише до певного часу -  доки не викристалізовуєть
ся у певні уявлення, відтак -  у переконання. Тоді його

1 Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літера
турах // Франко І. Зібр. тв.: У  50 т. -  К., 1986. -  Т. 31.

2 Див.: Дзюба І . Інновації інтелекту. Одухотворена істина чи 
бенкетування технологій? // Віче. -  2002. -  № 9. -  С. 32-35.
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заступає рішучість сказати й, відповідно, бажання 
бути почутим. Однак останнє -  окрема досить непро
ста тема, яка часто обертається у парадигмі відомої 
сентенції «Немає пророка у власній В ітчизні». Ця (умов
но шістнадцята) позиція випливає з усього попередньо
го, що, своєю чергою, свідчить про цілісність Дзюбиної 
натури.

І, зрештою, сімнадцяте -  те, що також базується на 
всьому життєво набутому: Іван Дзюба переконливо само 
достатній: характеристика, як і попередня, також зі 
сфери інтегральних понять, а тому числовому означен
ню не підлягає.

Однак усі ці характерологічні риси перебувають в 
органічній сув’язі зі ще однією, теж стрижневою, якістю 
його вдачі: це надзвичайна, в жодному разі не штучна, 
а природна його скромність -  риса, властива тільки 
справді видатним натурам.

Таким чином, у світоглядній системі Івана Дзюби ви- 
окреслюється струнка ієрархія аксіологічних домінант, 
які обертаються довкола його апологетики громадянсь
кого обов’язку. Через це внутрішньо викристалізоване 
почуття обов’язку перед громадою він апелює до україн
ської інтелігенції. Саме українська інтелігенція у всіх її 
активних проявах, а ширше -  українська людина, в 
основі духовної конституції якої є небайдужість, і до 
розуму, серця й совісті якої можна апелювати, ста
новить осердя антропоцентризму Івана Дзюби. Мова 
ж -  той життєтворчий субстрат національного буття, 
який робить інтелігента інтелігентом, народ -  народом, 
націю -  нацією. А  культуру -  культурою.

Звісно, спроба вибудувати логічно послідовну струн
ку ієрархію чеснот цієї людини досить умовна: ад
же одне випливає з іншого, а кожне наступне фор
мується попереднім. Вона продиктована хіба намаган
ням чіткіше структурувати власну систему поглядів 
на систему поглядів і переконань Івана Михайлови
ча Дзюби.

Однак, у цій системі аргументації завжди виважених, 
продуманих, логічних доказів Івана Дзюби є один аргу
мент, який важко назвати логічним, але й заперечити 
чи спростувати який просто неможливо -  навіть із по
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гляду здорового глузду. Він -  універсальний: на всі ви
падки життя. І наскрізний у Дзюбиній життєвій філосо
фії, бо протистоїть усім філософіям світу, разом узятим, 
усім сумнівам і найважчим випробуванням. Зрозуміти 
його можна тільки у контексті «неспростовної сучаснос
т і» та «непроминального минулого», озвучених цим до
слідником. Цитата:

І хоч як важко і боляче бачити багато з того, що твори
ться навколо, але є життя, є надія. І варто працювати 
для України, для її майбутнього. Знову для майбутньо
го?! Ну а що -  опустити руки?1 (курсив мій -  Л. Т.)

Присутність Івана Дзюби на численних форумах, кон
гресах, симпозіумах, «круглих столах» тощо жодною м і
рою не сприймається як гарний жест їхн іх  організаторів 
щодо «знакової постаті» нашої національної історії чи 
бажання його самого «засвітитися» ще в одному ак
туальному контексті сьогодення. Роль «прапора» на 
скрижалях сучасності для Івана Дзюби просто неприрод
на. І неприпустима. Він просто не йде туди, де без нього 
можуть обійтися. Вибір аудиторії переважно зважений, 
продуманий -  як і слова, з якими він до цієї аудиторії 
звертається, незалежно від того, чи це наукова доповідь, 
чи просто вітальне слово. Тобто його присутність в ауди
торії завжди активна, конструктивна і відкрита. Це -  
один із способів спілкування Івана Дзюби із зовніш
нім світом.

Та, очевидно, найбільше імпонує йому інтимніший, 
індивідуальний спосіб спілкування: через творчість, кни
гу, художній світ Іншого. У  цьому світі розкошує душа 
Івана Дзюби-лірика, а не людини публічної, трибунної. 
Тим-то маємо і ми можливість «ув ійти» у  ці Дзюбині 
світи, пізнані ним через талановите слово Іншого -  не 
чужого, а духовно спорідненого, де є свої улюблені ху 
дожні світи, як, скажімо, Б. Мозолевського, М. Вінгра
новського чи Л . Талалая. Адже він вважає літературою 
*все, що написано талановито* (з доповіді на пленумі 
НСПУ восени 1992 р.) й уміє відрізнити справжнє від

1 Дзюба І .  «Навколоювілейне»: Неполітичні роздуми політичного 
маргінала // Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? -  К.: «Києво- 
Могилянська академія», 1995. -  С. 269.
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того, що тільки під нього маскується. Сам же для себе 
цю планку «талановитості» підняв так високо, що нава
жився хіба заявити про свій нереалізований потенці
ал прозаїка -  яскравим «задокументованим» свідченням 
цього стали його «Спогади і роздуми на фінішній пря
м ій », де самі вже тільки нотатки із розділів «Сюжети» 
та «Дзю бізми» складають шану Іванові Дзюбі як талано
витому потенційному майстрові художнього письма.

Є ще одна дуже «дотична» (у  різних аспектах) до 
всього мовленого вище тема: Іван Дзюба і дисидентст- 
во. Розуміння дисидентства як явища української історії 
X X  ст. склалося на підставі тих подій, що розгорталися 
в 60-ті-70-ті роки, розмежувавши шістдесятників на 
тих, хто «сидів» і був «на засланні», і тих, хто уник цієї 
страдницької долі. Дзюба сидів. І його нібито «покаян
ний» лист, можливо, немає підстав класти на одні тере
зи разом із останнім словом на суді Є. Сверстюка чи ко
гось іншого. Зрештою, ту ситуацію «зсередини» самої 
ситуації щонайкраще міг пояснити сам Іван Дзюба хо
ча існують численні спроби дослідників якомога об’єк
тивніше відтворити ситуацію того «моменту істини», як 
це делікатно робить, зокрема, М. Ж улинський 2. Та й 
вичерпне роз’яснення тієї ситуації устами І. Світлично
го, який відбув в ув’язненні і на засланні загалом 12 ро
ків, усе ставить на свої місця:

...І. Дзюба, що визнав себе винним ніби з голови до п’ят 
[...] каявся з юридичного погляду нефахово: він визнав, 
що об’єктивно завдав шкоди радянській владі, але жод
ним словом не прохопився, ніби він того й хотів, ніби са
ме таку мету він і ставив перед собою, ніби робив те сві
домо. А  стаття кодексу, за якою його судили, передбачає 
саме усвідомлену мету -  підірвати чи послабити радян
ську владу, і якщо І. Дзюба цього не визнав, він уже тим 
самим і не визнав себе винним по суті звинувачення 3.

1 Дзюба І. З відстані чвертьстоліття: Післяслово (до журнальної 
публікації 1990 р.) // Дзюба І .  Інтернаціоналізм чи русифікація? -  
С. 215-218.

2 Жулинський М . «У  мене свій світ, своя позиція» // Феномен 
Івана Дзюби. Матеріали круглого столу. -  С. 17-21.

3 Світличний І. Відкритий лист Миколі Бажану // Голос доби: Кн. 
перша. Листи з «Парнасу*. -  К.: Сфера, 2001. -  С. 524.
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Тепер безперечно: «покаянний» лист нерозкаяного 
Івана Дзюби ввійшов в історію шістдесятницького руху 
як ще одне випробування (чи не найперше) їхньої гурто
вої сили, взаємної підтримки, мистецтва порозуміння, 
«нерозколотості» поколіннєвої єдності, що так лякала 
офіційні кола й дратувала радикально налаштованих 
підбурювачів чи просто недалекоглядних людей, ревних 
«оборонців» ідеї безкомпромісної жертовності, що мис
лили  лише поняттями «так » і «н і» .

Повертаючись до уявних терезів, тепер уже відповіда
ємо: а можливо, той лист й можна було б туди покласти. 
Якщо зважити на них як сам трактат «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», так і все зроблене Іваном Дзюбою за 
десятиліття безжальної до самого себе (за режимом жит
тя) праці, яка завжди диктувалася одною-єдиною ме
тою -  державницькою. І річ тут не тільки в такій рисі 
характеру, як надзвичайна працьовитість, а й у самій 
цій меті теж. Такий погляд на Дзюбину долю виклика
ний не бажанням, здавалося б, примирити непримирен
не (їх  примирило саме життя з його логікою якоїсь ви
щої доцільності), а спробою поглянути на Івана Дзюбу 
як дисидента у нинішньому часі. Саме так -  попри висо
кі наукові ступені й вчені звання, попри високі держав
ні посади й високі державні нагороди, найвищою з-по
між яких є Зірка Героя України -  і в цьому парадокс і 
певний трагізм не тільки цієї начебто цілком успішної 
людини, а й усього нашого сьогодення.

Основним спостереженням, на якому ґрунтується моя 
теза щодо дисидентства Івана Дзюби, є те, що «репрезен
тант» цього нібито колишнього явища випереджає час, в 
якому йому випало жити й працювати -  як, скажімо, 
випереджав свій час один з улюблених Дзюбиних «геро
їв іншого часу» -  Г. Сковорода.

З одного боку, все, написане Іваном Дзюбою в останні 
десятиліття, зокрема про стан національної культу
ри, -  на часі: воно має надзвичайно високий «градус 
актуальності». Коли ж, як не тепер, молодій Українсь
кій державі брати «на озброєння» Дзюбині стратегічні 
засади розвитку демократичного суспільства на духов
ній основі? А  з іншого боку, можливо, Іван Дзюба й 
справді випереджає свій час, а молода Українська дер-
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жава (в особі її очільників), роздерта феодальними чва
рами й змаганнями «чия хата краща» й «чия думка ви
щ а», ще не дозріла до системного бачення ш ляхів роз
витку держави? Бо роздрібненість загального інтересу 
на приватні інтересики, невміння піднятися над осо
бистим і зосередитися на перспективі, кон ’юнктура 
«моменту» породжують і фрагментарність бачення за
гальнодержавних пріоритетів, де нема місця не «ви
щ им», а мудрим думкам. А  звідси — й відсутність уміння 
(і культури!) політиків-тактиків пошанувати своїх стра- 
тегів-інтелектуалів -  не лише орденами й званнями, а й 
дослуханням до їхн іх спостережень та застережень.

Отже, Іван Дзюба -  дисидент незалежної Української 
держави? Звісно, нинішнє дисидентство, як уточнює сам 
Іван Михайлович, в ім ’я України, безпечне, воно не несе 
загрози існуванню чи навіть остраху перес. ;дування -  
безпечне у вимірах життя однієї людини. А  у вимірах 
життя ц ілої нації? Відповідь легко знайти, якщо серйоз
но перечитати Дзюбині праці культурологічного спряму
вання і якщо при цьому мислити масштабно, категорія
ми національної перспективи.

Якщо ж мислити категоріями окремо взятого життя, 
то воно не менш болісне, -  і кому, як не шістдесятни
кам, більш ість яких у глух і застійні часи відчули на собі 
трагедію незатребуваності суспільством, знати це що
найкраще. І звання, і посади, і нагороди, якими доля 
щедро обдарувала Івана Дзюбу в роки незалежності 
(все це заслужено самозреченою працею заради самої 
праці), думається, не притлумлюють цього болісного 
відчуття (а може, й переживання) бути непочутим. Во
істину парадокс нашого часу: бути поцінованим, але не 
почутим. Парадокс, що прийшов на зміну парадоксові 
60-х років X X  ст.: тоді Іван Дзюба був почутим, але 
«поцінованим» хіба органами КДБ. Така ось оптика 
бачення суспільством непересічної особистості. Скільки 
ще таких парадоксів можна нарахувати в долі україн
ських шістдесятників?..

Однак, безперечно, духовного дисидента X X I століття 
Івана Дзюбу почує майбутнє. Проблема тільки у тому, 
наскільки морально здоровим буде те майбутнє. М ожли
во (а швидше, таки напевно) почує із каяттям і жалем за
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спізненість, яку нічим не виправдати і якої, зрештою, 
може й не бути, якщо... А ле  така вже доля всіх дисиден
тів -  не бути пророком у рідному краї.

Безпечне дисидентство Івана Дзюби -  хоча сам Іван 
Михайлович може й не погодитися зі статусом дисиден
т а -в ін  називає себе «політичним марґіналом»1 -  має й 
інший парадокс. Адже у 60-ті апелювати доводилося до 
монолітної системи, яка панічно боялася свого краху і 
пробити яку було практично неможливо. Тепер же слово 
Івана Дзюби звернене до тих, кому народ довірив будува
ти демократичне суспільство на цивілізаційних засадах. 
А ле  якщо дивитися у  суть цієї проблеми оптимістичні
ше, то насправді попереджувальні сигнали духовного 
дисидента чи політичного марґінала із немарґінальними 
стратегіями культурного розвитку, тривожні «вироки» 
щодо духовного й морального неблагополуччя ниніш
нього суспільства «поціляю ть» якщо не в кабінети про
відників нації, то принаймні у духовну матрицю на
ції -  а це, як правило, небезрезультатно.

Очевидно, у нормальному громадянському суспільст
ві, яке поважає себе, учений Дзюбиного рівня, постави і
♦ профілю» здобувся б на статус «ідеолога культурної по
л ітики» (нехай у  даному контексті не лякає подібна тер
мінологія: означник «ідеологія» не завжди «працює» зі 
знаком «м інус» -  вона має і будівничий потенціал, надто 
в умовах розбудови молодої демократичної держави).

Натомість маємо свій український сучасний варіант 
конфуціанства як етико-політичної та культурологічної 
системи поглядів, бо все, що написано Іваном Дзюбою у 
час наших глобальних перемін, покликається до засте- 
режувального провіденціалізму Конфуція, тільки відко- 
ригованого іншою, демократичною системою цінностей.

І ще один висновок, винесений із власних спостере
жень. Іван Дзюба вірить в інших, і ту свою віру (довіру 
до Інш ого ) у творче начало іншої особистості всіляко 
підтримує. Саме Іван Михайлович Дзюба (як і М. Ж у 
линський та А . Макаров) давав мені рекомендацію до 
Національної спілки письменників України тоді, коли в

1 Див.: Дзюба І .  «Навколоювілейне»: Неполітичні роздуми по
літичного маргінала // Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? -  
С. 238-249.
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мене не було ще жодної виданої книжки, а тільки публі
кації в періодиці -  власне, це був виняток із правил у ро
ки видавничої кризи, який, проте, довелося продуктив
но виправдовувати всім подальшим творчим життям. 
Маю ще одне, може, дрібне, надто приватне, однак, як 
на мене, суттєве спостереження: Іван Михайлович не 
любить повільних людей, оскільки надзвичайно цінує 
свій власний час. Це спостереження виникло з такого 
незначного епізоду: 2001 р. в Одесі, під час чергового 
Конгресу М А У , трапилося так, що одного ранку ми з 
Іваном Михайловичем добиралися трамваєм до універ
ситету на засідання секцій. Заговорившись, проїхали 
свою зупинку. Вийшли на наступній і змушені були по
вертатися назад пішки. Коли вже підійшли до універси
тетського корпусу, Іван Михайлович раптом сказав: 
«А  я боявся, що Ви повільно ходите й що ми будемо до
вго долати цю відстань. На щастя, виявилося, що це не 
так». Цей дрібний епізод висвітлив цілий спектр харак
терних для Івана Дзюби рис: і толерантність, і уважли
вість та повагу до Іншого, і, безперечно, здатність посту
питися заради іншого своїми внутрішніми домінантами.

Достеменно знаю від інших, що Іван Дзюба в статусі 
очільника Шевченківського комітету ненав’ язливо й не- 
крикливо опікувався родинами померлих лауреатів Ш е
вченківської премії; та й, власне, мало не кожна, навіть 
випадкова зустріч із ним (моя чи будь-кого іншого) 
озвучувалася м’яким толерантним: «А  як Ви?», за якою 
завжди відчувається готовність до співпереживання (не 
принизливого, а розуміючого), а в разі потреби — й готов
ність підтримати добрим словом чи порадою. Не кажучи 
вже про те, що багато хто з-поміж нас, письменників, 
зберігає у своєму домашньому архіві листи, написані 
характерним (твердим!) Дзюбиним почерком (як прави
ло, писані від руки) -  із теплою подякою за надіслану 
книжку й гарними словами про неї. І при цьому Іван 
Михайлович щиро стверджує: «Взагалі —в житті люди 
зробили для мене більше, ніж я для н и х »1.

Оця некрикливість (читай -  вроджена скромність), 
думається, великою мірою закрила Іванові Дзюбі ш лях

1 Діалог: Віталій Абліцов ■ 
ліцов. -  С. 52.

Іван Дзюба / Спрага / Упоряд. В. Аб-
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у велику публічну політику -  для нього було б непри
йнятним творення свого гучного «пабліс іт і», де межі 
між доцільністю та пристойністю (совісливістю -  у Дзю- 
биному розумінні) часто розмиті, де тяжіє примат попу
лізм у -  а все, що не є органічним, Дзюба беззастережно 
відкидає як непотрібне. Власне, вільний у  всьому -  ви
борі, судженнях, ставленні до оцінки його власних вчи
нків, він

визначив свою життєву позицію як певну альтернативу, 
протиставив її іншим позиціям у такий спосіб, що бага
то хто так і не зрозумів, у який колір треба його фарбу
вати. А  спроби віднести Дзюбу до якихось політичних 
чи інших категорій безглузді -  він із тих людей, які са
мі створюють еталони 1.

І з цим важко сперечатися.
Однак його «політика» неперебутна, бо викликана не 

бажанням миттєвої популярності чи її  постійним під
твердженням, не спрагою публічного самоутвердження, 
не хронічною залежністю від думки інших, а потребою 
розбудови концептуальних засад того духовного середо
вища, в якому тільки й можлива еволюція українства.

Можна сказати, що попри те, що Іван Михайлович 
Дзюба -  академік, більше того, тривалий час академік- 
секретар Відділення мови, літератури та мистецтвознав
ства Н А Н  України, провідний науковий співробітник Ін 
ституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Н А Н  України, 
він, по суті, залишається незаангажованим т. зв. офіцій
ною наукою -  у тому розумінні, що диктат (чи «спрямо
вуючий курс») вищих інстанцій, коли, що і як «розроб
ляти » на науковому полі, для нього не існує. Іван Дзюба 
завжди керувався і керується власним вибором, орієнто
ваним на насущні суспільні потреби. Таким компасом у 
колі проблем завжди було його вміння вслухатися у 
життя («Н а  пульсі життя» — це не банальна назва книж
ки, а точно заявлена позиція і характерологічна риса).

За покликом серця, власним інтересом, а ще -  за гро
мадянським обов’язком, рівно як і з бажання забезпечи
ти тяглість української інтелектуальної традиції, що її

1 Попович М .  Перевідкривач // Дзюба І .  Україна у пошуках нової 
ідентичності. -  С. 5.
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розвивали В. Кубійович в еміграції, М. Бажан у радян
ській Україні, очолив він 1998 р. редакційну колегію  
«Енциклопедії сучасної України». ЕСУ — цілий окремий 
розділ у творчій біографії Івана Дзюби, як і в «біографії» 
незалежної України, ще повного мірою не оцінений. 
Адже він і його команда заповзялися, по суті, не тільки 
відродити засади відкритості «інформативної позиції» 
В. Кубійовича, а й виробити новий сучасний системний 
принцип подачі інформації вже новим поколінням чита
чів, для яких навіть недавня радянська духовна «атри
бутика» української дійсності уже є історією і часто ви
кликає безліч запитань -  бо незрозуміла. Тож видання, 
заявлене як «Енциклопедія сучасної України», мало 
претендувати не тільки на всеохопність дефініцій сучас
ного життя, а й на історичну ретроспективність у поєд
нанні з модерністю подачі матеріалу.

Універсальність світовиміру, «вміння рівночасно спри
ймати й діяти в присутності різних систем цінностей»1 
сприяли переплетенню у творчості Дзюби історичного та 
сучасного, явивши сплав ґрунтовного модерного письма 
у кращих традиціях етичного інтелектуалізму.

З початком національного відродження кінця X X  сто
ліття Іван Михайлович Дзюба -  одна з ключових поста
тей не тільки культурного, а й громадського життя. 
З 1992 р. з перенесенням редакції відомого часопису 
«Сучасність» із Мюнхена до Києва він -  його багаторіч
ний редактор (п ісля багаторічного редакторства І. Коше- 
лівця). Так само з 1992-го -  був членом Державної Думи 
України. З грудня 1992-го до серпня 1994 р. — Міністр 
культури України. З 1996-го -  академік-секретар Відді
лення літератури, мови і мистецтвознавства Н А Н  Украї
ни, з 1997-го -  співголова Головної редакції «Енцикло
педії сучасної України».

У  1988-1991 рр. -  перший президент Республікансь
кої асоціації україністів, член наглядової ради Міжнаро
дного фонду «Відродження» (від 1989 р. й досі). З 
1999-го по серпень 2005-го -  голова Комітету з Націона-

1 Павлишин М . Явище і норма: Іван Дзюба, критик // Іван 
Дзюба -  талант і доля: Біобібліографічний нарис / Шістдесятництво: 
профілі на тлі покоління / Бібліограф-укладач Т. Заморіна. Передм. 
М. Павлишина. -  Вип. 7. -  К., 2005. -  С. 43.
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льної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Був також од
ним із ініціаторів створення Народного руху України.

Іван Дзюба -  лауреат премії ім. акад. О. Білецького у 
галузі літературно-художньої критики (1987), Держав
ної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1991, за серію 
публіцистичних виступів «Бо то не просто мова, зву
ки...», «Україна і св іт», «Ч и  усвідомлюємо національну 
культуру як ц ілісн ість?»), Міжнародної премії Фонду 
Антоновичів (СШ А, 1992), якою були відзначені тільки 
яскраві творчі особистості, що у своїх творчих засадах 
не влягали радянському режимові, та ім. В. Жаботин- 
ського (1996), «Визнання» (2001), премії ім. В. Вернад- 
ського (2002). Іван Дзюба -  Герой України (2001), наго
роджений орденом Держави (2001).

А  попри все він був і залишається українським шіст
десятником, який відчуває відповідальність за все своє 
покоління («Камертон, діагностик, моральний оберіг по
коління», як означує Дзюбину роль у параметрах гене
рації Л . Костенко 1), право належати до якого здобув 
послідовною позицією та вірністю ідеалам національно
го відродження.

Сила Івана Михайловича Дзюби не тільки у тому, 
що він має свою систему поглядів і послідовно й аргу
ментовано їх  обстоює, а ще й у тому, що в його силовому 
полі обертаються інш і дослідники, підсилюючи той 
струмінь націєтворчої енергії, яка мусить живити наш 
поступ вперед.

У пошуках 
«одухотвореної ІСТИНИ»

Усім своїм творчим життям Іван Дзюба засвідчив 
продуктивність тієї «г ілк и » українського шістдесятниц
тва, яка протягом десятиліть щедро родила добірний 
плід правди й невтомного пошуку в царині інтелектуа
льного розвою. З року в рік вироблялося аналітичне сис
темне бачення Іваном Дзюбою суспільно-політичних та 
соціокультурних проблем.

1 Костенко Л . На тектонічному розломі // Феномен Івана Дзюби. 
Матеріали круглого столу. -  С. 53.
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Складається враження, що Дзюбина урівноважуюча 
мудрість (у  тому сенсі, що він зумів збалансувати 
максималізм, незалежність суджень, невміння терпіти 
диктат -  з одного боку, і ситуативність, тиск обставин, 
розумну необхідність «дотикальних» ш ляхів -  із друго
го) дала йому можливість уже тоді, в «г л у х і»  для твор
чого самовияву часи, якимось глибинно внутрішнім чут
тям «провідчути» (на рівні інтуїц ії) майбутній влас
ний сукупний доробок панорамно, що нині не залишає 
сумніву щодо чіткої системи, структурованості -  і це дає 
нашим сучасникам уявлення про цілісного Івана Дзюбу.

Така послідовно втілювана програма дій рік за роком 
прирощує (в дедалі ширших тематичних обширах) смис
ли, змісти, висновки, прогнози, застереження, виявляю
чи, по суті, розгортання системного бачення української 
проблематики крізь персоналістську призму послідовнос
ті життєвого ш ляху однієї людини. Це легко простежити, 
взявши до рук біобібліографічний покажчик 1, де скрупу
льозна рука бібліографа зафіксувала кожну його (рік за 
роком) публікацію -  і за тими назвами -  його власних 
книг та статей і численних публікацій про нього -  розгор
тається ш лях індивідуальної праці людини високої інте
лектуальної потуги й високого громадянського обов’язку.

Зовсім не відкидаючи гарної метафори О. Тарнавсь- 
кого про Еразма українського шістдесятництва, все ж 
таки спробуємо увиразнити ренесансну паралель у Дзю- 
биній світоглядній системі. Принагідно: ми маємо до
сить добре уявлення про закоріненість у барокову культуру 
творчої концепції письменника-шістдесятника Вал. Ш е
вчука: його барокову «заангажованість» видно «неозбро
єним оком». Тим часом ніхто не пробував пошукати 
подібних паралелей у Дзюбиній творчій долі, і гарна 
ренесансна метафора так досі й залишалася лише мета
форою. Однак його свідомо обрана, вистраждана й потве
рджена цілим життям інтелектуальна настанова міцно 
заґрунтована у той пласт питомо української національ
ної культури, що його розробляла колишня інтелек
туальна еліта -  викладачі Києво-Могилянської акаде-

1 Іван Дзюба -  талант і доля: Біобібліографічний нарис / Шістде
сятництво: профілі на тлі покоління / Бібліограф-укладач Т. Заморіна. 
Передмова М. Павлишина. -  Вип. 7. -  К., 2005.
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мії, першої академії на теренах Східної Європи, які 
вбачали сенс власного життя у творчій праці заради гро
мадської користі.

Є всі підстави вважати, що ренесансний універсалізм  
Івана Дзюби, про який піде мова далі, очевидно, най
ближче стоїть до концепції етичного інтелектуалізму, 
котру обстоював один із ректорів Києво-Могилянської 
академії, яскравий представник барокової доби, бого
слов і філософ І. Г ізель (бл. 1600-18/28.11.1683).

Паралелі більш  ніж яскраві й переконливі. І лежать 
вони у площині не тільки культивованого інтелектуаліз
му, а й моралі. Іван Дзюба, як і його «ренесансний» по
передник І. Гізель, пріоритетного значення у творчій 
самореалізації надає силі розуму. Саме розум, на думку 
І. Г ізеля, «даючи волі різні варіанти вибору між  добром 
і злом, здійснює моральний вплив на н е ї»1. Ця теза, що 
розкриває світоглядні засади барокового мислителя, ц іл 
ком органічно «вкладається» у світоглядно-творчу на
станову Івана Дзюби. Так само привертає до себе увагу 
ще одна подібність: І. Г ізель, надаючи великого зна
чення чуттєвому досвіду, справжнім джерелом пізнан
ня істини вважав «чисту інтелектуальну д іяльність», 
ускладнену миттєвостями інтуїтивного осяяння 2. Влас
не, це та тенденція інтерпретації пізнавальних стратегій 
людства, що має свої витоки ще у Княжій добі. Адже 
проблема співвідношення між чуттєвим та раціональ
ним способами пізнання світу порушується як одна із 
центральних ще в «Ізборнику» Святослава 1076 р.3.

Така рівновага чуттєвого та раціонального у  творчій 
практиці взагалі-то характерна для сучасного українсь
кого літературознавства: в такому режимі інтуїтивного 
«балансування» працюють, зокрема, М. ЗКулинський, 
М. Ільницький, В. Моренець, А . Ткаченко та ін. Однак у 
Дзюбиному випадку маємо саме поєднання цих пізнава
льних стратегій із зосередженістю на морально-етичній

1 Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / 
Ред.-упор. М. Ткачук, відп. ред. В. Горський. -  С. 56.

2 Там само. -  С. 55.
3 Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму 

епохи Відродження в українській філософії XV -  початку XVII століт
тя. -  К.: Основи, 2000. -  С. 112.
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складовій української традиції, або, точніше, інтелекту
альному універсалізмі, що виходить за межі суто літера
турознавства чи культурології.

А ле  центром будь-якої морально-етичної системи бу
ла й залишається людина. Тим-то в осерді уваги Івана 
Дзюби завжди перебуває людина з усім комплексом її 
світоглядно-пошукових, суспільно-ідеологічних, соціо- 
культурних, екзистенційних проблем: людина у соціумі, 
людина у творчості, людина як індивідуальне « Я »  у 
всій сумі чеснот і суперечностей. Адже, на переконання 
дослідника, в « ім ’я людини література завжди зважува
лася судити час, суспільство, державу»1 -  переконання, 
висловлене ще 1988 р.

Поступово, рік за роком, у творчості Івана Дзюби ви- 
окреслюється засаднича вертикаль: людина-явищ е, а ще 
далі -  й людина-нація  -  та вертикаль, яку образно акту
алізував В. Симоненко своїми відомими рядками «Ти 
знаєш, що ти -  людина...» ,  проте, як поет за покликан
ням і способом світобачення, «намацував» хіба публіци
стично загострений «нерв», не наближаючись до аналі
тики системного національного антропоцентризму, що 
його натомість розбудовує Іван Дзюба.

Власне, це те, що йде від прагнення «бути собою» -  
прагнення, що його осмислював молодий Іван Дзюба у 
ранніх своїх студіях, і прагнення, яким він вивершує 
свої багаторічні роздуми й спостереження у підсумкових 
своїх виданнях (див., зокрема, післямову «Я к  нам бути 
сооою?» до солідного тому праць, виданого в Бібліотеці 
Шевченківського комітету), де ця вертикаль людина-на  
ція окреслена у всій категоричності й вичерпності пору
шеної проблеми -  попри знак запитання наприкінці са
мої назви: «Визначатися кожному з самим собою -  задля 
спільного самоозначення на своїй землі. Інакше нас роз
віють холодні вітри істор ії»2.

1 Дзюба І .  В обороні людини й народу // Дзюба І .  З криниці літ: 
Твори: У  3 т. -  Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про 
добрих сусідів і духовну рідню. -  С. 88.

2 Дзюба І. Як нам бути собою? (Замість післямови) // Дзюба І. 
Україна у пошуках нової ідентичності: Статті. Виступи. Інтерв’ю. 
Памфлети / Вст. слово М. Поповича (Біб-ка Шевченківського коміте
ту). -  К.: Вид-во «Україна*, 2006. -  С. 844.
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Антропоцентризм  Івана Дзюби вкорінений у гу- 
манітаристику як систему аксіологічних домінант 
(звідси -  його сповідування принципу самоцінності лю 
дини, на чому акцентує увагу М. Коцюбинська)1 й 
акумулює нарощувану віками аксіологічну традицію 
українства у її  модерному прочитанні. Власне, це той гу
мус, який живить усі інтелектуальні ініціативи й «сиг
нали», що їх  посилає суспільству материк під назвою 
«Іван Дзюба». Попри навіть «феномен соціального і 
морального фальшу лю дини»2, що його «прищепив» 
людській природі експеримент під назвою «побудова ко
мун ізму», дослідник у своїх людинознавчих поглядах 
усе ж виходить із потреби розглядати проблему людини 
у сув’язі екзистенційних, соціальних, психологічних 
аспектів:

Адже самоусвідомлення нації починається з самоусві
домлення особистості, яке, в свою чергу, дістає потужні 
імпульси від потенціалу національного самоозначення: 
тут діє двобічний зв’язок 3.

Саме тому він закликає:

Не демонізуйте життя, не підпорядковуйте йому люди
ну... Не робіть життя чимось окремим від людини, чи
мось, що стоїть над людиною 4.

Взагалі оцінити все зроблене Іваном Дзюбою, а над
то «камертонний» вплив його настроїв на світогляд
ні засади українського шістдесятництва, можна лише 
тепер, коли почали з ’являтися друком не відомі ра
ніше його праці. З-поміж таких привертає увагу, зо
крема, написана 1963 р. стаття «Відповідальність за

1 Коцюбинська М. Іван Дзюба очима колеги й ровесника: кон- 
станти і значення // Феномен Івана Дзюби. Матеріали круглого 
столу. -  С. 47.

2 Дзюба І .  В обороні людини й народу // Дзюба І .  З криниці літ: 
Твори: У  3 т. — Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про 
добрих сусідів і духовну рідню. -  С. 93.

3 Дзюба І .  Як нам бути сооою? (Замість післямови) // Дзюба І. 
Україна у пошуках нової ідентичності. -  С. 342.

4 Дзюба І .  Спогади і роздуми на фінішній прямій // Рукопис: 
Український альманах щоденників, листів, документів, світлин: У
2 т. -  Т. 1. -  К.: Криниця, 2004. -  С. 102.
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лю дину»1, не друкована в Україні аж до 2006 р., а т іль 
ки фрагментарно за кордоном, оскільки у 60-ті роки її 
авторові приписували «реабілітацію ідеалізму» як най
серйознішу ідеологічну хибу. Вже перша її фраза: «П ра
вдивими стражами людськості в людині й у людстві бу
ли завжди великі письменники, чесна передова літера
тура»2 актуалізує «голос совісті, голос відповідальності 
за лю дину»3 - т і  екзистенційно-світоглядні константи, 
що стали ядром «розбудови» художньої свідомості цього 
літературно-мистецького покоління.

Уж е в цій студії намітилася та вертикаль дослідниць
кої моделі, що її й далі розгортав автор з усією послідов
ністю переконаного гуманіста: людина-цивілізація, де 
людина сама несе відповідальність за деформацію влас
ної природної суті на ш ляху цивілізаційного розвитку. 
При цьому він звертається до незаперечної аргументації 
світової філософської думки, оскільки вбачає у цій 
класичній лектурі напружену й болісну роботу «думки 
й совісті найбільших ум ів »4, зокрема до ідей морально
го відродження людства та піднесення його до ідеалу 
(І. Кант, Ж .-Ж . Руссо, Г.-Е. Лессінґ, Д. Дідро, Ф . Ш ил- 
лер, Т. Карлайль, Д. Раскін, Л . Толстой, Ф . Достоєв- 
ський та ін.).

Розглядаючи естетику І. Канта у її продуктивному роз
різі, де ідеалістичне набуває сенсу гуманістичного й демо
кратичного, Іван Дзюба потверджує свій пафос «оборони 
людини» перед «притлумленням її нездоровим суспільст
вом»5 поглядами Ж .-Ж . Руссо з його криком «сумління 
при погляді на нівечення природної людської істоти»6 та 
Шиллеровим визнанням «тяжкої моральної недуги суспі
льства і ненормального становища людини в ньому»7.

1 Дзюба І. Відповідальність за людину // Дзюба І. З криниці літ: 
Твори: У 3 т. -  Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про 
добрих сусідів і духовну рідню. -  С. 38-60.

2 Там само. -  С. 38.
3 Там само.
4 Там само. -  С. 54.
5 Там само. -  С. 41.
6 Там само.
7 Там само. -  С. 45.
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Тільки незрячий міг не помітити, що «історично-соці
альний аналіз життя, аналіз суспільно-політичного ме
хан ізм у»1 доби Ш иллера покликається до тих же пара
метрів суспільного буття початку 60-х років X X  ст.

У  цій науковій розвідці зійшлися воєдино позиції 
Дзюби-лірика (романтика) та Дзюби-аналітика: свої гу
маністичні філософські погляди він обстоює через есте
тичний феномен краси -  як суґестованого вираження 
людського духу. Взявши за відправну точку думку 
Д. Раскіна, який наголошує на тому, що цивілізації по
будовані на послідовному нищенні краси, Іван Дзюба са
ме поняття краси намагається постулювати як культ гу
маністичного антропоцентризму.

Така позиція домінує й у поглядах Івана Дзюби на 
творчість В. Шекспіра, в якій йому імпонує «велика 
тривога за лю дину»: у розгортанні виокремлених ним 
тез ця тривога, вже в іншому, сучасному часі, набуває 
«нового змісту й сенсу, небаченої напруги». Усе це пода
ється дослідником крізь призму соціальних зламів, які, 
за Іваном Дзюбою, «переформовують лю дину», а отже, 
антропоцентризм розглядається у контексті соціально
му, виводячи дослідника за межі антропології екзистен- 
ційно-філософської.

Суголосність гуманітарних «ідеологем » шістдесятни
цтва із загальнолюдськими принципами та цінностями, 
напрацьованими віками, тут очевидна. За всієї надчасо- 
вості таких загальнофілософських спостережень анало
гії до тодішньої сучасності тут більш  ніж прозорі. 
Тим-то цю статтю не змогли врятувати навіть звертання 
її автора до «надійного класика» Льва Толстого (щоправ
да, у порівнянні його поглядів із моральними пророцтва
ми Д. Раскіна).

Більше того, Дзюбин антропоцентризм, розгорнутий 
ним далі через «уроки» минулих епох та яскравих осо
бистостей, актуалізований зрозумілими для загалу по
няттями у контексті сучасності, дає йому змогу відчути 
всі взаємопроникні зв’ язки не тільки між особистостя
ми, а й між подіями та явищами національної історії, в 
якій не губиться, а, навпаки, виопуклюється роль окре-

1 Там само.
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мої особистості. Такої виробленої методологічної позиції 
Іван Дзюба послідовно дотримувався, простежуючи, зо
крема, стосунки Т. Шевченка зі слов’янофілами.

Сам він розкриває подібний антропоцентричний під
хід до ретроспективного «відчитання» історичних та ку
льтурологічних реалій таким чином:

Звичайно, невипадкові, важливі ідеї «носяться у по
вітрі» -  як безособові, як доступні для багатьох. Але в 
реальній духовній історії контактували, взаємодіяли -  
впритул або на відстані -  й опонували одні одним не ті
льки такі схеми ідей, не тільки цілісні ідеологічні систе
ми й конгломерати суспільної думки, а й індивідуальні 
погляди, позиції, долі. Різнозумовлена й різноспрямова- 
на соціальна та духовна енергія великих особистостей не 
тільки визначала контури і полюси всієї сукупної суспі
льної думки, а й створювала незриму мережу взаємо
залежності, взаємостимулювання і взаємозаперечення. 
Були ідеї, які самим своїм існуванням «вимагали» наяв
ності інших, протилежних або коригуючих. Були люди, 
які своєю появою викликали появу інших діячів...1

Таке панорамне бачення взаємовпливаючих речей на 
рівні мікро- та макроаналізу дало йому змогу працювати 
методом «розбудовування» своєї системи, розширення й 
поглиблення визначеного ним самим дослідницького по
ля, тим-то «кожне явище представляється Іванові Дзюбі 
в багатьох ракурсах рівночасно»2.

Інтелектуальна уява (такий термін цілком має пра
во на існування, коли йдеться про «випереджувальний 
принцип» чи, радше, прогностичний механізм інтелек
ту) дозволяє Іванові Дзюбі не тільки приймати виклики 
часу, визначати больові симптоми на ранніх стадіях ду
ховної недуги та чітко відчувати й усвідомлювати «істо
ричні шанси», що ними так бездумно розкидаються на
ші політики, а й значною мірою передбачати їх  появу. 
Подібна прогностична здатність -  результат великої вну
трішньої роботи, вміння.спостерігати, зіставляти, аналі

1 Дзюба І . У  всякого своя доля (Епізод із стосунків Шевченка зі 
слов’янофілами). — К.: Рад. письменник, 1989. — С. 7.

2 Павлишин М . Явище і норма: Іван Дзюба, критик // Іван 
Дзюба -  талант і доля. Біобібліографічний нарис / Шістдесятництво: 
профілі на тлі покоління / Бібліограф-укладач Т. Заморіна. Передм. 
М. Павлишина. -  Вип. 7. -  К., 2005. -  С. 13.
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зувати, вирізняти головне й другорядне, а також прово
дити відповідні історичні аналогії. І -  можливо зовсім 
несподівано як для характеристики Дзюби-аналітика-  
мислити не тільки конкретними категоріями свого часу, 
а й мислити метафорично. Бо тільки так, у зіштовху
ванні нібито звичних поглядів, підходів, уявлень, обра
зів, народжується нове бачення, з якого й постає, своєю 
чергою, нове явище, не відрефлексоване публічно інши
ми. Це стосується не тільки утривалених тем, як-от Ш е
вченко і Кавказ («„К авказ" Тараса Шевченко на фоне не- 
преходящего прошлого. К  150-летию со дня написання 
позмьі „Кавказ"», 1996 і ), що викликала резонанс на 
сторінках московського журналу «Дружба народов», де 
ім ’я Івана Дзюби завжди було в пошані як авторитетно
го автора, який гідно репрезентує національну літерату
ру, -  а тем нових, порушуваних уже в контексті новітніх 
історичних реалій.

Однак у глух і післявідлигові часи не завжди вдавало
ся «прорватися» навіть на сторінки тоді дещо лібераль- 
нішої союзної періодики.

Так, лише недавно прийшла до читача написана на 
замовлення московського часопису «Новьій мир» 1967 р. 
з нагоди виходу п ’ятитомного зібрання творів О. Білець- 
кого (1964-1965 рр. видання) велика літературознавча 
розвідка «Рьіцарь литературной науки» -  не опублікова
на тоді і з причини великого обсягу, і в зв’ язку з розгро
мом редакції «твардовського призову» — нині її  з ’яву 
уможливило тритомне російськомовне видання творів 
Івана Дзюби 2. Це не просто панорамний огляд доробку 
видатного попередника, а детальна експрес-студія з ана
літичними «виходами» на різні аспекти літературознав
чих проблем, ґрунтовний аналіз літературознавчої мето
дології тощо, що у «виконанні» Івана Дзюби значно під
вищує статус самої літературознавчої науки в Україні.

1 Див.: Дзюба И . «Кавказ» Тараса Шевченко на фоне непре- 
ходящего прошлого: К  150-летию со дня написання позмьі «Кавказ». — 
К.: Глав. спец, редакция литературьі язьїков нац. меньшинств Укра
йни; Гос. биб-ка Украйни для юношества, 1996.

2 Дзюба И . Сквозь завихрення времени. -  К.: Изд. дом Дмитрия 
Бураго. -  Т. 1: 2006. -  376 с.; Т. 2: 2007. -  376 с.; Т. 3: 2007. -  352 с.
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Взагалі Іван Дзюба віддав помітну данину шани сво
єму славетному попередникові. Розділ «Естетика і куль
турологія» у  першому томі тритомника «З  криниці л іт »  
містить цілий корпус статей про О. Білецького, як-от: 
«Лицар літературознавчої науки (До 90-річчя від дня на
родження О. І. Б ілецького», «Олександр Білецький і 
проблема літературознавчого синтезу», «Читач як есте
тична проблема у працях Олександра Б ілецького», «П е 
ред широким світом (О. І. Білецький про місце українсь
кої літератури серед літератур світу)».

Так само в центрі його методологічних пошуків і зві
рянь власного ш ляху постійно перебуває науковий доро
бок О. Потебні -  рівно як і рецепція його концепції ін
шими дослідниками. Серед найвідоміших, очевидно, 
слід назвати студію «Потебнянська зоря Івана Ф ізера», 
запропоновану увазі дослідників у вигляді передмови до 
книжки І. Фізера «Психолінгвістична теорія літерату
ри Олександра Потебні: метакритичне дослідження» 
(К ., 1996), де «розтин» потебнянських наукових ідей мо
жемо побачити через оптику двох найсолідніших учених 
сучасності. Привертає увагу також аналітична розвідка 
«Б ілецький і Потебня: ідеї О. Потебні в працях О. Б іле
цького» та ін.

У  цьому інтерпретативному полі сам Іван Дзюба роз
кривається як вдумливий дослідник пізнавальних мета- 
стратегій, які через посередництво літератури, всередині 
концепції етичного інтелектуалізму встановлюють ес
тетичну істину про людину як творчу, креативну особи
стість, зберігаючи при цьому її етичні критерії й виміри.

Іван Дзюба одночасно працює в різних пластах україн
ської культурної свідомості: від хрестоматійних імен 
Г. Сковороди, Т. Шевченка, Я. Головацького, О. Коби- 
лянської, Лесі Українки, М. Коцюбинського -  до повер
нення українській культурі імен забутих чи репресова
них митців, органічно «перетікає» до творчості наших 
сучасників, надаючи перевагу, ясна річ, тим, із ким роз
діляв і розділяє духовне «тяж іння» шістдесятницьких 
ідеалів. Таким чином з ’ явилися в його творчому доробку 
і блискучі статті та рецензії на книги М. Вінграновсько
го « І  час був мірою» (Л іт . Україна. -  1982. -  27 трав.), 
Б. Мозолевського «Скіфський степ під небом України»

16 10-125
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(Дніпро. -  1984. -  № 4), штрихи до портрета Є. Гуцала 
«Ж ага всеосяжності і  межі таланту» (Українська мова і 
літ-ра в школі. — 1985. -  № 11), передмова «Духовна м і
ра таланту» до «Вибраних творів» М. Вінграновського 
(1986) та одночасно стаття «...Щ о ти — це ти» (Л іт. Укра
їна. -  1986. -  6 листоп.) й пізніша аналітична передмова 
до його ж книжки «Северин Наливайко» (К ., 1996), 
стаття про В. Симоненка «Б ільш ий за самого себе» (Н ау
ка і культура України: Щ орічник. - К . ,  1989), передмо
ва до книжки І. Світличного «Серце для куль і для рим» 
(К ., 1990) під назвою «Душ а розпластана на пласі», «Н е 
опалима книга» (Україна. -  1987. -  №  7) про історичний 
роман у віршах Л . Костенко «Маруся Чурай», аналітич
ні передмови до творів В. Стуса, І. Драча, С. Параджано- 
ва, Г. Чубая, Б. Чичибабіна, стаття «Феномен Євгена 
Сверстюка (Л іт . Україна. -  1995. -  2 бер.), стаття (а по
тім і передмова до книжки) про ще одного шістдесятни
ка Б. Мамайсура «Забуті поруч» (Л іт . Україна. -  1991. -  
13 черв.), про також забутого побратима із тих років 
Григорія Тименка «Апокаліпсис Григорія Тименка» (Су
часність. -  1997. -  № 2), роздуми про творчість непо
ступливого В. Некрасова та ін.

Усі ці публікації, як і його книжки «Н а пульсі доби» 
(1981), «Автографи відродження» (1986) та ін. ставали 
помітним явищем у культурному житті й розширювали 
уявлення про ту незвідану планету українського шістде
сятництва, яка досі залишається непізнаною й притяга
льною для читачів та науковців.

При цьому виразний антропоцентризм Івана Дзюби 
сягає складного внутрішнього світу творчої особистос
ті -  Особистості з великої літери: « І  бачу Особистість, ба
чу поета, в якого є Біографія», -  напише він про Бориса 
Мозолевського *. Для нього самоцінною є «не та особис
тість, що приміряє до себе епоху як тло, як декорацію, а 
та, що виступає в неї краплею поту на чолі або краплею 
солі на ш к ір і»2.

1 Дзюба І .  Скіфський степ під небом України // Дзюба І.  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо 
про добрих сусідів і духовну рідню. -  С. 486.

2 Там само.
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Тим-то, за зізнанням самого Івана Михайловича, пи
томим «своїм » жанром він вважає жанр літературознав
чого портрета.

Мені здається, я відчуваю світ письменника і прагну 
його інтерпретувати, а не похизуватися своїм умін
ням закрутисто висловлюватися і дивитися на письмен
ника згори вниз, як це роблять деякі сучасні критики
нарциси і

Витворюючи власне панорамне бачення українського 
літературно-мистецького шістдесятництва, Іван Дзюба 
не обмежився самими тільки творчими портретами своїх 
духовних побратимів (йдеться, зокрема, про розділ « Л і 
тературні портрети» у третьому томі тритомника «З  кри
ниці л іт » ),  аналізом їхньої творчості, дослідженням тен
денцій художнього мислення «покоління нескорених», а 
вдався й до жанру мемуаристики. «Спомини і роздуми 
на фінішній прямій», а перед тим розділ «З і спогадів» у 
тому ж таки третьому томі тритомника містять ж и
ві яскраві свідчення не тільки про тих, із ким довело
ся пройти разом «шістдесятницький ш лях» у вимірах 
Х Х -Х Х І  століть, а й про багатьох людей, які тією чи 
тією мірою залишили слід у письменниковій душі. Ц і 
спогади органічно доповнюють і розширюють панораму 
ц ілої «бібліотеки спогадів» інших шістдесятників, як-от 
І. Ж иленко, В. Дрозда, Л . Танюка, Вал. Шевчука, 
М. Коцюбинської, Є. Сверстюка та інших.

Тут доречним буде одне спостереження, що його мож
на в цьому контексті навести в дужках. А  можна про це 
сказати й без дужок -  бо це, безперечно, також нале
жить до сутнісного Дзюбиного активу й ставить Івана 
Михайловича у ряд тих, хто словом відтворює правду 
життя. Йдеться про його майстерність портретиста. 
Вона виявляється не тільки у здатності проникати у вну
трішню сутність людини, а також у вмінні розкрити цю 
внутрішню сутність через візуальний портрет. Скажімо, 
вражає точністю слова портрет Гр. Тютюнника, що його 
міг змалювати саме так добрий психолог, аналітик та 
ще й донбасівець Іван Дзюба, який ніколи не цурався

1 Діалог: Віталій Абліцов -  Іван Дзюба // Спрага / Упоряд. В. Аб- 
ліцов. -  С. 53.
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простих людей свого краю, а придивлявся до них, шану
вав за нелегку працю:

Він мені нагадував шахтаря, який щойно повернувся з 
вибою і несе на собі знак небуденної глибини. Трохи су
тулиться, відчуваючи над собою незриму стелю, обличчя 
наче припорошене, а очі зблискують антрацитовою чор
нотою. В тих очах було не завзяття. Трохи втоми все- 
розуміння і -  великий сум. Але сум не такий собі роман
тично-сентиментальний, «красивий». Ні. Важкуватий, 
застиглий. На самому денці його лежала зболена твер
дість. Здавалося, тими очима промовляла сувора печаль 
правди *.

Іван Дзюба-критик чітко означує тенденції в літера
турі, не замасковуючи їх  довколамовленням та недомов- 
леностями, рівно як і зайвими «красивостями».

Смію думати, що він належить до тих небагатьох у 
нашій літературі некон’юнктурних критиків, для яких 
сама ця критика є не так роботою над текстом (текста
ми), як внутрішньою роботою власної душі. Йдеться про 
спромогу -  нині практично реліктову -  співпереживання 
авторові через текст, художньо-образну його систему, 
здатність сприймати внутрішньо ті невидимі енергетич
ні струмені, що ними пронизані будь-які талановиті тво
ри, й, переплавлені у власному енергетичному полі, по
вертати читачеві збагаченими новими імпульсами. Це та 
робота, яка, відбираючи багато душевних сил та енерге
тичних запасів, вимушено обмежує як вибір імен для 
публічної оцінки (бо ж читає Іван Михайлович надзви
чайно багато), так і саму кількість енергетично живих 
«автороприсутніх» текстів. Хоча, очевидно, має він і 
свій, сказати б, літературний сентимент (очевидно, до 
таких належить творчість Б. Мозолевського, М. Вінгра
новського, Л . Талалая) -  рівно як і здатність несподіва
но «сколихнутися» чужим свіжим Словом — і «по гаря
чому» написатиі -  вже, очевидно, без давніх сентимен
тів, а під тиском глибоких емоцій, як це відчувається з 
однієї з недавніх проникливих рецензій про поезію 
Г. Лютого.

1 Дзюба І .  Смуток правди в Григорових очах // Дзюба І .  З криниці 
літ: Твори: У  3 т. -  Т. 3: Літературні портрети. Дніпровський мери
діан. Зі спогадів. -  С. 801.
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Цей стиль літературної критики можна означити сти
лем, який діє за законом сполучених посудин, коли і 
автор твору, і сам критик є наче одним суцільним енер
гетичним полем, де за законом збереження енергії ніщо 
не щезає, не пропадає марно: думки, виношені першим, 
передаються другому у всій повноті відчуттів і поверта
ються до нього назад збагаченими і духовно наснажени
ми. Цей стиль не так критики, як віртуального спілку
вання через текст  завжди передбачає вимогливий вибір 
імен або, іншими словами, споріднених душ, що й ви
значає обшири свободи вибору, яка обмежується хіба 
відчуттям духовної спорідненості.

Така критика спільного енергетичного поля у  час 
комерціалізації духовних імпульсів та кон’юнктурної 
«групівщ ини» відмирає, поступаючись місцем ерзац- 
критиці. Однак її незриму присутність в українсько
му духовному космосі -  як звіряння критеріїв, кон
стант, домінант -  завдяки таким іменам, як, зокрема, 
Іван Дзюба, годі заперечити й відкинути як зужиту: 
вона існує в самій матриці української характерології 
як одна з її  суттєвих частин, що наповнена концептами 
розуміння й співпереживання у сфері духовності. І, 
думається, в якийсь сприятливий час здетонує якусь 
нову, збагачену сучасними духовними напрацюваннями 
якість літературно-критичної думки.

Тож з огляду на все, означене вище, можемо сказати, 
що Іван Дзюба впродовж років виробив власну сигналь
ну систему, яка має ознаки універсальності, оскільки 
діє однаковою мірою як у культурному, так і в суспіль
ному полі -  друге у нього завжди залежне від першого. 
За «барометром* першого якраз і визначається «погода» 
другого. Ця сигнальна система включає у себе не тільки 
віднаходження «больових точок* (як правило, таку зда
тність має мало не кожен із тих літераторів, хто звик до 
критичного мислення), а й уміння чітко їх  означити і 
вчасно вияскравити у суспільній свідомості. Часто ця 
система включає в себе ієрархію риторичних запитань і 
натяків, а також ієрархію взаємозалежностей.

У  всьому розмаїтті послідовностей Івана Дзюби при
вертає увагу його вірність у доборі назв своїм творам, 
тон яким задала назва вже першої книжки -  збірника
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літературно-критичних статей «„Звичайна людина“ чи 
міщанин?» (1959). Безпретензійне, але чітке й багато
значне називання власних праць характеризує дослідни
ка як людину, яка прагне місткого смислового на
повнення слова-знаку, слова-символу, слова-метафори.

Запитальність (як апеляція до тверезого розуму й 
совісті читача), що передбачає вибір відповіді на актуа
лізоване автором запитання залежно від рівня усвідом
лення проблеми й системи переконань, -  такий методо
логічний принцип спілкування дослідника з читачем.

На перший погляд, своїм прикінцевим знаком питан
ня він завжди начебто залишає за собою право на 
сумнів. Однак то знак сумніву лише для довірливих: 
насправді для себе Іван Дзюба сумніву не залишає: пози
ція його завжди вивірена, виважена. Натомість він зали
шає за читачем право на власну відповідь. А ле  й на 
сумнів теж, як-от: «Ч и  вистачить державі мудрості?» 
(виступ на I I  Всесвітньому форумі українців 1997 р.) або 
ж «Ч и  немає і нашої вини?» (виступ на Конгресі україн
ської інтелігенції 11 листопада 1995 р. в Києві)» тощо *.

Подібна апеляція до сумніву опонента (чи чита
ча) -  це своєрідна стратегія спонуки суспільної свідо
мості до співдумання, усамостійнення мислення, зреш
тою, до конструктивного діалогу: вроджена тактовність, 
толерантність й апріорна повага до Інш ого  не дозво
ляють Іванові Дзюбі бути категоричним, безапеляцій
ним, «остаточним».

У  системі первісної маніфестації позиції, що нею, як 
правило, виступає у Івана Дзюби вже сама назва, завж
ди активно присутні конкретність, що передбачає і ви
черпність, та простота, що виключає банальність (для 
прикладу: «Великий людинознавець» -  про Г. Тютюнни
ка; «Р ізьбяр власного духу» -  про В. Стуса; «Слово 
совісне і добре» -  про Б. Чичибабіна; «Випробувано на 
справжність» -  про В. Забаштанського; «Забуте ім ’я » -  
пам’яті М. Вдовиченка, «Забуті -  поруч» -  пам’яті Б. Ма-

1 Дзюба І .  Чи вистачить державі мудрості? (виступ на II Всесвіт
ньому форумі українців) // Слово і час. -  1997. -  № 10. -  С. 90-91; 
Його ж: Чи немає і нашої вини? (виступ на Конгресі української 
інтелігенції 11 листопада 1995 р. в Києві) // Слово і час. -  1996. -  
№ 1. -  С. 14-17.
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майсура). Тут чітко простежується наголос на стрижне
вій рисі того чи того письменника, що про нього пише 
Іван Дзюба, а також намагання автора привернути увагу 
читача до забутих імен якраз виразною акцентацією на 
цій нашій здатності забувати гідні імена, котрі попри 
все мусять повернутися в історію української літерату
ри, аби працював той лотманівський концепт «культур
ної пам’я т і», про яку вже мовилося, -  інакше наша л іте
ратура буде неповною, неавтентичною, а отже, «несправ
жньою». При цій актуалізації проблеми повернення 
забутого чи вилученого сам акт пригадування / за
повнення лакун постає не тільки як чітко означена наша 
потреба «повноти минулого» заради «повноти майбут
нього», а й як акт історичної справедливості -  це та до
мінанта, що також «працює» у смисловому просторі 
етичного інтелектуалізму у його Дзюбиному варіанті 
тяжіння до антропоцентризму.

Повертаючись до творчої манери самого дослідника, 
варто додати, що експресивність відчуємо хіба у розділо
вих знаках -  якщо говорити лише про називання (виня
ток із правил становить хіба «гаряча» «Спрага»); у текс
ті ж експресивність завжди відчувається поза т екс
том, за силою напруги в суспільстві самої проблеми, що 
її  спокійно й виважено публічно актуалізує автор.

Усі ці «точки дотику» до різних пластів національної 
культурної свідомості, сходячись воєдино у наскрізній 
для Івана Дзюби темі національної самоідентичності, ви
творили того вченого-універсала, який працює не тільки 
«панорамно», на різних «поверхах» рідної культури 
(доказом чого є, зокрема, й книжка 1990 р. «Бо то не 
просто мова, звуки...», відповідні розділи «Естетика і 
культурологія», «Гостини у світі кіно» на сторінках 
книжки «З  криниці л іт » 1), а й вглиблено, із взаємопере- 
тіканням і взаємодоповненням літературознавчих і соці- 
окультурологічних проблем.

У  глух і застійні роки, позначені всілякими ідеологіч
ними табу, він знаходить свою нішу, власний, нібито 
«обхідний» ш лях вияскравлення національного, само

1 Дзюба І . З криниці літ. -  Т. 2: Українська модерна література. - 
К.: Обереги-Гелікон, 2001.
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бутнього -  через посередництво сусідніх (або, як мали 
за правило їх  називати в радянський час, «братн іх») 
національних літератур. Те, що офіційними колами 
сприймалося як утривалений інтерес до «єднання брат
ніх літератур», насправді було увиразненням тези щодо 
самобутності, найкращим ілюстративним способом дове
сти, що ідеологічна мета «злиття* національних літера
тур і мов суперечить самій природі самоідентифікації 
людства. Таким чином, у його доробку з ’ являється ц і
лий корпус публікацій про яскраві з ’ яви і тенденції роз
витку літератур інших народів, репрезентованих імена
ми А . Упіта, В. Беекмана, С. Данилова, А . Абу-Бакара, 
В. Бубніса (окремими книжками репрезентовано твор
чість С. Айні, 1975, та С. Зоряна, 1982), -  як спроба не 
тільки пізнати іншу літературу, іншу ментальність, 
іншу систему цінностей, специфіку іншої художньої сві
домості, а й як цілком продумана спроба через інше, 
чуже, дотикальне краще відчути, вияскравити власне, 
національне, довести його право на самобутність, суве
ренність, зрештою, відстояти ту неспростовну істину, 
що тільки національне може бути інтернаціональним 
(за І. Франком), цікавим для сприйняття іншими.

У  Дзюбиному «виконанні* оркестрована ним тема 
«братніх літератур» у союзному контексті перетворюєть
ся з пафосної, ілюстративної на пізнавальну й таку, що 
спонукає до мислення, оскільки автор підспудно пропо
нує переконливу систему контраргументів у площині 
практики національної політики радянської імперії, по
даних через оптику художньої свідомості, яка зберігає в 
собі національне на підсвідомому, архетипному рівні й 
«диктує» письменникові відповідні художні засоби. Б і
льш е того, свій інтерес до цієї теми -  а радше можемо го
ворити про певне почуття внутрішньої відповідальнос
т і за «взяту на себе тему», що розгортає тематичну по
слідовність, -  Іван Михайлович зберігає й нині: хто, 
крім нього, у круговерті внутрішньодержавних та осо
бистих проблем може згадати, скажімо, про 80-річчя 
осетинського письменника Н. Джусойти 1 чи 200-річчя

1 Дзюба І. Вірний друг України: До 80-річчя Нафі Джусойти [Про 
творчість осетинського письменника] // День. -  2005. -  11 листоп.
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від дня народження X . Абовяна 1 й написати про них 
ґрунтовні статті до масової газети? І це не для пафосу де
кларованої раніше нерозривної «дружби республік-сес- 
тер» і літератур, а з істинно братерського почуття солі- 
даризованості на тій ниві, де важко висівається й важко 
перемагає духовність, в основі якої завжди лежать зага
льнолюдські цінності.

Власне, так він формує не тільки нашу національну 
історичну пам’ять, а й пам’ять культурну, яка є по
тенційно життєздатною тільки тоді, коли зберігає у собі 
багатокомпонентність і багатоаспектність, не «замика
ється» у хутірському бутті лише своєї нації. Загалом же 
Іванові Дзюбі, завдяки «особливості його інтелекту, 
здатного охоплювати, узагальнювати й творчо вико
ристовувати енциклопедично широкі пласти людського 
досвіду як сучасного, так і історичного», так само завдя
ки «винятковому логічному і риторичному обдарован
н ю »2, опертому на гостре відчуття справедливості й гро
мадянського обов’ язку, вдалося -  від перших років своєї 
літературно-критичної діяльності до нинішнього трі
умфального видавничого «прориву» -  окреслити в укра
їнській культурі той простір національних проблем, 
які історично належить розв’язати українству. Ш ука
ючи «синтези дійсності», він зосереджується на ключо
вих культурологічних концептах: національна самосві
домість, історична пам’ять, національна мова як основ
ний атрибут нації, особистість як активний творець 
історії та власної долі.

Подібно, за тим же лотманівським концептом «к уль 
турної пам’я т і», наділеної креативною потенцією, розбу
довувалися й обшири компаративістської думки у дис
курсі Івана Дзюби, що згодом сконцентрувалися у к іль 
кох ключових іменах світового рівня, через світоглядну 
оптику яких стереоскопічніше вияскравлюється постать 
нашого пророка Тараса Шевченка.

1 Дзюба І. Родоначальник нової вірменської літератури. До 200-річ- 
чя від дня народження Хачатура Абовяна // День. -  2005. -  4 черв.

2 Павлишин М . Явище і норма: Іван Дзюба, критик // Іван 
Дзюба -  талант і доля: Біобібліографічний нарис / Шістдесятництво: 
профілі на тлі покоління / Бібліограф-укладач Т. Заморіна. Передм. 
М. Павлишина. -  Вип. 7. -  К., 2005. -  С. 9.



490 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

Шевченкіана Івана Дзюби — це розлога дослідницька 
система тих аспектів цієї широкоформатної теми, які, 
власне, підпорядковані дослідницькій оптиці цього нау
ковця. До неї Іван Дзюба послідовно йшов упродовж 
життя — від з ’ясування філософського підложжя націєт- 
ворчих поглядів Т. Шевченка 1 до підсумкових книг, зо
крема, монографії «Тарас Ш евченко»2, які становлять 
золоту скарбницю нашої Шевченкіани.

Шевченківська тема, актуалізована українськими 
шістдесятниками на початку другої половини X X  ст., 
знайшла в Івана Дзюби розгорнуту парадигму глибокого 
дослідження концептів національного буття, найперше 
закодованих у глибинній структурі національного ха
рактеру. Тут особливо вияскравилося уміння Івана Дзю
би через суспільно-політичні чи культурні явища іншої 
національної спільноти (і  навпаки) показати «больові 
вузли » та домінанти власного народу, яскравою ілюстра
цією чого й стала низка його праць.

Мабуть, можемо твердити, що ніхто інший не знає 
так добу Шевченка — у всіх деталях, взаємопереплетен- 
нях доль, як Іван Дзюба. Ґрунтовне дослідження «У  вся
кого своя доля (епізод із стосунків Шевченка зі слов’я 
нофілами)» (К ., 1989 )- ц е  не тільки намагання запов
нити певну тематичну нішу в Шевченкіані (бо перед 
цією книгою зо два десятиліття праць на подібну тему не 
було), а й бажання розібратися у досить складній про
блемі, висвітлення якої обросло бездоказовими свідчен
нями, домислами, хибними уявленнями, ідеологічними 
маніпулюваннями тощо. По-перше, з ’ ясувати витоки й 
природу такого явища, як панславізм та споріднене з 
ним російське й українське слов’янофільство. А  по-дру
ге, через стосунки Тараса Шевченка із слов’янофілами, 
зокрема з його ідейним очільником Х ом ’яковим, по
стать якого обросла домислами й легендами, визначити 
рівень впливу на поета цієї суспільно-політичної течії в 
Росії середини X IX  ст., а відтак і міру присутності чи

1 Дзюба І. Пророче слово: Студія про філософські погляди
Т. Г. Шевченка // Київ. -  1986. -  № 3. -  С. 116-140.

2 Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. -  К.: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія*, 2005; 2-е вид., доопрац. -  К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
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відсутності «слов ’янофільської наснаженості» в Шевчен- 
ковій поезії. І все це заради того, аби повніше і якомога 
адекватніше оцінити й усвідомити спадщину, діяння та 
устремління Тараса Шевченка.

Однак Іван Дзюба не тільки історик літератури, який 
намагається якомога об’єктивніше розставити крапки 
над « і » ,  а й талановитий інтерпретатор, який вміє поба
чити «сучасне обличчя» минулого, свідченням чого є, 
зокрема, праця «„Застукали сердешну волю...“  (Ш евчен
ків „Кавказ14 на тлі непроминального минулого: До 
150-річчя з часу написання „К авказу")»1.

М. Ж улинський зазначає:

Шевченко для Івана Дзюби -  своєрідний барометр. Який  
у будь-яку політичну погоду і в будь-якій точці планети 
непомильно свідчить про збільшення тиску до критич
ної межі в суспільно-політичній атмосфері людства. А  
поема «Кавказ -  це мов гуманістичний барометр, яким 
поет уловлював підвищення температури антилюдяності 
в будь-якій ділянці світового організму, зараженого 
агресивними мікробами, здатними знесилити гуманіс
тичну природу людства 2.

І тут Дзюбин конкретний антропоцентризм , заґрун
тований у гуманітаристику як осердя збереження істин
ності людини від корозії та ницих інстинктів, набирає 
такої сили дієвості, що долає кордони й часові простори, 
увиразнюючи позачасові, вічні проблеми.

Прагнучи простежити «зустріч ген іїв», Іван Дзюба 
ставить на перехрестя різних світоглядних систем Ш ев
ченка і Петефі, Шевченка і Ш иллера, Шевченка і Гюґо, 
Шевченка і Словацького 3, підсумовуючи свою розлогу 
тему «Ш евченко і світ» неспростовною тезою «Ш евченко 
вовіки сущ ий» (назва однієї із статей).

1 Дзюба І. «Застукали сердешну волю...» (Шевченків «Кавказ» на 
тлі непроминального минулого: До 150-річчя з часу написання «Кав
казу»). -  К.: Дніпро, 1995.

2 Жулинський М .  «У  мене свій світ, своя позиція* // Феномен 
Івана Дзюби. Матеріали круглого столу. -  С. 31-32.

3 Див., зокрема: розділ «Шевченко і світ»: Дзюба І.  З криниці 
літ. -  Т. 2: Українська модерна література. -  К.: Обереги-Гелікон, 
2001, та ін.
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Одне суттєве спостереження: Іван Дзюба практично 
не вживає у  своїх шевченкознавчих розвідках і студіях 
іконічного символу «Кобзар»: для нього Тарас Шевчен
ко -  це завжди Тарас Шевченко, людина, яка пізнаєть
ся -  з покоління в покоління -  у всіх своїх чеснотах, 
прозріннях, запитаннях і суперечностях.

Завжди вільний у виборі тем і методологічних підхо
дів, Іван Дзюба, проте, демонструє переконливу самоди
сципліну у площині обстоювання власної позиції, від
крито й чесно вказуючи на ті «болю чі вузли» нашого су
спільства, що гальмують розвиток українства як нації.

Іван Дзюба і мова -  це не просто окрема тема, а цілий 
пласт буття українства Х Х -Х Х І  століть. У  немалій ше
рензі тих, хто у своїй творчій та громадській діяльності 
надає пріоритету саме темі мови (А . Погрібний, П. Мов- 
чан, П. Кононенко, А . Ткаченко та ін.), Іван Михайло
вич займає, сказати б, особливе місце -  як незаперечний 
авторитет нації. Для нього це не просто тема, а дім 
буття, за М. Гайдеггером, органічне середовище пере
бування й мислення. Вона лежить не тільки у сфері гро
мадянських пріоритетів, а й в  екзистенційному просторі 
особистості і, за Дзюбою, рівнозначна самоповазі, із са
моповаги починається й самоповагою формується.

Романтичний період становлення української незалеж
ності кінця X X  ст. поставив Івана Дзюбу у ряд (на жаль, 
нечисленний) тих, хто розумів вагу і намагався вироби
ти концептуальні підходи до устійнення духовних основ 
молодої української держави. Озираючи недалеке мину
ле, можна вирізнити принаймні два паралельні -  і вза
ємодоповнюючі -  потоки цього процесу. Так, якщо ака
демік М. Ж улинський намагався з державницьких пози
цій розробити наукові підходи до вироблення концепції 
української національної ідеї, яка б об’єднала українсь
ке суспільство й вивела його на обшири сучасних цивілі- 
заційних шляхів із збереженням індивідуальної націо
нальної сутності (про це свідчать його публікації се
редини 90-х рр. X X  ст.), то академік Іван Дзюба -  як 
можна підсумувати його науковий й творчий доробок -  
поставив собі за мету концептуально забезпечити куль
турологічне підложжя української національної ідеї. 
Так пояснюється послідовність і системність розроблен
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ня ним цієї проблематики, широта її  охоплення, глиби
на проникнення в усі «вузлов і» моменти.

Окрема велика Дзюбина тема, що органічно випливає 
з його ренесансного універсалізму, -  це тема культури 
нації. Точіше, цілий комплекс культурологічних про
блем, що їх  дослідник мислить як цілісність, шукаючи 
в тому підході цементуючих націєтворчих концептів, що 
знайшли суґестивне вираження у назві книжки «Укра ї
на у пошуках нової ідентичності». Іван Дзюба має влас
ний, широкий погляд на національну культуру, заґрун
тований як у національний духовний світопорядок, так і 
у світові соціокультурні тенденції.

Власне, до цієї наскрізної теми -  теми національної 
культури як найвищого надбання нації, активного чин
ника самоусвідомлення суспільства -  Іван Дзюба при
йшов через низку актуальних статей, роздумів, до
повідей, інтерв’ю, певною мшою підсумувавши свої 
напрацювання в царині системної розбудови культуро
логічної програми українства книжкою із промовистою 
назвою «М іж  культурою і політикою» (К ., 1998). Все 
напрацьоване ним зрештою логічно й системно «вкла
дається* в основний концепт його творчості -  ту на
ціональну картину світу, що фіксується й передається 
поколіннями через культуру як певну універсальну 
самосвідомість нації.

Такий підхід передбачає передусім позицію відмови 
од стереотипів у сприйнятті української культури, мис
лення концептами нової доби, яке не відкидає тяглості 
традиції.

Культурологічна стратегія Івана Дзюби -  плід бага
торічних роздумів і підсумок різнотемних напрацювань. 
Діапазон його творчих уболівань у цій сфері окреслюєть
ся від «невсипущих безжалісних і безглуздих пересліду
вань національно-культурного ж иття»1 до «мовних гри
мас» суспільства на переломі тисячоліть 2 та болючих 
проблем масованої мас-медійної інтервенції в інформа
ційний простір уже незалежної України, яка спотворює

1 Дзюба І. Лист Шелестові П. Ю. і Щербицькому В. В. // Дзюба І. 
Інтернаціоналізм чи русифікація? -  Мюнхен: Сучасність, 1968. -  С. 26.

2 Дзюба І .  Мова і гримаси суспільства: сучасна мовна ситуація // 
Літ. Україна. -  2003. -  20 бер.
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ї ї  національне «обличчя» до невпізнаваності, а також 
прогностичного аналізу цивілізаційних шансів України 
в умовах глобалізаційних процесів.

Якою ж є культурологічна концепція академіка Іва
на Дзюби? Оскільки його засадничою позицією стала те
за про бачення культури як цілісності, то, безперечно, 
йдеться про наповнення цієї цілісності певними концеп
тами, що визначають пріоритетні напрямки. Головне: 
вчений визначає культуру як досить широке поняття: це 
і сфера буденної свідомості, і звичаєві установлення, і 
правові поняття, і моральна орієнтованість, й етичне сві- 
топереживання, й політична культура, й естетизація по
буту, й технологічна освіченість (чи неосвіченість), і ха
рактер взаємодії з природою. Тобто все, що формує стан 
духу і побут народу та спосіб його самореалізації у світі.

Варто підкреслити: як антропоцентризм -  філософсь
ко-світоглядна настанова етичного інтелектуалізму л і 
тературознавця Івана Дзюби -  в основі своїй мав індиві
дуальне ( персоналізоване)  « Я »  ( «Я »  -  як сума неповтор
ності), так і культурологія академіка Івана Дзюби як 
явище соборне в основі своїй має поняття самобутності, 
національної індивідуальності. Головний постулат, з 
якого виходить дослідник, звучить по-історичному ши
рокомасштабно й по-сучасному переконливо: «К у л ь 
т у р а -ц е  самовідтворення нації в часі та просторі»1. 
Тим-то, за Іваном Дзюбою, політичні, соціальні, еконо
мічні та культурні сфери не просто взаємозалежні, а й 
глибоко взаємопроникні; більше того, вони й стимулю
ють одна одну-одн ак , зі знаком «плю с» чи зі знаком 
«м інус» -  це залежить уже від ситуації та рівня її осмис
лення тими, хто ту ситуацію, зрештою, моделює.

У  культурології Івана Дзюби міцно зцементувалися 
національні концепти (національна та культурна само- 
ідентифікація, мова, історична пам’ять, культура полі
тична і культура масова, так само культура побуту, зви
чаїв тощо). І водночас вчений стоїть на ренесансній за- 
садничій позиції універсальності:

1 Діалог: Людмила Тарнашинська -  Іван Дзюба: «Культура -  це 
самовідтворення нації в часі та просторі» // Тарнашинська Л . Закон 
піраміди: Діалоги про літературу та соціокультурний простір довкола 
неї. -  К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2001. -  С. 10-18.
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Не маргінальна культура, а універсальна -  ось мета. Але 
універсальність -  не в абстракції, а в конкретному: в 
широкому діапазоні національних самобутніх форм ви
раження, що збагачують багатоманітність людства Ч

У  цьому контексті прозирання майбутнього українсь
кої культури крізь призму процесів глобалізації Іван 
Дзюба формує, за його власним визначенням, настрої 
поміркованого оптимізму. Тим більше, що сформульова
не 1992 р. й актуалізоване ним у  публічних виступах, 
зокрема в 1998, 2001 рр., запитання «Яким  буде місце 
української культури в Ук ра їн і»2 залишається актуаль
ним і понині й, очевидно, з тією чи тією мірою від
повідальності переосмислюватиметься і наступними по
коліннями.

Намагаючись простежити закони розвитку культури, 
він, власне, доводить, що сама культура не є результа
том певного суспільного процесу, а самим цим процесом. 
Саме в культурі і тільки в культурі, насамперед духов
ній, яка постає узагальненим вираженням творчих зу
силь народу, його осягів у світорозумінні, релігії, мора
л і, художньому мисленні, науці та філософії і водно
час -  способом самореалізації української людини з усі
ма особливостями її психіки, темпераменту, творчої 
уяви, на думку Івана Дзюби, й дістають остаточну 
«санкцію », як і гарантію історичного тривання, націо
нальна суб’єктність, національна ідентичність, націона
льний розвиток. Адже, наполягає дослідник, творення, 
збереження і розвиток культури було й залишається 
основним змістом історичного процесу -  лише здобутки 
культури здатні зберігати свою актуальність для всіх по
колінь людства і таким чином брати участь у постійному 
самовідтворенні «образу людства».

У  цих універсальних підходах означена нами ви
ще дослідницька вертикаль людина-цивілізація  набирає 
особливої повноти змісту і не втрачає за масштабністю 
цього «образу» свого осердя: людина-явищ е й люди- 
на-нація , де людина в соціумі, людина у творчості, лю-

1 Дзюба І .  Образ української культури // Дзюба І. Україна у 
пошуках нової ідентичності. -  С. 245.

2 Дзюба І .  Яким буде місце української культури в Україні // 
Спрага. -  С. 135.
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дина як індивідуальне « Я »  зберігає за собою право на са
мобутність і неповторність.

Згідно із системними поглядами Івана Дзюби, вислов
леними у його книжках, численних наукових розвідках, 
статтях та інтерв’ю, безперечним генератором культури 
є суспільно-етнічна система, у  надрах якої та культура 
твориться, сприяючи набуттю цією системою зрілості. 
Культура стає способом вираження національної іденти
чності та виявлення сенсу буття народу.

Однак Іван Дзюба не замикає українську людину у 
просторі національної культури -  у  цьому він бачить 
природні і найоптимальніші можливості для самореалі- 
зації цієї людини з усіма національними ментальними 
та характерологічними її особливостями. Тобто це її 
найдоступніший, найорганічніший (і духовно найком- 
фортніший) спосіб «бути українцем» як індивідуаль
ністю, яка прагне універсальності. Універсальність же, 
безперечно, передбачає сповідування загальнолюдських 
цінностей, закодованих у  пам’ятках світової культури.

Щ е на початку епохи нашої незалежності Івана Дзю
бу передусім непокоїла проблема постколоніального син
дрому, а саме: культурної самоідентифікації, брак усві
домлення «загальнонаціонального смислу існування». 
Важко пригадати, хто інший з-поміж українських куль
турологів, окрім нього, вирізняє такі концепти культур
ної свідомості нації, як соціальна совість та соціальний 
стид, -  на переконання Івана Дзюби, це найточніший 
індикатор соціальної відповідальності особистості. При
забуте, особливо в урбаністичному середовищі, слово 
«стид», підняте із праглибин національної мовної пам’я 
ті та національної ментальності, апелюючи до архетип- 
них глибин чуттєвості українця, набуває статусу очи
щення: йому в інтерпретації дослідника повернуто ту 
первісну селянську психологічно-етичну насиченість, 
що змушує відчувати за ним процес катарсису.

За всієї зболеності, з якою Іван Дзюба осмислює про
цеси, що відбуваються у свідомості наших сучасників, 
він, власне, не може категорично й бездумно осудити 
людину-носія тривало колонізованої свідомості -  його 
апелювання радше розраховане на рівень державних 
умів, точніше, їхньої недалекоглядності, до свідомої
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інтелігенції, щоб заручитися саме її  підтримкою й на
решті «достукатися» до цієї приспалої, обдуреної й 
самообдуреної маленької людини. Аби, пробудивши її, 
спонукати повірити у свою самобутність і, відповідно, 
спровокувати здорові національні амбіції.

Так, актуалізовані шістдесятниками у поезії минуло
го століття поняття совіст і й відповідальності (як гур
тової, суспільної, так і особистісної) повторно актуалізу
ються Іваном Дзюбою на переломі століть, уже у зовсім 
іншій історичній ситуації, на рівні осмислення духов
них набутків і втрат суспільства, яке так важко здобува
ється на статус демократичного, розбудовуючи засади 
гуманістичної цивілізованості.

Акцентація на дегуманізації практичної соціальної ети
ки в Івана Дзюби не випадкова. І ось чому: саме ця дегума
нізація викликає відповідні деструктивні процеси в куль
турі і мистецтві -  вже на рівні явищ і стилів, які в такому 
випадку не формують, «не підтягують» масову свідомість 
до певного рівня, а покликані задовольняти спримітизова- 
ні смаки нуворишів, які видають себе не тільки за госпо
дарів життя, а й його нібито інтелектуальну еліту.

Отже, цілісна культурологічна концепція Івана Дзю
би, згідно з антропоцентричною традицією, проектуєть
ся (хоч він про це начебто прямо й не каже) на людську 
душу: ї ї  моральну екологію, на змістову й емоційну на
повненість без «дом іш ок» деструктивних емоцій. Спо
відуваний ним сковородинівський принцип людської ду
ші як мікрокосму та світу як макрокосму набуває, та
ким чином, повного змістового наповнення на рівні 
національних та особистісних концептів.

Апелюючи до держави щодо її не усвідомленої відпо
відальності за рівень культури, яка мала би убезпечува
ти конструктивне майбутнє, Іван Дзюба жодною мірою 
не знімає відповідальності із себе та свого покоління. 
Тим-то його публічні виступи часто носять дещо покаян
ний характер, оскільки апелюють і до його власної совіс
ті, як-от: «Ч и  немає і нашої вини?» (виступ на Конгресі 
української інтелігенції 11 листопада 1995 р. в К и єв і*,

1 Дзюба І .  Чи немає і нашої вини? (виступ на Конгресі української 
інтелігенції 11 листопада 1995 р. в Києві) // Слово і час. -  1996. -
№ 1. -  С. 14-17.
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продиктований щирим бажанням повторити відомі Ш ев
ченкові рядки:

Ми просто йшли, у нас нема 
Зерна неправди за собою,

якими Іван Дзюба завершив 1965 р. свою працю 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» і як і не втрати
ли для нього пекучої актуальності й нині, через сорок 
п ’ять років).

Так само Іван Дзюба чи не єдиний став в обороні інте
лекту нації. Окрім того, що вчений чутливо вловлює 
найменші негативні, тим паче загрозливі тенденції у  віт
чизняній інтелектуальній рефлексії й звертає на це на
шу увагу (скажімо, свого часу прозвучало досить слушне 
застереження, звернене до «носіїв» методологічної свідо
мості, щодо надмірного захоплення децибельним «впли
вом» новітніх термінів, які не завжди органічні при «пе
ресаджуванні» на український ґрунт)1, його застережна 
м ісія  цим далеко не обмежується. Ставлячи проблему у 
звичному для себе (й читача вже також) полемічному 
ключі -  «Інновації інтелекту. Одухотворена істина чи 
бенкетування технологій?»2, Іван Дзюба таким чином 
декларує свою позицію: попри всі технологічні «витів
ки » людської цивілізації, інтелект нації насамперед 
має служити гуманітарним процесам, спрямованим на 
гармонійний розвиток людини, а не її машинізацію, 
звуження її інтелектуальних можливостей процесами 
технологізації, яка вихолощує людську природу, позбав
ляє особистість творчого начала 3. Такий технологічний  
акцент  у системі гуманітарних антропологічних погля
дів Івана Дзюби з ’явився як відповідь на виклики часу, 
що свідчить про темпоральну суголосність ученого з 
ритмами доби, в яку йому випало жити й працювати.

Останніми роками академік Іван Дзюба також пере
ймається інноваційною діяльністю у гуманітарній сфері,

1 Дзюба І. Метод -  це насамперед розуміння // Спрага. -  С. 124-134.
2 Дзюба І .  Інновації інтелекту. Одухотворена істина чи бенкетуван

ня технологій? // Віче. — 2002. — № 9. — С. 32—35.
3 Дзюба І .  Які інновації потрібні науці та нації? // Урок укра

їнської. — 2002. — № 9. — С. 6—8.
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намагаючись проаналізувати перспективи застосування 
сучасних інформаційних технологій і викликаних ними 
методологічних новацій після штучної ізоляц ії інтелек
туальної думки українства. Тож у руслі методологічної 
свідомості «працюють» й інш і Дзюбині аналітичні роз
робки, публічні виступи (скажімо, його доповідь на спі
льній сесії Секції суспільних і гуманітарних наук Н АН  
України, Міністерства освіти і науки України, Академії 
педагогічних наук України, Академії правових наук 
України від 21 серпня 2002 р. «Гуманістичні та гума
нітарні витоки інноваційної діяльності вченого»), де 
аналізуються тенденції розвитку інформаційного су
спільства, зосереджені, зокрема, в концептуально-мето- 
дологічному апараті лінгвістичної науки та загального 
наукового гуманітарного циклу.

Тематичний блок наукових і творчих інтересів та 
надбань Івана Дзюби можна умовно розглядати як сис
тему ціннісних домінант, складовими якої є: літератур- 
но-художня критика, яку визначає антропоцентрична 
позиція (з відчутним перевисанням до свідомості україн
ського інтелігента, ширше -  людини совісної, небайду
жої до долі нації); література народів світу, зокрема й 
колишніх республік колишнього спільного радянського 
простору, в контексті якої вияскравлюється толерація 
до Інш ого  й формується вміння у конгломераті загально
го вирізнити національне й надати йому європейського 
огранення; шевченківська проблематика як окремий по
тужний масив творчих прозрінь та аналітики дослідни
ка; українське шістдесятництво -  у тенденціях та поста
тях, надто забутих — як досить плідна вербалізація по
чуття поколіннєвої відповідальності, вміння мислити 
концептами покоління; мова як буттєва основа нації; 
класична літературна спадщина, яка потребує перепро- 
читання й переосмислення та нових інтерпретаційних 
моделей; методологія науки — як спроба вберегти сучас
ну наукову свідомість від деструктивних процесів і вод
ночас «закріпити» у ній ментально національні коди 
(дискурс Г. Сковороди, О. Потебні, О. Білецького та ін.); 
суміжні з літературою види мистецтва, зокрема кіно, об
разотворче мистецтво тощо. Все це замикається у досить
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продуктивне коло Дзюбиної концепції культури як ц і
лісності, необхідної умови розвитку суспільства.

Великий трудівник на ниві культури, Іван Дзюба ви
явив себе і талановитим стратегом, і тонким тактиком. 
І не його в тому вина, що надміру заполітизоване й зако- 
мерціалізоване українське суспільство досі не виробило 
ретрансляційного механізму прийняття тих позивних 
його сигнальної системи, що її  він невпинно й послідов
но розробляв і розробляє впродовж десятиліть у силово
му полі шістдесятницької націєтворчої наснаженості.

Очевидно, індивідуальний час Івана Дзюби і націона
льний час України, хронос нашої доби певною мірою не 
збігаються: у хроноса свої логічні «ходи » й «контрхо- 
ди ». Можливо, це властиво перехідним епохам, в одну з 
яких випало жити Івану Михайловичу. Та, зрештою, це 
доля всіх великих: говорити і не бути почутими вчасно. 
У  ньому їхня велич і глибока внутрішня драма. І водно
час -  вияв свідомої сили волі й жертовності: попри 
все працювати далі, шукаючи « одухотвореної іст ини ». 
Працювати із почуттям виконаного обов’язку перед рід
ним народом і власного совістю. Наперекір усьому. І  йо
го державницький нібито романтизм, а насправді одухо
творений прагматизм працює на перспективу: у цьому 
матимуть можливість переконатися наступні покоління 
українства.

Частина II

З ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
АРХІВУ:

проекції 
та ретроспекції



■. .свято,
ЯКЕ НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ?

Думка додати до літературознавчих розвідок ще 
деякі свої публікації з дослідницького архіву, що «обер
таються» у силовому полі українського шістдесятниц
тва, виникла із бажання бодай певною мірою відтворити 
у цьому книжковому просторі як саму атмосферу тих 
далеких днів, так і сприйняття самого явища з відда
леної у часі диспозиції.

Хрестоматійно відомо: велика дорога в літературу мо
лодих неофітів, що їх  ми звемо шістдесятниками, розпо
чалася 1961 р. публікаціями в «Літературній газеті» (то
дішня назва «Літературної України ») І. Драча, М. Він
грановського, Є. Гуцала, Вал. Шевчука, Ю. Щербака 
та ін. При цьому часом забувається, що цю газету то
ді (1961-1963 рр.) очолював П. Загребельний -  моло
дий, ініціативний письменник. І саме за його гарячого 
схвалення й активної підтримки почалося тріумфальне 
входження молодих, доти нікому не відомих поетів і 
прозаїків, в історію українського письменства.

Кожен номер «Літературної газети» читачі виривали з 
рук один в одного. Павло Архипович був кумиром моло
дих, -

згадував у своїй книжці «Я к  по струні безодню... К і
лька особистих сторінок до біографії шістдесятництва» 
очевидець і учасник тих подій Л . Кореневич 1. Отже, 
П. Загребельного по праву можна вважати «хрещеним

1 Кореневич Л . Як по струні безодню... Кілька особистих сторінок 
до біографії шістдесятництва. -  К.: Смолоскип, 2004. -  С. 50.
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батьком» українського шістдесятництва -  у його л іте
ратурному, звісно, форматі.

Пропонована тут розмова з Павлом Архиповичем, 
прокоментована в контексті тих подій, очевидно, внесе 
цікаві акценти в історико-літературний дискурс україн
ського шістдесятництва, -  рівно як спостереження й 
роздуми за матеріалами конференції, організованої у 
квітні 1997 р. Спілкою письменників України та Інсти
тутом літератури ім. Т. Г. Шевченка Н А Н  України 
«Шістдесятництво -  як явище, його суспільно-естетична 
природа, витоки і наслідки», на якій були присутні як 
літературознавці, так і самі репрезентанти цього яви
ща, а також письменники, очевидці тих подій. Якраз 
це багатолюдне зібрання в стінах НСПУ, ініційоване 
й організоване одним із фундаторів «київської ш коли» 
В. Кордуном, викликавши величезний резонанс у лі- 
тературно-мистецькому світі незалежної України, ста
ло потужним поштовхом для нової хвилі інтересу до 
цієї проблематики: далі «фахову ініціативу» перехопи
ли  ентузіасти Дніпропетровського національного універ
ситету (який по війні закінчував О. Гончар і де у 
1946-1951 рр. навчався П. Загребельний). У  2000 р. 
вони провели всеукраїнську наукову конференцію «Ш іст
десятництво як літературне явищ е», а через п ’ять років, 
2005-го, так само всеукраїнську наукову конференцію 
«Творчість шістдесятників у координатах української 
і світової літератури», на яких було представлено різ
ні методологічні підходи до вивчення шістдесятництва 
як явища і в цьому розрізі -  творчості його репре
зентантів *.

Так само цікавим, «живим» документом є по-своєму 
унікальний діалог Є. Сверстюка -  Вал. Шевчука (1997): 
співрозмовники торкаються проблеми художньо-есте
тичних вартостей шістдесятників та їхн іх  літературних 
наступників, причому проблем дражливих, часом кон- 
троверсійних. Цей діалог несе «нерв переживання»,

1 Див. матеріали конференцій: Актуальні проблеми літературо
знавства. Збірник наукових праць. Т. 7. Наук. ред. проф. Н. І. Завер- 
талюк. — Дніпропетровськ: Вид-во «Навчальна книга», 2000; Таїни 
художнього тексту (до проблеми поетики тексту). Збірник наукових 
праць. -  Вип. 5. -  Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2006.
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а ширше -  той шістдесятницький код, що його нині Шу
кають молоді дослідники, по суті, не сфокусовуючи свої 
зусилля на чільній проблемі — проблемі критеріїв та 
аксіологічних вартостей (саме їх  обстоював І. Кошелі- 
вець, обстоювали й обстоюють Вал. Шевчук та Є. Свер
стюк). Він тим більш цікавий, що не був запрограмова
ним, а виник цілком несподівано й спонтанно, з «ж ивої» 
спонуки й живої розмови, не «на диктофон» -  після яко
їсь чергової імпрези у стінах НСПУ. І на нинішній подив 
і радість, це був саме той щасливий випадок, коли у ме
не в руках виявився цей самий диктофон, який чесно 
виконав свою непомітну роботу. І нині, перечитуючи цю 
давню вже публікацію середини бурхливих 90-х років 
минулого століття, розумієш, наскільки потрібні нашо
му розумінню українського шістдесятництва й ці розста
влені самими його репрезентантами акценти, бачені ни
ми і «зсередини», і з відстані часу теж.

Власне, і такі «живі документи», факти й акценти, 
як і окремі профілі на тлі покоління українських шіст
десятників (і дисидентів, що зазнали арештів і таборів, і 
«тихих книжників», які чинили тоталітарній системі 
внутрішній спротив, обравши «самоеміграцію»), і «ман
дрівка» сторінками періодики 60-70-х рр. X X  ст. здат
ні витворити цілокупний портрет тієї епохи в усіх 
її розмаїтих виявах.



ДВА РОКИ,
ЩО ПОТРЯСЛИ...,
АБО КОЛИ РЕДАКТОР 
КЛИЧЕ НА ДОПОМОГУ 
КОНФУЦІЯ1

У  працях істориків літератури розгля
дові прози чи поезії часто передує роз
діл: «Літературний процес». В  ньому 
неодмінно йдеться про діяльність літе
ратурних газет, журналів. їхній вплив 
на художній розвиток слушно вважа
ється безсумнівним і значним. Мине 
час, і так само досліджуватиметься роль 
у художньому русі «Літературної Украї
ни », зокрема, того часу, коли її очолю
вав Павло Загребельний.

З книжки В. Дончика «Істина -  
особистість (Проза Павла За- 
гребельного): літературно-кри
тичний нарис». — К.: Радянський 
письменник, 1984. — С. 60 (далі 
подаємо лише сторінки з цього 
видання).

Ну, хай не світ  потрясли -  не будемо прив’язува
тися до Дж . Ріда, а, скажімо, потрясли літературу. Та 
хіба тільки літературу? А  Україну?! Ї ї  людність?! І  хо 
ча дослідження ролі «Л іт ерат урної України » в розви
тку художньої творчості мусимо й досі залишати іст о
рикам літератури ( агов, де ви, молоді і доскіпливі?) ,  
сьогодні є нагода бодай перегорнути сторінки газети

1 Інтерв’ю було надруковане в «Літературній Україні* 20 березня 
1997 р. з нагоди 70-річчя від часу заснування газети. Подається з 
невеликими скороченнями. Розмовляла Л . Тарнашинська.
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тих двох років, коли ї ї  очолював такий видатний про
заїк, яким є у нашому письменстві П . Загребельний.

...З березня 1961 р. номер 18 «Л іт ерат урної України » 
( тоді -  «Л іт ерат урної газет и» )  вперше підписав новий 
редактор, 37-річний П . Загребельний. Заступником його 
був Ю. Бедзик, у складі редколегії -  П . Панч, В. М инко, 
Ю. Дольд-Михайлик, М . Шумило, Б. Буряк, М . Стро- 
ковський, Л . Дмитерко, П . Оровецький, А. Хиж няк, 
П. Моргаєнко...

А  вже 7 квітня вся четверта полоса була присвяче 
на поезіям М . Вінграновського «З  книги першої, ще не 
виданої», на фото -  натхненний, крокуючий з цигаркою 
у руці поет. 5 травня -  ще один дебют: «В ірш і лікаря 
Корот ича». З червня надруковано маленькі поеми «Ч о  
тири сторони світ у» М . Сингаївського. ЗО червня -  
розворот прози дебютантів -  прозаїків Є. Гуцала ( «П ри  
путень» )  та Ю. Щ ербака ( «Т р и  оповідання» ). 18 лип
ня -  пішла у світ  феєрична трагедія І .  Драча «Н іж  у 
сонц і». 23 січня 1962 го — знову розворот прози «Голу
бий попіл » В. Дрозда, «Олень А вгуст » Є. Гуцала, «М ій  
батько надумав садити сад» Вал. Шевчука. 26 січня  -  
велика добірка поезій Л . Костенко з ї ї  фотопортретом, 
а поряд -  ґрунтовна стаття Л. Новиченка «П ора зму
ж н ін ня », у лютому -  ціла газетна сторінка «З  перших 
новел» Вал. Шевчука...

Далі було відкриття поезії І .  Жиленко. А  ще друку
валися вірші В. Симоненка, Б. Олійника...

Завважили, скільки нових імен одразу?! Так стрімко, 
тріумфально входили в літературу шістдесятники... 
Тому не випадково наша розмова з тодішнім редакто
ром «Л іт ерат урної України » розпочалася з такого за
питання:

-  Павле Архиповичу, Вас по праву називають бать
ком шістдесятників -  адже саме з Вашим приходом до 
«Л іт ерат урної газет и» розпочалися оті історичні вже 
публікації, з ’ява нових імен, що -  без перебільшення! -  
потрясли українську громадськість. Тож  давайте по
вернемося до тих березневих днів тридцятишестиріч- 
ної давності...

— Цей рух шістдесятників зроджувався вже у стінах 
Спілки письменників України. П ісля X X  з ’ їзду КПРС
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там відбулося кілька зборів, де з різкою критикою на 
адресу московського Політбюро, Кремля виступив Анд
рій Малишко. Люди вже перестали боятися. І молоді чу
ли  це, вони народилися з цього...

А  редакторствувати в «Літературну газету» мене по
слав тодішній голова СПУ Олесь Гончар (до того я сім 
років працював у редакції журналу «В ітчизна»), кинув
ши замість побажань та інструкцій лише одну «напут
ню» фразу: «Набридли вже „оці лю дц і"»І Так мій попе
редник, призначений для «підняття ідейного рівня» пи
сьменницької газети, з трибун усіляких зборів та нарад 
громив ідеологічних противників. Я й без слів зрозумів 
Гончареву настанову боротися не з ідейними «ворога
м и», а з нездарами.

Тож як тільки став редактором, перше, про що поду
мав, це про те, які переміни можливі в літературі і хто 
їх  принесе. Л іна Костенко та Дмитро Павличко вже ма
ли  ім ’я, їх  широко друкували. А  нові голоси? Адже лю 
ди завжди мріють про переміни, жадоба нового -  це до
мінанта людської натури.

Коли Конфуцій складав свій канон древньої китай
ської літератури, то, вивчивши увесь її масив, -  а во
на розвивалася до нього майже три тисячі років, -  
вибрав з цього величезного культурного спадку свого 
народу кілька книжок, з-поміж яких були томики поезії 
«І-Ч ж інь», літопису, історії, філософії, а ще -  «І-Дзінь» -  
книга перемін (на жаль, ми не маємо її перекладів ні 
українською, ні російською, а лише англійською та ні
мецькою -  я бачив німецький переклад і знайомий з її 
ідеями). Це видання містить усіляк і загадки, ребу
си, але водночас воно несе глибоку філософію перемін 
у житті суспільства, природі, характері людини -  усе 
це узагальнює тисячолітній досвід народу. Коли Гер- 
ман Гессе вперше ознайомився з цією книгою перемін, 
він був просто приголомшений і писав прозу та вибудо
вував свою життєву поведінку під її  впливом.

Тож усі, хто зі мною тоді працював, можуть засвідчи
ти, що другого ж дня я поставив вимогу шукати нові 
імена в літературі -  хоч сам як письменник, звичайно ж, 
мав і свої амбіції чи, сказати б, ревнощі, але по-іншому 
я не міг.
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— У  мене таке переконання, Павле Архиповичу, що 
подібну позицію може займати лише людина непере
січна, котра сама є особистістю і вміє те розгледіти й 
поважати в іншому.

-  Ну, я себе не можу оцінювати сам, але в редактор
ській роботі завжди дотримувався постулату, що праців
ники газети, особливо літературної, повинні не просто 
відбирати матеріали, а шукати і знаходити їх самі, від
криваючи нові імена. Три з половиною десятиліття тому 
я надрукував перший поетичний твір Івана Драча й досі 
радію з того. А  було це так. Прийшов до мене Іван Дзю- 
ба -  а він тоді був нашим «головним к р и ти к о м »,-з  
яким ми кілька років до того працювали у «В ітчизн і», і 
приніс кілька машинописних сторінок з віршами невідо
мого автора, сказавши при цьому цілком відверто, що 
цього хлопця щойно виключено з Київського універси
тету «за політику», що пробував молодий поет читати 
свої вірші на л ітоб ’єднанні видавництва «М олодь», але 
був затюканий.

Досі пам’ятаю ту ніч у своїй напханій до самої стелі 
книжками кімнаті на вулиці Мечникова, коли я читав 
Драчеві вірші, дивуючися й вражаючися зухвальству й 
новаторству цього талановитого селянського хлопця, ко
трий написав таку незвичну річ, якою була феєрична 
трагедія «Н іж  у сонці» -  саме її  я вирізнив з-поміж усьо
го прочитаного. Паралель Драчевого голови колгоспу із 
шекспірівським Отелло була несподівана, смілива, вра
жаюча. Цього не можна було не друкувати.

Вранці приніс цю незвичайну поему до редакції, по
кликав завідувача відділу літератури Анатолія Боженка 
і сказав: «Ставимо в номер!» Кинулися шукати фотогра
фію Драча, самого Драча. (Який він? Прекрасно-розви- 
хрений, як Вінграновський? Чепурний, як Коротич?) 
Немає. Кажуть, поїхав десь із Києва шукати щастя. М у
сили публікувати поему так, без фотографії, з малюнком 
редакційного художника Костюченка, не знаючи, влас
не, чи той поет взагалі існує в природі -  може, його й на 
світі не було, як якогось поручика Кіже. А ле  таку силь
ну річ не можна було не друкувати. Як того ж таки Гу 
цала чи братів Шевчуків...
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Гортаючи сторінки книжки В. Дончика:

В редагуванні Павла Загребельного виразно відбилася 
його органічна і, сказати б, вроджена жилка новатора, 
непримиренного звойовувача сірого й стереотипного. І в 
редакційній роботі, і в творчості він найбільшим воро
гом вважав шаблон і трафарет. І це виявлялось і в голов
ному, і в дрібницях (С. 51).

Звідси  -  і пошуки нових рубрик, і дискусії на сторін 
ках газети, і звертання до «сум іж них м уз», і публіка
ц ії дотепних мальованих рецензій Ю. Щербака, і стат- 
ті-фейлетони «Я к  у нас пишуть» І. Дзюби, і блискучі 
редакційні статті самого П . Загребельного, що стосу 
валися здебільшого літературної критики. Можете 
уявити собі нині номери газети суціль із рецензій?

Тодіш ній завідувач відділу критики В. Дончик  
згадує:

Це було не тільки незвично, це робилося з певним поле
мічним викликом: ніяких канонів і забобонів. Чому не 
можна вмістити в газеті 20 рецензій? Тільки тому, що 
досі так не робилося? Так саме тому й треба спробувати! 
(С. 50)

Ідея, звичайно, народилася, як це завжди буває, зніче
в’я. На одній із перших планірок на традиційне питання 
всіх редакторів: «Які статті пропонує відділ крити
ки?* -  я відповів, що статей немає, а рецензій -  скільки 
завгодно. Павло Архипович зреагував негайно: «Так, 
може, дамо номер із рецензій? * -  і обвів усіх присутніх 
характерним для нього в таких випадках, ніби тріумфу
ючим після якогось відкриття, іронічно-зухвалим по
глядом. Іронію сприйняли й дружно засміялися. Не смі
ятися випадало лише мені. Та я, крім того, відчув, що 
слідом за жартом у редактора запрацювала його постій
но заряджена на нове й цікаве, полемічно-пошукова 
думка... «Так що, підготуємо номер з рецензій? А скіль
ки їх може вміститися?» (С. 55)

Так 21 березня 1961 р. побачила світ  газета 
де під першим номером у ній значилася «найкорот- 
ша рецензія» -  сфотографований читацький абонемент  
електромонтера Вал. Кардаша (Київська бібліотека 
ім. Л . М . Толст ого), були рецензії-репліки, рецензія-гу- 
мореска О. Ковіньки тощо -  редакторська вимога, аби
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ті рецензії були р ізн і жанрово. А  передувала цьому ма
сиву стаття про критику П . Загребельного, вміщена 
на першій полосі, — «П р о  талановите — т алановито!».

За кілька місяців з ’явився ще один такий номер, п ід
готовлений з вигадкою, нестандартно, де з-поміж ма
теріалів були і фейлетони, і рецензія-лист, і гуморис
тично-поетична рецензія, і рецензія «бе з  сл ів » -  складе
на з цитат, а завершувалася добірка рецензією 21-ю, 
надплановою, написаною П .  Загребельним, так би мови
ти, « з  уяви» — як гумористична відповідь тим, хто та
кі новації не сприймав ( публікувалися і його уявні ін 
терв’ю за підписом «Я . Кореспондент енко», де на запи
тання «Щ о  таке сюжет?»  О. Гончар, наприклад, 
відповідав: « І  сюжет має бути поетичним» або І. Ле: 
«Саїд-Алі-Мухтар-баба-огли» — в цьому імені більше сю
жету, ніж  у всьому тому, що понавигадували наші мо
лоді письменники» ).

Звичайно, як згадує у книжці В. Дончик, не можна 
сказати, що ці номери викликали одностайне захоп
лення...

-  Павле Архиповичу, очевидно, Вам доводилося в ід 
биватися і від ревних стражів суворих приписів та 
канонів...

-  Це було дуже тяжко. Ми тоді версталися на колиш
ній вулиці Леніна у видавництві «Київська правда». Ма
шини в редакції не було -  полосу для читання мені при
носила посильна Надія Юхимівна, а другу відтискували 
для Любомира Дмитерка, який був заступником Олеся 
Гончара по друкованих органах. Той брав цю полосу і біг 
у ЦК , там у нього був дружок, заступник завідувача від
д ілу Єфремов. І Дмитерко йому казав: «Оце дивіться, що 
друкують!» А  той відповідав: «Вьібросить! Вьібросить!» 
Дмитерко прибігав до мене: оце й оце викидай. І так 
тривало кілька місяців. Щ о я тоді придумав? Я при
думав, щоб посильна приносила мені полосу на десять 
хвилин раніше, ніж Дмитерку, хапав її і сам біг до 
Єфремова: «Володимире Миколайовичу, оце друкува
ти?» «Та  печатайте, черт с н и м !»—кидав він цинічно. 
Виходжу з Ц К  -  біжить назустріч Дмитерко з полосою.
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Кажу: «Любомире Дмитровичу, я вже узгодив!» -  «Я к  
це ви посміли? Без мене?» — «Уж е все. Погоджено». І та
ким чином я поламав цей порядок.

А ле  було й інше. Тільки виходить свіжий номер газе
ти -  хтось із «великих» українських письменників неод
мінно знімає телефонну трубку, набирає номер секрета
ря Ц К  або завідувача відділу культури і каже: «Ви бачи
ли сьогоднішню „Літературну газету"?» Той відповідає: 
«Щ е н і». -  «Т о  подивіться». І кладе трубку, не називаю
чи свого імені. Тоді весь відділ піднімають на вуха, 
і вони починають читати газету -  уздовж і впоперек. 
І, звичайно, щось знаходять. Як мені Микола Холодний 
казав: «Читаю  ваш роман -  а там написано: «Повіяв хо
лодний вітер». Кадебісти -  а він читав той роман у внут
рішній тюрмі КДБ — підкреслили: «холодний вітер». 
Мовляв, який може бути холодний вітер за радянської 
влади? Не інакше, як натяк. Оце так і газету читали.

Скажімо, надрукували ми фейлетон «Є в р оп а -гоп » -  
про те, що на дорогах України почали дублювати написи 
англійською мовою -  уявляєте, в 1961 році?! Мене ви
кликають на секретаріат Ц К , бо то, виявляється, дав 
«команду» перший заступник голови Ради міністрів Се- 
нін -  щоб нам до Європи наблизитися. Уявіть над перу
карнею на Пирятинській автостанції напис: «Наігсігезз- 
іп£ г о о т » .  Оце ми й висміяли. Так от, викликали. Си
джу й жду -  разом з міністрами у черзі за доганами. Вже 
й шоста вечора. Виходить Кондуфор, потирає руки: 
«Твоє счастье, не хватило времени, а то би  м и тебе вре- 
зали! Йди домой!»

-  Так Ви й дочекалися у тій черзі свого звільнення?

-  Н і, сталося інакше. У  редакції я захворів важкою 
формою туберкульозу. Змушений був поїхати на л ік у 
вання до санаторію. У  цей час скликається -  не пам’я
таю, партійний з ’ їзд чи партійний актив — і перший сек
ретар Ц К  КП  України Підгорний потрясає над залом га
зетою з опублікованою Драчевою «Баладою про випрані 
штани», наказуючи знайти того, хто це написав, і хто 
надрукував — Загребельного, не шкодуючи для обох про
мовистих епітетів. І коли мені це стало відомо, я дав
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телеграму Гончареві: «Прош у звільнити мене від обов’я
зків головного редактора». І  Гончар спокійно мене 
звільнив, бо вже, виявляється, на моє місце був «заго
товлений» працівник Ц К  Дмитро Цмокаленко.

Так що моє редакторство тривало рівно два роки. А ле  
це був вулкан. Це була цікава й весела робота -  ми всі 
були молодими. І працював я справді з гарними людьми.

-  Павле Архиповичу, кажуть, що Ви могли взяти 
людину на роботу просто з вулиці -  навіть без пропис
ки, не питаючи й документа про освіту...

— Так. І Гуцало, і Драч, і Дрозд, і Макаров, і Лариса 
Копань, і Тельнюк, і Плачинда, якого ПІамота вигнав з 
Інституту літератури і якого ніде ніхто не брав, не дру
кував -  усі вони були в штаті редакції.

Як потім виявилося. Гуцало не хотів служити в армії 
і втікав з області в область. А  я його на роботу взяв. Те
лефонує мені завідувач відділу Київського обкому пар
тії: «Ч то там у тебя за пристанище для дезертиров?!» Я 
кинув трубку. Знову дзвінок. Кажу: «По-перше, це не 
ваш друкований орган, а українська письменницька 
газета, а по-друге, чому звертаєтеся з такою хамською 
термінологією?» Кінчилося тим, що я написав листа ко
мандуючому Київським військовим округом і врятував 
Гуцала, інакше його чекав би трибунал. Яка там пропис
ка — а без неї, ви ж знаєте, не можна було брати на робо
ту -  якщо в хлопців ні кола, ні двора...

Уж е згодом добилися ми їм квартир — і Драчеві, і Гу- 
Цалу, і Вінграновському. Тоді Ц К  комсомолу нас підтри
мав, зокрема його секретар Євгенія Чмихова, котра сим
патизувала цим хлопцям.

Гортаючи сторінки книжки В. Дончика:

Коли серед варіантів назви рубрики виник заголовок 
«Десята муза», П. Загребельний запитав: «А скільки їх, 
а які вони? Хто знає?» Відповіді були різні й плутані, і 
наступного дня, коли ми прийшли на роботу, у нас на 
столах лежали акуратні аркушики (один з них і досі збе
рігається в мене), де було надруковано відомості про всі 
дев’ять камен.

17 10-125
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Щ об цей «посібничок* для поповнення нашої еруди
ції виявився на кожному столі напередодні нашого при
ходу на роботу, треба було його заздалегідь розкласти. 
А ле  це якраз не дивувало: редактор «Літературної газе
ти» часто приходив на роботу на кілька годин раніше, і 
не для того, щоб посидіти над своїми власними твора
ми... (С. 48)

-  М ен і здається, Павле Архиповичу, Ви згадуєте цей 
період свого життя з приємністю...

-  Це була моя молодість. Мені приємно, що я щось 
корисне зробив для літератури і для свого народу. І особ
ливо приємно, що я майже ні в кому не помилився. Усі, 
кого я тоді друкував, увійшли в літературу як таланови
ті письменники. Оце моя найбільша радість.

Молодь іш ла навально, яскраво. Заголовки тодішніх пу
блікацій «Літературної України» — «Свіж і лави», «Нове  
життя нового прагне слова», « А  таланти ростуть...», 
«Ш ироких доріг у життя!»... (С. 59)

-  Павле Архиповичу, це ж за Вашого редакторства 
«Літературна газета» поміняла назву на «Л іт ерат ур
ну Україну»...

-  Так, у Москві «Литературная газета», у нас -  « Л і 
тературна газета», у Москві — «Знамя», у нас — «П ра
пор», у Москві -  «Октябрь», у нас -  «Ж овтень»... От я й 
задумав поміняти назву. Мені казали, мовляв, наша все 
одно старіша... А ле  ж московська її «забивала»: біля 
газетних кіосків тільки й чути було: «Дайте «Литера- 
турную газету» на русском язм ке..». А  це ж не так 
просто було — поміняти назву: потрібна була постанова 
Ц К  КПРС. Пішов до Гончара, той, спасибі йому, під
тримав: «Давайте пропозиції». Почали думати: «Ж иття 
і слово»? А  потім я сам знайшов: якщо ми висвітлю
ємо літературу українську і на Україні -  то хай буде 
«Літературна Україна». Гончар не заперечував. «П ро
били» через ЦК... А  після нас уже в Москві з явилася 
письменницька газета Російської Федерації «Литератур
ная Россия».
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Зробили новий заголовок. За лінійками типографсь- 
кими для відбивки тексту — і то треба було їхати до Мос
кви -  добувати. Такі часи були.

— Павле Архиповичу, Ви як автор багатьох історич
них романів і як глибокий дослідник минулого, як ніхто  
інший, знаєте, що історія не любить отого сакрамен
тального «якби »... І  все ж: а якби Ви були редактором 
не два роки, а більше?..

— Якби я втримався, як Рогоза, 10—15 років, думаю, я 
би відкрив і сімдесятників, і вісімдесятників. Р іч  не в 
тім, що в якийсь певний період з ’являються таланти. 
Річ у тім, дають їм дорогу чи не дають. Я дотримуюся 
думки, що народ увесь час народжує таланти, тільки ж 
чи не вмирають вони десь невідомими?! Оце вічна колі
зія усіх суспільних формацій: дати чи не дати ш лях мо
лодим.

І в 70-ті роки, очевидно, з ’являлися в Україні Драчі, 
Вінграновські, Гуцали, Шевчуки, але не знайшлося ре
дакторів, які відкрили б їм дорогу.

Так само й сьогодні з ’являється нове покоління пись
менників -  звичайно, не на порожньому місці, а на то
му, що було в нас, хоч вони іноді й заперечують поперед
ню літературу, заперечують Спілку, — яке пише нетра
диційно, ламає канони. І це чудово. Вони діти своєї 
епохи, і їм треба давати дорогу.

Замість післяслова — запитання, у відповіді на яке 
не було потреби:

— Щ о дала Вам, відомому романісту, робота в 
газеті?

— Газета виробила в мене люту ненависть до стерео
типного мислення, до будь-яких шаблонів, пустослів’я і 
пусто голов’я.



УКРАЇНСЬКІ
ШІСТДЕСЯТНИКИ:
ЯКІ ВОНИ І НАВІЩО?

(Тексти і контексти: 
за матеріалами періодики 
6 0 -7 0 -х  рр. XX ст.)

І. Під обстрілом критики...
Історія української літератури, загалом не бідна на

♦ грона» своїх талановитих репрезентантів, такого масо
ваного «наступу» молодих неофітів на свідомість читача, 
як це було з початком 1961 р., здається, досі не знала.
І призвідницею цього стала доти стабільно передбачува
на «Літературна газета» (в скорому часі перейменована 
на «Літературну Україну»), яку очолив молодий редак
тор, відомий уже на той час письменник П. Загребель
ний і оголосив своє кредо: «Ш укаймо таланти!».

І  ось числа «Літературної газети»1 за 1961 р.:
7 квіт ня : добірка на всю четверту сторінку: М. Він- 

грановський. «З  книги першої, ще не виданої».
5 травня: вірші лікаря В. Коротича (числом 13).
18 липня: І. Драч. «Н іж  у сонці. Феєрична трагедія в 

двох частинах».
17 вересня: «Зелена радість конвалій» Є. Гуцала 

(10 поезій).
20 лютого 1962 р.: проза Вал. Шевчука.
Зі шпальт журналів «Д н іпро», «В ітчизна», «Зм іна» 

звучать голоси В. Симоненка, Л . Костенко, В. Стуса, 
Б. Олійника, М. Сингаївського, В. Коротича, пізні
ше -  Гр. Тютюнника та ін.

А  вже 1962 р. мистецьке середовище сколихнули сво
їм новаторством і сміливістю пошуку істини збірки 
«Атомні прелюди» М. Вінграновського, «Тиш а і грім»

1 Тодішня назва «Літературної України*.
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В. Симоненка, «Соняшник» І. Драча, «Б ’ють у крицю 
ковалі» Б. Олійника, книги малої психологічної прози
В. Дрозда «Лю блю  сині зорі» та Є. Гуцала «Лю ди серед 
людей». їм  передували також помітні поетичні з ’яви, 
як-от збірка поезій Д. Павличка «Любов і ненависть» 
(1953), яка принесла в український світ поезію соціаль
но стривожену й гостру, збірки «Проміння зем лі» (1957), 
«В ітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961) Л . Костен
ко — тих, кого по праву називаємо предтечею україн
ського шістдесятництва.

Вибухова поява творів нової генерації українських 
письменників викликала значний резонанс у літератур
ному середовищі: на них зреагували як літературні ровес
ники, так і старші побратими по перу. Тим-то дискусія, 
що розгорнулася довкола новаторських пошуків моло
дих фактично відразу після перших публікацій, була 
означена творчо-особистісними параметрами «батьки» і 
«д іти », що насправді вкладалося в параметри худож
ньо-стильових пошуків у парадигмі «традиція і новатор
ство». За цими умовними означеннями стояв цілий ком
плекс проблем — від ідейно-політичних позицій до жан
рово-стильових прозрінь. Безперечно, мав рацію один із 
дискутантів Й. Кисельов, висловивши таку думку:

Вже один той факт, що навколо їхніх навіть газетних 
виступів (маємо на увазі сторінки «Літературної газе
ти») піднялася така жвава дискусія, свідчить про неза
перечну оригінальність молодої поезії. З приводу сірих, 
невиразних, банальних речей, звісно, ніхто не спереча
тиметься.

Можна вважати, що чи не найпершим поштовхом пу
блічного обговорення творчості молодих стало коротке 
вступне слово до самої публікації І. Драча (1961, 18 лип.) 
молодого критика І .  Дзю би, який на той час уже 
був автором помітних літературно-критичних виступів і 
навіть першої своєї книжки «„Звичайна людина** чи м і
щанин? Літературно-критичні статті» (1959), оскільки 
містило як оціночні спостереження, так і прогностичні 
прозріння. На це критик мав певні підстави, адже був 
уже знайомий з публікацією поета в журналі «Вітчизна» 
та з рукописною його збіркою, поданою до видавництва 
«М олодь». Спостережена щаслива поетова поєднаність
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філософічної заглибленості з «талантом безпосередньо
го, предметного, гострочуттєвого» сприймання життя 
виводить критика на узагальнення: «В  його поезіях раз 
по раз чуєш голос сумління, зверненого до пекучих, мо
ральних та й політичних питань часу...». І попри те, що 
І. Драч «спалахами своєї поезії засвітлює фрагментарно 
поодинокі вияви й грані життя, його «вольовий жит
тєствердний тон» дає підстави І. Дзюбі видати молодому 
авторові дуже посутні аванси:

...А може стати й таке, що він прийде до цілісної, все- 
проймаючої й синтезуючої власної концепції життя (по
етичної концепції), якщо його душевне не згасне, а зле
тить вище, поживлюване чуттям відповідальності й по
кликання невгамовним незадоволенням з себе, потягом 
до вищого й кращого прагнення праці, праці й праці...

Ц я публікація І. Драча із передсловом І. Дзюби ста
ла, по суті, детонатором, розбудивши доти тихі плеса 
української літературно-критичної думки. Відразу ж у 
періодиці почали з ’ являтися відгуки на перші яскраві 
публікації молодих. Так, журнал «Прапор» (нині -  «Б е
резіль ») вмістив рецензію Ю. Барабаша з назвою конста
туючої суґестії «Ц е — поезія...» (1961, № 6) на згадану 
вище публікацію М. Вінграновського «З  книги першої, 
ще не виданої...». Проте не забарилися й інспіровані пе
ред запланованим обговоренням в СПУ творчості моло
дих і відгуки тих, хто не міг чи не схотів розділити віру 
критика «не лише в талант, а й у розум, у художнє здо
ров’я, у  мужню силу молодого поета» (Ю. Барабаш), не
сподіваного своїм метафоричним художнім мисленням. 
Йдеться про «замовну» статтю авторства О. Войнової 
« „Асоціації-ребуси“ і тенденційна оцінка» («Л іт . газе
та », 1961, 6 жовт.), що поклала початок «публічному 
осуду» свіжої й викличної поезії молодих: продовжен
ням її стала ще одна публікація у тій же газеті цієї побо
рниці «поетичної правильності» «Новаторство чи жонг
лювання словом» («Л іт . газета», 1962, 11 груд.), де 
йшлося про творчість молодих українських поетів, зо
крема й М. Вінграновського.

Спільне засідання секцій критики й поезії, що відбу
лося в СПУ 10 листопада 1961 р.. повного мірою віддзер
калило ту хвилю неприйняття нових художньо-стильо-
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вих тенденцій, з якою зіштовхнулося молоде покоління. 
Ця дискусія, у якій узяли участь як молоді, так і старші 
письменники, відразу вилилася на сторінки періодич
них видань, переважно «Літературної газети», де 14 ли 
стопада було опубліковано повідомлення про цей захід, 
проведення якого розділило учасників дискусії як на за- 
перечувальників, так і на прихильників, поміж яких, 
звісно ж, були й «обережні» — ті, хто обачно займав сере
динну позицію. Спочатку було надано місце для публіч
ного оприявнення думок М. Шереметові («Л іт . газета», 
1961, 14 лист.), позиція якого була сформульована вже в 
самій назві цієї публікації, наділеній статусом імпера
тиву заперечення «Непросте і штучне бути гарним 
не мож е», в наступному номері газети -  М. Нагнибіді 
(«Л іт . газета», 1961, 17 лист.), поряд із доповіддю
С. Крижанівського. Так само було опубліковано виступи 
інших учасників цієї розмови у стінах СПУ -  В. П ’яно- 
ва, М. Сома, К. Волинського, О. Підсухи, Т. Масенка, 
І. Дзюби, О. Засенка, Л . Новиченка, П. Вороного.

Досить розважлива доповідь С. Крижанівського несла 
в собі суголосну добі сентенцію «Н е новаторство заради 
новаторства, а новаторство в ім ’я великого мистецтва, 
окриленого ідеями комунізму, в ім ’я нової краси, яка 
служить народові, людству, заради мистецтва нового 
суспільства...», що, проте, не завадило критикові в м і
ру об’єктивно, без «усякого упередження» означити 
талант М. Вінграновського, «гасло якого -  сучасність, 
девіз — поетичність, характерні ознаки — гіперболізм по
етичного мислення...». Однак доповідач, очевидно, пам’ 
ятаючи про вимогу «жанру події» та маючи бажання 
відповідати «тенденціям часу», намагається вишукати 
недоліки (сам задум обговорення «слабких м ісць») у 
творчості М. Вінграновського: саме тому в його доповіді 
озвучено такі недоліки, як «розмашистість і навіть 
часом неохайність у віршуванні» що підводить критика 
до думки, нібито поетові «не дає спокою гріх „оригіналь
ничання", пози, і тоді поет втрачає почуття м іри». Так 
само «цікавим явищем» бачився С. Крижанівському й 
*̂ Др&ч* «космічно-гіперболічний», перші вірші якого 

свідчать, що в «поетичну сім ’ю входить ще один тала
новитий поет». Доповідачеві заімпонувало його «уміння
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мислити образами перш за все, бо поезія попередніх 
років трохи завинила перебільшеною логізацією і ди
дактизмом».

У  полі зору С. Крижанівського -  і В. Коротич, який 
«більш е йде від життя і менше від літератури», тим-то в 
нього, на переконання критика, менше «літературщи
ни », ніж у двох попередніх авторів, і якому слід «більш е 
працювати над формою, значить над мовою, над сти
лем », і М. Сингаївський, який так само часто звертаєть
ся до верлібру, і його поетичні декларації так само ви
тримані у дусі «новітнього косм ізму», і Є. Гуцало, якого 
критик називає поетом-філософом, співзвучним У. Уїт- 
мену і чиє прагнення «до поетично-образного вирішення 
тем », «поетичного експерименту в галузі форми» також 
називає співзвучним часові.

Ц ілком  прикметно, по-наставницьки, з позиції стар
шого колеги доповідь завершується темою творчої спад
коємності (тим-то тут «до м ісця» цитуються рядки з вір
ша Л . Костенко «Естафети», названі критиком зразком 
тієї філософської поезії, яка примушує думати): критик 
по-батьківськи наставляє молодих дослухатися голосу 
старших майстрів: II. Тичини, М. Рильського, М. Бажа
на, А . Малишка, П. Воронька, М. Нагнибіди та ін.

Із досить лапідарними відгуками С. Крижанівського 
про поезію тих, хто несе «привабливість новизни», різко 
дисонують загальною тональністю враження М. Шереме- 
та («Непросте і штучне бути гарним не мож е», «Л іт . га
зета», 1961, 14 лист.). Поезія М. Вінграновського, в якій 
М. Шеремета «вражає гостре відчуття сучасності, бачен
ня світу в крупному довженківському плані, нахил до 
узагальнення», по суті, перекреслюється думкою, нібито 
в ній присутні «поза, манірність, словесні викрутаси»: 
уже такого «присуду» було досить, аби допомогти за- 
перечувальникам цієї несподіваної поезії начепити на 
поета ярлик «абстракціоніста». І  якщо у В. Коротича, 
попри дещо книжну, сухувату мову автор знаходить 
«дохідливіш і і чіткіш і образи», кваліфікуючи його л іри
ку як предметну, оскільки сам автор, на радість крити
кові, не зловживає верлібром, то, говорячи про творчість 
інших поетів, М. Шеремет декларує свій намір — нама
гання розгадати «поему-ребус» І. Драча, « із  сумбурного
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напластування різних стилів, від запізнілого симво
лізму до футуризму», побачити «самобутню, обдаровану 
й сильно мислячу людину» (слова І. Дзюби із вище 
названої публікації).

Підміняючи аналітику інвективним стилем, М. Ш е
ремет не добирає висловів: «...як учасник війни, я ріш у
че протестую проти спотворення дійсності післявоєнного 
часу». «Відважно просуваючись далі хащами феєрії 
І. Драча», М. Шеремет полемізує з оцінками І. Дзюби,
В. Іванисенка, наголошуючи і на їхній «гонитві за мо
дою і оригінальничанням», вказуючи при цьому й на 
«приглушений ідейний тонус», а то й «явну безідей
ність», що само собою звучало як вирок і передвіщало 
авторам неабиякі проблеми.

«...Тріскуча феєрична гра в поезію, але ніяке не но
ваторство» -  так безапеляційно резюмує М. Шеремет 
свої враження, посилюючи емоційний вплив на читача 
і підкреслюючи свою лояльність до «офіційної літера
тури» фактично заявою: «...я буду непримиренним до 
фокусів і трюкацтва, знущання над образом, над лог і
кою мислення».

Стаття В. Іванисенка  «В  пошуках радості і краси» 
(ж. «В ітчизна», 1961, № 10), що її, як і публікацію 
І. Дзюби, цитує М. Шеремет, віддзеркалює, безперечно, 
першу реакцію критика на творчість молодих, не заму
лену ще листопадовим обговоренням у СПУ. У  ній зву
чить оцінка поеми І. Драча «Н іж  у сонці» без озирань на 
чуж і враження й авторитети: думка і почуття в ній, зо
крема і згодом в особливо критикованих підрозділах 
«Божевільна» та «Похорон голови колгоспу», на думку 
автора, предметні, «за ними стоять явища реальні» -  те, 
що викликало різке неприйняття у М. Шеремета. Влас
не, й нові імена не вирізняються В. Іванисенком із кон
тексту української літератури, тим самим не поглиблю
ючи проблеми «батьки і д іти », а швидше доповнюють, 
«відсвіжують» загальну картину творчих набутків по
етичного цеху, яку визначають переважно імена масти
тих. Проте вже й Л . Костенко критик відносить не т іль
ки до цікавих, а й «зр іли х » поетів, наділяючи її такими 
характеристиками, як-от уміння «помічати психологіч
ні «конф лікти», «поєднувати предметність картин з
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лірико-філософським підтекстом», тоді як І. Драча й 
особливо М. Вінграновського застерігає від «надмірних 
абстракцій, того становища, коли умовність стає не засо
бом вираження свідомості, точної думки, а засобом наро
читого її ускладнення». Досить аналітичний розгляд об
разно-стильової манери І. Драча й М. Вінграновського, 
завважений критиком потяг до «поглибленого виражен
ня інтелектуального, емоційного життя» сучасника сфо- 
кусовується у площині асоціативно-метафоричного мис
лення з усіма його плюсами й прорахунками. Якщо до 
перших автор відносить експресивні епітети, асоціатив
но заглиблену метафору, то до других -  штучне зістав
лення речей і понять (І. Драч), вияви «штукарського по
ходження образу» (М . Вінграновський). Смак останньо
го до «лірики філософсько-психологічної» та відкритість 
першого суперечностям світу («серце навстіж ») оприяв- 
нюють себе через прагнення «розкрити всесилля і могут
ність сучасної людини» з допомогою предметності, плас
тичності, психологізму.

Однак уже наступні публікації «Л ітературної газети» 
(а це виступи тих, хто взяв участь в обговоренні доповіді
С. Крижанівського на спільному засіданні секцій крити
ки і поезії в СПУ, присвяченому творчості дебютантів) 
внесли в дискусію відчуття, що переважна більш ість пи
сьменників сприйняли прихід нової генерації не те що 
прихильно, а навіть із захопленням. Характерно, що 
єдиний виступ поета І. Вилегжаніна, продиктований по
вним неприйняттям творів І. Драча, М. Вінграновського 
та інших (виголошений, до того ж, у досить грубій, нета
ктовній формі) викликав загальне заперечення учасни
ків обговорення — як зазначено у редакційному після
слові до публікації.

Так само В. П ’ янов висловив власне здивування, як 
міг М. Шеремет так прямолінійно сприйняти ідеї й обра
зи феєричної трагедії «Н іж  у сонці», переплутавши по
чуття ліричного героя з біографією поета. М. Сом пропо
нує розширити коло тих, хто вніс свіжий струмінь в 
українську поезію й додає імена молодих поетів П. Пе- 
ди, В. Бондаря та В. Діденка (і  тут його підтримали 
Л . Новиченко, П. Воронько), тоді як К. Волинський пе- 
реакцентовує увагу з художнього відображення молоди
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ми сучасності на образний ряд М. Рильського і на цій 
підставі знаходить «антиестетичні прояви» у Вінгранов
ського. Однак це не заважає йому визнати молодь, що 
прийшла в літературу, «цікавим явищем» й відзначити 
низку плюсів і мінусів та висловити власні побажання. 
До цих побажань приєднується й О. Підсуха, діапазон 
вражень якого широкий -  від несприйняття до захоп
лення, й наголошує на тому, що немає талановитого по
ета, ш лях якого в літературу був би легким, простим і 
зрозумілим.

І. Дзюба обстоював думку, що слід не догоджати чита
чеві «зрозум ілістю », а виховувати культуру сприйняття, 
а молодих поетів схарактеризував як таких, у яких «ви
тончена фантазія, і поезія для них не популяризація си
логізмів, а спосіб мислення».

Напруження, яке виникло під час обговорення дебют
них публікацій у площині батьки/діти (часто звучали 
слова про протиставлення поколінь), намагався нейтра
лізувати Т. Масенко, зайнявши позицію «примирення» 
й закликаючи до «взаємопорозуміння» й «творчого вза
ємопроникнення», попри його особисте неприйняття 
«пози », «надуманості», «неприродних метафор». Поді
бну позицію зайняв і О. Засенко (а потім і Л . Новичен
ко), знайшовши для обох поколінь спільний знамен
ник -  високу культуру поетичного слова (при цьому 
П. Воронько категорично заявив, що не треба вносити 
градацію «у  наше покоління», оскільки життя -  це вза
ємозв’язок). Не раз звучала думка про те, що кілька ро
ків тому подібної суперечки взагалі не могло виникнути 
через те, що просто не було примітних книжок, які дава
ли  б для того привід (О. Підсуха, Л . Новиченко) -  і сам 
по собі факт такого гострого обговорення втішний.

До названих поетів Л . Новиченко долучив ще й М. Со
ма, наголосивши на радості самого факту появи цих по
етів і їхн іх  творчих пошуків -  у цьому, на його думку, 
«свідчення великих і глибоких процесів у реальному 
ж итті», а також того, що в літературі «р ізко піднялася 
температура ш укань», що Л . Новиченко пов’ язує зі ста
новленням особистості, яка тяжіє до розкутості тощо. 
Попри певні (і досить серйозні) закиди на адресу моло
дих Л . Новиченко вважає І. Драча за творчим потенціа
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лом одним із найталановитіших поетів з-поміж моло
дих, хоча не заперечує й М. Вінграновського, адже обид
ва поети вміють подивитися на світ «молодо, свіжо, 
бадьоро», вміють «відкривати несподіване в речах*. До 
такого оптимізму визнаного критика спонукає їхня 
«творча суб’єктивність», що є, на його думку, рисою 
справжнього мистецтва, на противагу суб’єктивізму, 
якого слід уникати.

Щиро привітав молоде поповнення і П . Воронько, 
якому попри означену ним книжність поеми І. Драча 
найбільше заімпонував розділ «Похорон голови колгос
пу* та етюди поета, вміщені в журналі «В ітчизна*, так 
само «безперечно цікавий» йому й М. Вінграновський, 
хоча він «б ільш  нерівний, ніж усі інш і».

Обговорення творчості молодих спонукало одного 
з-поміж шістдесятників, Є. Сверстюка ( « І  навіщо пхати 
солом’яного діда?», «Л іт . газета», 1961, 28 лист.), звер
нути увагу на таку закономірність: збентеження, викли
кане умовністю поетичної мови М. Вінграновського та 
І. Драча, закономірно «ближ че до крайності суцільного 
заперечення», ніж схвалення. І саме тому молодий автор 
ставить за мету розкрити специфіку сприйняття поетич
ного образу: «...він наділений силою збуджувати уяву і 
думку, але позбавлений повноважень передавати нам го
тову круглу істину», яку слід шукати у  публіцистиці. 
Наголошуючи на справжньому, природному драматизмі 
й інтенсивності громадянських почуттів І. Драча, автор 
намагався довести, що саме це почуття, перелите в «най
несподіваніші форми», справляє враження «естетичного 
відкриття» знайомих образів. Аналіз Драчевої поеми 
«Н іж  у сонці», до якого вдається Є. Сверстюк, відзна
чивши і його вади, й чесноти, дає йому підстави висло
вити припущення, що «амплітуда умовностей і асоціа
ц ій » зменшуватиметься в міру змужніння поета, а сама 
поезія, справжня обдарованість неодмінно виявить «свої 
межі і вершини», в намаганні якнайповнішого самови
явлення. Полемізуючи з М. Шереметом, прихильником 
«затятого упередження», Є. Сверстюк викриває весь 
арсенал примітивної аргументації «заперечувальників» 
складної образності молодої поезії, відстоюючи її право 
вирватися із замкненого кола застарілих поетичних
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уявлень, оскільки час потребує поезії, «обвітреної жит
тям і схвильованої всенародною боротьбою за нове су
спільство».

У  проблематику дискусії також «вписується» і стаття 
Й. Кисельова «Поезія думки» (ж. «В ітчизна», 1961, 
№ 11), яку автор починає з суттєвого застереження: дум
ка в поезії ще не означає поезію думки. Звернувши ува
гу на мінорність віршів Л . Костенко, застерігши її від 
зваби «вінчатися з сумом, ходити лише печальними стеж
ками», Й. Кисельов наголошує на афористичності пи
сьма поетеси, її  конденсованій лаконічності, на тому, що 
щодалі, то більше зростає громадянський пафос її тво
рів, зокрема високо оцінює вірш, присвячений пам’яті 
Т. Шевченка, заключні слова якого, висловлені від імені 
Кобзаря і які стали афоризмом («Щ е  не було епохи для 
поетів, // але були поети для еп ох») викликали тоді не
схвалення ретроградів від поезії. Розмежовуючи поезію 
чуттєву й раціональну, критик вирізняє цілий філософ
ський напрям в українській поезії, домінантою якого 
вважає інтелектуалізм. Однак він не обмежується спос
тереженими тенденціями, а вдається до конкретного 
аналізу творчості поета «суворої простоти» В. Бондаря 
та авторки «стривожених віршів» Л . Костенко, а також 
інших поетів — Д. Павличка, О. Підсухи, В. Коротича, 
М. Сингаївського, І. Драча, М. Вінграновського, аби 
знайти точку відліку, врівноважити і «урочисті литаври 
похвал», і «барабанний дріб огуди».

Експериментаторський характер віршів, сміливі ху 
дожні шукання, вагомість проблематики -  ці серйозні 
аргументи переважають закиди і в мотивах деструкції та 
бунтарства («д о  того ж, анархіствуючого бунтарства», 
уточнює автор стосовно І. Драча і М. Вінграновського), і 
переважання пафосу руйнації, й навмисна ускладне
ність, гра в новаторство заради новаторства (ті ж імена), 
акторське кокетування (М. Вінграновський). Найменш 
«спірною» видається йому поезія В. Коротича. Й. Кисе
льов чітко проводить межу між сірими безкрилими епі
гонами, які зазвичай не викликають збурення в суспіль
стві, і поетами-бунтівниками, які апріорно мають право 
на шукання, «без чого не мислиться складний процес 
творення, розвиток мистецтва». Автор проти формаль
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них порівнянь М. Вінграновського з М. Семенком, однак 
для порівняння поезії Л . Костенко вводить у контекст не 
лише ім ’я Тютчева, а й реабілітує «несправедливо забу
того Є. П луж ника». Складається враження, що Й. Кисе- 
льов не просто аналізує поезію молодих, а й прицільно 
обороняє її. З почуттям міри віддавши належне тенден
ц ії заперечення, він найбільше зупиняється на сильних 
сторонах поезії молодого призову. Щ об посилити захис
ний імунітет неофітів, автор чітко вирізняє дві найви
разніші риси: це політична гострота, смислова насиче
ність, втілені в самобутній образній формі, вбрані у фор
м улу «високої громадянськості», і свіжість та новизна 
поетичних мотивів, які не переспівують «одвічні теми». 
Так само до сильних сторін відносить автор і увиразнен
ня ліричного героя як «духовно багатого, інтелекту
ально розвиненого», який вільно володіє здобутками 
світової культури, орієнтується у світових процесах. 
В річищі «загальних проблем розвитку поезії» автор 
щонайбільше вирізняє найяскравішу тенденцію -  ясно 
виражений інтелектуалізм, суголосний часові.

Вже сама назва статті Л . Новиченка «Пора змужнін
ня» («Л іт . газета», 1962, 26 січ.) вводить ім ’я Л . Костен
ко в канон тих, у кого «виразно окреслюється духовна 
зрілість поетичної особистості». На основі двох виданих 
нею книжок «Мандрівки серця» і «В ітрила» критик 
простежує творчу еволюцію поетеси, доробок якої від 
першого етапу не видається йому поезією «легкодумної 
замилованості». А  її художньо-стильові пошуки вважає 
досить цікавими. Т і мінорні, драматичні моменти, «об
рази сердечного негаразду», що їх  інш і критики зарахо
вують до «негативу», Л . Новиченко підносить до рівня 
катарсисних, оскільки вони наче очищаються й синтезу
ються «життєдумкою». Не нав’язуючи поетесі тем (йде
ться про ідеологічну складову), критик усе ж зазначає, 
що поки що «ширші теми громадянського, соціально-по
літичного значення» у віршах Л . Костенко з ’являються 
«досить епізодично».

Виховний пафос статті, що виражається у побажанні 
більш ої активності в її  «ствердженнях і заперечен
нях» -  не інтонаційної, а життєвої, що полягає у грома
дянській позиції, власне, цим і обмежується: відчува-
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ється, що критик із більшим задоволенням ділиться сво
їми спостереженнями про художні пошуки й знахідки 
(подекуди, й про перевитрати, зокрема в поемі «М андрі
вки серця») поетеси. Йому імпонує її аналітичний метод 
художнього мислення, тяжіння до тем етичних, філосо
фських, єдність «тонкої інтелектуальності з сердечною 
відкритістю», схильність до предметного, речового обра
зу, що «втілює в собі суть мислі, овіваючи її ніжним 
сердечним чуттям...». Вирізнивши одну з найпоміт
ніших тем Л . Костенко -  роздуми про поезію, мистец
тво, Л . Новиченко схвалює її  сміливість порушувати 
подібні питання, бути відкритою «складному часу» — і в 
цьому вбачає ознаку змужніння поетеси.

Зовсім іншою за тональністю виявилася стаття Л. Дми- 
терка «З  новою назвою -  до нових висот», опублікована 
в тій же газеті, яка щойно дістала нову назву «Л ітера
турна Україна» (1962, 16 лют.), -  звідси й закличний 
заголовок самої статті. Перейнятий «батьківським пік
луванням» про виховання молодої зміни в літерату
рі -  «ц ій  важливій ділянці ідеологічного фронту», автор 
наголошує на відповідальності редакції газети й піддає 
нищівній критиці кілька статей шістдесятників, опублі
кованих на сторінках «Літературної газети», зокрема, 
І. Дзюби «Правда життя і манера художника. Нотатки 
про особливості творчого стилю роману М. Стельмаха 
«Правда і кривда» (1962, 5, 9 січ.).

Пересипана бравурною марксистсько-ленінською фра
зеологією та відповідними цитатами з праць Леніна та з 
партійних документів, ця стаття, написана в дусі огуль
ної «критики критики», у властивій авторові безапе
ляційній манері, дає рекомендації, чого не слід брати га
зеті «у  спадщину, а ліпше залишити перед брамою...». 
Звинувачення І. Дзюби у прихильності до об’єктивістсь
кого, «ідеально» емпіричного відображення дійсності, 
що виявилося в поцінуванні романів Г. Тютюнника 
«Вир» та М. Стельмаха «Правда і кривда», потверджу
ється тезами про те, що характер — це категорія соціаль
на, а марксистсько-ленінська естетика (рідна донька 
марксистсько-ленінської теорії) є «непримиренним во
рогом догм, схем, ш аблонів». Цікаво, що саме намаган
ня І. Дзюби, а також Є. Сверстюка вести мову про повно-
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кровність української прози, передусім її психологізм 
(стаття Є. Сверстюка, яка також потрапила під обстріл 
Л . Дмитерка, має промовисту назву «Психологізм  нашої 
прози», ж. «В ітчизна», 1962, № 1) викликає найбільше 
обурення автора і, природно, зводиться саме до відстою
вання тих догм, схем і шаблонів, проти яких він нібито 
й бореться. Прокрустове ложе абстрактного «психологіз
м у», що його «вирахував» Л . Дмитерко у статті Є. Свер
стюка, має найбільшу хибу -  це відсутність «ідейного 
спрямування твору», а отже, Сверстюкову «вселюдську» 
концепцію можна, на думку автора, застосувати до 
«будь-якого буржуазного роману»: а це вже серйозне 
звинувачення в апологетиці буржуазній культурі, що 
стало рівнозначним політичному доносу.

Звинувачення обох шістдесятників в тому, що вони 
жодним словом не згадують «історично важливого досві
ду» російської і української «революційної літератури» 
переростає в звинувачення у нечіткості «теоретичних 
позицій» (це поширюється й на деяких інших, не назва
них тут авторів ж. «В ітчизна») — під цим кутом зору оці
нюються уподобання Дзюби-критика: «похмурий» ро
ман Б. Антоненка-Давидовича «За ширмою», а останнє, 
своєю чергою, у відсутності оптимізму. «Ідеологічна ін 
струкція» як метод написання літературно-критичних 
статей «від Дмитерка» зайвий раз нагадує тим, хто нава
жився на власну незалежну думку, що література «була, 
є і буде вірним помічником партії у будівництві комуніз
м у», тим-то критикам «заборонено» «гудити величезні 
досягнення партії і народу».

Не шукаючи «золотої середини», аби не припустити
ся поступки тим, хто обвинувачує молодих, М . Острик 
у статті «В  ім ’я чого вони — громи й блискавиці? П олем і
чні нотатки» (ж. «П рапор», 1961, № 6) відразу займає 
позицію представників того полюсу, на якому хай і 
♦надмірно галаслива похвала», зате походить вона від 
доброзичливих побажань на противагу тим, із чиїх уст 
звучать так само галасливі, але заперечення, неприйнят
тя і навіть ідеологічні звинувачення. Автор намагається 
«по-господарськи» чесно, тезисно «впорядкувати» ті за
киди, що були висловлені під час обговорення молодої 
поезії і з якими не можна не погодитися. Перша зво
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диться до того, що в пошуках «нового слова» вирізняти 
лише І. Драча й М. Вінграновського і ще декого -  непра
вомірно. Цю думку автор потверджує досить промовис
тими прикладами з творів А . Малишка. З тези першої 
випливає й друга, теж цілком правомірна: не слід проти
ставляти молодих старшому поколінню -  вони самі про
тиставляють себе, але не старшим, а деяким негативним 
тенденціям, що процвітали за умов культу особи. Тезою 
третьою М. Острик прямо пов’язує пошуки сучасного 
письменника з тією «свіжою атмосферою», що усталила
ся в суспільстві в зв’язку з історичними рішеннями X X  і 
наступних з ’ їздів партії. Четверта теза звучить досить 
традиційно: «...але, в їхн іх творах багато недоліків». 
Аби встановити «справедливість», автор хронологічно 
відтворює картину дискусійних моментів -  від терміно
логічно плутаної статті О. Войнової, яка так войовничо 
зреагувала на схвальну статтю Ю. Барабаша « Ц е - п о 
езія...» про творчість М. Вінграновського, до різкого 
випаду М. Шеремета в «Літературній газеті» проти 
І. Драча, зазначивши, що мода лякати письменників 
різними «ізм ам и», на превеликий жаль, не минула 
«для  декого і понині». Ставши в оборону трагічної феєрії 
І. Драча з її «широтою проблематики», М. Острик об
стоює право поета на власну систему образності, худож
нього домислу, хоча й застерігає від прямолінійності.

Звісно, інтерпретація деяких сюжетних лін ій  поеми 
суто індивідуальна, суголосна ідеологічному контексту 
епохи (ніби підстраховуючи себе, автор висловлює дум
ку, нібито за образом чорта стоїть світ старого, «щ о зво
дить наклепи на радянську дійсність», а боротьба «за 
правду» бачиться йому боротьбою «проти підступів імпе
ріалістичного кодла»), не позбавлена ідеологічної рито
рики та ярликів, коли йдеться, зокрема, про місце поезії 
у «боротьбі народу за комунізм», однак його запитання, 
винесене й у назву статті, «То  проти чого, в ім ’я чого 
„швиргають" грім і блискавки» хулителі молодої поезії, 
так і залишається риторичним.

І. Світличний ( « У  поетичнім космосі. Полемічні но
татки про поезію молодих», ж. «Д н іпро», 1962, № 4) на
голошує на тому, що суперечка довкола «ф ізиків» і « л і 
риків» «з  усіх поглядів була несерйозною», не перетво-
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рилася на дуель, хоч і набула певної популярності 
завдяки спекуляції на реальних і животрепетних потре
бах читача. Надаючи важливості й серйозності проблемі 
«нож иць» між літературою і читачем, автор не спокуша
ється втішанням, нібито цей розрив закономірний і не
минучий, а звертає увагу на надто сірий середній рівень 
поезії, «звинувачуючи» її в надмірній риторичності й де
кларативності. Саме в цьому надто великому розриві 
між літературою і читачем, «тобто реальними життєви
ми потребами», означеними автором своєрідною літера
турною кризою, а не якимись особистими примхами чи 
модою, вбачає він джерело творчих пошуків Л . Костен
ко, І. Драча, М. Вінграновського, В. Лучука -  і це кон
цептуальна засада його погляду на літературну ситуацію 
60-х. І. Світличний переводить розмову про молодих із 
площини морально-побутової, на яку її  скеровують ті, 
хто звинувачує їх  у нескромності й викличності, манір
ності й умисності, у площину естетичну, художньо-обра- 
зну. Вступаючи у полеміку з І. Савичем, М. Шереметом, 
автор, по суті, порушує проблему тематичного автобіо- 
графізму в поезії, апелюючи до творчої практики Лєр
монтова, Маяковського, Твардовського, Рильського, те
матичні обшири яких виходять за межі їхньої біографії. 
Зазначивши, що заклик В. Коротича «Давайте багато 
на себе візьмемо» можна вважати поетичним девізом, 
І. Світличний обстоює право молодих на художнє пере
втілення, на «приміряння» різних соціальних ролей, а 
«космічність» почуттів і тематичних обширів пов’язує із 
поглибленням самопізнання людини, духом «свободи й 
розкутості», духом «дерзання і творчості», що почали 
входити в життя після історичного X X  з ’ їзду партії. 
Автор заакцентовується на тому, що на поезії і читачах 
позначився дух культу особи Сталіна, що його намагаю
ться тепер подолати молоді.

Порушуючи проблему рецепції художніх творів («З а 
гальнозрозумілою і загальноприступною може бути ли 
ше таблиця множення...»), автор, по суті, виступає 
проти нівеляції таланту, обстоює право поета на оригі
нальність, індивідуальність -  незалежно від чужих ун і
фікованих смаків. Гіперболізм художнього мислення, 
означений у цій дискусії «косм ізмом», автор пов’язує з
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«рішучим зламом» у  суспільній свідомості, потверджую
чи свою думку також прикладами з поетичного доробку 
старших, зокрема А . Малишка. І. Світличний намага
ється довести, що неправомірно говорити про «косм ізм » 
поеми І. Драча, яка насправді є земною, насущною, а 
розмови про абстрактність поезії, на його переконання, 
є чистим непорозумінням, оскільки «безадресність», 
«заміряність на велике» ще не є абстрактним, бо наспра
вді абстрактність чи конкретність поезії, за І. Світлич- 
ним, взагалі не залежить від «теми чи предмета зобра
ження». Обстоюючи концепт «природної складності», 
критик заперечує М. Шереметові, який звинувачує мо
лодих у винаході «чотирикутного колеса» і вважає, що 
непросте — це нібито штучне. Автор статті наводить пе
реконливі приклади із творчості Т. Шевченка і П. Тичи
ни, розкриваючи смислове наповнення і складності, і 
простоти, художньої умовності. Спростовуючи звинува
чення на адресу І. Драча у надмірній трагічності його 
поеми, критик проводить паралелі з «Ф аустом » Ґете, а 
також із близькою у часі написання трагедією О. Левади 
«Фауст і смерть», настоюючи на принциповій засаді: не 
можна «м іряти» творчість «не властивими їй мірками». 
Наділяючи поезію І. Драча характеристиками внутрі
шньої цілості й злагодженості, внутрішньої єдності по
чуття, І. Світличний звертає увагу на відсутність такої 
внутрішньої художньої вмотивованості в поезії М. Він
грановського.

Свідченням того, який широкий резонанс викликали 
поезія й проза молодих, є матеріали кількох подальших 
обговорень. Так, обговорення на засіданні комісії по ро
боті з молодими СПУ в 1962 р. відбувалося у день від
криття X IV  з ’ їзду комсомолу, і вже цим була викликана 
певна патетика й ідеологічна спрямованість у доповідях 
і виступах. Матеріали були опубліковані в «Л ітератур
ній Україн і» (1962, 6 квіт.) під назвою « Ш ироких доріг у 
життя! Н а обговоренні творів молодих*. На «порядку 
денному» стояло питання про творчість літераторів із 
різних областей України: В. Дрозда, Р. Третьякова, 
Ю. Коваля, братів Вал. та А . Шевчуків, П. Скунця. 
В. П ’янов назвав їх  призовом другої (п ісля війни) хви
л і, якому властива «жага до ш ук а н н я »-щ о  особливо
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добре, на думку виступаючого, аби побороти заскоруз- 
лість, сірість і невиразність у літературі, породжені 
за часів культу особи. Так само підтримали молодих і 
деякі інш і виступаючі, зокрема Д. Гринько, А . Кацнель- 
сон, М. Ш умило, А . Хорунжий, дозуючи міру похвали 
й критики.

Мали можливість висловитися у відповідь на критику 
й самі представники цього наймолодшого «призову». 
Вал. Шевчук наголосив, що всіляко прагне уникати 
будь-яких рецептів, а як автор, не завжди згодний з 
тим, що говорять його герої. Так само мав можливість 
висловитися Р. Третьяков та ін. Глибоким аналізом, на
маганням урівноважити погляди щодо вірності традиці
ям та модерних пошуків відзначався виступ І. Дзюби. 
Л . Новиченко, порушивши проблему художньо-образно- 
го новаторства, наголосив на високому культурному рів
ні новобранців, на соціальності й народності літератури, 
що диктують і певні вимоги до її творців. Підсумовую
чи, О. Гончар тепло привітав молодих з добрим почат
ком і побажав творчих успіхів.

А  вже за кілька тижнів у Спілці письменників Украї
ни відбулося обговорення молодої поезії. Головував на 
вечорі й відкривав його голова комісії по роботі з моло
дими П. Тичина. Старше покоління представляли також 
М. Ушаков та С. Крижанівський. Своїми враженнями 
поділилися перед присутніми В. Дончик, М. Ушаков, 
Г. Кириченко, В. Коломієць, М. Холодний, В. Юхимо
вич, Г. Довнар, С. Тельнюк та ін. Хоч і звучала досить 
сувора критика, все ж ця розмова попри її «виховну 
мету» справляла загальне враження своєрідної акції 
підтримки.

Реакцією на статтю І. Світличного, який засвідчував 
появу якісно нового явища, що виникло з насущної по
треби читачів, стала полемічна стаття П. М оргаєнка
♦ Слово в полем іц і» (ж. «Д н іпро», 1962, № 5). На думку 
автора, І. Світличний занадто «перебільшує відставання 
літератури, величину отого розриву між нею й чита
чем », закидає своєму опонентові «нехтування творчим 
засвоєнням традицій», коментує полеміку І. Світлично
го з М. Шереметом, у гостро полемічному тоні відстоює 
тезу, згідно з якою молоді письменники, довкола яких
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розгорілися такі палкі дискусії, — «то нові, щедро при
гріті сонцем весни повносокі бруньки на вічнозеленому 
дереві нашої літератури».

На захист молодих виступив також і М . Рильський. 
У  своїх популярних «Вечірніх розмовах» на шпаль
тах столичної вечірньої газети він виступив із статтею 
під красномовною назвою «Батьки і діти» («Вечірній 
Ки їв», 1962, 4 серп.), яка була відразу передрукована 
«Літературною Україною» (1962, 10 серп.). У  досить 
емоційному тоні автор намагається «примирити» «бать
ків» і «д ітей », згладити боротьбу поколінь, урівнова
жити різні позиції, мудро шукаючи «золотої середи
ни»: «М олодість, загалом кажучи, -  не гарантія прогре
сивності, старість — не обов’язкова ознака реакційності. 
Правда завжди на стороні дітей, бо їм, як то кажуть, на
лежить майбутнє. І правда завжди на стороні чесних 
батьків, бо вони зорали ґрунт для того майбутнього», 
принагідно зазначаючи, що молодій генерації не дуже 
вдало «приліплено» назву «шестидесятники» -  назву, 
яка в людей його покоління викликає зовсім інш і асоці
ації. Власне, йдеться про етичні засади цієї боротьби. 
Відстоюючи такий формат цього творчого протистояння, 
в якому «нема місця взаємним образам і дріб’язковому 
самолюбству», М. Рильський, зокрема, вирізняє твор
чість М. Вінграновського, І. Драча і В. Коротича з «ц іло 
го гурта обдарованої м олоді», охарактеризувавши пер
шого як «найбільш  національного», з чиєї поезії віє 
«Довженківським духом».

Розмову про творчість молодих було винесено на все
союзну аудиторію: йдеться про статтю Л. Новиченка  
«Новобранці», опубліковану на шпальтах «Литератур- 
ной газети» (1962, 30 серп.). Автор зізнається, що попри 
всі суперечності, які знаходять у їхній поезії й прозі, він 
«сповнений до них поваги і симпатії» за їхн і пошуки, а 
їхнє ставлення до мистецтва «настільки серйозне та ви
соке», що з ними й сперечатися приємно. Полемізуючи з 
позицією І. Дзюби й І. Світличного, критик також від
значає, що ніколи ще після X X  з ’ їзду проблеми новатор
ства у змісті й формі не привертали такої загостреної 
уваги. Л . Новиченко висловлює впевненість, що після 
цих віршів, яким «не можна відмовити ні в творчій смі-
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ливості, ні в прагненні виразити дух сучасності», і які, 
по суті, «знаменують повернення поезії справжньої вар
тості», вже набагато складніше буде «процвітати л іньку
ватому й безликому віршуванню». Висловлюючи власні 
погляди на особливості дискусії з приводу творчості мо
лодих та на різні підходи до розуміння новаторства, 
автор насамкінець звертає увагу на те, що «принципо
вої, глибокої, люблячої і тому вимогливої критики, да
лекої від суєтних компанійських, „сезонних" групових 
міркувань, вочевидь, більше за все й не вистачає у так 
званій роботі з молоддю».

А  вже вересневе число всесоюзного журналу «Дружба 
народов» того ж 1962-го репрезентувало творчість Є. Гу 
цала, В. Дрозда, Г. Завгороднього, Г. Снєгирьова з на
путнім словом О. Гончара, який запевняв, що молода 
проза, як і поезія, вже стала помітним явищем у сучас
ній українській літературі, а голос її творців «якщ о й 
не зовсім зміцнілий ще, але схвильований, чистий, 
щирий -  був відразу почутий читачем». Відзначивши 
новизну й сміливість художніх відкриттів, О. Гончар, 
зокрема, наголошує на тому, що є підстави багато чого 
чекати від них у майбутньому.

Особливо актуалізувалося обговорення літературних 
проблем напередодні запланованої на грудень 1962 р. 
Всесоюзної наради молодих письменників у Москві. Пе
вні позиції самих молодих у розгорнутій дискусії відо
бражає й публікація в «Літературній Україн і» мАнкети 
одного запитання перед всесоюзною зустріччю молодих 
письменників» (1962, 16 жовт.). Вступивши в полеміку 
щодо «уявної боротьби поколінь», П . Скунць, зокрема, 
зазначає: «Звичайно, ми не проти, щоб старші письмен
ники нас виховували, але, їй-богу, батьки наші, не треба 
нас одягати у шиту на вас одежу». І попри цю принципо
ву самонастанову, молодий письменник звертає увагу на 
те, що, виробляючи своє художнє кредо, свої творчі при
нципи, молодь не перекреслює принципи попередні. 
В. Симоненко, зокрема, заперечив тим, хто закидав мо
лодим порушення традицій, посилаючись на те, що кла
сичний вірш почав руйнуватися задовго до народження 
теперішніх «поетичних Колум бів», а білим віршем блис
куче володіли О. Пушкін, І. Франко і Леся Українка, не
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кажучи вже про відсутність точної рими у «Слові о по
лку Ігоревім». Важко було не погодитися з думкою 
П. Скунця: «Краще тисячі прозорих неспокійних струм
ків, ніж одна замулена, тиха ріка».

«Далебі, ми нічого не збираємось інкримінувати мо
лодим — для цього нема ніяких підстав!» — категорично 
заявляє Ю. Бурляй у статті «Становлення» («Л іт . Украї
на», 1962, ЗО жовт.). Критик аргументовано й досить ви
важено захищає позицію молодих авторів, насамперед 
звертаючи увагу на «певну культуру прози», зокрема її 
психологічну заглибленість, що зрештою трактується 
ним як продовження традицій М. Горького, В. Стефани- 
ка, О. Довженка, Ю. Яновського, а також на вплив ро
сійської та зарубіжної літератури (Гемінґвей, Ремарк, 
Бьолль, Цвейґ). Проте закидає молодим, які надають пе
ревагу морально-етичним аспектам сучасності, відсут
ність уваги до проблеми героїки праці, що має свою кон
фліктну напругу. Великі відкриття змісту, зазначає 
Ю. Бурляй, завжди прагнуть відповідної форми, тим-то 
лише в гармонійній єдності цих категорій народжується 
велике мистецтво, переконаний він.

Ґрунтовною була стаття І.  Бойчака «Н а пульсі епохи» 
(ж. «Д н іпро», 1962, № 12), прихильника дружньої ко
лективної розмови «без скидок на молодість, але й без 
дріб’язкових причіпок, з урахуванням особливостей як 
кожного молодого таланту, так і молодої поезії в ц іло
м у». У  ній автор обстоював свою позицію, згідно з якою 
молода українська генерація постає «новим явищем у 
розвитку нашої поезії, початком нового етапу в поетич
ному освоєнні світу». Звертаючи увагу на те, що поезія 
насправді є дуже неоднорідною -  як за силою обдарован
ня, так і за характером, індивідуальними особливос
тями, - 1. Бойчак наголошує, що на стадії свого форму
вання могутньою опорою став для неї досвід старших, 
зокрема О. Довженка, М. Рильського, А . Малишка та ін. 
Опонуючи і П. Моргаєнку, і І. Світличному, полемізую
чи з М. Шереметом і П. Гриньком, він вказує і на фраг
ментарність поеми І. Драча, її слабку сюжетно-ком- 
позиційну структуру — попри те, що поет «дав своє, 
оригінальне вирішення проблеми естетичного освоєння 
негативних явищ дійсності», а потяг молодих до експе-
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риментування загалом заслуговує підтримки. Тим-то, на 
переконання автора, слід зосередитися на тому якісно 
новому, що вони внесли в сучасну поезію. Справжню 
причину полеміки, яка розгорнулася в літературному 
світі, що її критик означує як «виробничий конф лікт», 
боротьбу нового з консервативним, вбачає у тому, що мо
лодому, талановитому, справді творчому з усіх сил опи
рається сіре, посереднє, художньо інертне, кволе, закос
теніле, старе, творчому дерзанню — заспокоєність, само
вдоволення, зрештою -  «епігонське животіння, творчий 
застій як вияв обивательщини в літературі». Сигналом 
до ідеологічного «перевиховання» творчої молоді стало 
відвідування М. Хрущовим, Л . Ільїчовим та М. Сусло
вим на початку грудня 1962 р. виставки молодих худож
ників у Манежі з подальшою організацією в Москві зус
трічі того місяця керівників партії і держави з представ
никами творчої інтелігенції, та ще однієї зустрічі у 
березні наступного року.

Уж е після грудневої всесоюзної наради молодих у 
Москві в Спілці письменників України відбувся ве
чір поезії М. Вінграновського та В. Симоненка, що 
його Л . Забашта слушно назвала продовженням роз
мови, яка почалася на Ленінських горах у Москві 
за участю М. Хрущова, а, за словами головуючого 
М. Рильського, задуманий як робоча частина засідан
ня секції поезії і який мав би відбутися (згідно з 
його ж застережливою заувагою) «в дусі доброзичли
вої розмови» (а зібрав він найширшу аудиторію -  що
найменше 200 осіб).

Згідно із опублікованою 1987 р. «Літературною Укра
їною» стенограми обговорення поезії М . Вінграновського 
і В. Симоненка 8 січня 1963 р ., названі поети прочитали 
свої вірші, а після короткої перерви почалося бурхливе 
обговорення. Тон йому задав виступ В. Іванисенка, який 
нагадав про відповідальність молодих авторів перед 
читачем, закликав до пафосу громадянської активності 
(за прикладом російських поетів) та застеріг проти нама
гань «підносити» українську поезію «до рівня світової», 
тоді як треба «зуміти тримати її на такому рівні, до яко
го її піднесли наші класики». Поезію М. Вінграновсько
го проаналізував також А. Кацнельсон, висловивши

Українські шістдесятники 537

кілька власних спостережень і доброзичливих поба
жань. Досить емоційним був виступ В. Коротича, який 
сприйняв це обговорення «як  інтерес до тенденцій, які 
виявились останнім часом у поезії», і намагався розме
жувати поняття «простота» і «спрощення», а все, про 
що говорилося в цьому залі, означив «прологом до вели
кої творчості, до якої прагнуть усі молоді поети». Вихо
дячи з того, що кожен має своє власне сприйняття по
етичного слова, С. Крижанівський наголосив на тому, що 
слід говорити про напрями розвитку поезії, до простоти 
йти через «великий пошук» через «шукання свого по
черку», а в поетів, які щойно читали свої твори, є грома
дянська тема, намагання сказати правду, відчувається 
непримиренність до міщанства.

На думку Л . Коваленка, проведення подібних обгово
рень одразу двох поетичних книжок є недоцільним, так 
само як і навішування ярликів: сам він за критику «кон
кретну, корисну, об’єктивну», хоча насправді і М. Він
грановський, і В. Симоненко «переросли самі себе». «Ч и  
були вони галасливі?» -  звернувся до залу Т. М асенко, і 
сам же відповів: «Н а мій погляд, більш галасливими ви
явилися критики, які виступили проти поезії молодих». 
До полемічних моментів відносить хіба те, чи правомір
ною є постановка питання, що саме з названих тут по
етів і почалася українська поезія. Л . Забашта вислови
ла побажання розібратися, чим же насправді є модер- 
ність, а самих шістдесятників назвала новаторами вже 
на тій підставі, що вони пишуть «про те, що турбує зараз 
кожного з нас». Обстоюючи свою позицію, згідно з якою 
молоді автори вийшли з народу, виросли на нашій землі 
і «все роблять для того, щоб зробити її  гордою, незалеж
ною, щасливою, а всілякі «ізм и » страшні своєю космо
політичною природою», письменниця викликала оплес
ки присутніх словами: «Де б не з ’явився такий поет, як 
Микола Вінграновський, ним гордилися б. І ми повинні 
ним гордитись». Слово було надано також М . Сому, кот
рий намагався «розібратися» зі словом «абстракціонізм», 
а знайшов його прояви у творах старших письменників, 
інш і могли висловитися в репліках із місць.

Дискусія у пресі тривала й увесь наступний рік.
А. М алиш ко у статті «Лю блю  нашу молоду літературу»
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(ж . «Д н іпро», 1963, №  3) наголосив, що він не бачить 
відмінності між своїм та молодим поколіннями, оскіль
ки «ми... одне покоління, одна армія радянської ідеоло
г і ї» ,  а сама дискусія про «вигаданий антагонізм поко
л ін ь » була роздмухана штучно. Приналежність до одно
го покоління письменник пояснює спільним творчим 
духом, спільною роботою й устремлінням у майбутнє, а 
загальний тон його міркувань щонайкраще передають 
такі рядки:

Молоде і талановите треба любовно доглядати і підтри
мувати, очищаючи від різних завихрень, формалістич
ного дивацтва і модерністських впливів (до яких автор, 
очевидно, відносить і названих ним вище Бьолля й 
Ремарка, ♦ західномодерністські» думки яких, на його 
переконання, можуть зіпсувати їхні смаки -  Л. Т.), од
ночасно оберігаючи їх від різних і несправедливих на
падок, від огульного охаювання.

Вступив у публічну розмову й В. Коротич, який стат
тею «Курс на пошук» (ж. «Д н іпро», 1963, № 3) відгук
нувся на зустріч у Москві керівників партії й уряду з д і
ячами літератури і мистецтва, аби «щ е й ще раз відчути 
своє місце в літературному процесі, визначити й глибше 
усвідомити величезне призначення своєї роботи». На 
цьому тл і проступає його переконання, що протиставили 
«батьків» і «д ітей » не П. Тичина, О. Гончар, М. Бажан 
чи А . Малишко, а «посередні, а то й бездарні письмен
ники», які є в усіх поколіннях. На думку В. Коротича, 
не варто навіть доводити «нерозсудливість тверджень 
про антагонізм поетів за їхніми віковими категоріями», 
оскільки сама постановка питання про «боротьбу дітей 
проти батьків» є чимось неприродним і навіть принизли
вим для нашого мистецтва.

Власне, сформульована ним позиція віддзеркалила 
основні «пункти» тодішньої дискусії, яка насправді ого
лила значно ширшу -  наскрізну проблему, проблему х у 
дожнього рівня самої літератури, увиразнивши суттєвий 
розрив між горизонтом очікування читача й «продук
том» художньої свідомості письменників-попередників, 
сформованих у «лон і» методу соцреалізму.

Автор виступає за засвоєння традицій попередни
ків -  але засвоєння творче, підводячи своє переконання
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під риторичне запитання: «Кого б задовольнила спілка 
епігонів [...]? ». Актуалізуючи девіз М. Рильського «8еш- 
рег І іго » — як естафету -  від найстарших до наймолод
ших митців, автор наголошує на потребі спільної бороть
би проти «літератури пересічної, с ірої». А  тому йому ви
дається дещо завузькою розмова, в якій ідеться про 
одного-двох-трьох літераторів, оскільки справа набагато 
ширша; це проблема збереження «тенденції шукання, 
поза якою література немислима». Адже, по правді, йде 
«одвічна боротьба між гарним та поганим. М іж  дужим 
та віджилим. І це -  мудре протистояння. Воно -  суть на
шого ж иття».

У  цьому ж числі часопису «Дніпро» читаємо й прин
ципово короткий виступ М . Вінграновського «М ій  по
етичний план», вже в самій назві якого закладено певну 
іронію щодо «планування» на вимогу ідеологічних орга
нів стихії поетичної творчості. Проте і в цих кількох 
абзацах автор рішуче й емоційно висловив своє непри
йняття позиції тих, які, очевидно, в силу «інертності 
своїх естетичних критеріїв» усе нове й прогресивне у л і 
тературі й мистецтві часом «огульно оцінюють як явища 
формалістичні, а то й абстракціоністичні». І при цьому 
заявив, що естетичні й політичні ідеали народу і, зреш
тою, всього прогресивного людства, є справою його жит
тя в мистецтві. Націленість на пошук власного «почер
ку» поет засвідчив рішучою констатацією: «Я  шукаю. 
Я шукаю нових, свіжих образотворчих засобів. [...] Я 
й далі шукатиму, бо тільки у пошуках реалістичних 
можна створити щось значуще».

Великий резонанс викликав у суспільній свідомості 
виступ І. Дзю би  на вечорі, присвяченому 30-літтю з дня 
народження В. Симоненка в Будинку літераторів 16 січ
ня 1965 р. (опублікований тільки 1995 р. в № 1 ж. «С у
часність»). Критик репрезентував постать В. Симоненка 
не як поодиноке, ізольоване явище, а у зв’ язку з усією 
молодою українською поезією, оскільки тільки в контек
сті цілого процесу, на його переконання, вона повністю 
зрозуміла і дає величезний матеріал для характеристики 
самого цього процесу. І. Дзюба вирізняє у цьому контек
сті такі складові, як, по-перше, ш лях поета «від плит- 
ких сентенцій до філософсько-політичного думання», до
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поезії «як  арени самостійного думання», по-друге, неми
лосердну самокритичність поета, продиктовану сповіду
ванням високих ідеалів і критеріїв, що сформувала його 
як «поета національної іде ї», і, по-третє, моральний 
урок поета, урок громадянської етики. Критик, по суті, 
розгортає програму наснаженості національною ідеєю 
цілого покоління, яка є актуальною й дорівнює ідеї «про 
повноту суверенного державного і культурного існуван
ня української соціалістичної нац ії», але не має заступа
ти інтерес до інших проблем людського духу, а вести до 
найпотаємніших глибин інших соціальних і духовних 
проблем.

В. Симоненкові, який став символом покоління, при
святив свою статтю «Щ е не повернувся з плавання...» 
(«Л іт . Україна», 1966, 4 лют.) Б. Олійник. Розгортаючи 
свої міркування довкола теми ускладненості, асоціатив
ності сучасної поезії, яка стала органічною для І. Драча 
чи М. Вінграновського, але «набула пошесті моди, котру 
обліпили епігони», автор на прикладі збірок «Тиш а і 
гр ім » та «Земне тяж іння» показує: саме в такій атмос
фері Симоненкова творчість довела, що «п ростота-це 
зовсім не спрощеність», і  що залишаючись прихильни
ком традиційного вірша, можна «бути новатором на рів
ні запитів часу».

Помітне місце в обговоренні творчості молодих ав
торів займає цікава неординарністю суджень стаття 
В. Стуса «Най будем щирі...» (ж. «Д н іпро», 1965, №  2). 
Автор намагається, залучивши доробок широкого кола 
сучасних йому поетів, вмотивувати зміни в поетичному 
мисленні молодих потребами читача, який вирізняється 
культурою, різнобічними інтересами й знаннями. А  са
ме «глибокої інтелектуальної означеності» багатьом по
етам, на його думку, й бракує. Тим-то критикові «не па
сує роль старателя, що, блукаючи поетичними пусте
лями, вимиває кілька піщинок, які тільки на колір 
здаються щирим золотом». Сам же В. Стус шукає в тво
рах представників «нової хвилі» розумної рівноваги між 
інтелектуальністю й образністю (зокрема т. зв. поетич
ною умовністю); обстоюючи «синтезну властивість по
е з ії», вважає, що чимало тут залежить від контексту, 
«л ін ії внутрішнього розвитку поетичної думки», вміння
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убезпечити себе від неорганічності. Новому естетичному 
освоєнню дійсності, за В. Стусом, заважає задавнена 
традиція романтизму, яка є найвпливовішою в нашій 
літературі і ще й досі диктує свою естетику, що по
лягає у тяжінні до героїки, формальної надмірності, 
прагненні до гіпертрофованої поетичної умовності, яка 
часто межує з фальшивістю. Тільки зваживши на ці 
складові інтерпретації художнього твору, збагатившись 
кращим досвідом літератур світу, можна, на думку 
автора, «пильніш е роздивитися і власну національну 
ш колу». Наголос В. Стуса на власній «національній 
ш колі», по суті, й ставив українську літературу на 
рівень літератур світових.

А  Макаров у статті «Поет шукає сучасність» (ж. «Дніп
ро», 1966, № 3) намагається оцінити творчі пошу
ки І. Драча як автора збірки «Протуберанці серця» 
з «висоти» три-чотирирічних дискусій довкола природи 
його новаторства. «Гостро-сучасний і водночас яскраво 
національний» поет імпонує критикові своїм умінням 
досвід зовнішній синтезувати з досвідом внутрішнім, 
а чуттєве сприйняття світу поєднувати з категорія
ми сучасної філософії. В центрі уваги А . Макарова -  
проблема естетичного освоєння поетом нових реалій 
сучасності з усіма його плюсами й мінусами -  від уміння 
активно інтерпретувати сучасність у її  соціальних про
тиріччях, розкривати нові, ше не освоєні літературою 
конфлікти -  до нездоланних труднощів при утворенні 
науково-поетичних асоціацій. На полемічно сформульо
ване автором запитання: «Ч и  зумів поет злити воєдино 
новаторські тенденції з народними традиціями?» зна
ходимо досить переконливу, потверджену аналізом, від
повідь: поет, чиї кращі вірші синтетичні за своєю 
художньою структурою, переконливо продемонстрував 
«синтетичну силу свого таланту», примиривши минуле 
й теперішнє, народний і науково-філософський струмені 
своєї творчості.

«Гадки над першим ужинком» Г. Аврахова («Л іт . 
Україна», 1966, 11 бер.), не претендуючи на статус ре
цензії, полемічної одповіді чи статті з претензією на 
абсолютну істину, ні тим паче заключного слова в поле
міці, певною мірою все ж підсумовують всі ті дискусійні
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проблеми, що стояли на «порядку денному» обговорен
ня. Автор звертає увагу на те, що процеси, які відбуваю
ться в літературному житті, характеризуються не роз’ 
єднанням, а тяжінням до єдності, згуртованості; за 
наявності стильового й тематичного розмаїття спостері
гається в основному прагнення до оновлення, взаємозба
гачення, піднесення літературної творчості, а молодь 
при цьому вивіряє свій голос на старших. У  цьому кон
тексті яскраво вираженим є, на думку критика, пра
гнення говорити від імені цілком конкретного, а не аб
страктного, безликого літературного героя, чим певною 
мірою й пояснюється деяка декларативність у поезії.

Панораму 60-х рр., зокрема другої їх  половини, важ
ко уявити без критичного погляду І .  Дзю би, який досить 
продуктивно реалізовував своє право на об’ єктивність. 
Так, у статті «Хлю пни нам, море, свіжі лави», напи
саній спеціально для україномовного читача Польщ і 
(«Український календар», Варшава, 1966), у своєму 
прагненні хоч якоюсь мірою показати «розмах і харак
тер піднесення нашої поезії», автор вводить у контекст 
українського шістдесятництва й «наймолодше поколін
н я », яке прийшло вслід за «новою генерацією», назива
ючи імена Г. Кириченка, Б. Нечерди, Б. Мамайсура,
В. Підпалого, І. Ж иленко. До них же долучає й пізніше 
поетичне поповнення, репрезентоване іменами І. Калин- 
ця, М. Холодного, Р. Лубківського, П. Мовчана, Л . Скир- 
ди, С. Йовенко та інших, і ще «найсвіж іш их» -  В. Го- 
лобородька, Г. Тименка, творчості кожного даючи при 
цьому коротку влучну характеристику. Власне, автор 
пропонує градацію літературного покоління шістдесят
ників, яке не обмежується у нього кількома іменами, 
окреслює більш широкі параметри цього явища, вказу
ючи, по суті, на його резонансність (цю свою «в ід 
критість» у  тлумаченні українського шістдесятництва 
І. Дзюба потвердить й пізнішими своїми публікаціями, 
поступово увиразнюючи свій конструктивний погляд).

В українській поезії, яка доти активно художньо 
освоювала тему села, з приходом «свіжих си л», за 
І. Дзюбою, більше місця відвойовує собі «духовний світ, 
характер уявлень і спосіб мислення, образно-асоціатив
ний лад „міської*4 молодої людини, „м іське“ ж иття». Са-
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ме це й «працює» на забезпечення «ідейного повнокро
в’я, духовно-психічної повноти» поезії, а відтак і розши
рює реальні межі її «влади» над читачем. І. Дзюба 
звертає увагу на те, що молода поезія розвивається під 
знаком «глобалізм у» (чи «соборності»), оскільки молоді 
неофіти намагаються бути речниками українського жит
тя взагалі, а не окремих його «парафій».

Певною мірою підсумовувала (на всесоюзному рів
ні) дискусійні моменти кількарічних обговорень стаття
В. Дончика  «Фронт досліджень» (ж. «Дружба народов», 
1969, № 1). Починаючи «від початку», а саме -  від твор
чого дебюту прозаїків, автор розмірковує про його вплив 
на весь літературний процес та на долю самого письмен
ника, особистість якого, на переконання автора, потре
бує серйозного до себе ставлення та поваги, здатності 
критика його найперше зрозуміти, а вже затим -  суди
ти. Оскільки ґрунтовних і вдумливих критичних статей 
авторів старшого й середнього віку так і не з ’явилося, 
молоді мусять бути самі для себе і суддею, і вчи
телем -  із неминучою при цьому однобокістю оцінок і 
критеріїв. Тим-то якісь важливі явища літпроцесу опи
няються поза «обліком ». Автор висловлює думку, що 
роль письменників-шістдесятників полягає у пожвавлен
ні психоаналітичних тенденцій в нашій прозі, зміцненні 
в ній позицій психологізму, збагаченні лексичного багат
ства української мови, увиразненні національної само
бутності української літератури, а також у самому під
ході літературної критики до творчої індивідуальності. 
Саме творчі пошуки Є. Гуцала, В. Дрозда, Вал. Ш евчу
ка, забезпечуючи еволюційний розвиток прозових жан
рів, засвідчили, що їхн і дебюти були невипадковими. 
Даючи портретні і жанрово-стильові характеристики 
цим прозаїкам, критик зазначає, що силою свого психо
логічного впливу на читача сама їхня проза побиває ті 
закиди, які звучали на їхню адресу, а нерідко й сама 
виховує свого читача. Проте критика, на думку В. Дон
чика, не зуміла увиразнити уявлення про їхн і худож
ньо-стильові пошуки, тим-то він сам намагається за
повнити цю прогалину вже з «висоти» майже десятиріч
ного доробку цих молодих авторів.
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Прикметно, що проза молодих прозаїків дає підстави 
авторові говорити про народність, національний харак
тер у літературі, художнє вираження національно-са
мобутнього світосприймання, поглиблення історизму, 
посилену увагу до національної виразності рідної літера
тури -  те, що було актуальним для тодішнього українсь
кого суспільства.

Ц ілий масив літературно-критичних публікацій сто
сувався розвитку молодої прози, зокрема новелістики, 
яка на початку 60-х рр. домінувала з-поміж усіх інших 
жанрів. Так, уже стаття Є. Сверстюка 1962-го «П робле
ми молодої прози» (ж. «Зм іна», 1962, № 12) містила роз
важливий аналіз психологічної складової новонародже
ної прози, зокрема Є. Гуцала, В. Дрозда й Вал. Шевчука, 
в основі якого -  високі вимоги до використання худож
ньо-образної системи жанру, адже, на переконання авто
ра, нариси-романи не порушують глибоких проблем, а 
пропонують їх  підробку, «...суперечка триває: розви
ток -  це боротьба протилежностей... Поле цієї бороть
би — творчість» — цю думку Є. Сверстюка потвердили й 
інші дискутанти. Подібні проблеми порушувались і на 
сторінках всесоюзної періодики: слово було надано Гр. Тю
тюннику («В ели к і проблеми малого жанру. Українське 
оповідання сьогодні», «Лит. газета», 1968, № 16) та 
Є. Гуцалу («Н ов і імена на карті прози. Замітки про мо
лодих українських оповідачів», ж. «Дружба народов»,
1968, № 2). Так, останній звертає увагу на те, що досі за
мало уваги приділялося оповіданню, в «центрі якого не 
ефектна ситуація, а живий характер», і переконує по
збутися недовіри до оповідання безсюжетного. Наголо
шуючи на тому, що оповідання як жанр переживає небу
вале піднесення, Є. Гуцало зазначає: «...якщо зараз ми 
маємо прихильників суворого реалістичного письма й 
письма романтичного, то в цьому стильовому розмаїтті 
не слабість, а сильний бік нашої прози» і звертає увагу 
на те, що кожен із названих ним українських новелістів 
не тільки має своє власне обличчя, прагне виразити не 
тільки себе, а й, передусім, виразити свій час.

«Очевидно, коли висловлена хоч одна діалектична 
думка, то можна вважати, що дискусія справді почала
ся» -  такими міркуваннями розпочинає М . Малиновсь-
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ка 1 свою статтю «Реалізм  у наступі» («Л іт . Україна»,
1969, 7 січ.), оскільки, на її  переконання, дискусія -  це 
необхідність «драматичного» зіткнення різних поглядів. 
Саме на цій підставі опонує вона критикам, які репрезен
тують той напрямок полеміки, що обстоює необхідність 
поглиблення реалізму в прозі. Йдеться, зокрема, про 
статті А . Янченка «Два „підходи" до дійсності», А . Х о 
рунжого «Найскладніша реальність -  людина» та В. До- 
бровольського «За найвимогливішими критеріями» та 
ін. Авторка, зокрема, іронізує з того пафосу, з яким
А . Хорунжий «виводить» причетність молодих прозаїків 
до естетичної основи західноєвропейських «антирома- 
н ів»: «Невже Григір Тютюнник, Євген Гуцало, Григорій 
Колісник творять в антижанрі антироману?». Спросту
вавши це фактом їхньої «старомодності», що легко дово
диться «реальністю життєвих конфліктів, зокрема пово
єнного села», М. Малиновська не відкидає окремих не
доліків, що зводяться до нерозуміння «діалектичної 
єдності суперечностей»; проте, «чужорідних форм» у л і 
тературу вони не несуть, бо, зрештою, «виходять з того 
ж реалізму», продовжуючи кращі класичні традиції 
української прози. «Н е все те формалізм, що шукання, 
також не все те екзистенціалізм, що про смерть» -  резо
нно іронізує М. Малиновська, актуалізуючи фактично 
проблему смислового наповнення понять, що ними жон
глює критика. На її думку, реалізм (як органічне про
довження реалістичних традицій) -  не ангел-охоронець 
сірятини, а життя вище за метод як художній еквіва
лент життя суспільства. Інша річ, із позицій якого ідеа
лу  зображувати цю дійсність. Саме проблема ідеалу, на 
переконання авторки, -  чи не найчільніша ідеологічна 
та естетична проблема часу. М. Малиновська обстоює 
синтез нового змісту й нової форми, вважаючи, що 
шукання у формі теж можуть сприяти більш  повному 
розкриттю дійсності. Тим-то, заперечуючи патетичний 
романтизм, дає право на життя умовним формам, якщо 
вони «працюють» на концепцію твору.

1 На той час уже авторка цікавих полемічних книжок «Синтез 
важкої води. Новела одного року» (К .: Радянський письменник, 1967) 
та «Любов до життя. Нотатки критика» (К .: Вид-во художньої 
літератури «Дніпро», 1968).
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Літературні новації в Україні та дискусії 60-х рр. 
довкола них викликали великий резонанс і на еміграції. 
Так, Б. Кравців у  статті «Народження нового (Про мо
дерну поезію й прозу в Укра їн і)», вміщеній у першому 
числі збірника «Слово. Література. Мистецтво. Крити
ка. Мемуари. Документи» (Нью-Йорк, Об’єднання укра
їнських письменників в Екзилі, 1962), подає літературні 
портрети найгучніших літературних неофітів в контек
сті літературної ситуації України та в загальному союз
ному літературному просторі.

Цю загальну панораму літературного життя допов
нює О. Зінкевич у статті «М олода проза в Україні 
(Поети-«шестидесятники», їхн і проблеми і старше по
коління)» (ж. «Смолоскип», 1962, бер.- квіт.), досить 
конкретний у своїх висловлюваннях. Вводячи свої м ір
кування в ідеологічний контекст, автор, зокрема, від
разу недвозначно заявляє, що нова генерація «каже 
відважне слово партійним політрукам і цензорам», а яр
лики, які навішують на молодих, дорівнюють модерно
му означенню «українського буржуазного націоналіз
м у». У  коло письменників нової генерації автор вводить, 
окрім тих, чиї імена вже викликали таке збурення, й 
імена Т. Коломієць, М. Клименка, М. Сома, Н. Приходь- 
ко, В. Бондаря, В. Лучука, Ю. Петренка, О. Стриженю- 
ка та «небагатьох інш их», які ще «не зум іли вирватися 
з пересічности». Найяскравішою з-поміж них постаттю 
вважає Л . Костенко, в якій дехто в Україні вбачає «нову 
Лесю Українку», а на еміграції -  «Олену Т ел ігу ». О. Зін
кевич не уникає всесоюзного контексту, оскільки наго
лошує на тому, що шістдесятники прийшли в літературу 
за складних обставин — розвінчання культу особи Сталі
на й повернення замовчуваних доти імен, а їхній бунт є 
бунтом «проти минулого і проти неясного і загадкового 
сучасного».

Особливою ґрунтовністю вирізняється розділ «Ш ести
десятники» у книжці І.  Кошелівця «Сучасна література 
в У Р С Р » (Мюнхен: Пролог, 1964), ім ’я якого по праву 
пов’язується з актуалізацією творчості та «обороною» 
цієї літературної генерації. Наймолодшому, четверто
му -  за власного класифікацією автора -  поколінню, яко
му дали назву «шестидесятники», був підготовлений
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ґрунт, на переконання дослідника, кількома роками де- 
сталінізації, а тому сама проблема літературної молоді 
«виходить за межі самої тільки літератури, виростаючи 
з загального духовного клім ату». Більше того, автор роз
суває межі цього явища, пов’язуючи його з певними 
процесами заперечення минулого способу життя на За
ході. Однак радянська людина, за І. Кошелівцем, має 
свої особливі причини для «конф лікту» з батьками, які 
жили й творили в часи Сталіна, і його причину дослід
ник бачить не в політичній, а в суто психологічній пло
щині, бо старші відчувають потребу «щ ось виправдати в 
тому минулому», тому й ставлення їхнє до того минуло
го є іншим, ніж у  молодих. Оскільки старшим було не 
під силу «впоратися з важким вантажем минулого», му
сила з ’явитися молода генерація, чільним представни
кам якої автоо дає розлогі характеристики.

Вступивши у полеміку з критиками Радянської Укра
їни, І. Кошелівець, по суті, деполітизує поезію шіст
десятників, зокрема Л . Костенко, І. Драча. Він зазначає:

Прикладати до поезії Драча суто політичні мірки, як це 
роблять радянські критики, вишукуючи, що в нього від
повідає «л ін ії» й що відхиляється від неї, -  значить ков
зати по поверхні, не розуміючи суті.

Чітко спостерігши атмосферу моменту як «кон ’юнк
туру нової ресталінізації», він діагностує це як спробу 
«літературного примітиву», скориставшись сприятливи
ми обставинами, «вбити справжній та ла н т »-щ о б  «за 
безпечити собі й далі провідне місце в літературі».

II. ...А методи?
Прикметно, що з дискусії в українській періодиці 

про творчість письменників-шістдесятників вилонила- 
ся, по суті, окрема дискусія, яку можна умовно означи
ти як «критика критики», — про ті методи критичного 
аналізу, до яких звертаються автори публікацій, оціню
ючи творчість письменників. Її ефективність та перспек
тивність певною мірою можна було оцінити вже за к іль 
ка років, про що й написав згодом М. Ільницький:
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Творчі дискусії є однією з найприкметніших ознак 
сучасної критики. В дискусіях та суперечках, як рід
ко в чому, виявляються і спільність, і розбіжність ду
мок, уподобань. Дискусії допомагають і читачеві, і кри
тикові скласти правдиві висновки, вивірити свої смаки 
(М. Ільницький «Від спостережень -  до узагальнень», 
«Л іт . Україна», 1965, 3 серп.).

Поштовх обговоренню питань, пов’язаних із проблем
ним полем української критики, дала, власне, стаття 
Й. Кисельова «Орієнтація на панегірик», опублікована в 
«Літературній газеті» (1961, 4 квіт.). Це була реакція 
критика на статтю «Про талановите — талановито», яку 
перед тим, 21 березня, вмістила ця ж газета. Свій контр
аргумент — писати треба й про бездарне, але також та
лановито -  Й. Кисельов висновує на засадах принципо
вості, згідно з якими критика «повинна серйозно дбати 
про етичне та естетичне начало літератури», і пере
водить проблему у площину художньої майстерності 
взагалі. А  це можливо за умови, коли її  саму пере
стануть вважати обслуговуючим арсеналом, чимось дру
горядним, допоміжним. «Дальтонізм щодо критики», 
зневажливе до неї ставлення призводять до того, що 
критики переходять у прозу або ж «шукають спокою 
в архівній тиш і». З цього випливає й увесь комплекс 
порушених автором питань: професійна алілуйщина, 
кон’юнктурщина, псевдонауковість, невимогливість при 
вступі до Спілки письменників України.

Аналізуючи помітні праці, в яких критика звертаєть
ся до естетичної складової творчості, Й. Кисельов, зо
крема, зауважує:

Тверезі погляди, одвертість оцінки зустрічаємо і в кри
тичних виступах І. Світличного, якому також близький 
пафос пізнання і пояснення мистецьких сторін худож
нього твору. Статті І. Світличного про поезію моло
дих -  щирі і пристрасні, багаті на гострі і слушні заува
ження.

Власне, саме з цієї статті бере початок і розмова про 
«критику всередині критики» — про публічні виступи 
тих, кого було названо шістдесятниками й чия творчість 
привертала особливу увагу, оскільки часто дисонувала з 
позицією старших представників критичного цеху. На
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далі, зі зміною суспільної погоди, ця розмова також 
набирає ознак дискусії, в якій, за умови приморозків, 
виявляються ознаки подальшої вульгарної соціологізації 
літературно-художньої критики.

Особливу полеміку викликала тоді стаття В. Стуса 
«Най будем щ ирі!..», на яку відгукнулися І. Зуб («О бр ії 
критика», «Л іт . Україна», 1965, 29 черв.), М. Логви- 
ненко («Традиція і ерудиція», «Л іт . Україна», 1965, 
20 лип.), М. Ільницький («В ід  спостережень — до узага
льнень», «Л іт . Україна», 1965, 3 серп.) — останній, роз
ставляючи крапки над « і »  у закидах своїх попередників, 
зазначає, що В. Стус розширює рамки, «у  які вкладала
ся межа естетичного», так само до його переваг відно
сить розгляд різних аспектів інтелектуальності поезії, 
міркування щодо синтезування у ній ліричного, епічно
го й драматичного елементів тощо.

Широкий резонанс мали у ті роки, зокрема, критичні 
виступи М. Малиновської (пізніше узагальнені в літера
турно-критичних книжках «Синтез важкої води. Новела 
одного року» та «Любов до життя. Нотатки крити
к а » )-р ід к о  в якій статті не згадувалося її ім ’я. На ви
клик М. Малиновської «Поете, захищайся!» поет «в ід
ступив, не вступаючи в герць», а сама М. Малиновська 
здобула собі ім ’я принципового й оригінального крити
ка, не втративши свого «оригінального стилю» і в аналі
тичних статтях, писав М. Ільницький («В ід  спостере
ж ен ь—до узагальнень»). На цій підставі М. Ільницький 
робить висновок, що в критиці бажаний і можливий 
«оригінальний стиль», оскільки критика тяжіє не лише 
до науки (як частина літературознавства), а й до мистец
тва — як один із його жанрів (щоправда, на переконання 
автора, у літературознавстві в складній ієрархії «від спо
стережень до узагальнень», груп та підгруп місця за 
критикою ще не визначили).

Проблема майстерності, зокрема майстерності літера
турних критиків, що оприявили свої матеріали поперед
нього року на сторінках журналу «Ж овтень» (п ізні
ш е -  «Д зв ін ») також у полі зору В. Іванисенка, автора 
статті «Майстерність аналізу», опублікованій 28 березня 
1961 р. також у «Літературній газеті». У  центрі ува
ги опинилися публікації І. Бацули «І . Франко про
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специфіку літературної критики» та М. Равлюка «Соціа
лістичний реалізм і літературна критика». Автор газет
ної статті закидає своїм колегам невисокий рівень «ідей
но-художнього аналізу творів» у статтях і рецензіях, 
відсутність чіткої позиції, визначеності естетичних кри
теріїв та наступального пафосу. Зазначивши, що в жур
налі «Ж овтень» встановився тип «так званої описової 
статті й рецензії», що є результатом штучного розподілу 
творів на «складові частини», В. Іванисенко ділиться 
своїми спостереженнями: більш ість авторів «підміню
ють поняття художніх ідей загальнополітичними й фі
лософськими ідеями, а поняття художнього змісту — 
предметом зображення», ігноруючи художнє втілення 
теми. Саме таку позицію відносить він до «залишків ву- 
льгарно-соціологічних прийомів», що існували в крити
ці до недавнього часу, наголошуючи при цьому, що на
ша критика успішно відстоює і стверджує метод соціаліс
тичного реалізму в літературі, сама не «користуючись» 
цим методом. В. Іванисенко виступає проти позиції 
М. Равлюка, а запропонований ним «зразок бездумного 
схоластичного підходу до рішення серйозних питань», 
що вилився у тезу, згідно з якою «методом нашої крити
ки є соціалістичний реалізм », спростовує доведенням 
розмежування характеру наукового й художнього мето
ду. Вітаючи літературознавців та критиків, які тяжіють 
до т. зв. ф ілологічного аналізу, автор при цьому застері
гає проти «музейності» у цьому жанрі, стандартності 
критичного мислення й випадковості оцінок.

Над проблемами поточної критики продовжує м ірку
вати Л. Коваленко у статті «Критик -  кустар?», опублі
кованій у цій же газеті 16 травня того ж року. Однак він 
заакцентовується не стільки на ф ілологічних премудро- 
щах та естетичних критеріях цього процесу, скільки на 
самій організації праці, вважаючи її невпорядкованість 
одним із «головних гальм » як ідейної озброєності, так і 
професійної кваліфікованості. Йдеться, власне, про ви
вчення критиками самого життя: автор виступає проти 
«кабінетного стилю » літературної критики, коли на 
«студіювання дійсності» у її представників залишають
ся ніч та час профвідпустки, оскільки кожен із них має 
свою безпосередню роботу (залежний від неї), й озвучує
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думку про потребу професійних критиків, яких ніхто не 
вчить специфіці жанру.

Обстоюючи тезу, згідно з якою найвищий критерій 
знання — саме життя, Л . Коваленко пропонує плановий 
підхід до організації процесу: поліпшити роботу аспіран
тур» редакцій газет та журналів, проводити відповідні 
семінари в СПУ, а головне -  змінити характер плануван
ня літературознавчих досліджень у вузах і наукових 
установах та критичних виступів, «р ізко повернувши їх 
обличчям до сучасності», а значить, практикувати твор
чі відрядження майстрів «рухомої естетики» на заводи, 
в колгоспи та на будови, річні огляди за жанрами тощо. 
Такий соціологічний підхід до критики уже на початку 
60-х засвідчував поділ дискутантів на прихильників до
мінування естетичних засад у літературно-критичній д і
яльності та апологетів т. зв. «правди ж иття», ця тенден
ція гостро виявилася пізніше, коли літературний процес 
в Україні було загнано в рамки панівної ідеології.

Л . Коваленко зауважує:

Створилося «діалектичне» протиріччя: літературознав
ча школа абсолютно необхідна для критика; а водночас 
вона в багатьох відношеннях і якось шкодить йому, бо 
орієнтує (в силу традицій) -  і щодо об’єктів досліджен
ня, і щодо стильових розв’язань, -  на минуле, на «чис
те» літературознавство, а не на активну участь у поточ
ному літературному процесі.

Автор апелює до почуття відповідальності критика, 
наголошуючи при цьому, що, власне, учасники дискусії 
не знають, яким шляхом удосконалювати стан критики 
в Україні, однак щиро закликає до його пошуку.

Стаття І. Світличного «Письменник і критик... А  чи
тач?» (1962; опубліковано 1990 р. в книжці «Серце для 
куль і для рим »), що є свого роду програмною для авто
ра, начебто узагальнює його думки, «розкидані» по сто
рінках попередніх публікацій з приводу того, якою насп
равді має бути літературно-художня критика. Заперечу
ючи її орієнтацію «головно на особу письменника», 
автор виступає проти того, що з «певної групи письмен
ників» створено, як він висловлюється, «своєрідну касту 
недоторканих», вбачаючи причину такої ситуації не т і
льки в амбітності й неадекватності самооцінки поетів і

.
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прозаїків, а й у перестраховуванні й небажанні псувати 
стосунки самими працівниками видавництв, редакцій 
часописів. Дуже слушно й, мабуть, першим вказував він 
і на проблему спекулювання авторитетами, що не робить 
честі жодній літературі. Про ті задавнені й непроми- 
нальні «больові точки» літературно-критичної ситуації 
І. Світличний завжди писав прямо, чесно й відкрито, 
як-от ще в одній із перших своїх статей -  «Своєрідні 
взаємофактори, або Висхідний кінець фантазії М. Рав- 
лю ка» (ж. «Прапор», 1959, № 5), що, звичайно, не до
давало йому прихильників. Однак цій л ін ії поведінки 
він залишався вірним протягом усього свого життя.

Власне, до дискурсу «критики критики» належить і 
стаття Л. Дмитерка «З  новою назвою -  до нових висот», 
опублікована 16 лютого 1962 р. у тій же газеті, яка щой
но з ініціативи і зусиллями редактора П. Загребельного 
змінила назву на «Літературна Україна», -  звідси й «за 
клична» назва самої статті. Однак пафос ї ї  не стільки 
стверджувальний, скільки заперечу вальний: адже тона
льність її, різка, роздратована, повчальна, спрямована 
проти критиків-шістдесятників, публікації яких уже 
привернули увагу читачів свіжим, неупередженим, не- 
заідеологізованим поглядом на літературний процес. 
Тим-то їхній поворот до естетичних критеріїв твору ви
кликав непримиренне неприйняття ревнителів ідеоло
гічного вектора у критиці. Піклуючись про виховання 
молоді в літературі як «важливій ділянці ідеологічного 
фронту», автор закликає до відповідальності газети у 
контексті критики кількох статей молодих неофітів.

Так, Л . Дмитерко висловлює позбавлені доказової 
аргументації закиди до статті І. Дзюби «Правда життя і 
манера художника: Нотатки про особливості творчого 
стилю роману М. Стельмаха „Правда і кривда1*» («Л іт . 
газета», 1962, 5, 9 січ.). Змайстрована в дусі огульної 
критики, у властивій авторові повчально-резонерській 
манері, підкріплена бравурною марксистсько-ленінсь
кою фразеологією та відповідними «програмними» цита
тами з творів Леніна та партійних документів, ця публі
кація «дає вказівки» редакції газети щодо ідеологічної 
чистоти редакційної політики.
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Звинувачення І. Дзюби в прихильності до об’єктивіст
ського, «ідеально» емпіричного відображення дійсності 
Є. Сверстюка («П сихологізм  нашої прози», ж. «В ітчиз
на», 1962, № 1) в абстрактному «психологізм і» пере
ростає у звинувачення в нечіткості «теоретичних по
зицій» (це поширюється й на деяких інших, не назва
них тут авторів ж. «В ітчизни»): під цим кутом зору 
оцінюю спроби молодих критиків обстоювати в літерату
рі художньо-естетичні, а не ідеологічні критерії.

«Ідеологічна інструкція» написання літературно-кри
тичних статей, публічно запропонована Л . Дмитерком 
як панацея від недоліків у цьому жанрі, у категоричній 
формі нагадує тим, хто наважився на власну незалежну 
думку щодо тих чи тих особливостей літературного про
цесу, що література «була, є і буде вірним помічником 
партії у будівництві комунізму», тим-то критикам не до
зволено «гудити величезні досягнення партії і народу».

Подібні випади зіграли свою злу  роль у тих зви
нуваченнях, що були висунуті шістдесятникам, зокрема 
и І. Дзюбі та Є. Сверстюку на судових процесах у  се
редині 60-х-70-ті рр.

Розширене засідання комісії критики СПУ (1963), ма
теріали якого було опубліковано на сторінках газети 
«Літературна Україна» (№  19), своєю чергою, спровоку
вало дискусійні розмови довкола проблем теорії літера
турної критики -  цьому теоретичному аспекту присвя
тив свій виступ І .  Дорошенко, порушивши низку на
сущних проблем. Зокрема, він наголосив, що важливою 
складовою теорії літературної критики є й теорія есте
тичного аналізу, до чого треба підходити з вивченням 
самої її історії. Б. Котляров постулював тезу: критична 
або літературознавча стаття має будуватися за принци
пом: життя, його проблеми, а вже потім твір (а не навпа
ки). С. Ш аховський  у своїх міркуваннях виходив із того, 
що літературна критика -  це мистецтво зі своїми теоре
тичними законами.

Повертаючись до проблем, порушених Л . Ковален
ком, можемо сказати, що пошуки ш ляхів удосконален
ня літературної критики не перестали бути актуальними 
й через кілька років, «...час розібратись, перевірити 
життям істинність [...] найоригінальніших відкриттів на
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ниві критики й літературознавства», — «зазвучав» голос 
/. Зуба у статті «Обрії критики» («Л іт . Україна», 1965, 
29 черв.), який, по суті, пропонує один із «рецептів» по
ліпшення цієї справи. Розглядаючи репрезентацію озна
ченого жанру на сторінках журналів «Дн іпро», «В іт 
чизна», «Ж овтень», «Прапор» у січні-травні 1965 р., 
обстоюючи фактично доцільність існування розмислової 
критики, яка би значно вигравала порівняно зі стаття
ми, де автори детерміновані сюжетом, конфліктом чи об
разами героїв, автор незрідка вступає у суперечку саме 
із представниками такої критики, звинувачуючи її авто
рів у «крайнощ ах». Із задекларованої автором позиції 
права захищати просту, «але не спрощену, не примітив
ну за змістом: прозору, „легку*1 за формою, але мудру» 
критику. Під «обстр іл» потрапляють статті Л . Сеника, 
Л . Новиченка, М. Малиновської, В. Ромашенка, зокрема 
й шістдесятників: «Най будем щ ирі!..» В. Стуса та 
«У  дивосвіті рідної хати» І. Дзюби та ін. Безапеляцій
ний заклик «розібратися» вилився в полеміку зі Стусом 
щодо насиченості поезії поняттям «поглибленої інтелек
туальності». У  статті Л . Сеника «П р о ло г- не еп ілог!..» 
з редакційною приміткою «Порядком обговорення» ува
гу автора привертає формулювання щодо теоретичного 
переінакшення положень естетики, яке інтерпретоване 
як «про національну форму літератури і про її націо
нальний зміст» — замість «національної за формою і 
соціалістичною за змістом».

У  підрозділі «Поезія і „штука для ш туки"» І. Зуб ана
лізує статті С. Тельнюка, М. Ярошкевича і, вказуючи на 
«слабкість критики» у з ’ясуванні «позитивного досвіду 
поезії», обстоює думку щодо малоперспективності «ш ту
ки для ш туки». При цьому й «позитивні програми» кри
тиків уявляються йому «як  штучно, апріорно зведені 
побудови, не зіперті на конкретний ґрунт фактів, літера
турних явищ ».

Визнаючи, що критика — «не поле одинаків», а сукуп
ність колективних зусиль, автор, проте, вирізняє ті пуб
лікації, в яких увиразнюються самостійні роздуми, по
вніше виявляється авторське «Я » .  Однією з таких публі
кацій і є «Постійність змінності» М. Малиновської 
(ж. «В ітчизна», 1965, № 5), однак і тут автор знаходить
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слабкі місця, ефектні протиставлення заради «красивої 
форми», закидаючи авторці, сильній «у  своїх негаціях», 
її непевність «у  виявленні справді поетичного, худож
нього, тобто в мистецтві аналізу».

За визначенням І. Зуба, чи «не найбільш заклопота
ний визначенням позитивного досвіду молодої поезії» 
І. Дзюба, який відійшов від оглядів прози і

зараз охочіше вихоплює з великого літературного проце
су ті чи ті осібні явища і неодмінно прямує до умовиво- 
дів [...], що стосуються літератури в цілому, культури, 
навіть духовних моментів у розвитку епох і всього люд
ства.

«Літературознавчо-філософський трактат» І. Дзюби з 
приводу перших кроків у поезії В. Голобородька викли
кає в автора прикрість своїми нестримними, як він вва
жає, розмірковуваннями про «дивосвіти рідної хати», 
що сягають обріїв світу довкола, самої епохи та «незахи
щеності» людської особистості перед цивілізацією, що 
дає йому нібито підстави закидати молодому критикові 
вихід на вселюдський масштаб проблеми й неврахуван- 
ня неоднаковості ідеалів «у  нашому поділеному на соціа
льн і таоори світі».

Власне, проблема естетичного для І. Зуба «розбива
ється» об слабкість соціального спрямування критики. 
Тим-то він шукає ґрунту (підрозділ статті має назву «М іц 
ність ґрунту і широчінь горизонтів критики») в питан
нях про ідейний зміст, «ідейні відкриття», пов’ язуючи 
ці питання з питаннями «ідейної спрямованості літера
тури», тоді як часто критик «йде від твору до твору на 
самих тільки естетичних або (ще частіше) емоційних ім 
пульсах, не завдаючи собі труду відповідати на головне, 
животрепетне питання: чим значний з ідейного, як і ес
тетичного погляду твір, в якому „стосунку" він з дійсніс
тю, з принципами партійності і народності». Таким чи
ном, нібито обстоювана автором потреба в інтелектуаль
ності й духовності критики зрештою цілеспрямовано 
зводиться до «ідейної повноти», «ідейно-теоретичної зрі
лості» критика, а відсутність цих рис у тих чи тих кри
тиків, по суті, переростає у звинувачення в відсутності 
активної громадянської позиції.
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Продовжена М . Ільницьким  розмова в статті «В ід 
спостережень -  до узагальнень» ( «Л іт . Україна», 1965,
З серп.) спрямовує увагу читача до того, що попри щедрі 
обжинки на ниві критики останнього часу вона все ж та
ки «більш е обіцяє, аніж дає», оскільки порушує лише 
певне й не досить широке коло проблем переважно в те
матичних оглядах, рідше вдаючись до узагальнень, «п ід 
які підводяться певні теоретичні положення». На думку 
автора, рідко коли зустрічаємо аналіз проблематики тво
ру в зв’язку з проблемами життя, широку теоретичну й 
мистецьку ерудицію — а саме це, переконує М. Ільниць
кий, дало би можливість «розглядати твір у широких зі
ставленнях на тлі сучасних досягнень і явищ братніх і 
зарубіжних літератур» або ж у контексті з досягнення
ми суміжних мистецтв -  музики, малярства, кіно. На 
цьому компаративістському спрямуванні подальшого роз
витку критики й базуються оптимістичні очікування 
автора, який тим часом відзначає критику поезії — як 
багатшу й цікавішу, аніж критику прози й драматургії. 
Однак, на його думку, розмова про критику триває, 
отож узагальнюючі висновки робити зарано.

М. Ільницький, зокрема, зазначає:

«Літературна Україна», що так часто останнім часом 
ставить над статтями рубрику «Суперечки», чинить 
добру справу. А ле треба подбати, щоб дискусійні матері
али не залишалися без відповіді і -  що особливо важли
во! -  щоб зростало не тільки коло учасників суперечок, 
але й розширювалося коло проблем, що їх автори по
рушують.

Власне, так воно й виявилося насправді: редакція 
газети (як і редакції окремих часописів) не шкодувала 
місця на своїх шпальтах для дискусійних публікацій, а 
самі дискутанти виявляли досить активну полемічність. 
За кілька років, 1969-го, В. Дончик, певним чином під
сумовуючи полеміку на сторінках періодики щодо жан
ру, що його вже кілька років поспіль «тероризує своєю 
увагою» критика (і цим жанром є сама критика!), запи
тує: що це -  випадковість чи проходження необхідного 
для кожного роду й жанру періоду самоусвідомлення? 
А  може, звичка до компанії? Чи якесь особливе, три
вожне становище в нашому стані? Однак попри ви
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словлений автором певний сумнів щодо «серйозності» 
коефіцієнту корисності цих полемічних виступів та 
заходів «критика критики» все ж виявила певні «больо
ві точки» рухомої естетики.

Продовженням розмови стала стаття С. Пінчука  
«Критиці -  високі критерії», надрукована в часописі
♦ Радянське літературознавство» (1966, № 7), автор якої 
обстоював думку, що немає й не повинно бути «якоїсь 
самостійної галузі (літературознавства чи самої літера
тури, як дехто думає) критики критики», оскільки «к о 
жен критик має бути критиком літератури». І .  Мотор- 
нюк же вважає, що С. Пінчук заперечує теорію критики 
й спростовує саму ідею «критики критики».

Певне пожвавлення в дискусію внесло чергове засі
дання комісії критики і теорії літератури, яке відбулося 
в СПУ 1967 р. (див. матеріали газети «Л іт . Україна», 
№ 27) і де виступив із доповіддю «Поговоримо відвер
то...» І .  Дзеверін. Означені ним «вузли » проблем, як-то: 
що таке проблемність; співмірність соціального й есте
тичного; виміри теоретичної культури, критика без кри
тики; аспекти стилю, як і проблеми, порушені в публі
каціях, викликали жваве обговорення.

«Ч и  ж такою має бути критика?» -  запитує С. Тель- 
нюк в огляді журнальних публікацій, вміщеному в 
♦Літературній Україн і» (1967, 3 жовт.), апелюючи до 
відсутності аргументації їхн іх авторів. Дискутант звер
тає увагу на те, що критики уникають вживання самого 
жанрового означення «рецензія», замінюючи його сло
вами «Роздуми над прочитаним» (ж. «П рапор»), «Н о 
татки на полях» (ж. «Радуга »), «Думки з приводу» 
(ж . «Ж овтень»). Сучасна пересічна рецензія вибудову
ється за схемою, яка завершується сакраментальним
♦ Проте, незважаючи...» —за ним вбачає «замаскований 
панегірик». Автор підтримує думку Л . Сеника, що пере
січна критика все більше перетворюється на ♦гібрид 
статистики з публіцистикою» й наголошує, що критика 
мусить «показувати правдиву вартість того чи іншого 
літературного твору, показувати, а не голослівно де
кларувати це*. Біда, на думку С. Тельнюка, не тільки в 
тому, що подібні пересічні рецензії спрощують, приміти
візують поезію й прозу, а ще й у тім, що виконують най-
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реакційнішу, найбільш гальмівну роль у розвиткові 
літературного процесу, привчаючи до невимогливості. 
Поділяючи рецензії на рецензії-панегірики, рецензії- 
звіти, рецензії-конспекти, рецензії-гасла, автор пояснює 
це тим, що в критиці мало натхнення, а відтак робить 
відповідні висновки: по-перше, критика повинна бу
ти критикою, «тобто мистецтвом», а не ремісництвом, 
по-друге, мусить бути критикою, тобто «мати критерії 
на рівні в іку», по-третє, має бути критикою, тобто «бути 
реалістичною».

На думку Л. Сеника («Ф орм и і принципи д іалогу», 
«Л іт . Україна», 1967, 22 вер.), критика успішно перебо
рює вузько-практичний погляд на літературу, який при 
розгляді художніх, естетичних явищ зазвичай призво
див до вульгарного соціологізму. Так само автор вважає 
анахронізмом відводити критиці роль тлумача художніх 
творів. Позитивно відгукуючись про статті М. Ільниць- 
кого з їх  художнім, естетичним проникненням поезії в 
життя, умінням автора залучати до аналізу твору й до
сягнення суміжних мистецтв, Л . Сеник наголошує, що 
критик має «здійснювати своє покликання», а форма й 
зміст матеріалів, як і періодичність їх  появи, також є 
показником критичного рівня. Аналіз журнальних пуб
лікацій, де, на його думку, переважає історико-літе- 
ратурний підхід, дає підстави зробити висновок, згідно 
з яким «наша критика ще не перекрила вершин до
жовтневої прогресивної критики» -  тоді як перед нею 
«необмежене поле». На цьому полі діалогу між крити
ком і письменником автор відводить місце не тільки для 
естетики, а й для суспільно-громадських проблем, про
понуючи апелювати до «небайдужості громадськості» 
(свою позицію підкріплює спогадом, як І. Франко захис
тив своє кредо, полемізуючи з М. Вороним). На йо
го думку, нерозробленість теорії, жанрова обмеженість 
особливо відчутні, коли йдеться про «саму критику як 
об’ єкт критики».

Власне, і після кількарічної полеміки питання зали
шається відкритим: «Якою  повинна бути критика? Есте
тичною? Науковою? Звідси -  висновує свій сумнів П. Се
ник, -  що таке критика -  наука чи художня творчість?». 
Ця нез’ясованість самої природи критики не заважає
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Г. Аврахову, авторові статті «Проза крізь призму крити
ки» («Л іт . Україна», 1968, 10 груд.), порушувати про
блему її ефективності, яка, на його переконання, поля
гає у відвазі критика сказати «всю правду». Саме через 
схильність критики до «прямолінійного анотування, ви
ставляння балів за твір» замість всебічного аналізу не 
здобув належного поцінування роман Р. Андріяшика 
«Лю ди зі страху» — одна з кількох найпомітніших л і 
тературних з ’яв нашої прози останніх літ. Цю прогали
ну й намагається заповнити автор, кваліфікуючи цей 
твір як твір «незвичайної структури, виповнений глибо
кими думками, інтелектуальний у щонайкращому розу
мінні цього поняття», що вимагає від критики вчиту- 
вання, зустрічної вдумливої напруги, тим часом як його 
міряють «на аршин» звичайного побутопису вузької 
проблеми. Тим-то Г. Аврахов, вражений тим, що навіть 
три роки виявилося замало, аби роман став предметом 
серйозних студій, закидає тим, хто докоряє письмен
никові за відсутність сюжетної плавності, надмірне за
хоплення цитатами з творів древніх філософів тощо 
(див. ж. «Ж овтень», 1966, № 7). На прикрість автора, не 
відбулося розмови і з приводу інших творів, зокрема ро
ману М. Рудя «З  матір’ю на самоті» чи С. Жураховича 
«Нам тоді було по двадцять».

На початку 1968 р. критики зібралися на чергову 
свою нараду -  цього разу у Львові (звіт про неї опубліко
вано на шпальтах «Л іт . України», № 10). Доповідь 
Г. Сивоконя, співдоповіді С. Трофимука, Л . Сеника, 
І. Дорошенка доповнило чи не півтора десятка висту
пів письменників і критиків, в яких прозвучали закиди 
як щодо поточної літературної критики, так і окремих 
літературознавчих і критичних праць, де попри все 
переважала риторика, що її  можна узагальнити як 
«високе покликання критики». Різнотемні міркуван
ня підсумував Л . Новиченко, зазначивши, що «л іт е 
ратурна критика, як і мистецтво взагалі, має висо
ку й почесну місію -  формувати суспільну свідомість», 
оскільки критик, як і письменник, творець «ідейно- 
виховних цінностей».

Далі у розгортанні критичного дискурсу вирізняється 
1970-й рік, що його І. Моторнюк окреслює як «етич
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но-правовий», оскільки в дискусіях превалює думка: 
«Критик має право судити творчість письменника», але 
має убезпечити себе від того, аби «тінь закиду на адресу 
творчості падала на саму особу письменника». Це — по
зиція Д. Павличка, висловлена ним у репліці «Пізнання 
поета чи критика?» на статтю О. Никанорової «П ізнан
ня себе» (ж. «В ітчизна», № 3) -  так розгортається етич
ний дискурс дискусії «критики критики», підхопленої, 
зокрема, і Л . Дмитерком у статті «Про експозиції та ети
ку» («Л іт . Україна», № 40).

Низку риторичних запитань («Ч и  ж такою має бу
ти критика?»; «К ом у й навіщо потрібна критика?»; 
«Ч и  стане снаги?»), актуалізованих дискусією, допо
внює суголосними запитаннями В. Дончик  у статті 
«Проблеми, шукання, втрати» («Л іт . Україна», 1969, 
27 черв.). А  головне, автор формулює засадниче для 
критичного дискурсу того часу, означене ним як смуга 
«критики критики», запитання: випадковим чи необ
хідним для «кожного роду й жанру» є «період само
усвідомлення»? Автор розглядає проблеми критики у 
площині прозових набутків української літератури, які 
попри те, що не всі твори останніх років можна назвати 
видатними, усе ж дають привід уявити авторові не одну 
цікаву й серйозну проблемну чи оглядову статтю, на
писану на їх  матеріалі. На основі цих ймовірностей 
висновує ще одне посутнє запитання: «Щ о  таке сьогодні 
проза й куди ми йдемо?». Його власна відповідь ле- 
житьу площині активізації морально-етичних проблем 
з початком 60-х рр., коли «дух проблемності» цілком 
увійшов у літературу. Ц іла  низка претензій до критич
них публікацій, де не знаходять вирізнення ні експери
ментальне новаторство П. Загребельного та В. Земляка, 
ні, зрештою, творчі пошуки молодшого покоління, пе
реводиться критиком у сферу конструктивних спосте
режень. Так, він привертає увагу читача до творчості 
Є. Гуцала, творчість якого, на його думку, стає соціаль- 
нішою, так само й до В. Дрозда, який також помітно 
прогресує. Попри те публікації останніх років «майже 
не донесли до нас усієї атмосфери внутрішнього зростан
ня, яка протягом цього часу панувала у стані молодої 
прози шістдесятників (прикладом безперечно зразко-
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вої є стаття А . Макарова про І. Драча в «Л іт . Україн і», 
тоді як публікація К. Фролової «Головний калібр» у 
ж. «В ітчизна», 1968, № 3 не задовольняє рівнем аналі
зу поетичної творчості). Автор також звертає увагу 
на стиль літературно-критичних публікацій (зокрема
С. Тельнюка, А . Макарова, Й. Кисельова, М. Малиновсь
кої з її свого роду «культом  стилю» та ін.).

Вже в одній із наступних публікацій («Прагнучи роз
витку», «Л іт . Україна», 1969, 27 черв.) В. Дончик загос
трює проблеми громадянської позиції, відповідальності 
критики, яка вивчає літературу боязко, хіба «у  першому 
наближенні», віддає перевагу змістотворним чинникам, 
відриваючи зміст від форми — попри те навіть, що виріз
няє її  тенденцію підтримувати увагу письменників до 
національних літератур і фольклорного досвіду. Якщо ж 
брати для прикладу твори лише молодих письменників, 
як-от Р. Андріяшика, Є. Гуцала, В. Дрозда, Р. Іва- 
ничука, Гр. Тютюнника, Б. Харчука, Вал. Шевчука,
В. Маняка, то й того досить, зазначає автор, аби побачи
ти «величезну різноманітність незвичних, своєрідних, 
складних і суперечливих „версій*4 та „варіантів** у ху
дожньому розв’язанні проблем літературного героя й 
авторського ідеалу, автономної сили життєвої матерії 
й авторської концепції, тонкого поєднання соціальності 
й психологічного та драматичного».

Поділяючи критику на передовий ешелон професій
ної критики й ешелон другого порядку — повсякденного 
поточного рецензування, автор застерігає першу від «го 
лих абстрактних теоретизувань», від висновків, здобу
тих лише логічним шляхом, не зіпертих на живу й роз
маїту практику літератур різних народів.

Свій запитальний стиль, завважений нами щодо теми 
«критики критики», В. Дончик розпросторює до літе
ратури загалом: чому тема національної самобутності, 
осягнення народного характеру й народного ідеалу ви
ступила на перший план в усіх літературах? Чи не мо
да це, запитує автор, спричинена самою критикою? 
Чи, може, чинники глибші й значніші? До них критик 
відносить тенденцію самої літератури до «усвідомленого 
історизму художнього мислення, вистеження зв’язків 
часів» тощо.
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Відштовхуючись від розмови, що відбулася на розши
реному засіданні комісії критики СПУ (1963), І. Мотор- 
нюк («Критика: проблеми майстерності», ж. «Ж овтень»,
1970, № 10) коментує різні думки своїх колег, шукаючи 
в них «раціонального зерна». Зосереджуючись на питан
нях теорії критики (із  застереженням: якщо така теорія 
взагалі може бути), він формулює сакраментальне запи
тання: але чи можна підмінити теорію літератури есте
тикою? Відповідь майже однозначна: певно, що ні. Те ж 
саме, на думку І. Моторнюка, і з теорією критики: на
вряд чи можна підмінити її теорією літератури, а тим 
більше -  естетикою. При цьому для нього немає принци
пової різниці, де розглядати теорію критики: окремо чи 
в загальній теорії літератури, оскільки остання теж ви
кликає низку запитань.

Порушуючи проблему ефективності подібних диску
сій, автор скептично зауважує:

А  ці, як і десятки інших питань, уже давно з ’ясовані те
оретично і проілюстровані у багатьох майстерних при
кладах практично. І чи не тому наші численні дискусії 
про критику так ні до чого й не приводять, що в них об
говорюються питання, які давно вже стали банальни
ми,

і дискутанти це добре розуміють. Критика, по су
ті, з ’ясовує банальні речі: на що критик має право, 
на що ні, як письменник повинен сприймати критику, 
а як не повинен. І. Моторнюк пропонує, щоб на питан
ня, чи є і чи повинна бути самостійна галузь (літературо
знавства чи самої літератури) -  критика критики -  від
повідає сама практика. Незаперечне одне: критика кри
тики була і буде. Щодо теорії критики, в якій, за 
І. Дорошенком, склалося б уявлення про «ц ілісний 
процес розвитку критичної думки», то тут автор додає 
до схвально прийнятої ним думки свого колеги, що тут 
мав би бути «синтез цієї думки, синтез усіх міркувань 
про критику передусім самих критиків», приставши 
до думки І. Франка, що критик «не суддя, не Зевс- 
громовержець, а тямущий справоздавець». І оптимістич
но підсумовує: теорія критики уже фактично розроб
лена, треба тільки її узагальнити.
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Вступивши у розмову про критику, І. Дорошенко 
(«Критика: чи всі проблеми розв’язан і?», «Л іт . Укра
їна», 1971, 26 бер.) заперечує І. Моторнюкові, нібито об
говорювані критиками проблеми давно стали банальною 
істиною. Попри те, що протягом останніх 10-15 років 
з ’явилися серйозні дослідження з історії української 
критики, повільно вивчаються спадщина видатних кри
тиків, ще повільніше -  теорія критики. Проаналізу
вавши різні позиції щодо приналежності літературної 
критики, автор зазначає, що до проблем, які приверта
ють увагу дискутантів, належать питання методології, 
особливостей критичного аналізу, критеріїв оцінки ху 
дожнього твору. Конкретизуючи ситуацію, автор за
значає, що критики вдаються до трьох видів аналізу: 
соціологічного, естетичного та психологічного, які рід
ко виступають у класичному поєднанні: як правило, 
віддається перевага одному, в останньому часі більше 
уваги приділяється другому -  естетичним проблемам у 
літературному творі. Автор відверто виступає проти 
уникнення обговорення «ідейно-пізнавальних власти
востей літератури», цілком поринувши у проблеми май
стерності, обстоює «правильні критерії оц інки», осу
джує тих, кого називає прихильниками «чистої худож
ності», «чистої форми».

Долучається І. Дорошенко також до розмови про тво
рчість шістдесятників. Загалом позитивно оцінюючи 
прозу Є. Гуцала, яка «змінюється, набуває зрілості, гли 
бше відображає життя, хоча цей процес відбувається по
вільно і наче зиґзаґоподібно» (адже, на його думку, у 
«Мертвій зоні» діють не живі люди, а манекени), а самій 
прозі бракує соціальності, автор звертає увагу на появу 
епігонів, які переймають «слабш і властивості оригіна
л у » .  Не відкидаючи позитивних сторін наймолодшої ге
нерації новелістів, заакцентованих А . Колісниченком в 
іменах В. Яворівського, Д. Герасимчука, Ю. Логвина 
(«П роза: тенденції і наймолодша генерація»), автор зосе
реджує свою увагу на питанні: чи повинна критика об
ходити найгостріші кути їхньої творчості, уникати обго
ворення таких питань, як «ступінь реалістичного зо
браження дійсності, ідейне спрямування, доцільність, 
зумовленість засобів психоаналізу й інших засобів роз
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криття внутрішнього світу героїв», якими користуються 
автори?

Для М . Острика («Точка  опори» в критиці», «Л іт . 
Україна», 1971, 14 трав.), який шукає більш  надій
ні «точки опори», ніж суб’єктивні відчуття, коли оцін
ка здійснюється позалогічно, «ш ляхом  інтуїтивного 
осягнення істини», запорукою об’єктивності є умова, 
щоби критик «усвідомлював твір так само, як задумав 
і здійснив його автор». Однак тут же він суперечить 
сам собі, зазначаючи, що «думають у критиці якось 
по-особливому», тим-то й закликає: «...думаймо. На
пружено, глибоко, про різне і в різних формах. Це на
дійна „точка опори“ ».

Л. Новиченко з перших рядків своєї статті «Проблеми 
і завдання критики» («Л іт . Україна», 1971, 20 трав.) по
годжується із закидами щодо того, що критика виявляє 
себе пасивно, не встигає за літературним процесом, че
рез те немала частина нових книжок не знаходить від
гуку, «падаючи в літературну непам’ять, як камінь 
у  море», а деякі публікації засмучують «безприціль- 
ністю, а то й випадковістю» -  і це попри те, що сил у цій 
галузі, на думку автора, достатньо. На культурі рецен
зування (а саме на цьому аспекті зосереджує увагу кри
тик) позначається схильність деяких авторів до «пухких 
компендіумів» дисертаційного типу, інших — до легко
крилих «есе». Як негативний приклад згадується рецен
зія А . Колісниченка в ж. «В ітчизна» на роман Р. Андрі- 
яшика «Додому нема вороття», де не знайшлося місця 
для висвітлення питання про соціальну та історичну 
сутність характеру героя. Л . Новиченко керується тут 
настановами партійної преси, яка закидає майстрам сло
ва, нібито вони «не вважають за потрібне розглядати 
літературу як форму ідеології, воліючи бачити в ній 
тільки вияв «загальнолюдських устремлінь». Стаття, 
просякнута дидактичним пафосом, по суті, містить ідео
логічні «приписи», що їх  мають дотримуватися як пись
менники, так і критики -  і тут повчальним прикладом 
автор знову обирає твір Р. Андріяшика -  цього разу 
роман «П олтва», в якому за «вузькоформальними ін
тересами» та «притупленим ідеологічним слухом » кри
тики не зуміли розгледіти ідеологічні хиби, «озвучені»
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голосами старих комуністів, які «добре знають західно
українську дійсність 20-х років».

Автор виступає проти тих, хто не імпонує йому «хи с
ткістю принципових позицій критика», по суті, засу
джуючи тих, хто «свідомо чи несвідомо» виправдовує й 
заохочує «всяке доморосле естетство, ідейну вузькість, 
суспільний індиферентизм» (у  ряд критиків, яким зава
жають «літературщина» й замкнутість у межах внутрі
шньо-естетичних, потрапляють відомі критики М. Іль- 
ницький, А . Макаров, Л . Сеник).

Стаття пером Л . Новиченка яскраво відбиває атмо
сферу часу й ті суспільні тенденції постперіоду «хрущов- 
ської в ідлиги», що й диктують авторові відповідну ідео- 
логічно-плакатну риторику:

Наші часи владно висувають потребу в критиці того ху- 
дожньо-соціологічного типу, чудові зразки якого зали
шили класики вітчизняної естетичної думки. Критик, 
вірний цим традиціям, критик-марксист не може гово
рити про літературний твір, замикаючись у сфері вузь- 
коестетичних проблем і не досліджуючи самої дійсності, 
синтезованої в художніх образах, все ще лишається для 
нас ідеалом.

Таким ідеалом авторові бачиться, очевидно, критик, 
який більше використовуватиме «дані конкретно-соціо- 
логічих досліджень та розвідок з питань соціальної пси
холог ії». Обстоюючи вульгарно-соціологічний поворот 
поточної критики, Л . Новиченко апелює до «потреб 
життя, суспільства, суспільної свідомості», закликаючи 
критиків не тільки виконувати обов’язок щодо аналізу й 
популяризації «позитивного досвіду», а й бути пильни
ми щодо «хиб і недоліків», попередньо «озброївшись» 
теоретично: «В  досконалості марксистсько-ленінської 
методології критики безпосередньо виявляється ступінь 
ї ї партійності, ідейності й науковості». І хоча, за Л . Но- 
виченком, тих «виявів безвідповідальної плутанини, тих 
мудрованих критичних „арабесок*1, з яких недвозначно 
проглядали хибні й сумнівні концепції, тих суб’єкти
вістсько-свавільних „точок зору“ , що ними намагали
ся свого часу привернути увагу публіки автори типу 
І. Дзюби, зараз уже майже не зустрінеш, і цьому можна 
тільки порадіти», низка зауважень до «експерименте-
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торства» та «новаторських пошуків», до «ламання кано
н ів» усе ж рефреном звучить зі сторінок статті, що 
її  можна вважати програмово-виховною, спрямованою 
проти «всяких форм націоналізму і шовінізму, проти 
втрати класового підходу до питань нації і культури». 
П ісля такого «д іагнозу» критик закликає до написання 
статей узагальнено-проблемного характеру, аналітичних 
оглядів за жанрами тощо.

Щ е гостріші ідеологічні акценти внесла в дискусію 
постанова Ц К  КПРС «Про літературно-художню кри
тику» (1972). Тож разючим дисонансом у доти загалом 
фаховій полеміці щодо предмету й завдань критики 
сприймається стаття М . Ш амоти «За конкретно-істо
ричне відображення життя в літературі» (ж. «Комуніст 
України», 1973, № 5), густо пересипана фразами-гасла- 
ми й цитатами класиків марксизму-ленінізму. Маючи 
на меті відстояти «принцип історизму» в літературі, 
який, за автором, виявляється в увазі до «понять соціа
лістичного способу ж иття», у «формуванні нової істори
чної спільності людей -  радянського народу, привернути 
увагу до «пафосу колективної праці, її моралі», автор 
звертається переважно до партійно-класової риторики, а 
стиль викладу думок нагадує радше стиль партійних 
документів.

З огляду на поставлене «виховне» завдання критик 
висловлює претензії до «кокетування» з «в ічн істю », з 
«кібернетикою» в сучасній поезії, де панує «дух позерст
ва», до безконфліктності в прозі. Негативним прикла
дом останнього служить усе той же Є. Гуцало, якому 
критика вже вказувала на недостатність «соціальної 
наснаженості його творів, на дрібнотем’я -  до цього 
М. Шамота долучає ще й відсутність у його доробку тво
рів, подібних до «Б ур ’яну» А . Головка чи «Загибелі ес
кадри» і «Платона Кречета» О. Корнійчука.

У  статті М. Шамоти знаходить критичне відлун
ня тема, порушена В. Дончиком у «Фронті дослід
жень» (зб. «Література і сучасність», вип. III, Рад. 
письменник, 1970) про право письменника «бути самим 
собою», повагу критика до «власних законів» а в тор а -її 
М. Шамота тлумачить із позиції, що література -  це 
трибуна, куди можна виходити лиш е з «активними

Українські шістдесятники 567

громадянськими почуттями». Тим-то під «критичний 
приціл» М. Шамоти потрапляють не тільки оповідання 
Гр. Тютюнника (зокрема, «Оддавали Катрю»), повість 
Ю. Мейгеша «Сьогодні і завжди» (де критик ревно 
знаходить «бунт егоїста й індивідуаліста»), а й ц іл і те
матичні напрямки прози кінця 60-х поч. 70-х рр., як-от 
сільська тематика, яка «не зовсім точно відповідає 
розстановці соціальних сил у радянському суспільстві», 
чи історична проза, позбавлена «конкретно-історичного, 
класового підходу», репрезентована творами Р. Федоріва 
«Турецький м іст» (де автор, на думку М. Шамоти, 
спрощує тему патріотизму, оскільки «немає патріотиз
му взагалі, є радянський патріотизм»), Ю. Колісни- 
ченка і С. Плачинди «Неопалима купина» (де нібито 
відображено «міфічну картину благополуччя і про
цвітання України до певного періоду»), І. Б ілика «Меч 
Арея » (де «грубо зігнорований принцип класового під
ходу до історичного м инулого»). Войовнича фразеологія 
та риторичні заклики до боротьби з лібералізмом за
мінюють авторові будь-яку аргументацію, зводячись 
до нагадування про те, що література -  це активний 
помічник партії у «великій справі комуністичного ви
ховання трудящих».

Погоджуючись з думкою, що критика -  це мистецтво, 
К. Фролова («Л ітературна критика та її  знаряддя», 
«Л іт . Україна», 1975, 11 бер.), проте, наголошує, що 
вона має стосунок і до науки. Причому, стосовно мето
дів критичного аналізу авторка обстоює плюралістич
ний підхід, зазначаючи, що для вивчення лише «л ін ій  
й ф ігур», які вона творить, існує «к ілька геометрій: 
Евкліда, Рімана, Лобачевського». Такий погляд на кри
тику як прикладну галузь науки спонукає авторку до 
тези: для того, аби виконувати свої функції, критика 
не може обійтися без історії й теорії, адже читач 
«мусить бути переконаним, що думки критика мають 
під собою науковий ґрунт, спираються на якусь систе
м у», тим-то «дилетантському суб’єктивізму» К. Фролова 
пропонує протиставити наукову об’єктивність і партійну 
пристрасність.
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Під час розгортання публічного обговорення проблем 
літературної критики спостерігаємо й її повернення до 
джерел. Згадана вище стаття М . Равлюка у ж. «Ж ов 
тень» спровокувала низку публікацій, зокрема, після 
неї й з ’ явилася засаднича стаття І. Бацули з промовис
тою назвою «І .  Франко про специфіку літературної кри
тики», в якій автор, обстоюючи свою естетичну позицію 
в критиці, наголошує, що трактат І. Франка «Із  секретів 
поетичної творчості» не втрачає своєї актуальності і ба
гатьма своїми положеннями «співзвучний нашим есте
тичним смакам». Ця теза потверджується дещо пізніше 
в статті І. Моторнюка «Огонь і полова в одежі слова» 
(ж. «Ж овтень», 1965, № 5), автор якої наголошує: 
однією з найцікавіших проблем, які художня література 
ставить перед сучасною літературознавчою наукою, є 
проблема психології творчості й майстерності письмен
ника. Автор актуалізує традиції І. Франка в крити
ці, відштовхуючись від розділу Франкового трактату 
«Вступні уваги про критику». «Якщ о б сьогодні продо
вжити міркування Франка, дослідивши його критичну 
спадщину, — конструктивно зазначає він і, опираючись 
на Франкову тезу, згідно з якою критика прямує до га
лузі психології, робить спробу прогнозу-реконструкції: 
то були б підстави для нового трактату -  „Із  секретів 
критичної творчості11, з такими приблизно розділами. 
„Психологічні основи критики1*, „Теоретичні, логіко- 
естетичні основи**, „Щ о таке критична краса**...». Влас
не, не випадкова згадка про І. Франка у названій вище 
статті Л. Сеника «Форми і принципи д іалогу»: шукаючи 
зв’язку поточної критики з академічним літературознав
ством, автор з ’ ясовує, що критикою не все осмислено 
з класичної спадщини, донедавна т. зв. академічний 
«портрет» цього класика був утилітарним, а Фран- 
ко-критик лише останнім часом привернув увагу дослід
ників. Перекидаючи містки між художньою творчістю і 
критикою, відносячи останню до науки, І. Моторнюк, 
відповідно, розглядає особливості наукового мислення 
критика, наголошуючи при цьому, що специфіка одного 
роду творчості проникає в іншу, мистецтво— в науку, 
яка «внаслідок цього сама уподібнюється до мистецтва». 
Авторові, зрозуміло, імпонує Франкова літературознав
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ча школа, що вимагає бути «скрупульозно вибагливим, 
кваліфіковано грамотним у своїх судженнях і аргумен
тац іях», тим-то він протиставляє критику-мистецтво, 
що продовжує Франкову школу, «іконописній критиці», 
вбачаючи майбутнє за першим різновидом.

Отже, попри всі перевитрати жанру полеміки, як- 
то пафосна риторика, загальні міркування й емоційні 
заклики, цей дискусійний дискурс «критики критики» 
виявив не тільки різні, часом суперечливі погляди 
на сам предмет і природу літературно-художньої кри
тики, її методологічне підґрунтя, а й тяжіння учасни
ків цієї розлогої розмови до конструктиву, пошуків 
оптимальних моделей діяльності критика у літератур
ному полі сучасності, потвердивши думку, що кри
тика -  не тільки привілей, а й необхідність (за В. Брю- 
ховецьким).

Р. 8. Спроба подати «кардіограму» літературно-кри
тичного дискурсу 60-х—70-х рр. X X  ст. без надто широ
ких авторських коментарів викликана настановою яко
мога об’єктивніше, «устами» самих учасників тодішньо
го літпроцесу відтворити атмосферу того періоду, аби 
читач здебільшого сам міг зробити відповідні висновки 
або й розширити поле власних досліджень. Погляди ж 
самої авторки на специфіку літературно-художньої кри
тики викладені в окремій студ ії*.

Див.: Тарнашинська Л . Літературна критика як ритуал жертво
приношення: до питання формату етики // Тарнашинська Л . Презумп
ція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. -  К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. -  С. 145-153.
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ШІСТД ЕСЯТН и цтво 
ЯК МІФ ЧИ ПРОФІЛІ 
НА ТЛІ ПОКОЛІННЯ?

Суб’єктивні нотатки 
учасниці конференції1

Міф (від грецьк. -  слово, переказ) -
1) легенда, оповідь, яка передає уяв
лення давніх народів про явища при
роди, про богів, обожнених героїв, уяв
них істот;
2) переносно -  вигадка.

Словник іншомовних слів. — К.: УРЕ, 1985

Велике бачиться на відстані -  казали древні. І  не 
помилялися. Тож чи настав уже той час X , коли на
лежить осмислити й об’єктивно поцінувати роль в 
іст орії України X X  століття такого феномена, яким є 
шістдесятництво? ( Саме так: в іст орії України, бо 
цей рух виходив далеко за межі культурологічні, а 
отже, й за тему конференції «Ш іст десят ницт во -  як 
явище, його суспільно-естетична природа, витоки і 
н асл ідки », організованої Спілкою письменників України 
та Інститутом літератури Н А Н  Укра:іни). Чи не 
зарано погляди звернуто на той відтинок нашого на
ціонального поступу? Одразу треба сказати: ні, не за
рано. Але це зовсім не означає, що ми, нинішні, здатні 
повною мірою — зусібіч — об’єктивізувати це явище у 
контексті доби — хіба, може, як прозвучало в одному 
з виступів, лише на третину. Тож  якщо вважати 
конференцію розмовою, яка не закінчилася, а тільки 
почалася, то, очевидно, вона стане певною віхою на 
шляху вивчення цього унікального руху, що його В. Кор- 
дун, відкриваючи конференцію, назвав духовним по

1 За публікацією Л. Тарнашинської: Літ. Україна. -  1997. 10 квіт.
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двигом покоління, бо ( теж його слова)  все не буде ска
зано ніколи.

Організатори конференції передбачали простежити 
часово-просторові межі явища, його суспільно-естетич- 
ні витоки, з ясувати, наскільки воно є винятковим, 
локальним, чи, може, навпаки, пов’язане з закономір
ними світовими процесами, чи зазнавало різноманіт 
них впливів, скажімо, студентського руху у Франції чи 
т ієї ж Нью-Йоркськоі гр у п и —якщо говорити про суто 
художні моменти.

Ц ілком  слушно В. Кордун бачить взаємозв’язок між  
тим, що шістдесятники розкололися на два р ізних век
тори, один з яких почав зближуватися з комуністич
ним режимом, номенклатурою, інший — зазнав переслі
дувань, таборів -  тобто той дисидентський рух, і їх 
нім впливом на наступні покоління. Цей вододіл -  між  
двома потоками одного руху — потрібен нам, сьогодніш  
нім, ясна річ, не для остракізму, а для глибшого пізнан
ня природи таланту і залежності його від суспільного 
клімату (пам ят аєт е Тютюнникове: літературі, як і 
хлібові, і яблукам, погоди треба?). Тим більше, що пере
важна більшість із них стоїть нині на позиціях тво
рення Української держави.

Ефект фокуса
«Будь-який вияв особистості не є випадковим 

чи неістотним фактом у світобудові», -  ці промовис
ті слова В. Вернадського, що їх часто любить по
вторювати відомий наш історик О. Апанович, котра 
також по праву (незважаючи на приналежність до іншо
го покоління) вважає себе, як і М. Брайчевського та
О. Компан, шістдесятницею, здається, несуть у собі по
яснення того явища, сутність якого ми тільки почина
ємо розкривати.

А ле, насамперед, очевидно, слід-таки з ’ ясувати суму 
тих «невипадкових випадковостей», у якій, наче у фоку
сі, віддзеркалилася потреба часу, та «Божа доцільність» 
(В. Дончик), з якої і зродилося це унікальне явище. Або, 
іншими словами, сума виявів отих особистостей і дала
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нам феномен шістдесятництва. І вже з тієї тези великого 
вченого проростає й Бажанове формулювання: «Ш істде
сятництво — Богом дане явище».

Отже, невипадкове, закономірне, неминуче — в істо
рії нації, у  контексті доби, ба навіть світобудови. Мо
же, чи не найближчу до істини «ф ормулу» вивела
Н. Околітенко: якщо зінтегрувати діаметрально проти
леж ні речі, -  вийде фантом шістдесятництва. Бо фено
мен молодості щасливо поєднався із зустрічною потре
бою суспільства, спраглого на оновлення, — коли зійш
лися умови політичні, естетичні, мистецькі, — дозрілого 
до якоїсь поворотної точки (В. Брюгген).

Ефект фокуса, ясна річ, не можна було розкрити в 
одному хай і найґрунтовнішому виступі -  до того роз
криття, більшою чи меншою мірою, долучався кожний 
учасник конференції, але саме М. Ж улинський у своєму 
вступному слові спробував окреслити ті умови, що 
сфокусувалися в 60-ті й привели до широкого руху ін 
телігенції, якій судилося «відпрацьовувати масштабну 
свідомість» (Р . Андріяшик).

Цей рух М. Ж улинський назвав новою фазою спроти- 
ву української інтелігенції — для вираження духовної 
боротьби проти тоталітаризму. Суспільно-політичні умо
ви виникнення цього явища, що їх  можна, власне, 
окреслити одним словом -  десталінізація, — принесли з 
собою імена реабілітованих, відновлення пам яті про 
Розстріляне Відродження, перші контакти із Заходом, а 
відтак — і «озахіднення» мислення, пошуки нових норм 
художнього самовираження. А  ще -  створення клубів 
творчої молоді, рух з вивчення історії України, що 
захопив не тільки письменників, а й людей з інших 
гуманітарних сфер. Це явище, коли нове покоління 
інтелігенції узяло на себе більше, ніж було дозволено 
офіційно режимом, -  як своєрідний бунт проти ритори
ки, — було унікальним, оскільки аналогів не знайдемо в 
історії інших республік колишнього Союзу. Тому до
повідач простежив хронологічні етапи розвитку шістде
сятництва, що наростало пропорційно деградації тоталі
тарної системи, яка, проте, могла лише погодитися з 
олюдненням, гуманізацією своєї сутності, але аж ніяк 
не з демонтажем.
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Руйнування колективної міфології, утверджуючи культ 
знань, привело, на думку М. Ж улинського, до ідеологіч
ного, політичного протистояння — шістдесятники скори
сталися з ілю зії права голосу, а оскільки на слово мала 
бути відповідь — то система не забарилася відповісти на 
нього: упокорюванням, репресіями.

Жодною мірою не заперечуючи М. Жулинському в ан
тиколоніальному спрямуванні шістдесятництва, С. Ан- 
друсів не конче надає йому суспільно-політичного ха
рактеру, вважаючи, що тоді це було неможливим, а рад
ше екзистенційного, культурологічного. Цей рух, на її 
переконання, намагався порятувати український світ, 
зміст і контури якого знищувала метрополія, -  поря
тувати через актуалізацію, омовлення його часово-про- 
сторових та метафізичних кшталтів у бінарній опозиції 
до метропольних імперських. Оскільки усе метрополь- 
но-імперське вважалося прогресивним, передовим, ін 
тернаціональним, модерним, відкритим, зрілим, серйоз
ним, а опозиційне — протилежне до нього колоніальне 
(в даному разі українське) -  відсталим, націоналістич
ним, провінційним, народницьким, закритим, інфан
тильним, смішним, то цей культурний антиколоніалізм, 
на думку доповідачки, мав і політичний резонанс (роз
межовував систему) і, головне, психологічний: повертав 
почуття національної гідності, віру в себе, свій народ і 
культуру, переконання у їх  унікальності.

Л . Танюк простежує це явище -  явище відкрито
го способу мислення -  як соціокультурне, заперечуючи, 
проте, думку В. Іванисенка, що ідеї шістдесятників зро
дилися не на асфальті, а на чорноземі, -  власне, так воно 
і було, бо то навально йшла урбанізована епоха, косміч
на ера, «протуберанці» якої так шалено вибухнули у 
слові І. Драча.

Зрештою, здається, зійшлися на тому, що це була сто
рінка українського національно-визвольного руху, пред
теча й до певної міри каталізатор здобуття Україною не
залежності.

Можливо, й справді, як висловилася Л . Світлична, 
не було з ’ясовано, чому ж виник цей рух? Вона бачить 
причину у площині психологічній -  шістдесятниками 
рухало почуття невдоволення існуючим станом речей.
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А  оскільки, відповідно до законів природи, спостеріга
ється періодичність, циклічність появи талантів (на що 
вказав і М. Саченко) -  то завжди виникає група людей, 
які об’ єднуються навколо якоїсь ідеї.

Чи була та ідея сформульована досить чітко, виразно? 
Швидше, ні, але вона була тим духом самоствердження 
національного, що виявився і в праці І. Дзюби «Інтер
націоналізм чи русифікація?» , й у пізніших досліджен
нях О. Апанович «Збройні сили України» та М. Брайчев- 
ського «Приєднання чи возз’єднання. Критичні замітки 
з приводу однієї концепції» (на жаль, ні ці імена, ні ці 
праці, за винятком першої, чомусь не прозвучали на 
конференції).

Щоправда, простежити генезу національної ідеї у її 
політично-філологічному розрізі, ступінь естетичної сво
боди письменника, функція якого в Україні завжди 
була -  з огляду на колоніальну нашу історію -  поліфо
нічною, спробував В. Скуратівський, та все ж більш ість 
доповідачів мала на меті таки простежити процес само
усвідомлення та самоідентифікації у національному кон
тексті. А ле  хоч би як там було, ми й справді можемо 
сказати собі й світові, що таке унікальне явище, яким є 
у нашій історії шістдесятництво, мала далеко не кожна 
культура. І, мабуть, чи не найприкметнішою його ри
сою, на яку слушно вказував М. Ж улинський, була 
індивідуалізація.

Індивідуалізація голосу
У  своїй відомій статті «Ш істдесятники і Захід» 

Є. Сверстюк серед ознак, притаманних речникам цього 
часу, на перше місце ставить «юний ідеалізм, який про
світлює, підносить і єднає» на друге — «шукання правди 
й чесної позиції», на третє — «неприйняття, опір, проти
стояння офіційній літературі і всьому апаратові будівни
чих казарми». З юного ідеалізму, спричиненого свіжим 
подихом у суспільній атмосфері, й проростало оте ш у
кання правди й «чесності із собою», яке, ясна річ, поро
джувало неприйняття літератури, заґрунтованої на соц- 
реалізмі.
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Не можна не погодитися з думкою В. Мельника, що 
шістдесятництво -  не локальне явище, а велика естетич
на система, ціла культурологічна епоха, яка охоплює 
Ю -12 років (хоча, на думку Ю. Гудзя, часові межі тут 
дуже умовні, офіційно канонізовані) і яку, відповідно, 
треба розглядати в контексті еволюції культури X X  ст., 
в тяглості, звертаючися передусім до ситуації 20-х ро
ків, тож не виправдано зводити його до проблеми бать
ків і дітей, на чому наголошував М. Холодний. Так са
мо, як замало сказати, що шістдесятники тільки розкон
сервували спадщину (Г. Ш тонь). Це була таки легально 
опосередкована художньо опозиція системі, як на те 
вказує Г. Сивокінь. А , відповідно, досить точно звучать 
слова Ю. Коваліва, що шістдесятники побачили себе на
цією через літературу -  цей своєрідний і досить точний 
барометр суспільства. Як вважає С. Андрусів, пошуки 
потвердження своєї унікальності, справжності, автен
тичності, «законності походження» завжди пов’язані з 
пошуками Батька, Творця — у минулому, «золотій доці» 
спільної історії (звідси — виплеск у 60-ті нової хвилі істо
ричного роману). Образ матері завше займав центральне 
місце в українській свідомості, оприявнюючись у націо
нальному характері любов’ю до природи (матері-землі), 
до жінки-матері, в поетичному світосприйманні, але 
водночас міг виражати і страх перед існуванням, до
рослим життям, регресію у материнське лоно. Такий 
культурологічний дискурс у природу цього феномена 
дав можливість дослідниці зробити висновок, що шіст
десятники намагалися зламати цей інфантильний ком
плекс і бути дорослими синами своєї матері України, 
готовими її захистити й спокутувати гріх матеревбив
ства у минулому, коли *стиналися в герці сини Укра
їн и », а мати «розкинула руки в рову» (В. Стус). А  при
родно, пошуки правди про «законність» народження 
українського світу, Батька-Матері, були в них і пошу
ками першопочатків рідного слова, аби повернути йому 
дитинний, без дорослої олж і зміст.

Ця естетична функція шістдесятництва чи не най- 
ширше розглядалася на конференції -  на жаль, здебіль
шого на інформативно-мемуарному, проблемному, а не 
аналітичному рівні.
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Чи є потреба нагадувати тут, як стрімко ввірвалося в 
життя і в суспільну свідомість літературне шістдесят
ництво, яке чи не найкраще заявило про міру своєї вну
трішньої свободи рядками Л . Костенко: *А я не хочу 
пошепки, І / А  я не хочу крізь ґрат и!*, бо його своєрід
ним девізом були її  ж таки слова: *Н і остраху, ні т іні 
компромісів, // Н а кожен виклик, совісте, іди !»?

А ле  варто прислухатися до думки В. Іванисенка, так 
само, як і Ю. Коваліва, що це явище визрівало й форму
валося не на зламі 50-х—60-х рр., а десь за півтора 
десятиліття раніше, сягаючи своїм корінням доби «тота
літарного шаленства» (зокрема, почалося із дебютів у 
50-х Д. Павличка і Л . Костенко), а якщо йти далі, за 
Р. Андріяшиком, і голодомору, а саме — воно зродилося 
в школах М. Бажана і В. Мисика.

На конференції була таки досить виразно відтворе
на -  фактологічно -  атмосфера 60-х років. У  виступах
С. Крижанівського, В. Іванисенка, Л . Кореневича, кіно
знавця Л . Лемешевої та ін. звучали ті історичні для нас 
тепер уже факти входження в літературу і свідомість 
людей творчості І. Драча, М. Вінграновського, І. Дзюби, 
Є. Гуцала, В. Симоненка, Є. Сверстюка, М. Коцюбинсь
кої, І. Світличного, що його Ю. Ковалів назвав містком 
між мистецькими «герметиками» та політично заанга- 
жованими речниками цієї доби ■ ряд імен можна і варто 
продовжувати (на жаль, на конференції звучала таки 
звична усім «обойма»). Може, є сенс у думці Ю. Ковалі
ва, що шістдесятники повірили в те, що вони є перши
ми, віддавши на заклання попередників, але ж нікуди 
не подітися і від фактів, нагаданих В. Іванисенком, що 
перші кроки неофітів благословили П. Тичина, М. Риль
ський, В. Сосюра, а Л . Первомайський, намагаючися 
зберегти оту тяглість, заявляв: «...о  вірші писать, моло
ді поети, буду вчитись у вас, але вчитиму й ва с ».

Звичайно, можна було б нарікати на домінування ме
муарного начала у виступах («Н ам  ще треба пере
жити добу мемуаріві» -  В. Медвідь) і обмежену к іль 
кість справді аналітичних, дослідницьких («Ж анр  події 
важкий!» — це Г. ІІІтонь), але, може, й справді має 
слушність В. Брюгген, коли твердить: «Спогад у л іте
ратурі -  це не статика, а динаміка, спогад природно
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вливається в сьогодення, як тонкий і важливий літера
турний руш ій». Я хіба, може б, уточнила: як літератур
ний інструмент, без допомоги якого неможливо-таки 
відтворити ретроспективну цілість такого багатогранно
го явища.

Та все ж залишимо ті факти літературного буття 
60-х років для сторінок майбутньої книжки, яка, за 
задумом організаторів конференції, має вмістити як ви
голошені (а їх  близько тридцяти), так і не виголошені 
доповіді. Тож з огляду на таку відрадну перспективу не 
намагаюся заповнити прогалини нашого незнання чи 
радше неповного знання шістдесятництва фактажем, а 
лише окреслити деякі підходи до його вивчення, опри
люднені на конференції, приймати які до розвитку таки 
варто, бо тема ця, що вихлюпнулася нині на сторін
ки преси, зокрема «Літературної України», і знайшла 
відображення в документальній книжці Г. Касьянова 
«Н е згодні», звичайно ж, матиме своє продовження у 
різних дослідницьких формах і ракурсах.

Власне, учасникам конференції вдалося, зробивши 
зріз цього пласта нашої культури — зріз суспільно-полі
тичний, естетичний, -  простежити окремі потоки сил, 
вихлюпи творчої потенції, намітити — пунктирно — вза- 
ємозв язки письменства, малярства, кінематографа, му
зики, які зазнали розвою у тій озонній атмосфері 60-х, 
навіть помітити свіжий струмінь, яким став у ті роки 
епістолярний жанр (В. Брюгген).

Синдром білого коня Шептала
Можливо, однією з найпосутніших проблем, яку 

винесло на поверхню шістдесятництво, є проблема внут
рішньої свободи -  те екзистенційне поняття, яке прихо
дило до шістдесятників не стільки через праці представ
ників цієї філософської течії -  Камю, Сартра та ін., бо в 
ті роки екзистенціалізм офіційно оголошувався мертво- 
народженим дитям буржуазної ідеології, а доступ до 
першоджерел був дуже обмежений, скільки через влас
ний досвід зіткнення зі світом— світом тоталітаризму 
і комуністичних догм. Приходило через отой юний
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максималізм, шукання правди й відстоювання (якою 
мірою — це вже залежало від міри внутрішньої свободи й 
політичної заангажованості) позиції — аж до опору та 
протистояння офіціозові. («Парадокс, але шістдесятни
ки були вільнішими од нас, дітей дев’ яностих, -  вони 
любили Україну тоді, коли не можна було, а ми любимо 
тепер, коли дозволено», — зізнався О. Яровий, і, може, в 
цих словах теж є шукання правди і чесної позиції 
покоління 90-х). По цій ватерлінії, як по лезу бритви, 
пройшли не всі — звідси й отой поділ на тих, які пішли в 
«катакомби», і тих, хто дозволив собі «приноменклату- 
ритися». Тож, сублімувавши в собі досвід потрясінь, 
шістдесятники зазнали втечі від сподіяного (В. Мед- 
відь). Якщо говорити не про суму виявів особистостей, а 
розглядати окремі профілі на тл і покоління, то чи спра
вді такий далекий від істини В. Медвідь, який бачить 
«безліч  осяйних і безглуздих трагедій особистостей»? 
Думається, не про трагедії табірні йдеться (то -  трагедії 
іншого ґатунку), а про ті, що лежать у площині все тієї 
ж міри внутрішньої свободи і морального вибору і які 
викликали в Ю. Бадзя асоціації з «Б ілим  конем Шеп- 
талом» В. Дрозда. Трагедії покоління, яке, за словами
С. Андрусів, витримало катакомбні випробування і 
не витримало випробування владою. І найбільша дра
ма полягає, на її  переконання, у нездатності це ви
знати -  бодай для себе, визнати свою людську недо
сконалість -  звідси звичка переносити цю тінь на пар
тію, на народ. І така нездатність до сповіді, підкреслила 
вона, -  це наша спільна трагедія. А ле  в тому, що справ
дешні сповіді неможливі, — може, й не вина самих ш іст
десятників — просто це наш час змертвів? — риторично 
припустив В. Медвідь. Недаремно Ю. Бадзьо поставив в 
один ряд шістдесятництво, дисидентство і «Б ілого ко
ня Ш ептала», вбачаючи тут більше внутрішній, аніж 
хронологічний зв’язок.

Цей «синдром Ш ептала» чи не тому актуально про
звучав, що надто високою виявилася плата за конфор
мізм, обернувшися нинішньою драматичною ситуацією 
в Україні (Н . Околітенко), коли, на думку Ю. Бадзя, ми 
не зуміли створити таку ідейно-моральну атмосферу, де 
чорне було б чорним, а біле відтіняло б ту чорноту. Оте
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наше постійне апелювання до влади нагадує швидше 
скарги, звернені до влади, що звучать із уст тих, хто не 
має почуття історичного господаря своєї землі.

І чи не тому, що постшістдесятники втрапили в пусте
лю  з поодинокими деревами (В. Медвідь), стоїмо ми нині 
перед потребою нового дисидентства — щоб не перетвори
тися на білого коня Шептала? Якщо комусь цей «синд
ром Ш ептала», діагностований Ю. Бадзьом, може вида
тися гіперболізованим чи дещо нав’язливим, варто при
слухатися ще й до слів Л . Танюка: якщо не оволодіємо 
течією в парламенті, розклад сил буде не на нашу ко
ристь. Тож мусимо бити на сполох.

А ле  для того потрібні — ну якщо не дисидентство в ни
нішньому часі, -  то бодай той критичний пафос, який би 
нас очищав, потрібна вибуховість у нашому суспільстві, 
про що говорив В. Дяченко, нарікаючи на розмитість чи
стоти ідеї.

Свято, яке не повертається
Якщо ж повернутися до тих профілів на тлі поко

ління, «вирізьблених» словесно доповідачами, можемо 
констатувати, що їх, власне, майже і не було чітко окре
слено (чи не звідси нарікання М. Саченка: якби конфе
ренція проходила «б ільш  портретно», то, може, ми по
чули б про багатьох відомих і менш відомих шістдесят
ників). Так, майже не були заявлені повною мірою 
Л . Костенко, Є. Сверстюк, Є. Гуцало, В. Дрозд, М. Він- 
грановський, І. Світличний, І. Калинець (деякі імена 
лиш побіжно впліталися в тканину виступів), зовсім 
не звучали імена, скажімо, Б. Мозолевського, 3. Кра
ківського, перекладачів — хай і з іншого покоління — 
Г. Кочура і М. Лукаша, імена художників -  цей ряд мо
жна продовжувати. Виняток становить хіба що виступ 
І. Дзюби про своєрідність не відомого широкому загалові 
поета Г . Тименка, чиї вірші, якби вони були оприлюдне
ні вчасно, -  істотно вплинули би, на думку доповідача, 
на розвиток української поезії (статтю І. Дзюби «Апока
ліпсис Григорія Тименка» та його вірші публікує № З 
«Сучасності»), та спроба авторки цих рядків окреслити
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міру внутрішньої та естетичної свободи такого політич
но не заангажованого прозаїка, яким є в нашій літерату
рі Вал. Шевчук.

А ле , можливо, «р ізьблення» тих профілів -  справа 
майбутнього, і перші кроки до того робить своїми публі- 
каціями-портретами «Літературна Україна».

Конференція ж полишила по собі різні -  і суперечливі 
теж — враження, оскільки вона певною мірою віддзерка
лила наш непростий час, який, як на мене, висунув на 
перше місце дезінтеграцію людей, зокрема в середовищі 
інтелігенції. І хоч сюди прийшла сказати своє слово мо
лодь (і це тенденція з розряду відрадних), усе ж не від
чувалося того піднесення, розкрилля духу, того свята, 
що його можна було сподіватися й очікування якого 
Г. Ш тонь і «прочитав» в очах І. Ж иленко, котра, слу
хаючи ті часом таки далекі від теми конференції допо
віді, певне ж, таки поверталася думками до тих днів, 
коли її, тендітну молоду поетку, обдаровували оплеска
ми й закидали оберемками квітів.

І  річ не в тім, що, як сказав В. Медвідь, раз при
частившися, люди з тієї доби чекали продовження 
свята -  звісно ж, двічі в одну ріку не входять. А ле  бодай 
якогось відлуння свята, наголосу на урочистість по
дії -  вони, певне, таки мали право сподіватися. Може, те 
очікуване свято трансформувалося у звичайну буденну 
акцію через те, що не видно було в залі багатьох шіст
десятників (Не були запрошені? Не вважали за потрібне 
прийти, скептично поставившись до самої ідеї конфе
ренції? Засвідчили свою опозиційність до офіційних 
акцій?). Чи тому, що не вдалося створити того особ
ливого акценту небуденності такого заходу, просто по
шанувати людей, які справді стали легендою і яких 
(більш ість) ми маємо щастя знати — ось вони, з-поміж 
нас, творять ще й нині і свою художню епопею («Л ю 
бимо мучеників, а про живих забуваємо», — не зайве 
повторити тут слова Р. Андріяшика). Скажете, ми й 
так знаємо їхн і імена: он сиділи поряд з нами І. Дзюба, 
В. Дрозд, І. Ж иленко, М. Холодний, Р . Андріяшик, 
приходив І. Драч — окремі профілі на тл і покоління! — 
навіть зазирнув до зали і сам «батько шістдесятників» 
П. Загребельний, який зі сторінок «Літературної Укра
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їни » дав дорогу у світ багатьом з-поміж них... А ле  
ті, хто прийшов, — вони прийшли за святом — другої 
молодості, храмів і молитов, як сказав Г. Штонь, у них 
уже не буде...

Тож можна говорити, що конференція так і залиши
лася конференцією, не здобувшися на свято. А ле  назва
ти святом, яке не відбулося, саме шістдесятництво, як 
це дехто намагається довести, -  не маємо ні права, ні 
підстав. Воно відбулося, полишивши глибокий слід в іс
торії народу, ставши предтечею нинішніх суспільних 
змін, уроком для нас, нинішніх, а можливо, й тих, хто 
прийде після нас.

Саме тому й потрібне комплексне, системне, синте
тичне і різнобічне вивчення цього явища (на чому наго
лошував В. Дончик) -  без поділу на добре і зле -  бо все 
воно наше, і лиш зваживши його, нічого не відкинувши, 
зможемо побачити справжність тієї епохи (В. Мельник).

А  поки що у залі звучали слова: фантом, міф, міфоло- 
гізація... Вони не випадково впліталися у розмову, не 
випадково промовці акцентували на тому, що шістдесят
ництво мусить відмовитися від міфологізації своєї сут
ності, що всі ми -  як і представники тієї доби, так і до
слідники — мусимо відійти від міфу — міфу шістдесятни
цтва, який вже, звісно, ввійшов у нашу свідомість разом 
з іменами, і з ореолом -  не завжди позитивним -  довко
ла них. А ле  не забуваймо, що будь-яке розвінчання міфу 
є творенням... нового міфу. Тож чим більше акцентів бу
де розставлено у вивченні цього феномена, тим чисті
шим і стереоскопічнішим буде той оновлений і, безпе
речно, потрібний усім нам міф. А ле  ш лях до нього, 
думається, ще неблизький — ми лиш на підступах до 
осягнення шістдесятництва як сумарного вияву яскра
вого сузір’я особистостей, спалах якого на українському 
небозводі, якщо вірити теорії великого вченого, був аж 
ніяк не випадковим *.

1 Див. також про цю подію: Шістдесятництво як явище, його 
витоки й наслідки // Слово і час. -  1997. -  № 8. -  С. 40-55.
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Р.З. Із дня сьогоднішнього
Тривала притягальність такого явища національ

ної літератури і національної історії загалом, як україн
ське шістдесятництво, що її  відчули дослідники, має, 
очевидно, свої причини. Наступні після цієї події (таки 
події, а не просто факту!) наукові розвідки (Г. Касьянов,
0. Зарецький, М. Ж улинський, О. Пахльовська, М. Пав- 
лишин, В. Дончик, М. Ільницький, М. Наєнко, Н. Збо- 
ровська та ін .) були б неможливими без візії 60-х рр. 
X X  ст. «побачених» очима й серцем самих представни
ків того літературного покоління.

Саме М. Коцюбинській, І. Дзюбі, Є. Сверстюку,
1. Ж иленко, Вал. Ш евчуку, В. Дрозду, Р. Корогодському 
та ін. завдячуємо ми тим, що вони зум іли не тільки до  ̂
нести до нас «живе дихання» своєї динамічної епохи, а й 
розгорнути власний дослідницький дискурс. Ступаючи у 
їхн ій слід, ми, літературознавці, відчуваємо як певнии 
чар їхн іх особистих вражень, так і певне «тяж іння» без
сумнівних «авторитетів». А ле  тільки з сукупності по
глядів, оцінок і висновків можна напрацювати адекват
ну оптику бачення тієї епохи, що ввійшла в нашу істо
рію як епоха українського шістдесятництва.

ВАРТОСТІ, СТЕРЕОТИПИ: 
ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ

Письменницький діалог: 
Євген Сверстюк 
і Валерій Ш евчук1

Є. С. -  Мова часу -  то ключ до читача. Щоправда, до 
цензора теж. Бувало, редактор зупинявся з червоним 
олівцем: «Ц е незрозуміла строфа. Хто знає, що ховаєть
ся за нею?». Тобто він представляв, так би мовити, при
йнятий смак чи, точніше, прийняту вартість. Я думаю, 
що Тичина став у ш колі посміховищем не лише тому, 
що був спланований на сміх. Він став таким внаслідок 
несумісності естетичних вартостей. Вихований на симво
лізм і, на релігійній поетиці, він ніс нову естетику. І зо
всім не випадково його критикували за «контрреволю
цію форми». До змісту тоді не можна було присікатися, 
але його «Сонячні кларнети» несли в собі цей елемент, 
який не випадково так називали. І то є надзвичайно ці
каво: боротьба різних художніх вартостей. Тичина дуже 
добре це виразив в образі Мадонни, яка відходить з 
нашого життя, і замість цієї символічної Мадонни, що 
глибоко виражає сутність нашого поняття про красу і 
сутність життя, -  замість неї:

Жона відважна, діва гріховна 
Гряде до нас.
Нагая -  без одежі, без прикрас -  
Чарує, мов та рожа повна.

Це й була нова естетика. Ц ілком  оголена, цілком, я 
б сказав, утилітарна. І боротьба за утилітарні цін
ності проти естетики не була якимось несподіваним 
дивом. Це було закономірне явище: російська н іг іл і

1 За публікацією Л. Тарнашинської: «Був крик душі, тепер вже 
свист* / Діалог Є. Сверстюка і Вал. Шевчука // Л іт. Україна. -  
1994. -  14 лип.



584 Л. Тарнашинська. Українське шістдесятництво

стична думка підготовляла епоху руйнування естетики. 
Я  думаю, піонер у цій справі був Чернишевський і його 
дисертація «Зстетические отношения искусства к дей- 
ствительности».

В. Ш . -  Очевидно, ще раніше Бєлінський...
Є. С. -  Бєлінський був вихований на західному есте

тизмі, і йому надавав великої ваги...
В. Ш . -  А ле  він першим висунув постулат, сказати б, 

керівництва літературою.
Є .С . -  Я  думаю, що не випадково він вважається рево- 

люціонером-демократом, і зерна, безперечно, були, але 
про нього не заведено говорити як про нігіліста в естети
чному плані.

В. Ш . -  Н і, ми говоримо про предтечу цього яви
ща. Тобто вони посіяли вже зерна антиестетики, але 
самі вони ще не були людьми у шкірянці з револь
вером — це ясно.

Є. С. - Я  пригадую, коли в 60-х роках ця оголеність 
стала вже настільки хворобливою, що було згори оголо
шено гасло «Дайош естетику!». І почали з ’являтися стат
ті з естетики наприкінці 50-х років. Н іхто не знав, що це 
таке, але всі писали, як сьогодні усі пишуть про релігію. 
І я дуже мучився, намагаючись зрозуміти, про що там 
ідеться... А ж  поки не взяв «Критику практичного розу
м у» Канта і не знайшов там відповіді на всі запитання. 
Це, зрештою, вічна книга з естетики. Працював я тоді в 
«Ботанічному журналі» в Інституті ботаніки. Запропону
вав організувати гурток з естетики. А ле  після першого ж 
вільнодумства щодо естетичної бідності Леніна гурток 
було розпущено. Я  казав: ті речі, які він писав про 
літературу, обминають художні якості. Його цікавить 
виключно політичний бік справи. Тож говорити про 
Леніна можна лише як про учня руйнівників естетики...

Загалом, проблема з естетичними вартостями дуже 
суперечлива. Ми виросли на класичній літературі й зви
кли до її вартостей. З другого боку, в 60-ті роки ми що
разу мотивували необхідність публікації своїх творів 
тим, що вони дадуть користь...

В. Ш . -С усп ільн у  користь...
Є. С. -  Авжеж, суспільну. Тобто без утилітаризму тоді 

не мислили собі естетики, тоді як сам естетичний
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принцип -  це абсолютна безкорисність. Це основа, за 
Кантом, усякого естетичного та всього етичного. Ц ілко
вита свобода від думки про будь-яку користь. Ми ж, зви
чайно, знали від Базарова, що горщик набагато потрібні- 
ший, ніж картина, і  що народові необхідніші речі ужит
кові, а Рафаель, мовляв, і в підметки не годиться 
доброму шевцеві. Отже, я резюмував би так: естетичні й 
художні вартості тісно пов’язані зі способом мислення 
людей. Вони відбивають рівень художнього мислення. 
Я  думаю, що в 60-ті роки, коли з ’явилися молоді поети, 
які писали незрозумілі вірші, та молоді прозаїки, зокре
ма й Валерій Шевчук, то вони сприймалися не як ідейно 
ворожі, а як естетично чужі, незрозумілі. Змінювалися 
художні вартості -  і змінювалася форма. Ц я форма була 
несприйнятливою, отже, чужою -  «ворожою». Дух часу 
диктує художні вартості. Гола соціологізована краса-го- 
лота прийшла на ґрунт спустошеної культури і забуяла, 
мов лобода на витоптаному городі. Ця оголеність, засо- 
ціологізованість була, цілком ясно, свідком кінця епохи 
сталінського мистецтва. Я пригадую, як тоді чіплялися 
до художників, літераторів з приводу їхньої ускладненої 
форми й називали формалістами.

В. Ш . — Достопам’ятна боротьба Хрущова проти фор
малізму, абстракціонізму...

Є. С. -  Тоді Вінграновський трохи лукаво оборонявся: 
«Я  -  формаліст? Я  наплював на зміст? // Відповідаю  
вам не фігурально -  // Якщ о народ мій числиться фор
мально, // Тоді я справді дійсний формаліст!» . А ле  він 
був таки трохи формалістом, тобто в нього була якась те
нденція спекулювати на новаторстві.

В. Ш . — Вінграновський був прихильником трибунно- 
сті в поезії. А  це теж є різновид тоталітарності її.

Є. С. -  Звичайно, він цілком із цієї школи -  акторсь
кої. У  Драча була справжня ускладненість змісту і, від
повідно, форми, Вінграновський часом вдавався до та
ких формальних штук, як, скажімо, перелік компартій 
світу. Часто він відчував і якусь істину глибини -  в цьо
му його сила. Пригадую такий його образ, над яким він 
довго бився і його били: «Є  Ленін. Є планета, кров і 
шмаття, естрада, сало, космос, кавуни, і є народ, в якого 
є прокляття, жахливіш і водневої в ійни*. Л ін і Костенко
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закидали не формалізм, а перевантаженість слова. Так 
само «перебирав норму» і Василь Симоненко...

Отже, приходило нове покоління, яке пропонувало 
нове осмислення життя і, відповідно, нову форму. Я  б не 
сказав, що то була велика революція форм, але то було 
шукання форми якоїсь європейської.

В. Ш . — Це було повернення до загальносвітового ро
зуміння літератури, мистецтва, бачення естетичного, бо 
фактично це, так би мовити, пропагандивне мистецтво 
поставило себе поза тим, що розуміється мистецтвом у 
традиційному розумінні.

Є. С. -  Шістдесятники творили острівець в окремо 
взятій державі. А ле  варто говорити про вакуум духовно
го змісту в наш час. У  цей вакуум затягується все: і не
людські драми в стилі «Герн іки », і сексуальна револю
ція як безлад нав’язливих уявлень, і еклектика переситу 
інформацією... Я сказав би так: якщо раніше можна було 
говорити про крик душі, то нині -  про свист душі. І ни
нішні вартості мені здаються телевізійними, якимись 
химерними, сезонними. Тобто у них є самозаперечення.

В. Ш . -  В них є вартості перехідного часу. І це норма
льно.

Є. С. -  Але я не все можу зрозуміти як вартість. Ска
жімо, «Тризубий Стас» заводить на слизьке або небезта- 
ланна співачка, виконуючи загалом непогану пісню, 
збивається зненацька на скабрезний натяк. А  небездар
ний поет ніби поглиблює котляревщину. Чому це модер
но? Чому ця грубість селюка -  мистецтво? Чому кожен 
намагається про це писати?

В. Ш . -  Як на мене, все це вельми зрозумілі явища. 
Йде реакція на те, що проповідувалося раніше. Тобто іс
нувала ерзац-культура, яка прийшла до свого кінця, але 
після кожної культури за завершенням епохи йде завж
ди, так би мовити, етап падіння і естетичного смаку, й 
етичних норм, осмішування тієї старої культури. На
приклад, наше бароко завершилось абсолютно пласким і 
несмачним бурлеском, так, як і інш і культури закінчу
валися якимось осмішуванням.

Є. С. -  Реготом над тим, що віджило.
В. Ш . -  А ле  я дивлюся на ці речі без великого осу

дження, вони повинні перейти, так, як повинна перейти
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брудна весняна вода, яка має вимити з річища усе багно. 
І тоді воно само собою очиститься.

Є. С. -  Хай так. Сам образ мене заспокоює. Однак я не 
розумію, чому кожен з авторів вважає за потрібне брати
ся за цю тему. І чому вони всі такі подібні? Свобода ж 
відкриває можливості вибору.

В. Ш . -  Тут є момент уніфікації, який ще називають 
модою. Р іч  у тім, що коли не витворюються сильні твор
чі індивідуальності, які завжди стоять, так би мовити, 
осторонь літературного процесу, то витворюються такі 
масові явища, де одне одного наслідують, намагаються 
догнати, спародіювати, запозичити. І як результат -  
з-поміж них у літературі залишаються одиниці. Колись 
мене вразила така фраза Ван Ґоґа: якщо митець у сво
єму розвитку зупиняється й пропадає, то Бог з ним, зна
чить, його талант не настільки великий для того, щоб 
вирости в те, що насправді потрібне. Частина талантів і 
мусить пропадати, вони просто не здатні оформитись у 
професіоналів.

Є. С. -  А ле  ж не всі пересічні... Візьмімо Є. Пашковсь- 
кого, Ю. Андруховича. Це великі плечі. І вже немолоді. 
Щ о лежить на цих плечах?

В. Ш . -  Я вже не раз ділився своїми враженнями що
до прози Євгена Пашковського. Його уява інколи витво
рює цікаві картини, годі заперечити й велику експресію 
слова. І вже через це він -  одна з помітних величин су
часного літературного процесу. А ле  має він і одну слаб
кість. Прочитавши один якийсь його твір, можна захо
питися, визнати, що він дуже цікавий. За читанням дру
гого твору починаєш втомлюватися, а третій уже просто 
не хочеться читати. Тобто в нього немає постійного про
цесу самооновлення, самозміни і самовикористання. А  є 
якесь певне творче колесо, по-своєму цікаве, багате, 
активне. І Ю. Андрухович не такий пересічний, але за 
ним тягнеться ціла вервечка епігонів, які втягують 
Юрія Андруховича з його певними відкриттями й одкро
веннями в ту ж саму юрбу в літературі. Онде я відкрив 
«Сучасність» -  повість К. Москальця. Абсолютно ті ж 
самі фрази, спосіб мислення. Я знаю молоду прозу дуже 
багатьох авторів, помітно, як вони намагаються один од
ного наслідувати. Це те бурління, яке ще не має вироб
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лених вартостей. Скажімо, у нас, шістдесятників, була 
певна мета. Принаймні в мене, бо можу відповідати ли 
ше за себе, була мета повернути літературі її  серйозне, 
справжнє обличчя. В них же цієї мети немає, бо вони 
фактично живуть наприкінці епохи, через що й не мо
жуть творити нових цінностей, а лише руйнувати старі. 
І через що в цій новій прозі немає таких блискучих інди
відуальностей, які б у своїй творчості виходили поза ме
ж і бурлеску й травестії. Тобто поза межі естетики кінця. 
Поки що я таких особистостей не бачу.

Є. С. -  Тут є одне «а ле ». Кожен приходить, щоб про
довжити «золоту нитку традиції», як мовила Ольга Ко- 
билянська. Щ об у своїй візії світу розглядати його при
ховану таємницю. І  зрештою, «поети, вчіть планету до
броти» -  хтось з наших сучасників наївно і щиро волав у 
недобрі часи, але ж ця наївність -  святаї Звичайно, ко
жен приходить, щоб не погоджуватись. І  тоді між нами, 
між  поколіннями, справді дуже серйозний конфлікт. Те, 
що ти сказав про себе, може повторити будь-хто з-поміж 
нас. Ми хотіли повернути літературі її  лице й гідність і 
берегли наївно святу віру в її  покликання. У  всякому ра
зі -  повернути серйозний зміст.

В. Ш . — Так, я думаю, це й було нашою основною про
грамою, хоч вона й не була проголошена, але була закла
дена в наших душах.

Є. С. -  А  тепер відбувається демонтаж чи якесь глухе 
неприйняття спадщини.

В. Ш . -  Справді, демонтаж. А ле  я не бачу в цьому ве
ликої трагедії, і саме тому, що так мусить бути. Коли па
дає колос на глиняних ногах, він розсипається на куря
ву, і здіймається велика хмара цієї куряви. Це нормаль
но. Коли ж курява осяде, залишаться уламки.

Є. С. -  А ле  хотілося б, аби межи них було бодай щось 
живе...

В. Ш . -  3 того колоса нічого живого не може бути.
Є. С. -  Колос -  це образ. Насправді ж то ми розуміємо, 

що тут є і нитка традицій, яка проходить через культуру 
і є стежкою до її  вічного джерела.

В. Ш . -  Наш час не тільки позначений хуліганством 
молодої літератури. Я  думаю, що наш час попри все ще й 
час певного синтезу. Закінчується X X  століття, і ми, хоче
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мо того чи ні, оглядаємо результати напрацювання худож
ніх вартостей літератури X X  століття. В цьому напрямку 
вже роблять дуже цікаві кроки. Перший -  вихід хресто
матії «Українське слово» за редакцією Василя Яремен
ка, два томи якої вже є, а третій виходить. Ось перша 
спроба, щоправда, зроблена не молодими, а людьми з пев
ним життєвим досвідом, котрі мають бачення часове й 
можуть трохи піднятися над часом. Це реальний спосіб 
відшукувати ті вартості художні, які дуже часто були на 
марґінесах культури, а не в головному її річищі. А ле, 
незважаючи на те, що багато письменників стояли саме 
на марґінесах культури, саме вони творили справжнє об
личчя літератури. Взяти хоча б Володимира Свідзінсь- 
кого. У  своєму часі це була суто марґінесова поезія...

Є. С. -  Авжеж, тому що посередині їхав трактор, і все 
живе могло бути тільки на марґінесах...

В. Ш . -  Колись я, до речі, запитував дуже симпатич
ного чоловіка Івана Сенченка, який щиро вболівав за л і 
тературу й привітав прихід шістдесятників: «Скажіть, 
от зараз ми відкриваємо для себе велике ім ’я Свідзінсь- 
кого. А  як ставилися до нього ви, сучасники, чи хтось 
розумів його велич?» Він подумав і відповів: «Н і. Свідзін- 
ський працював коректором, був такий непримітний, 
зігнутий, ніхто його не чув і не бачив і всерйоз не сприй
мав». І в той же час ходили, розвернувши плечі, Корній
чук, Микитенко і т. д., котрі були переконані, що саме 
вони -  фарватер української літератури. А ле  в тому-то й 
річ, що ніхто з них і не підозрював, що фарватер україн
ської літератури — творчість саме цього непримітного чо
ловіка, якого ніхто не знав.

Переоцінка художніх вартостей має здійснюватися не 
зміною одного русла на якесь інше. Адже виявляється, 
що література розвивається саморушно, без отого, що 
Бєлінський вважав керівництвом літературою і Ленін 
вважав партійністю літератури. Виявляється, що впро
довж усього X X  століття в різних куточках різними лю 
дьми -  великими, малими, знаними, незнаними, відоми
ми, невідомими, творилася від початку до кінця століт
тя справжня література.

Є. С. -  А ле  вона була лише збереженням справжності. 
Свідзінський не був кимось, хто кидав виклик часові,
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щоб бути поміченим. Він просто зберігав коріння і пле
кав квіти своєї душі.

В. Ш . — Знову ж таки, література не повинна робити 
виклик часові. Бо ми знову починаємо дивитися на неї 
утилітарно. Література повинна нести естетичні вічні 
цінності. Т і цінності, як і мають непроминальний харак
тер. Коли література має здатність старіти, це літерату
ра без вартостей. Є вартості тимчасові, а є вічні. Отже, 
переоцінка вартостей у нашому часі -  це намагання по
бачити й зрозуміти справжні вартості в літературі. Я пе
реконаний, що вони є. Чи знаємо ми їх? Я переконаний, 
що погано знаємо... Є, щоправда, певні спроби. Так, 
вийшов перший том «Історії української літератури 
X X  ст .», підготовлений співробітниками Інституту л іте
ратури А Н  України під керівництвом Віталія Дончика. 
Це також намагання переоцінити художні вартості. А ле  
з якої позиції? Монета з орла перекидається на рішку. 
Фактично нового мислення, нового розуміння літератури 
немає. Деякі імена викинуто, натомість введено нові, але 
коли починаєш читати, відчуваєш, що знову ж таки 
якихось естетичних орієнтирів ці автори зовсім не мають.

Є. С. -  Висоти немає... На все треба поглянути з нової 
висоти.

В. Ш . -  Ось у  чому проблема переосмислення і зміни 
вартостей. Переосмислення в тому, що треба навчитися 
думати інакше, ніж це було накладено на наші мізки. 
Очевидно, треба позбутися постулату, що література й 
мистецтво ціняться тільки з ідеологічного критерію -  чи 
з того боку чи з протилежного. Мусимо дивитися на л і 
тературу як на суму естетичних вічних вартостей. І т іль 
ки так ми можемо збагнути літературу X X  століття і на
віч побачити її велич. Власне, проект «Ф о л іо » , який за
раз розгортається, -  підготовлено до друку вже десять 
видань -  і ставить за мету таку переоцінку художніх 
вартостей. Це якийсь реальний ш лях до того, щоб поди
витися на історію духовного розвитку новими очима.

Є. С. -  В чому ти бачиш переоцінку?
В. Ш . -  Як раніше визначалися літературні вартості? 

Було прийнято, що людина, яка пише на суспільно важ
ливі, актуальні «для  партії й народу» теми, виявляє 
свою лояльність, наділяється такими-то преміями, зван
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нями, як-то поет-академік, лауреат тощо, і таким чином 
посідає місце у суспільстві як певний стовп. Про те, чи 
мають його твори естетичну вартість, питання не стояло 
зовсім. Таких стовпів було наставлено впродовж усієї іс
торії чимало.

Є. С. -  А ле  ж і стовпи прибери -  все одно дороги ще 
немає... Важливіше повернути на свої місця високі по
статі. Стовпи самі впадуть.

В. Ш . -  Отож-то, якщо ці стовпи штучні, глиняні. 
А ле , на щастя, як я казав, література розвивається і на
віть твориться не тільки офіціозно, а й саморушно, -  бу
ли  ж і Плужник, Антонич, Гординський, Багряний, Га
лина Ж урба та інш і... Література творилася десятками 
індивідуальностей такого першокласного рівня, яких то
ді мало хто й знав, з яких ніхто не робив стовпців і ніхто 
не вішав на них всілякої біжутерії.

Є. С. -  Власне, потреба переоцінки вартостей стоїть 
ще й тому, що ми в літературі своїй багато чого просто 
не знаємо. Десятки першорядних імен викорчувати, як 
десятки дубів у діброві -  залишаться тільки хащі й ре
лікти. А ле  це тільки образ. А  для нас важлива школа, 
через яку мають проходити покоління. Кожне ім ’я — це 
дорога пошуків. От хоч би той же модернізм, довкола 
якого ведуться суперечки, був він чи ні?..

В. Ш  -  Він у нас був під забороною. Наприклад, жур
нал «Українська хата» тривалий час не можна було й 
згадувати. Коли ж з ’ явилася така можливість, я поста
вив за мету видати не тільки поезію «Української хати», 
що й було зроблено, а й прозу, але тут на заваді стали фі
нансові труднощі. Модернізм в Україні був, проте так 
само модифікований, як, скажімо, бароко, і мав якісь 
свої характерні риси. Українська культура була, як пра
вило, принаймні з X V I століття, повернута обличчям до 
Європи. Схід теж частково приходив сюди й мав якісь 
впливи. А ле  що відбулося насправді? Україна ніколи не 
наслідувала Європу сліпо. Образно кажучи, коли куль
турний камінь бовкав десь в Італії чи Німеччині, то хви
л і розходились і доходили до нас, і ми завжди були на 
краю розходження цих хвиль. А ле  відомо, що хвиля, 
яка котиться, доходячи до берега, дає сплеск. І фактич
но в українській культурі дуже часто й відбувалися такі
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сплески. Якщо якась літературна течія зароджувалась у 
Європі, в Україні ми наче не бачимо її виразно. А ле  ко
ли  починаємо вивчати глибоко розпорошені, не впоряд
ковані літературні пам’ятки, виявляється, що все у нас 
було. А  що ж відбувалося в тоталітарний час? Нашу на
туральну поставу повернули обличчям на північний 
схід. А  для українців це була неприродна ситуація, яка 
діяла фатально -  вбивала нас естетично й робила нас ес
тетично упослідженими.

Є. С. — Це реформований образ культури -  для вироб
лення стереотипу провінційності. А ле  ми все-таки живе
мо в якихось традиціях надбаних і не можемо від них 
одійти, знайти щось принципово нове.

В. Ш . -  Тому й потрібно, щоб з ’являлися потужні ми
стецькі одиниці, які знаходили б якесь зовсім нове ба
чення. Тоді лиш  матимемо поступ.

Є. С. -  Підсумовуючи, чи не можна сказати, що сьо
годнішні мистецькі, й зокрема літературні, стриптизи 
великою мірою зумовлені вибухом свободи в широкому 
значенні цього слова? Від свободи, як від свіжого повіт
ря, «паморочиться голова», аж поки вона не ввійде в бе
реги закону.

В. Ш . -  Так, звичайно. Це своєрідний протест проти 
років несвободи.

Є. С. — Навіть не як протест, а як ланцюгова реакція...
В. Ш . — Можливо.
Є. С . -1  це вже неконтрольоване, несвідоме...
В. Ш . -  В тім-то й річ, що несвідоме. А ле  біда в 

тім, що у нас відсутня високоінтелектуальна критика, 
яка б розуміла й осмислювала всі ці процеси, усвідомлю
вала б їх. Та критика, яка ще тільки мусить народитися 
й зовсім по-новому осмислювати все, що відбувається в 
літературі.

Є. С. — Т іє ї критики чекаємо від тих, котрі своє вже 
знатимуть не з коментарів, а з джерел, як спадок, що на 
ньому тримаються всі наші цінності. Є аксіоми, яких не 
треба доводити.

КОМЕНТАР 
ПОЗА ДИКТОФОНОМ -  
НАВЗДОГІН ЧАСОВІ

...Справді, є аксіоми, які не потребують доведення. 
З-поміж них і та, що її можна вкласти у «формулу поко
л ін ь », залишену нам у спадок М. Євшаном: «Кожде по
коління -  це новий, зовсім окремий світ...»1.

Однак нічого не буває з нічого, все має свої предтечі, і 
те, що було напрацьовано досі, хоч і зухвало нібито від
кидається наступниками, насправді акумулюється в їх 
ньому духовному досвіді, збагачується, модифікується й 
трансформується в нові форми й тенденції, оскільки на
справді «...генерації постають одна з одної, тож нова сти
кається з формами, породженими попередньою. Таким 
чином, для кожної генерації життя є процесом у двох 
вимірах. В одному з них життя одержує вже пережите 
попередньою генерацією -  ідеї, поцінування, інституції 
тощо; в другому -  пускається самопливом...»2.

Тож, поза всяким сумнівом, завжди існує те спільне, 
що визначає рівень художнього мислення репрезентан
тів будь-якого літературного покоління: це сповідувані 
ними естетичні й морально-етичні вартості -  власне, те 
основне в розвитку літератури, на що постійно вказував
І. Кошелівець. Про це й ведуть одвертий діалог такі яс
краві представники українського шістдесятництва, як 
Є. Сверстюк та Вал. Шевчук, зовсім не маючи на меті

1 Євшан М. Боротьба генерацій і українська література // Єв- 
шан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Упор., передмова та 
примітки Н. Шумило. -  К.: Основи, 1998. -  С. 47.

2 Ортеґа-і-Ґасет X. Ідея генерацій // Ортеґа; Ґасет X. Вибрані 
твори / Пер. з ісп. -  К.: Основи, 1994. -  С. 318-319.
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ані протиставити покоління, ані означити розрив між 
ними. Навпаки: наголосити на тих вартостях, що їх  
обстоює національна література впродовж десятиліть, 
при цьому з ’ясувавши, які ж стереотипи та «пастки» пе
релому століть заважають побачити ситуацію в адекват
ному рецептивному освітленні. «Звичайно, кожен при
ходить, щоб не погоджуватись» (Є. Сверстюк), проте 
«час певного синтезу» (Вал. Ш евчук) триває. І це не
минучий процес.
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бінських при Фундації Українського Вільного Універси
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