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Майже десять років тому відомий культуролог і л і
тературний критик Роман Корогодський, який за
снував був видавництво «Гелікон» і розпочав видання 

серії «Українська модерна література», запропону
вав мені підготувати зібрання мо’іх літературно-кри

тичних текстів у 3-х томах. За його проектом пер- 
_  ший том мав містити есеї, рецензії, доповіді на літера

турні теми; другий — культурологічні статті, статті з 
естетики, шевченкознавчі дослідження; третій — літературні порт
рети класиків української літератури та сучасних українських пись
менників і спогади. Все видання Роман Миронович планував здійснити до 
2001 року — на моє сімдесятиліття. Однак вийшов тільки один том — 
другий (!) за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
та Міністерства науки й культури в особі тодішнього заступника мініс
тра Ярослава Степановича Яцкова. На два інші томи коштів забракло. 
Справа зупинилася в такій от парадоксальній ситуації: є другий том, 
а першого й третього немає. Тим часом пішов із життя Роман Миро
нович і справа зупинилася... .

За новими клопотами й постійними трудами я вже й забув про неї, аж 
ось Віра Йосипівна Соловйова, директор славного видавництва Києво- 
Могилянської академії, запропонувала повернутися до ідеї тритомо- 
вого видання, але вже здійснивши його заново, без прив ’язання до ви
даного раніше другого тому, який залишається окремою річчю, 
пам ’яткою нездійсненого проекту.

Я, звісно, зрадів такій пропозиції і взявся за роботу. Стали в пригоді текс
ти, які були підготовлені для видавництва «Гелікон». Однак минуло ба
гато часу, написано багато нового, і хоч я пропоную зберегти умовну 
тематичну зорієнтованість томів (літературна критика; дослідження 
творчості Т. Шевченка, статті з питань естетики, культурології та 
мови; літературні портрети класиків української літератури та низки 
українських письменників XX ст.), однак наповнення їх буде вже оновлено.

Хочу пояснити уявному майбутньому читачеві мотиви й мету цього видання.
Не доводиться критися з тим, що для мене настав час, коли треба «зби

рати каміння», більше того, завершувати це «збирання». Більше того, 
із частини зібраного матеріалу спробувати спорудити бодай невелич
кий архітектурний комплекс за власним проектом. Простіше кажу
чи, хочеться показати бодай дещо з того, що ти встиг і зумів зроби
ти за умов не дуже сприятливих, а часом таки й нестерпних.

Добре, а яке до цього діло уявному читачеві? Я, звісно, з ним попередньо не 
домовлявся. Але знаю, що є читачі, які й у  наш час не втратили інтере
су до літератури, до різних сторін літературного життя. їм я й хочу 
запропонувати деяку інформацію про явища цього життя та свій погляд 
на них. Зокрема, звернути увагу на низку явищ забутих або недооці
нених, особливо ж періоду «застою», щодо якого панує несправедлива
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думка, що це був мертвий час для літератури й мистецтва. Насправді 
ж під гнітом політичного тиску й економічного застою тривала впер
та «підривна» робота, що роз’їдала мури «соціалістичного реалізму», 
проточувала нові напрями і суспільної, і художньої думки. Кріт історії не 
дрімав. В усі часи, хоч різною мірою й по-різному, пробивалася творча 
людська думка, без якої життя зупинилося б.

Ще одне застереження. Я  подаю свої тексти в хронологічному порядку 
(в межах кожної рубрики), зазначаючи час написання чи публікації, — 
розраховуючи на історичний підхід читача, його історичне почуття. 
Я  не модернізую і не змінюю своїх текстів, навіть якщо в них щось 
мені сьогодні й очужіле. І  річ не тільки в тому, що це вже історія, в яку 
не слід втручатися (не кажучи вже підробляти); річ ще й у  тім, що 
хочеться, аби зацікавлений читач побачив, як важко ішлося до тих 
істин і понять, які сьогодні, може, здаються самозрозумілими, але які 
насправді виборювалися в суспільстві зусиллями багатьох людей про
тягом цілого історичного періоду. Це теж наша історія. А історія 
боротьби за свободу думки збагачує і поглиблює саме поняття свобо
ди, розуміння свободи, якість «користування» свободою.

Певна річ, я подаю далеко не все з написаного, а тільки те, що, на мій 
погляд, може становити якийсь інтерес і нині.

Крім того, з другої половини 60-х років мене перестали друкувати в 
Україні (хіба що під псевдонімом інколи щось проходило), і я чимало 
текстів опублікував у  московських журналах — «Дружба народов», 
«Новый мир», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», 
«Искусство кино». Співпрацював я з ними й у  80-90-т і роки та піз
ніше — вже з метою популяризації явищ української літератури та 
мистецтва. Звісно, ці тексти, писані російською мовою, здебільше за
лишаються поза межами пропонованого видання. Далі, після арешту 
1972 року я тривалий час не міг повернутися до українського літератур
ного життя і з другої половини 70-х років та у  80-ті писав переважно про 
літератури «народів СРСР», знаходячи в них співзвучні нашим проблеми. 
Можна сказати, я відкрив їх для себе і захопився ними: адже наші літера
тури разом утверджувала буття своїх народів, разом протистояли руси
фікації. В цьому був сенс мого звертання до них, хоч за умов цензури наго
лошувати цей мотив не було можливості: мав промовляти сам матеріал. 
Вийшло кілька моїх книжок про білоруських, литовських, вірменських, тад
жицьких письменників, про літератури «малих народів». Говорити про них 
доводилося під прикриттям тези про «дружбу радянських народів», у  них 
багато застарілої фразеології, але сама ідея знання і популяризації досягнень 
інших, малознаних літератур, що розвиваються в таких самих умовах, як і ми, 
ідея взаємообміну і взаємопідтримки, на мою думку, не застарію. Я  ще спо
діваюся до цих тем повернутися — в світлі історичних змін. Тим часом 
кілька з тих давніх публікацій пропоную в окремому розділі — щоб нагадати 
про декого із нашої рідні по духу.

Буду радий, якщо виявиться, що я не в усьому помилився.
На закінчення хочу висловити щиру вдячність Фундації ім. І. Багряного, 
завдяки підтримці якої стало можливим це видання.

Іван Дзюба 
12 лютого 2006 р.
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Я В іІШ ©  ^  двох ключових для культурного та національ-
• ного розвитку України періодах — у 1960-х та на
І Н О рМ О . переломі 1980-х і 90-х років -  Іванові Дзюбі дове-
ЮОН Д з ю б о ,  лося бути чи не найрепрезентативнішим речни- 
KDUmilK * ком свого покоління української національно за

' ангажованої інтелігенції. Цієї ролі він не шукав. Як
зізнався в 1990 році, нормальним для себе вважав 

«зосереджено займатись літературно-критичною і лі
тературознавчою роботою» ', «політичних амбіцій ніко

ли не мав, — але ж саме життя невблаганно штовхало до 
політики» 2. Роля громадського мислителя й діяча пристала до нього 
ніби природно — завдяки гострому відчуттю справедливости й обов’яз
ку супроти людей та груп, членами яких люди себе усвідомлюють; 
завдяки особливості його інтелекту, здатного охоплювати, узагаль
нювати й творчо використовувати енциклопедично широкі пласти 
людського досвіду як сучасного, так і історичного; і завдяки винятко
вому логічному і риторичному обдаруванню.

Чотири десятиліття, що проминули, відколи заявили про себе шістде
сятники, принесли в Східній Европі перетворення найкардиналь- 
нішого типу, а з ними непередбачувані, гострі й не раз трагічні 
повороти в долях людей. Доленосно змінювалися нюанси режим
ної ідеології, аж поки вона, разом з усім радянським суспільно-по
літичним ладом, не зазнала краху й не була змушена поступитися 
невиразному ідейному плюралізмові — чи то пак, хаосові — постсо- 
ціялістичної дійсности. Нелегко було серед цієї крутежі — і в умо
вах, до кінця 1980-х, цілком реальних загроз репресій -  мислячій 
людині вберегтись від інтелектуального релятивізму й стратегічно
го пристосовництва до кон’юнктури. Більшість обрала шлях при
стосування, можливо і з внутрішніми застереженнями. За радянсь
кого періоду тільки героїчна меншість відмовилася від компромісу, 
за що заплатила страшну ціну Гулагу, а то й смерти. Багато було 
свого часу написано й сказано, часто з гіркотою, про те, що такою 
дорогою Іван Дзюба не пішов. Однак, якщо оглянути великий 
друкований доробок Івана Дзюби, стає ясно, що у всіх його части
нах — як у славнозвісному трактаті «Інтернаціоналізм чи русифіка
ція?», так і в дослідженнях літератур народів Кавказу чи радянської 
Середньої Азії у першій половині 1980-х і в центральному тексті 
періоду гласности в Україні, статті «Чи усвідомлюємо національну 
культуру як цілісність?» -  автор дотримується тих самих (хай, деко

* Збережено авторський правопис.
1 Дзюба І. Автопортрет / /  Слово і час. — 1990. — Ч. 8. — С. 76.
2 Його ж. З відстані чвертьстоліття (післяслово до публікації праці «Інтернаціо

налізм чи русифікація?») / /  Вітчизна. — 1990. — Ч. 8. — С. 99.



9

ли, приглушено висловлених) світоглядових принципів та сповідує ті 
самі цінності. Мета наступних спостережень — увиразнити ці кон
станти, а також показати їхні модифікації в хронологічному розрізі.

Яким, отже, є світогляд Івана Дзюби? Які його філософські основи? Які 
цінності відповідають такому свігообразу і які з них випливають 
орієнтири для людської практики? Таких питань Іван Дзюба майже 
ніколи не ставить відверто, але вони, і відповіді на них, є підтекстом 
майже всього, ним написаного. Коротко кажучи, Іван Дзюба серйоз
но сприймає спадщину гуманізму й просвітництва. Можливо, не тре
ба було б формулювати це спостереження, застосовуючи назви істо
ричних періодів. Це правда, що в центрі зацікавлення Івана Дзюби — 
людина, її гідність і щастя, запорукою яких є повний розвиток її 
потенціялу. Але хто знає Івана Дзюбу, мабуть, пов’яже це перш за все 
з природою його світлої й лагідної особистості, а потім уже з надбан
нями європейської культури й думки останніх кількох століть.

Людина для Дзюби — завжди індивідуальна особистість, цікава в своїй 
неповторності (багато з його найпам’ятніших досліджень — порт
рети поодиноких поетів чи інших діячів культури), але людина 
водночас і в не меншій мірі є членом різних і різноманітно усві
домлених спільностей. Серед таких спільностей Дзюба найбільше 
уваги присвячує нації. На його погляд, ця спільність надзвичайно 
суттєва, здатна на блискучий колективний розвиток, спроможна 
мобілізувати в людині найкращі її сили. Рівночасно, це спільність, 
усвідомлення якої нерідко пригнічується й заперечується — на без
межну шкоду її членам.

У всіх справах людських першочерговими для Івана Дзюби цінностя
ми є воля, рівність і братерство (знову ж, для індивідуума і для 
усвідомленої групи, зокрема — нації). Справедливість вимагає, щоб 
вони належали всім без винятку. Вимагаючи рівності для націй, 
Дзюба не раз вдається до фігури симетрії, як у славетному його 
виступі 1966 р. в Бабиному Ярі: «Євреї мають право бути євреями, 
українці мають правочбути українцями у повному і глибокому, а не 
тільки формальному значенні цих слів. Хай євреї знають єврейську 
історію, єврейську культуру, мову і гордяться ними. Хай українці 
знають українську історію, культуру, мову і гордяться ними. Хай 
вони знають історію і культуру один одного, історію і культуру ін
ших народів, вміють цінити себе і інших — як своїх братів» Або ж, 
уже за тридцять років: «Мені болить насамперед українська культура, 
не тому, що не сприймаю цілості світових культур, а тому що саме 
українська культура — з причетних до нас — найбільше загрожена. 
Якби такою найбільш загроженою була російська культура,— я б 
найбільше уболівав за неї. Бо і вона мені не байдужа» 2. Ідеалові

1 Дзюба І. У 25 роковини розстрілів у Бабиному Яру / /  Сучасність. — 1967. —
Ч. 11. -  С. 35.

2 Його ж. Взаємодія двох культур: стереотипи рецепції (1996). Доповідь на Міжна
родній конференції «Українська і російська культури як чинник міжнародної 
згоди в Україні» (жовтень 1996 р.) / /  Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 5.
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такої справедливости мали б служити Дзюбині дослідження з біло
руської, литовської, вірменської, таджицької, кабардинської, ін
гуської, даргинської, якутської, мансі, нанайської літератур.

Ідеї та цінності Івана Дзюби, як і чи не всіх шістдесятників, фільтру
вались, самозрозуміло, крізь марксизм-ленінізм і були ним глибоко 
позначені. Найвизивніше марксистські позиції звучать у Дзюби в 
ранніх літературно-критичних статтях кінця 1950-х років. Найна- 
полегливіше він їх обстоює, як не парадоксально, у праці, визнаній 
офіціозом за його найкрамольнішу: «Інтернаціоналізм чи русифі
кація?». Тут ленінські положення щодо питань нації і радянської 
національної політики — точніше, Дзюбина інтерпретація цих по
ложень — стають інструментом для розгромної критики радянської 
практики щодо неросійських націй СРСР, зокрема українців. 
У 1980-х і, тим більше, 1990-х роках марксистська школа в Дзюби 
відходить на задній плян, проте елементи її далі проявляються -  і 
в аналітичному апараті (він не забуває про економічний і соціяль- 
ний контекст явищ культури, послуговується подекуди категорією 
класу), і в тверезо критичному ставленні до ексцесів вільного рин
ку та переконанні, що в суспільстві й культурі важливу унапрям- 
люючу ролю повинна відігравати держава. Співмірне з марксизмом 
(але й з християнством, просвітництвом, романтизмом) є провідне 
в Івана Дзюби уявлення про проєктовий характер людської дійс
носте. Перед людиною завжди стоїть мета кращого суспільства, 
досконалішої, глибшої, культурнішої людини. Про це з запалом 
пише молодий літературний критик у 1959 році: «І чим більше 
зростатиме громадська активність і духовна культура нашого наро
ду, чим швидше розгортатиметься людська особистість у соціаліс
тичному, а потім комуністичному суспільстві, тим глибше та го
стріше для кожної людини поставатимуть, тим істотніше та щоразу 
плідніше й істинніше для кожної людини вирішуватимуться оті 
“одвічні” проблеми: сенс власного буття, свої путі в світі, осо
бистість і людство, життя і смерть, минуще і нескінченне...». Це в 
нього на думці і в 1987 році, коли призначення літературної кри
тики він бачить у здатності «розрізняти художнє і нехудожнє, до
сконале й недосконале, вишукане й несмаковите, справжнє й уда
ване, щире й фальшиве, істинне й неістинне; те, що на користь 
літературі, а отже, і суспільству, і те, що їм не на користь» Це пе
реймає його ще виразніше, коли, напередодні проголошення неза
лежносте України та в перших її місяцях, він веде мову про потре
бу «нової концепції української літератури» 2.

Для того, щоб ефективно співдіяти в проекті перетворення дійсности, 
потрібні певні методичні передумови. Потрібне адекватне пізнан-

1 Дзюба І. Тема сучасна, підхід історичний / /  Вітчизна,— 1959.— Ч. 8 ,— С. 165; 
Дзюба І. Два крила і... безкрилля / /  Літературна Україна. — 19 лютого 1987 р.

•’ Його ж. Незалежність України і проблеми культури / /  Ukraine in the 1990s. — 
Мельбурн, 1 9 9 2 .-  С. 21.
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ня явищ і стану справ, потрібно й раціонального розуму, щоб ви
рішувати, що робити і як бути. А щоб такі рішення були обгрунто
вані, треба чітких критеріїв та принципів. Але в процесі пізнавання 
й судження необхідні й віра, й запал. З поєднання цих імперативів 
випливає характерний стиль Дзюбиної критики й публіцистики, 
і не меншою мірою його наукових праць. Дивно, але Дзюба-науко- 
вець не раз більш пристрасний, ніж Дзюба-публіцист. Емоційно чи 
не найнапруженішими є ті його твори, де аргументація найсуб- 
тельніша й де піднято найбільше джерел і фактів, через що і їхня 
глибинна полемічність найвідчутніша — «Інтернаціоналізм чи руси
фікація?» та розлоге дослідження «У всякого своя доля (Епізод із 
стосунків Ш евченка зі слов’янофілами)». Йдеться, звичайно, про 
емоційність суті, не форми: як правило, зовнішній тон Дзюби по
міркований, толерантний, лагідний. Гостра іронія ранніх статей у 
пізніших працях виблискує зрідка, і то радше доброзичливо, ніж 
злісно. Кожне явище розглянуто в багатьох ракурсах рівночасно. 
Воно має власну побудову, набір рис, з яких випливає його своє
рідність. До особливо переконливих місць у працях критика на
лежать його підсумкові описи твору, автора, періоду, стилю, ситу
ації — то фахово докладні, з застосуванням спеціялізованого ін
струментарію понять, то з розрахунком на загального сприймача. 
Щоб виразити специфіку явища, Дзюба не боїться ліричної його 
перифрази: «У Василя Голобородька особливі стосунки із словом. 
Він його не вимудрює й не вимучує, не підкрадається до нього й 
не підхлібується, не коверзує ним і не повеліває. Але вони самі 
плинуть до нього, первозданні й цнотливі. Здається, “матерія сло
ва” у нього жіноча, дівоча. Здається, слова люблять його і від тої 
любові розкриваються йому, як закохані дівчата хлопцям...» '.

Однак явища не існують незалежно від контексту: «Мистецькі явища і 
процеси варто розглядати, по-перше, в конкретному історико- 
культурному контексті; по-друге, в діахронній та синхронній порів- 
няльності і враховуючи те, що певні риси, прийоми, якості, до
речні й ефективні у межах відповідної художньої системи, стають 
малорезультативними поза нею...» 2. Контекст в Івана Дзюби — річ 
вертикальна й горизонтальна. Явище існує в ланцюзі причин і на
слідків, себто в історії; його автономність і своєрідність не пере
креслюється закономірністю його зв’язків з явищами сусідніми, 
з системою, в якій ми його усвідомлюємо. Однак не тільки те, що 
метонімічно прилягає до явища, стає засобом для його розуміння. 
Його збагнути допомагає також контекст метафоричний — усе, що, 
можливо віддалене, але подібне, аналогічне, а то й контрастне. 
Таким чином, наприклад, Дзюба, з одного боку, розглядає Шев-

1 Дзюба І. У дивосвіті рідної хати (Кілька слів про поета, який щойно почи-
 ̂ нається) //Д н іп р о . — 1965. — Ч. 4. — С. 147.

2 Його ж. Художній процес. 20—30-ті роки / /  Історія української літератури
XX століття. Книга перша (1910—1930-ті роки). — К ,  1993. — С. 125.
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ченка в зв’язку з історією його часу, вивчаючи «Кавказ» на Тлі 
свідчень про завоювання регіону військами Російської імперії та 
оцінки цих воєн в різних пластах громадської думки *. З іншого ж, 
вибирає зіставлення неочевидні, а то й експериментальні -  Ш ев
ченко і Шиллер, Ш евченко і Гюго — для того, щоб випробувати 
гіпотези загального порядку, або дійти до нового бачення ніби до
статньо відомого об’єкта, або сколихнути стереотипи читацької 
рецепції.

До контексту Дзюба ставиться з почуттям глибокої пошани. Він до
сліджує вглиб і вшир, подає факти в переконливій рясноті. Обсяг 
ерудиції Івана Дзюби викликає подив. Вона в нього -  гарант 
серйозности, професійности, відповідальности. На підставі такої 
ерудиції кожне явище усвідомлюється, як вплетене в густу павути
ну причин і наслідків — як ледь не детерміноване оточенням. 
Всезнання тяжіє до всепрощення, і це є ще однією причиною то
лерантности Івана Дзюби. Характерні й тенденція уникати перед
часних чи таких, що абсолютизують, суджень, обережність і вива
женість тверджень, увага до винятків, підкреслення умовностей та 
обмежень гіпотез, прийом балянсування негативів позитивами. 
Однак під такою зовнішньою м’якістю завжди відчутний твердий 
кістяк чітких принципів, з яких похідними є не менш чіткі критерії 
оцінки, ввічлива, але рішуча нормативність. У цьому можна доба
чити й коріння тенденції до полемічности. Вичерпність у працях 
Дзюби пов’язана з його пошаною до факту (того, що є) чи, обе
режніше висловлюючись, явища (того, що уявляється свідомості). 
Нормативність випливає з його відданости ідеї того, що повинно 
бути.

Просвітницьке уявлення про справедливе суспільство, побудоване від
повідно до природи людини, є грунтом, з якого в Дзюби вироста
ють усі загальні й конкретні норми. Є ідея оптимального суспіль
ства, маштабами якого вимірюються конкретні суспільства і су
спільні явища. Цій ідеї відповідає ідея оптимальної культури, їй 
знову відповідають ідеї оптимального твору, оптимального вирішен
ня естетичних проблем. У межах такого бачення естетична норма 
не може бути протиставлена етичній нормі; вони доповнюють одна 
одну і багато в чому переплітаються.

Щодо сфер громадської та політичної, то для Дзюби самозрозумілим є 
те, що загальнолюдські раціональні норми повинні застосовувати
ся в діях найвищих структур, покликаних бути виявом спільної 
волі й прагнення людей. У 1960-х роках такими структурами мали 
бути партія й радянська держава, в 1990-х — держава українсь
ка. Тому найгостріше Дзюба критикує ті випадки, коли держава діє 
незаконно або всупереч принципам, які, на погляд Дзюби, вона 
повинна шанувати. Тож у пояснювальній записці про конфлікт

1 Дзюба І. «Застукали сердешну волю...» (Шевченків «Кавказ» на тлі непроми- 
нального минулого) / /  Сучасність. — 1995. — Ч. З, 4.



ІЗ

між владою та нонконформістською інтелігенцією з приводу від
значення 1963 року 50-х роковин смерти Лесі Українки Івана 
Дзюбу найбільше обурює нехтування владою «нормальної грома
дянської і робочої процедури», «норм громадянського життя» 
Оборонцями цих норм виступають представники громадськосте, 
які провели вечір попри спроби його зірвати. А чиновникам, без
посередньо відповідальним за його саботаж, Дзюба приписує «хам
ство» та «безглуздість». У записці немає натяку на те, що, можливо, 
в цьому місці й часі хамство й безглуздість саме і є нормою, а не 
відхиленням від неї. Так само в праці «Інтернаціоналізм чи русифі
кація?» факт русифікації розглядається не як  елемент суті радян
ського способу правління, а як помилкове відхилення, хай і розлоге 
та неймовірно шкідливе, від правильних ленінських принципів та 
практики партії в золотий вік 1920-х років.

Із вищесказаного могло б скластися враження, ніби Дзюба й насправ
ді був ортодоксальним марксистом-леніністом. Однак це, здається, 
не так. У його світогляді немає окремих положень, доволі основ
них для цієї ідеології. В його системі оцінок немає критерію про
гресивносте як узгоджености з «неминучим» історичним процесом 
і, зокрема, з імперативами класової боротьби. Немає функціональ
ної моралі, яка б ставила досягнення мети, навіть найсвітлішої, 
вище справедливосте й людяности. Немає уявлення про принци
пових ворогів із непримиренно ворожими інтересами.

Щодо естетичної сфери, то в ній системне думання Івана Дзюби по
роджує проблему, про яку, здається, він ніде не веде мови відверто, 
але яка виринає раз у раз. Що робити з явищем (твором), етич
но бездоганним, але мистецьки незадовільним? Дзюба ж відверто 
каже, що є твори недолугі, слабкі, на невисокому естетичному чи 
інтелектуальному рівні (наприклад: «у романі взагалі не відчуваєть
ся єдносте думки ані єдности стилю — явище, досить розповсю
джене в сучасній українській прозі») 2. Але й такі оцінки не є суто 
смаковими. Естетична цінність збігається зі здатністю твору слу
жити високому проекту. Безпорадний твір на форумі, яким є куль
тура, не може стати ефективним аргументом. Він не може подіяти 
на сприймача і тому не може послужити меті вдосконалення світу. 
Така логіка виявляється, зокрема, в працях пізніх 1950-х років, де 
Дзюба критикує окремі бездарні тогочасні твори за те, що вони 
нездатні виконувати вимоги, поставлені перед літературою лені
нізмом. Пізніше Іван Дзюба обходить цю проблему тим, що пише 
головно про тих авторів і про ті твори, які йому симпатичні, а не
гативну критику зберігає для порочних загальних явищ, які обра-

1 До спілки радянських письменників України (Пояснювальна записка про ве
чір пам’яті Лесі Українки в Центральному парку культури і відпочинку 
м. Києва, 31 липня 1963 року) / /  Сучасність. — 1968. — Ч. 8. — С. 87—94.

2 Дзюба И. Мера современности / /  Литературное обозрение. — 1987. — Ч. 1,—
С. 29. Переклад мій. — М. П.
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жають його норму культури, здатної втілювати його ідеал справед
ливости.

Норми, щоправда, активізуються не тільки в оцінюванні явищ, а й у 
порівнюванні їх. Як ми спостерігали вище, в Дзюби гуманні цін
ності рівносте й справедливости поширюються й на цілі суспіль
ства та культури. Через це в нього рано розвивається уявлення про 
«нормальність», «повноту», «цілісність». Цілісність — риса, яка не 
дозволяє себе легко визначити, і до неї ми повернемося нижче. Тут 
вистачить зазначити, що цілісна культура — це така, в якій наявна 
повнота взаємозв’язків між її елементами; вона є джерелом авто
номних цінностей та критеріїв, утверджує власну самототожність і 
входить як рівний партнер з іншими культурами в загальнолюдсь
ку культуру світу. Цілісність такої культури можуть знищити то
талітаризм та колоніялізм. Тому самозрозумілою для культури, яка 
виходить зі стану залежносте й пригніченосте, є мета відновлення 
цілісности — мета, яку ми б сьогодні назвали постколоніяльною.

Такі думки стосовно української культури (і суспільства, і нації) обго
ворювалися в україністиці країн заходу на початку 1980-х років. 
Поштовх до дискусії дала «Історія української літератури» Дмитра 
Чижевського (1956), яка вийшла англійським перекладом 1975 р. 
Прикмету неповноти знаходили в українській літературі Чижев- 
ський, в українській нації — історик Іван Лисяк-Рудницький; опи
совість категорії неповноти заперечував Григорій Грабович, ствер
джуючи, що кожне явище існує як даність і приписувати йому 
неповноту означає розглядати його за зовнішніми для нього стан
дартами. Позиція Дзюби, звичайно, більше наближена до поглядів 
Чижевського та Лисяка-Рудницького. Вона наполягає на автори
тетності контексту, на необхідності порівнянь, на існуванні норма
тивного (можливо, не легкого для визначення) загального уявлен
ня про те, чим на певному історичному етапі є культура чи нація 
повноцінна, сучасна й конкурентоспроможна. У Дзюби, як і в Чи
жевського та Лисяка-Рудницького, неповнота є наслідком ко- 
лоніяльного пригнічення й залежносте. Для Дзюби просте конста
тування такого стану справ було б відмовою від громадянського 
обов’язку; усвідомлення нецілісности української культури вказує 
на необхідність проекту її оновлення.

Цілісність — це прикмета, яка не існує сама по собі; спостерігач при
писує її певному об’єктові на основі звичних для нього форм спри
ймання світу. Тому першим кроком до відновлення цілісности 
культури (конкретно йдеться про культуру українську) є поборю
вання стереотипів її неповноцінности. Ми раніше звертали увагу 
на Дзюбині дослідження, які ставлять українську клясику в один 
ряд з клясикою європейською. Шевченка можна розглядати поряд 
із Шиллером чи Віктором Гюго, Ольгу Кобилянську — в традиції 
мадам де Сталь та Жорж Санд, в контексті Ібсена, Карлейля, 
Раскіна, Ніцше, в зіставленні з Роменом Ролланом. В усіх цих до
слідженнях є підтекст: в українській культурі чимало такого, що
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заслуговує на серйозне вивчення (не поблажливе, з заниженим 
стандартом) і без натягнення вписується в контекст сусідніх і від
даленіших культур, бере участь у дебатах і діялогах свого часу. Ми 
звикли до міту про власну відсталість і вторинність, а насправді, якщо 
дати собі зусилля краще себе пізнати, виявиться, що ми набагато 
діялогоспроможніші й цілісніші, ніж це нам зазвичай здається.

Щоправда, належність недооцінених вершин якоїсь культури до «нор
мальних», «загальних» контекстів не змінює того факту, що певні 
культури — українська серед них — силою вчинених їм несправед
ливостей стали настільки здеформованими, що неможливо розгля
дати їх інакше, як нецілісні. Дзюба раз у раз вказує на шкоду, за
подіяну українській культурі царськими заборонами й цькуванням 
культурних діячів, убивством цілої Генерації творчих людей ра
дянською владою в 1930-х роках, залякуванням і каранням най- 
оригінальніших і найпринциповіших упродовж цілого радянського 
періоду. А з усвідомлення цих бід випливає обов’язок діячів ук
раїнської культури в умовах свободи відновити її цілісність. Це вже 
царина конкретних практичних заходів. Іван Дзюба на переломі 
1980- 1990-х років називає їх багато, закликаючи реалізувати їх то 
кожного українського інтелігента зосібна, то державу. Найважли
віші такі заходи стосуються української мови.

Мова в системі поглядів Івана Дзюби — як, зрештою, всіх речників ук
раїнського національно-культурного відродження 1960-х і 1980-х ро
ків -  посідає центральне місце. Мова для Дзюби — основний атри
бут нації. Нація, що втратила рідну мову, приречена на атрофію й 
відмирання. Тому публіцистика Івана Дзюби кінця 1980-х років 
часто спрямована на оборону української мови. Він вимагає дер
жавних ініціятив, унаслідок яких жителі України почали б ото
тожнювати вживання української мови зі своїми інтересами. Він 
апелює безпосередньо до людей, намагається осоромити тих, хто 
занедбав таке важливе джерело індивідуальної та колективної само
свідомосте, як українська мова. Останній підхід особливо домінує 
в Дзюбиних статтях, які пізніше було об’єднано в книжці «Бо то не 
просто мова, звуки...» (1990).

Іван Дзюба не обгрунтовує своєї пристрасної відданосте українській 
мові. Цінність мови йому занадто самозрозуміла, щоб стати об’єк
том дискусії. Напевно, основним джерелом Дзюбиної турботи про 
мову було споглядання практики радянського мововбивства під 
камуфляжем заохочування «розквіту» мов СРСР. Такі факти не 
могли не ображати його почуття справедливости. Рівночасно, під
креслення важливосте мови в Дзюби логічно поєднується з його, 
по суті романтичним, поняттям нації. Попри всю схильність шану
вати принципи й цінності доби Просвітництва, Дзюба не поділяє 
раціоналістської концепції нації як суми громадян певної держави, 
об’єднаних її законами та спільним життєвим досвідом. Навпаки, 
він бореться проти такого уявлення нації і, зокрема, проти загрози 
створення «радянської нації». Його влаштовує традиція усвідом-
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лення нації, яку започаткував Гердер. Нація — це передовсім етнос; 
її особистість формується спільним історичним досвідом, вона ви
ражає себе своєю неповторною культурою і — мовою. Підтвердження 
такого етнічного поняття нації Дзюба знаходив у творах Леніна. 
У принципі воно підтверджувалося і побутовим фактом графи «на
ціональність» у радянському паспорті, і значенням етнічних фактів 
для адміністративно-територіяльного поділу СРСР. Немає нічого 
нового в Дзюбиній концепції нації: новою була в середині 1960-х ро
ків хіба хоробрість, з якою він обстоював такі знайомі, неначе й 
ортодоксально ленінські, позиції; новими були у 1980-х роках 
патос і пристрасть його звернення до звичайної людини стати 
оборонцем рідної мови.

Наші спостереження щодо місця мови в системі поглядів Івана Дзюби 
вийшли зі спроби осмислити центральну його категорію — «ціліс
ність». Не здивує нас, що цілісність притягає Дзюбину увагу і в кон
тексті літературної теорії. Хоч ерудиція Дзюби в цій ділянці не менш 
значна, ніж в інших, він рідко у своїх літературно-критичних статтях 
звертає увагу читача на відгомін тієї чи іншої теоретичної конструкції. 
Все випливає ніби просто зі здорового глузду. На питаннях теорії 
літератури Дзюба зупиняється, зокрема, в кількох статтях про Олек
сандра Білецького, надрукованих між 1975 і 1996 роками (це фраг
менти його неопублікованої праці 1966 року). У них, до слова, спо
стерігається описувана вище аргументація проти стереотипу україн
ської вторинности: звертаючи увагу на те, як Білецький у 1920-х роках 
розвивав думки Олександра Потебні щодо читача літературного тво
ру, Дзюба підкреслює і первоначальність Потебні для теорії рецеп
ції, і те, що потебнянська думка розвивалася й в Україні, а не 
тільки поза нею. Однак не це основне. Для нас найцікавіше, що 
Дзюба, за всієї пошани до Білецького, залишається в дечому ним 
розчарований. Зокрема, він добачає прагнення систематики: за по
шуками закономірностей літературного процесу і їхнім прискіп
ливим фіксуванням Дзюба бачить пошуки загальної типології, 
літературознавчого синтезу (чи не є це філософським каменем 
«цілісносте» в літературознавчій іпостасі?). Ці пошуки залишили
ся неуспішними; гірше, вони в певний час повели Білецького тео
ретичними манівцями вульгарного соціологізму. Констатуючи, що 
Білецький бачив себе просто одним «у довгому ряді інших трудівників 
науки», Дзюба дає зрозуміти, що волів би чогось іншого: щоб Білецький 
піднявся вище того «довгого ряду», побудувавши загальну теорію літе
ратури '.

Цікавим для нас є місце зі статті Білецького «Потебня і наука літера
тури в Росії» (1922), яке Д зю ба досить обш ирно цитує і в я к о 
му Білецький викладає своє розуміння висновків потебнянських

1 Дзюба ]. Корифей літературної науки: штрихи до портрета / /  Дніпро. — 
1975. — Ч. З ,— С. 142—149. Див. також: Дзюба І. Олександр Білецький і 
проблема літературознавчого синтезу (1996).



доктрин для літературознавства: «при аналізі літературного твору 
не повинно бути місця ніякій упередженості, ніяким засновкам — 
ні естетичним, ні загальнофілософським, ні публіцистичним; ми 
повинні, певна річ, знати обстановку — середовище, в якому його 
створювано, але це знання нам пригодиться як коментар до ре
зультатів аналізу даного нам тексту... По-друге, перш ніж з ’ясувати 
місце твору серед інших, історично з ним пов’язаних, ми повинні 
вивчити його в самому собі -  з погляду його зовнішньої і внутріш
ньої форми... По-третє, ми вивчаємо умови, які викликали напи
сання цього твору з образами, що він їх містить, умови, закорінені 
як у душевній організації самого поета, так і в середовищі, яке ство
рило цю організацію. І, нарешті, по-четверте, ми не можемо обій
ти питання про засвоєння цих образів читацьким середовищем, 
яке їх сприйняло» 1. Дзюба підкреслює, що Білецький тут досить 
суб’єктивно переповідає Потебню, даючи радше резюме власних 
літературознавчих зацікавлень. Ми, знову ж, завважуємо, що вира
хувані чотири методологічні засади збігаються майже повністю з 
принципами, що їх Дзюба сам застосовує як літературознавець і 
критик. Майже повністю, але не цілком. Неупередженість, вивчен
ня явища, вивчення контексту — це, як ми вже бачили, лежить у 
центрі Дзюбиної методи. Однак не такою самою мірою зацікавлен
ня читачем. Дзюбу більше цікавлять умови створення літературно
го твору, ніж акт його сприймання (хоч останні не залишаються 
поза його увагою, зокрема в шевченкознавчих працях, і хоч він 
чудово знає радянську, зокрема українську, літературу на цю тему 
й натякає на ознайомленість із західніми теоретиками рецепції — 
Ізером, Явсом та їхнім попередником, Інґарденом). Це закономір
но. Дзюбу цікавить передусім дійсність як проект, як те, що може 
бути змінене цілеспрямованою людською дією. Не дивно, що в 
нього більше симпатії до активної людини-творця, ніж до пасивної 
людини-споживача.

Глибоко й серйозно присвячена контекстуальному вивченню явищ 
культури, Дзюбина критика сама входить у своєрідний зв’язок зі 
своїм власним політичним, соціяльним і культурним контекстом. 
У найхарактерніших своїх творах Дзюба розглядає, прямим чи не
прямим текстом, найактуальніші питання певного часу. Однак 
сказати, що він вписується в контекст часу, було б недооціненням 
Івана Дзюби. Він належить до тих, хто створює контекст, визначає 
зміст головних дебат, забезпечує їхній рівень, впливає на те, що 
думають та пишуть інші. Будучи у своєму контексті, він завжди 
перебуває і дещо попереду нього. Якщо ми уявляємо собі історію 
як розповідь про те головне, що трапилося в певних часових та 
географічних межах, то нам легко буде розглядати Івана Дзюбу як 
«історичну фігуру» в історії України I960—1990-х років. Розвиток 
його думки, зафіксований у його творах, збігається досить точно з

1 Дзюба І. Читач як естетична проблема у працях О. І. Білецького (1984).
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логікою розвитку його доби. Тому без особливих зусиль моі&га 
запропонувати періодизацію його критичної діяльности, яка в ос
новному відповідає узвичаєній політично-історичній періодизації. 
Першим є період, так би мовити, підготовчий (пізні 1950-ті роки): 
час віртуозних критичних етюдів у межах марксистсько-ленінської 
та радянської ортодоксальности. Другим іде період 1960-х років, коли 
Дзюба своїми виступами, статтями та текстом «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?» робить внесок у золотий фонд українського шіст
десятництва. 1973-м роком починається важкий третій період, ко
ли посилений державний гніт відбивається приглушенням і депо- 
лемізацією Дзюбиної критики та її переходом на позиції, які зов
нішньо не суперечать державним. Четвертий період розпочинається 
приблизно в 1986 р. паралельно з утвердженням політики гласнос
ти в СРСР і продовжується за незалежної України. Його основна 
риса — повернення до оборони української культури та українства, 
розпочатої під час другого періоду.

Праці Івана Дзюби другого й четвертого періодів утішалися найбіль
шим розголосом та авторитетом серед публіки. У спробі огляду 
Дзюбиного критичного доробку, проте, не можна обійти праць пе
ріодів першого й третього. На перший погляд вони, можливо, не 
висловлюють того набору аргументів, з яким ми передовсім ото
тожнюємо Івана Дзюбу. Насправді, однак, вони досить тісно по
в ’язані з працями героїчніших періодів деякими провідними кон
цепціями та цінностями.

Знайомство з Іваном Дзюбою першого періоду пропонує його книжка 
«“Звичайна людина” чи міщанин» (1959), збірка чотирьох великих 
раніше публікованих статтей. З них перші три формально сто
суються традиційного для радянської критики питання про героя 
літературного твору і про те, яким він (герой) мав би бути, щоб 
якнайбільше надихати читача боротися за комуністичне майбут
нє — за «суспільство, яке остаточно і назавжди, в усіх відношеннях 
і до кінця звільнить людину» ‘. За формальною тематикою, нато
мість, проглядають тези, позначені індивідуальним патосом Дзюби. 
Проект доброго суспільства освячує для нього навіть ідеалізацію 
героя. Просте відтворювання дійсносте — у формі, наприклад, зоб
раження героїв статистично пересічних -  Дзюба відкидає, як не
продуктивне для великого проекту, а то й шкідливе. Негероїчна 
«звичайна людина» небезпечно наближена до «міщанина» — без
ідейного споживача, якого слід таврувати.

На тлі хрущовської «відлиги» Дзюбині вимоги подекуди виглядають 
несподівано консервативними. Паростки впізнаванности, набли
ження до життєвого досвіду (дехто назвав би це реалізмом, «прав
дою життя») викликають у нього підозру. В літературі він волів би 
бачити «ідеального героя», людину «великого масштабу, великої

1 Дзюба І. У праці зростають герої / /  «Звичайна людина» ми міщанин? — К., 
1959. -  С. 171.
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душі і великої справи... великої ідеї і великої пристрасті... що, від
даючи всі сили своєму народові, сміливо йде на важкі життєві вип
робовування, живе вічним прагненням до кращого, постійно пере
ковує саму себе» Пристрасна віра в правильність великого проек
ту і в можливість реалізувати його, не заперечуючи існуючої 
системи та ідеології, є тлом для гострих закидів на адресу Владіміра 
Дудінцева. Його роман «Не хлібом єдиним» — відомий текст росій
ської відлиги -  Дзюба розглядає як хибний, оскільки він допускає 
критику не окремих вад, а всього радянського ладу. На цьому ета
пі розвитку Дзюбиної думки радянська держава та її ідеологія є та 
цілісна система, яка гарантує реалізацію проекту справедливого 
суспільства. Відповідальність проекту змушує критика з глибокою 
(подекуди, можливо, надмірно глибокою) серйозністю ставитися 
до всіх творів літератури, в тому числі й другосортних. Важко уник
нути враження, що ранній Дзюба витрачає чимало енергії на твори 
низького естетичного та інтелектуального рівня. Оскільки вони не 
виправдовують зосередженої аналізи та інтерпретації, то легко ста
ють об’єктами для критики повчальної й директивної. Одному ав
торові, який темою свого роману обрав неромантичні будні жит
тя журналіста, закидається недостатнє виконання свого обов’язку, 
бо ж треба було «розкрити всю їхню (буднів,— М. П.) значущість, 
їхній хвилюючий і глибокий зміст, передати поезію і романтику 
тих буднів, піднестись до поетичної філософії життя» 2. Словом, 
автор повинен був написати зовсім інший (кращий, вищий) твір.

Бачення літератури як «підручника життя» 3 не залишає багато місця 
для осмислення естетичної насолоди як критерію для літературної 
оцінки. Це не означає, що ранній Дзюба не вдається до оцінок, які 
б відбивали рівень його читацького задоволення чи, частіше, неза
доволення. Про естетичні критерії мова починає йти тоді, коли 
твір їм явно не відповідає. Тоді Дзюба може висловитися і про 
«довгий і, кажучи одверто, казенний, нехудожній опис» 4, і про 
«ілюстративність, силуваність фабули» 5, і про «сумнівний мело
драматизм і пов’язаний з ним несмак» б, і, узагальнюючи, про «ре
місницькі капарства, які, нам здається, є найбільшою небезпекою 
для рівня літератури...» 7. Такі оцінки на цьому етапі не виплива
ють з якоїсь увиразненої системи естетичних цінностей, ані не є 
вони безпосередньо пов’язані з громадсько-політичними (агітацій-

1 Дзюба І. «Звичайна людина» чи міщанин? / /  «Звичайна людина» чи міща
нин? -  К., 1 9 5 9 ,-  С. 24.

2 Його ж. За духовно багатого героя (молодіжна тема в українській прозі остан
ніх років) / /  «Звичайна людина» чи міщанин? — К., 1959. — С. 128.

3 Там само. — С. 161.
4 Там само. — С. 137.
5 Дзюба І. Сучасність і література / /  «Звичайна людина» чи міщанин? — К.,

1959. -  С. 228.
6 Дзюба І. Тема сучасна, підхід історичний / /  Вітчизна. — 1959. — Ч. 8. — С. 161.
7 Там само, — С. 158.
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н и м и ) ц і л я м и . Це — суб’єктивні судження, захищені авторитетним 
стилем та невиголошеною апеляцією до здорового глузду та при
родного смаку. Через кілька років суб’єктивна критика — але вже 
співчутлива, спрямована на особисту пригоду входження в суть 
твору — стане однією з ознак Дзюби-шістдесятника.

Провідні мотиви усього доробку Івана Дзюби, які проявляються вже 
на цьому етапі — це високе оцінення індивідуального в художньому 
творі: прикмети «самобутности» в оповіданнях Івана Сенченка, 
вміння Олександра Довженка наново бачити й символічно н а
пружувати ніби знайомі речі ', а також наголошення на тому, що 
сфера художня, попри все її соціяльне значення, є незалежною 
цариною людської діяльности і діє за притаманними тільки їй 
законами.

Другий період Івана Дзюби — це 1960-ті роки, коли йде урожай винятко
вих, потужних його виступів і статей та шедевр -  «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?» Здається, кожний плід цього періоду — річ необ
хідна, ваговита, здатна авторитетно виражати тенденцію епохи. Це 
і є періодом символічних подій, які ввійшли в мітологію шістде
сятництва і центральною дійовою особою яких був Іван Дзюба. Він 
виступає на вищезгаданому вечорі пам’яти Лесі Українки, він їде 
до смертельно хворого Симоненка, він промовляє в Бабиному Ярі, 
він встає на прем’єрі фільму Параджанова «Тіні забутих предків» і 
називає членів української інтелігенції, несправедливо заарештова
них режимом. Про Дзюбу цього часу потім писатимуть, що «не 
було українського імени, яке б так часто і повсюдно згадувалося» 2. 
Або: «За Дзюбу ми ладні були вмерти. Він був володарем дум і 
звістовником правди. Він був кришталево чесним і повністю по
збавленим честолюбства, пози, чи самозамилування...» 3.

Виступам Івана Дзюби цього періоду притаманна блискуча полеміч
ність та зухвала гострота формулювань, ризиковність яких і сьо
годні здатна схвилювати читача. Візьмімо ж виступ 1965 р. з при
воду 30-ліття від дня народження Симоненка. Він починається 
закидом офіціозу: «Земне тяжіння», видання творів покійного, пе
рекручує його суть пропущеннями й редакторським втручанням. 
На такому рівні хоробрости виступ і залишається: Дзюба голосно 
відмовляє режимові та його представникам у праві на спадщину 
Симоненка. Він висловлюється небезпечно критичними афориз
мами: «це в наших традиціях: померлими бити живих» 4 (йдеться 
про спробу, зробивши з Симоненка фігуру ледь не ортодоксальну,

1 У праці зростають герої / /  «Звичайна людина» чи міщ анин.— К., 1959.— 
С. 192-193.

’ Євген Сверстюк. Іван Дзюба — талант і доля / /  Кур’єр Кривбасу. — 1997. — 
Ч. 85 -8 6 . -  С. 53.

1 Жиленко І- Hom o Feriens / /  Сучасність. — 1997. — Ч. 10. — С. 44.
1 Пиступ на вечорі, присвяченому 30-літтю з дня народження Василя Симо

ненка, в будинку літераторів 16 січня 1965 р. / /  Сучасність. — 1995.— Ч. 1. — 
С. 153.
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протиставити його нечестивій молоді); «коли людина говорить на 
повний голос — голос її міцніє. А коли привчає себе говорити на- 
півголосом — цей шепіт стає її “нормальним” голосом» *. З сарказ
мом Дзюба стверджує, що Симоненка любить «редагована як стін
газета районного відділу міліції “Літературна Україна”», додаючи: 
«ненавистю можна вбити тільки живого, а от любов’ю можна вби
ти і померлого» 2. Не боїться Дзюба й сарказму на адресу окремих 
представників режиму в літературній еліті, називаючи їхні імена -  
у їхній же присутності. Гранична щирість Дзюби дозволяє йому 
подати диференційовану оцінку самого Симоненка: до «високої 
публіцистичності, до політичної лірики шевченківського зразка» 
він прийшов не відразу, а починав з «плитких сентенцій», «газе
тярського моралізування» 3. Чи не найризикованішим кроком ці
лого виступу, однак, є недвозначне твердження, що Симоненко — 
«перш за все поет національної ідеї». Дзюба передбачає обурення, 
що його викличе такий наголос, враховує загальну тенденцію ра
дянських ортодоксів розглядати все національне як підозріле, од
нак наполягає на справедливості й подає красномовну апологію 
національного патосу в літературі: «є історичні прецеденти.., коли 
національна ідея не витісняє, а втягує, не пригнічує, а збуджує, не 
вбиває, а каталізує безмежжя інших загальнолюдських ідей» 4.

У виступі про Симоненка говорить той Іван Дзюба, що, примушений 
президією звільнити трибуну, вигукнув: «А ви що думали?! Ви бу
дете брехати — а я мовчатиму?» 5. Езопівську інтерпретацію такої 
відмови від мовчання Дзюба подає в написаній 1965 р. й неопублі- 
кованій тоді статті про необхідність видати переклад Сервантесового 
«Дон Кіхота», що його зробив М икола Лукаш. Не-мовчання — це 
донкіхотство, можливо наївне й безперспективне, але праведне; 
його антитеза — це розум і розважливість тих, хто орієнтується 
тільки на власну вигоду, ігноруючи етичний вимір власної дії чи 
н е -д ії6.

Літературознавчі й літературно-критичні статті, навіть опубліковані, 
цього періоду відрізняються досить різко від попередніх Дзюбиних 
праць. Відходять на другий плян координати марксизму-ленінізму, 
з поля зору критика випадають твори випадкові й нецікаві, а з 
цим повчальність тону поступається намірові збагнути й відтво
рити суть явищ а — самого по собі та в його історичному кон 
тексті. Словом, з ’являються риси зрілої Дзюбиної методи, прикла-

1 Виступ на вечорі, присвяченому 30-літтю з дня народження Василя Симонен
ка, в будинку літераторів 16 січня 1965 р. / /  Сучасність. — 1995.— Ч. 1. — 
С. 154.

2 Там само. — С. 156.
3 Там само. — С. 154.
4 Там само. — С. 154—155.
5 Жиленко I. Hom o Feriens / /  Сучасність. — 1997. — Ч. 10. — С. 44.
6 Дзюба І. Більший за самого себе / /  Сучасність. — 1995. — Ч. 7—8. — С. 82—88.
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дом якої може послужити згадувана раніше стаття про Василя Голо- 
бородька.

Стаття починається виконанням елементарних обов’язків перед чита
чем. Дзюба подає біографічні інформації, порівнює поета з відомі
шими членами його поетичної Генерації, описує тематику його 
поезій. При цьому Дзюба трохи обороняє Голобородька проти 
можливої недоброзичливої критики, адже ж прихильність до ар
хаїчного та опір техніці в його творах може декому видатися ідео
логічно невитриманим. Далі йде ядро статті: вищецитований лі
ричний переказ вражень від поезії Голобородька — переказ, вик
личну суб’єктивність якого Дзюба не пояснює й не виправдовує. 
Це місце є водночас і оцінкою Голобородька: Дзюбі ж не треба 
після цього пояснювати, що в здатності саме так зворушити до
свідченого читача полягає поетична сила поета. Після цієї читаць
кої сповіді знову йдуть фаховіші спостереження: завваги щодо 
форми й стилю, щодо образности й мотивів, підперті прикладами 
й цитатами, несподівані порівняння з поетами віддалених літера
тур. Дзюбина ерудиція дає йому змогу проводити паралелі між 
Голобородьком та парагвайським поетом Елвіо Ромеро, зулусь
ким — Б. В. Біланказі, словенським — Матеєм Бором, не кажучи 
вже про українського сучасника, Миколу Холодного. Застосування 
прийому літературознавчої професійности має функцію не тільки 
з ’ясувати явище та його контекст, а й обґрунтувати право критика 
на суб’єктивістське трактування естетичного. Подібну автоном
ність у сприйнятті художнього твору Дзюба має сміливість рекомен
дувати й читачеві, пригадуючи йому елементарні читацькі навики, 
які, вірогідно, атрофувалися внаслідок повторних зустрічей із літера
турою казенною та бездарною: «...“уявляти” і “розуміти” поетич
ний образ — зовсім не означає знайти для нього конкретний побу
товий відповідник, а означає відчути його естетичний і духовний 
сенс, прилучитися до поетової уяви і “співпережити” те складне, 
часом таємниче й “ірраціональне” , що переживає поет, коли його 
тонка душа вловить подих великої таїни життя»

У такому безкомпромісному проголошенні права на суб’єктивність (не 
менше, ніж у конкретних його поглядах) офіціоз добачав ворожість 
Дзюби. Коли в 1970 р. на Дзюбу нападали за те, що самвидавні 
його статті потрапляють за кордон і там публікуються, для особли
вої критики виділено його стиль — персоналізований, узагальню
ючий, спрямований на передачу естетичного враження. Зі статті про 
Миколу Вінграновського, яку опублікував «Визвольний шлях», мо
вляв, «абсолютно неможливо дістати хоч якесь уявлення про те, які 
проблеми, зокрема проблеми суспільні, хвилюють наших поетів, 
які ідеї обстоюють вони, що стверджують і що заперечують своєю

' Дію ба  /. У дивосвіті рідної хати (Кілька слів про поета, який щойно почи
нається) / /Д н іп р о . — 1965.— №  4. — С. 150.
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творчістю. Натомість — “красиві” туманності» Речника режимної 
праведности дратує те, що в Дзюбиному зображенні Вінграновський 
не виступає як сурма радянської пропаганди. Не виступає нею на
віть Андрій Головко, хоч Дзюба в своєму дослідженні аналізує, як 
той трактує в своїх творах тематику села й класового антагонізму в 
ньому. Головко в Дзюби — письменник, якому притаманна індиві
дуальність і послідовність — «та постійна внутрішня дума.., що веде 
його від одного твору до другого і не може вичерпатися» 2, 
а не ілюстрація радянського письменника з відомими наперед ри
сами.

На окрему увагу заслуговує згадувана вже стаття, теж удостоєна карди
нального режимного засудження, про Ольгу Кобилянську 3. Зовніш
ня структура статті дещо фрагментарна, оскільки йдеться в ній про 
ряд ніби не пов’язаних між собою тем. Глибинна єдність статті 
полягає в її езопівському підтексті, де Дзюба, використовуючи 
свою загальноєвропейську очитаність, пропонує повну коректуру 
режимно-філістерського прочитання клясика з позицій, які сьо
годні ми не можемо не назвати постколоніяльними. По-перше, 
Дзюба виступає проти стереотипу обов’язкової провінційности ук
раїнської культури, вказуючи, що перебування в «далекій» Буковині 
аж ніяк не перешкодило культурно зацікавленій Кобилянській 
брати участь у культурних процесах Европи. Читача тут мовчазно 
запрошено подумати про відомі з власного досвіду «центри» й «про
вінції» й поставити собі запитання, чи справді значущість вкладу в 
культуру вимірюється відстанню від уявних культурних центрів. 
По-друге, Дзюба підкреслює принципове значення фемінізму в 
творчості Кобилянської. Він наполягає на його актуальності не 
тільки для тих місць і часів, а й для буржуазних суспільств наших 
днів та для країн третього світу, де «жіноча емансипація є важли
вим складником боротьби зі спадщиною колоніялізму». (Чи не 
стосується все це і суспільств соціялістичних, тим більше радян
ських? — повинен доповнити для себе читач.) По-третє, Дзюба ви
ходить на зовсім тонкий лід, звертаючи увагу на те, що Кобилянська 
не засуджує аристократії і навіть шкодує, що українська нація 
втратила свою родову аристократію. Не засуджуючи письменницю

1 Басс І. І. У поході проти істини / /  Радянське літературознавство. — 1970. —
Ч. 1. — С. 61—70. Ще більше роздратувала б Басса стаття Дзю би головно 
про Івана Драча та М. Вінграновського, де суб’єктивний стиль викладу 
думки поєднується з грайливістю: «Секс», «секс»... і трохи «антисексу» 
(Жіночий ідеал у поезії) / /  Визвольний шлях. — 1973. — Ч. 6. — С. 579—587.

2 Дзюба І. Між схемою і монументальністю: нотатки про прозу Андрія Головка.
Статтю, написану 1965 p., надрукував журнал «Дукля» (Пряшів) у ч. 5 за 
1969. Вона цитується тут за текстом, що появився в «Сучасності» (1973,— 

_ Ч. 2 -  С. 4).
3 Його ж. Читаючи Кобилянську (Кілька зіставлень). Статтю написано 1965 р. і

частково надруковано в ч. 5 «Сучасносте» за 1969 р. Вона вийшла в Україні 
аж 1986 р.
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за такий огріх проти класовости, Дзюба розмірковує над соція]Ть= 
ною неповнотою українського етносу в минулому та негативно 
оцінює її наслідки для формування нації. По-четверте, Дзюба звер
тає увагу на мотив усвідомлення загроженого стану української на
ції, який спільний для творчості Кобилянської та багатьох її сучас
ників і попередників. Знання правди щодо власної нації — перед
умова зміни на краще. Таку тезу Дзюба розкриває в Кобилянської, 
а езопівський читач може перенести її на власний час. П о-п ’яте, 
Дзюба завершує своє крещендо провокацій перенесенням «Землі» 
в несподіваний контекст. Взагалі уникаючи терміна «реалізм» та 
питань про відображальність чи соціяльно-критичний намір, Дзю
ба наполягає на літературності трактування теми селянства й зем
лі в письменниці й задумується над тим, що саме єднає її з Баль
заком, Золя, Буніним, Жорж Санд, що її від них відділяє, а в чому 
вона зовсім оригінальна (виявляється, що в зображенні беззасте
режної «мужицької» любови, тобто Кобилянська була провісницею 
Владислава Реймонта).

Більшою чи меншою мірою всі виступи й статті середини 1960-х років 
перегукуються з магістральним Дзюбиним твором цього періоду і, 
можливо, найважливішою його працею взагалі, — трактатом 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?». Про книжку цю написано до
сить багато, існує й автокоментар самого Дзюби часів перебудо
ви В ньому Дзюба стверджує, що праця була задумана не як 
підривна, а як  така, що мала б з ’ясувати підстави для невдоволення 
національною політикою СРСР і вказати на те, як  усунути її не
доліки згідно з вченням клясиків марксизму-ленінізму, з’їздів пар
тії незіпсованого періоду 1920-х років і, найголовніше, самого Ле
ніна. Як завважив у 1970-х роках Михайло Саварин, Дзюба, попри 
радикальність його позицій, був за своїми намірами реформато
ром, не революціонером.

В автокоментарі 1990 р. Дзюба називає три категорії читачів, для яких 
працю було задумано: партійний та державний провід, відпові
дальний за національну політику в Україні; люди нібито байдужі 
до національного питання, які, однак, своєю байдужістю насправ
ді сприяють русифікації; і люди, стурбовані долею України, які 
хочуть зрозуміти її стан. Для самого Дзюби найдоленоснішими, 
однак, стали ще дві категорії читачів: читач закордонний (трактат 
вийшов друком за межами СРСР українською, російською, англій
ською, французькою, італійською й китайською мовами) і читач 
поліційний. Сам факт рецепції книги на Заході, те, що багато кри
тиків Радянського Союзу в ній знайшли підтвердження своїх пози
цій, дало формальну причину для звинувачування Дзюби в антира- 
дянських намірах.

1 Циоба І. Від автора: з відстані чверті століття / /  Вітчизна. — 1990. — Ч. 5;
і иідстані чвертьстоліття. Післяслово / /  Вітчизна. — 1990. — Ч. 8.
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Як би там не було, реформаторський був намір Дзюби чи якийсь 
інший, праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» сформулювала 
якнайгостріш ий виклик режимові. Вона обвинуватила його в ак 
тивному нищенні української нації (не тільки її культури й са
мосвідомосте, а й демографічної субстанції), в продовжуванні 
русифікаторства царизму, в спотворюванні ленінізму заради л и 
цемірного виправдання власної огидної практики.

Аргументація твору розлога і досить складна. На теоретичному пляні 
Дзюба засуджує як антимарксистські всі види апологетики асимі
ляції й денаціоналізації. Він позитивно оцінює радянські досяг
нення 1920-х років у галузі національної політики, схвалює ук
раїнізацію і засуджує її припинення, засуджує «політику фізичного 
нищ ення української нації» 1 за Сталіна, засуджує ворожість до 
кожного вияву незадоволення позицією України в Союзі та пара
лельну поблажливість до пережитків російського імперіялізму і 
шовінізму. Він спростовує російські імперські міти, які побутують 
і за СРСР, серед них і міт про рівність різних національностей в 
СРСР, вказуючи на факти привілеювання росіян та російської 
культури (домінування російського друкованого слова, не лише аб
солютне, а й відносне; переважання осіб російської національнос
те  у вищій освіті й серед висококваліфікованих; навмисне блоку
вання оприлюднення важливих історичних пам’яток культур та 
найкращих прикладів сучасної культури неросійських народів 
СРСР; витиснення з обігу в усіх престижних контекстах українсь
кої мови і паралельне підсилювання статусу російської мови). 
Трактат закінчується обґрунтуванням тези про те, що відповідаль
ність за українську націю несе саме уряд УРСР.

Риторичну ефективність праці забезпечувало, по-перше, блискуче во
лодіння інструментарієм марксистсько-ленінської думки. Ми не 
збираємося розбиратися в питанні, чи «обґрунтовано» Іван Дзюба 
посилався на авторитети, чи вживав він їх так, як йому пізніше 
закидали — як джерело для цитат, з якими контрагентам годі було 
сперечатись 2. Основне було те, що Дзюба раз у раз зіставляв звуч
ні ленінські принципи й декларації з практикою, яка ілюструвала 
антитези тих принципів. Другим козирем у руках Дзюби був ней
мовірно багатий фактаж та статистична обґрунтованість узагаль
нень. Про дослідний подвиг, який мусів Дзюба вчинити, щоб 
зібрати потрібний доказовий матеріял, він сказав пізніше, за 20 ро
ків 3. Болючий, але фрагментарний досвід тих, хто зустрічалися 
щодня з загрозливими фактами русифікації, тепер дістав твердий

1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — Мюнхен, 1968. — С. 78.
2 Боротьбі з такими «перекрученнями» присвячено цілу главу полемічної бро

шури «Що і як обстоює І. Дзюба? (Щ е раз про книгу “Інтернаціоналізм чи 
русифікація?”)» авторства невідомого і, мабуть, містичного Богдана Стен- 
чука (К , 1 9 6 9 ) . - С. 31 -6 5 .

3 Розмова з Іваном Дзю бою  / /  Journal o f  Ukrainian Studies. — 1988. — 4 . 2. —
С. 8 -9 .
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емпіричний грунт. Третім джерелом переконливосте трактату була 
ширина й вичерпність його аргументації. Кожне тривожне я вище 
обговорювалося в історичному й соціяльному контексті. Дзюба ви
світлював його по-марксистськи, всебічно. По-четверте, шокую
чим, але водночас і вельми ефективним риторичним засобом Дзю
би була* його відвертість і готовість називати речі своїми іменами. 
Чого було варте одне слово «русифікація» в назві твору? Або фор
мулювання на кшталт «російський великодержавний шовінізм» -  
колишній більшовицький штамп, потім табуїзований?

Книга «Інтернаціоналізм чи русифікація?» не втрачала актуальності 
впродовж трьох з половиною десятиліть від часу її написання. 
Список негараздів, з ’ясування того поганого, що держава робить, 
та увиразнення того, що вона повинна робити — все, що стосува
лося 1960-х років, можна було повторити із ще більшою тривогою 
на переломі 1980-х і 1990-х. Головні мотиви української публіцис
тики періоду гласности багато в чому звучали, як  переспіви кля- 
сичного Дзюбиного твору.

Між шістдесятництвом і періодом гласности й перебудови — це третій 
Дзюбин період. Він почався, коли, після арешту й засудження, 
Дзюба визнав на сторінках «Літературної України» помилковість 
деяких поглядів, висловлених у праці «Інтернаціоналізм чи русифі
кація?» '. Сувору оцінку такому вчинку дав багато хто з українських 
критиків режиму, зокрема ті, що стали в’язнями сумління. Великого 
потрясіння зазнала й українська діаспора. Сам Іван Дзюба пізніше 
висловився так: «(Лист. — М. 77.) з визнанням своїх помилок ... був 
сприйнятий як  відмова від власних поглядів. Але мені уявлялося, 
що я вкладаю в нього інший зміст: заперечення того, що мені при
писувалося» 2, себто антирадянську діяльність.

Як би не інтерпретувати цю подію, незаперечним є той факт, що, коли 
знову почали з ’являтися друком праці Івана Дзюби, вони грун
товно відрізнялися від попередніх — хоч і багато в чому їх продов
жували. Вийшла книжка «Грані кристала» (1976), в якій автор се
ред своїх намірів називав спростування праці «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?». Таке ж призначення — висловитися схвально про 
стан національностей та національну політику в СРСР — мала 
книжка «Вітчизна у нас одна» (1984). Проте, за всієї необхідності 
обстоювати існуючий стан справ, за неможливості натяків на по
передню відвертість і критику радянської дійсносте, Дзюба майже 
всюди зумів уникнути прямого заперечення своїх колишніх твер
джень. Його схвалення стосується переважно теоретичних можли
востей радянської системи у справах національних. Щодо прак
тичної реалізації національної політики СРСР, то Дзюба описує її 
досить узагальнено, а тут і там в окремих формулюваннях і далі

' Дзюба І. До редакції газети «Літературна Україна»: Заява / /  Літературна Ук
раїна. — 9 листопада 1973 р.

•'  ̂ нідстані чвертьстоліття / /  Вітчизна. — 1990. — Ч. 8. — С. 103.
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відчувається, наскільки болить йому те, про що пише. «Не зника
ють і національні мови. Переважна більшість осіб відповідних на
цій і далі вважає їх своїми рідними мовами» 1 — цю інформацію 
подано так, ніби вона мала б викликати схвалення, але читач може 
сам оцінити, чи великим досягненням національної політики є си
туація, за якої більшість членів неросійських націй все ще вважає 
мову своєї національности рідною мовою.

Відкликати трактат «Інтернаціоналізм чи русифікація?» ці нові книж
ки не змогли. Факти, зібрані в попередній праці, й далі говорили 
самі за себе. Та й пристрасть Дзюби-критика не вдалося перенести 
у річище апологетики.

В інших книжках — «На пульсі доби» (1981), «Стефан Зорян в історії 
вірменської літератури» (1982), «Автопортрети відродження» (1986), 
«Садріддін Айні» (1987) -  Дзюба повернувся до літературознавства, 
вивчаючи явища різних літератур народів Радянського Союзу. 
Мабуть, це були спроби у важкій ситуації ідеологічного обмеження 
робити добру справу: сприяти інтернаціоналізму — такому, як 
його уявляв собі сам Дзюба, а не «інтернаціоналізму», тотожно
му з денаціоналізацією. Праці ці свідчать про бажання Дзюби 
сприяти взаєморозумінню між націями, поширювати знання про 
одну культуру в межах інш ої, вказувати на можливість солідар
носте між націями, яка базується на визнанні й шануванні їхньої 
своєрідносте.

Усі ці книжки дбайливо написані. Як завжди, вони грунтуються на гли
бокому й широкому вивченні предмета і присвячують чимало уваги 
історичному тлу та культурному контексту. Щоправда, апарат поси
лань у них, зазвичай, набагато обмеженіший, ніж у трактаті «Інтер
націоналізм чи русифікація?», і читач подекуди не має змоги ре
конструювати, на яких підставах автор дійшов саме такого, а не 
інакшого, опису історичних подій. А це хотілось би знати, зокрема 
там, де йдеться про події, пов’язані з встановленням радянської вла
ди в окремих країнах. З одного боку, ці тексти порівняно вільні від 
посилань на марксистсько-ленінські авторитети. З іншого ж боку, 
історичний контекст обговорюваних творів та діячів культури по
дається завжди в межах правил, традицій і мітів радянської іс
торіографії.

Найретельніше Дзюба повинен плекати міт прогресивносте — себто 
міт про корисність усього, що привело дану групу людей (в тому 
числі й націю) в поле впливу, де вона могла зазнати модернізації 
та, врешті, наслідків більшовицької революції. Таким чином, вплив 
західніх ідей, секуляризація, підривання автохтонних традицій та 
розривання давніх культурних зв’язків, навіть якщо все це збігало
ся з російськими імперськими інтересами, слід розглядати як  про
гресивне й бажане. Дзюба схвалює татарських просвітителів, які 
виступали «проти засилля мусульманської схоластики», «за відмову

1 Грані кристала. — К., 1976. — С. 12.
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від мнимозагальнотюркської мови “тю ркі”», він виступає за «від-' 
диференціювання» татарської нації з «аморфної пантюркської 
спільноти» Емоційне забарвлення вживаних тут слів мало б сиг
налізувати, що Дзюба повністю на стороні бравої модернізації. Але 
ж ми знаємо, на основі «Інтернаціоналізму чи русифікації?», що 
він цілком свідомий всієї складности зв ’язку між модернізацією й 
колоніялізмом, всієї двозначности таких процесів, як культурна 
переорієнтація та економічне й соціяльне перетворення, коли вони 
відбуваються в контексті колоніяльної експансії. Дискусія розкри
тої проблематики мала б щойно починатися там, де Дзюба змуше
ний її залишити. Вже пізніше, в обговоренні Ш евченкового «Кав
казу», він скаже на цю тему те, що хоче сказати.

У цих книжках речі, які згідно з неписаними правилами радянського 
письма є невимовними, невимовленими й залишаються. Ключові 
епізоди в історії неросійських народів, які мусіли б цікавити дослід
ника національних взаємин, трактуються притишено, або їх автор 
уникає взагалі. Наприклад, подаючи біографію литовського письмен
ника Міколаса Слуцкіса (нар. 1928), Дзюба евфемізмом обходить 
факт загарбання Литви Радянським Союзом внаслідок договору з 
нацистською Німеччиною. Батько письменника просто «брав участь 
у встановленні Радянської влади в Литві в 1940 році» 2.

Такі недомовки зустрічаються часто в цих книжках. Читач, який знає 
попередні твори Дзюби, здогадується, що автор написав би зовсім 
не так, якби мав можливість. Натомість книжки стають дещо сухи
ми. Немає попередньої Дзюбиної пристрасті, немає тону боротьби 
за справедливість, відчуття відданости проектові, реалізувавши 
який, можна б змінити життя людей на краще, немає почуття 
зв’язку між написаним та пекучими злободенними проблемами. 
Проходячи ці книжки з їхніми переказами сюжетів та описами ді
йових осіб, читачеві подекуди не легко збагнути, чи, на думку кри
тика, обговорюваний автор вартий справжньої уваги, чи ні.

Як завважив Іван Дзюба вже за три роки після виходу в світ останньої 
книжки цього періоду, українська громадськість здебільшого цих 
праць не помітила 3. Натомість публіцистичні та літературознав
чі праці періоду, що почався приблизно 1987 p., стали надбанням 
широкого пласту української інтелігенції. Подібно до виступів 
1960-х років, вони синтезували дух часу й були його красномовни
ми виразниками. Водночас вони самі були активними чинниками 
культурного процесу, висловлюючи ідеї, які ставали важливими 
для ходу національного відродження, впроваджуючи в обіг інфор
мації й моделі, зокрема історичні, які збагачували тодішні дебати,

1 Дзюба І. Молоді літератури нашої країни / /  Автографи відродження: Літера
турно-критичні нариси. — К., 1986. — С. 30.

2 Його ж. Духовні глибини повсякденності. Із спостережень над проблемати
кою і поетикою Міколаса Слуцкіса / /  На пульсі доби: Штрихи до порт
ретів письменників народів СРСР. — К., 1981. — С. 172.

3 Автопортрет / /  Слово і час. — 1990. — Ч. 8. — С. 76.
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даючи приклад цивілізованої, відповідальної й толерантної дис
кусії.

Публікації Івана Дзюби цього періоду є двох основних жанрів: дослі
дження та інтерпретації близьких йому за духом діячів української 
культури, зокрема членів його власної Генерації, та розлогі проб
лемні есе, в яких узагальнювальна аналіза культурних та взагалі 
суспільних явищ переходить у пропозиції й пляни.

Як ми вже підкреслювали, творча особистість у різних ракурсах і кон
текстах довго була одним з центральних об’єктів Дзюбиної уваги. 
Критик зміг повернутися до творчих особистостей українських 
десь у середині 1980-х років. Цьому часові належить обговорення 
Олександра Довженка, проведене в ключі міжкультурних порів
нянь. Щоб увиразнити характер Довженкового поетичного реаліз
му, його схильність мислити категоріями й бачити образами ідеалу, 
Дзюба ставить його в один ряд із Ш иллером, Бертольтом Брехтом 
і Роменом Ролланом Такий підхід (і порівняльна метода в літера
турознавстві загалом) може служити поглибленому пізнанню свого 
головного об’єкта, привертаючи увагу до речей, які завважуються 
найкраще при зіставленні. Однак акт зіставлення має і політичне 
значення: ним стверджується, що входження фактів української 
культури в загальносвітову — річ не просто можлива, а й така, що 
здійснюється в тій хвилині, коли про неї починає йти мова. Така 
теза, звісно, суперечить звичаям розглядати явища підрадянських 
культур передовсім у контексті 'їхньої паралельносте з культурою 
російською, з особливою увагою до їхньої вторинносте й друго
рядносте порівняно з нею. Дзюбине прочитання Довженка мало б 
служити подвійній меті — розкрити письменника, але також роз
крити читача, поширивши його свободу оцінювати бачене й пере
жите, додаючи йому культурної впевненосте в собі.

Традицію чуйного, прихильного прочитання, провісником якої була 
стаття про Василя Голобородька в 1960-х роках, продовжує низка 
нових або щойно тепер оприлюднених праць. До них належить 
передмова до творів Миколи Вінграновського, в якій вжито ма- 
теріял знайомої нам уже статті, розкритикованої після публікації за 
кордоном. У ній знайдемо один із найпам’ятніших описів Генерації 
шістдесятників, яким у той час, за Дзюбою, була притаманна «не
повторна, щемливо зворушлива і патетична мішанина нужди, ве
ликих поривань, наївності, чіпкої енергії, малих матеріальних і 
великих духовних запитів та можливостей, мінімальних претензій 
до життя і високого ідеалу, потреби краси і правди» 2. З ’являються 
статті про Івана Світличного, Василя Стуса, Леоніда Кисельова, 
Віктора Некрасова, Павла Мовчана, Бориса Мамайсура, інших су

1 Дзюба І. Знаки духовної співмірності (Штрихи до світового контексту естети
ки Олександра Довженка) / /  Всесвіт. — 1984. — № 9.

1 Його ж. Духовна міра таланту / /  Микола Вінграновський. Вибрані твори. — К ,  
1986. -  С. 6.
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часників, а також — про постаті трохи раніші (Свідзинський, Драй- 
Хмара, Багряний). У них відчутне прагнення Дзюби бути адекват
ним, справедливим і вдячним читачем: висувати на передній плян 
автора в його конкретності, а не процес аналізи, розуміти пись
менника, а не маніфестувати для подиву публіки спритність кри
тика. Дзюба воліє тут виступати представником досвідченого й 
уважного, але не фахового читача. Статті про сучасників з’ясовують 
те, що міг би в творі чи в письменникові побачити загальний чи
тач. У цьому й частина переконливости Дзюби: він дає слово оцін
кам і думкам, що їх широке коло читачів може сприймати, як свої. 
Як у XVIII столітті сказав Олександер Поуп, «це те, що часто 
думалося, але ніколи так добре не висловлювалося». Взагалі, над 
цими статтями витає дух доби Просвітництва: вони, з одного боку, 
апелюють до загальної публіки, уявленої як раціональної та об’єд
наної загальнолюдськими цінностями, з іншого ж, намагаються цю ж 
публіку як  поширювати, так і виховувати — естетично, і в гро
мадянському дусі. І тому, що в Дзюбиній критиці цього періоду — 
також по-просвітницькому — звучать звичайна дикція й здоровий 
глузд, у ній зустрічаються й такі судження, які ми в житті робимо 
постійно й без особливого обгрунтування їхніх теоретичних основ: 
це вдало, це менш вдало, це мені (а тому, мабуть, і іншим членам 
загальної публіки) не подобається. Це аж ніяк не означає, що за 
цими дослідженнями не стоять усвідомлені теоретичні моделі 
(зокрема, літературно-соціологічна та естетики рецепції). Вони просто 
залишаються в підтексті.

До другої половини 1980-х років належить низка оглядів літературних 
творів, зорганізованих за темами, жанрами, проблематикою. Сто
суються вони головно сучасної літератури. Оскільки вони моти
вовані досить абстрактною метою — описати, бапянсуючи між уза
гальненням і специфікою, певний набір явищ, вони виходять де
коли сухуватими. Молодий герой у сучасній українській прозі, 
проза в журналах «Вітчизна» і «Дніпро», навіть література чорно
бильської катастрофи — усі ці теми Дзюба розглядає з притаманною 
йому серйозністю, і в усіх статтях є чимало конкретної критики, 
яка нагороджує естетичну компетентність та моральну й інтелек
туальну чесність і вказує на невдачі. Особливо тактовно Дзюба це 
робить, обговорюючи чорнобильські тексти, ввічливо, але твердо 
відмовляючись дати повне схвалення творам письменників, чільних 
представників перебудовчих настроїв — Бориса Олійника, Івана 
Драча, Юрія Щ ербака й Володимира Яворівського *.

Однак ці оглядові праці не належать до Дзюбиних центральних. Інакше 
враження створює згадуване вже дослідження контексту написання

1 Дію ба І. Музи не мовчать: Перші епічні твори про чорнобильську трагедію 11 
Вітчизна. — 1988. — Ч. 6. — С. 157—166; Его же. Право на слово: Первые 
произведения о чернобыльской трагедии / /  Литературное обозрение. — 
1988 -  Ч. 5. -  С. 3 -9 .



ЗІ
З О

й сприйняття «Кавказу», а також книжка «У всякого своя доля» 
(1989). Ці праці заслуговують на те, щоб стати чільними текстами 
в новій галузі «постколоніяльних студій», присвячених Російській 
імперії та Радянському Союзові. Книга «У всякого своя доля», 
окремі розділи якої почали з ’являтися в журналах уже 1986 p., 
своєю темою обирає несподіване протиставлення: російських сло
в’янофілів та їхнього речника Олексія Хомякова з Тарасом Ш ев
ченком. Протиставлення це полемічне, оскільки по суті воно 
зводиться до контрасту між шовіністським сприйняттям факту на
ціональної різниці та сприйняттям гуманним, толерантним. Дзюба, 
втримуючи об’єктивну дистанцію, дає можливість джерелам гово
рити самим за себе. Російське слов’янофільство власним голосом 
розповідає про власний расизм, антидемократизм, релігійну 
нетерпимість, прихильність до царського самодержавства та імпер
ських пригод царату. Вказуючи на етичну неспроможність сло
в ’янофільства, Дзюба підкреслює прийнятність і актуальність для 
сьогодення Шевченкового ставлення до людини й нації. Є тут і 
педагогічний момент для читача: бережись, мовляв, нововоскреслих 
агресивних націоналізмів, а у своїй любові до власної нації взоруйся 
на Шевченка — він бо, за всієї пристрасті до свого, шанував кожен 
народ, його гідність і права. Прикметно, що книжка з ’явилася в рік 
написання програми Народного Руху України за перебудову -  доку
мента, де також сформульовано засади толерантного національного 
патріотизму і де національне й загальнолюдське проникають одне в 
одне.

«У всякого своя доля» починає серію роздумів над Ш евченком, що 
розглядають його в різних нетрадиційних контекстах, порівнюють 
з іншими постатями в історії західньо- та центральноєвропейської 
літератури й думки, підкреслюють його здатність мати значення 
для кожної людини і в кожний час, а також його особливу ак
туальність в Україні 1990-х років. Цю програму проголошено в 
статті «Довіку насущний» (1989) ', де, оглянувши різні течії в 
оцінках Ш евченка серед його сучасників-росіян, Дзюба стверджує, 
що він незаперечним і очевидним рівнем своєї поезії поборов 
колоніяльний міт про принципову другосортність всього україн
ського. Саме цей естетичний рівень і сьогодні робить Шевченка 
«насущним» — поряд із «насущністю» його ідеалів. У статті «Засту
кали сердешну волю (Ш евченків “Кавказ” на тлі непроминального 
минулого)» (1995) 2 розкривається нова грань актуальности поета: 
«Кавказ» 1840-х років стає пророчою алегорією російсько-чечен
ської війни 1990-х.

1 Сучасність. -  1989.— Ч. 5 .— С. 155-167.
2 Там с а м о ,-  1 9 9 5 ,-  Ч. З, -  С. 80 -90; Ч. 4. -  С. 96-112.
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Зіставлення Шевченка і Шиллера1 дає змогу Дзюбі уточнити природу 
утопічного мислення в Шевченка та звернути увагу на важливість 
для обох поетів поєднання мотивів патріотизму та національної 
самокритики. Таке поєднання прикмет, здається, Дзюба доручає й 
своєму читачеві. Принцип аналогії в статті «Тарас Шевченко і 
Віктор Гюго» поступається принципові осмислення різниць ~  
насамперед, різниці між безконкуренційною культурною метро
полією та пригніченою периферією. 1 нарешті, в статті «Універсальні 
мотиви в Ш евченковій поезії» (1996) 2 Дзюба вміщує Шевченка в 
ще один європейський контекст, документуючи тисячолітню історію 
такого впізнаваного Кобзаревого мотиву, як «слава», в традиціях з 
одного боку греко-римської, з іншого — новозавітньої давности.

Важливою працею цього періоду є історичний огляд літературного 
процесу 1920—1930-х років, який увійшов до двотомної «Історії 
української літератури XX століття». Сам період українізації, як 
засвідчила ще книжка «Інтернаціоналізм чи русифікація?», особ
ливо захоплює Дзюбу, адже ж тоді українська культура, як ніколи, 
втілювала цінну для нього прикмету цілісности. Розмаїття течій та 
особистостей балянсувалося приблизною спільністю проекту: 
розвитку національної культури як частини того, що багато хто 
уявляв як  добре суспільство, під патронатом і за сприяння держави, 
яка визнавала свій обов’язок перед українською нацією. Більше 
того, попри контрастність їхніх ідеологічних настанов, цілісність 
української культури забезпечували її діячі як радянські, так і 
емігрантські. їх об’єднувала «не розтрачена історичними обста
винами енергія національного самоствердження» 3.

Немає сумніву, що візія українізації 20-х років багато в чому є тлом 
Дзюбиної публіцистики періоду гласности й ранніх 1990-х. Вона є 
підтекстом, зокрема, чи не найтиповішої статті цього періоду: «Чи 
усвідомлюємо національну культуру як цілісність?», назва якої (зно
ву!) має форму риторичного запитання. Звісно, не усвідомлюємо;
і, певна річ, це погано. Іван Дзюба починає свій роздум уточненням. 
Не йтиметься про логічний трюїзм (кожну річ ми можемо усві
домити як  цілість, або як частину якогось іншого цілого; отже 
кожну культуру можна а пріорі розглядати як цілість — як «суму її 
явищ»). Йтиметься про взаємодію ланок української культури — те, 
що б забезпечувало її системність (у Дзюби це синонім цілісности); 
йтиметься і про саме явище цілісности, і про поширення в су
спільстві свідомости про цілісність, як проблему4.

1 Шевченко і Щиллер: візія ідеального стану суспільства / /  Сучасність,— 1996. — 
Ч. 3 -4 . -  С. 87 -94 .

' С учасність. — 1996. — Ч. 11. — С. 103—118.
' Художній процес: 20—30-ті роки / /  Історія української літератури XX століття. 

Книга перша (1910—1930-ті роки). — К., 1993. — С. 134.
1 Стаття з ’явилася в часописі «Культура і життя» за 24 січня 1988 р. Тут по

силання на текст, опублікований у збірнику «Наука і культура» (1988.— 
Пил. 22. -  С. 309).
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Важливість і нерозв’язаність питань, піднесених у статті, відбивається 

в певних нерозряджених напругах у її структурі. Дзюба змальовує 
ієрархію шести «рівнів» культури, на яких, на його думку, є мож
ливість реалізувати її цілісність. На кожній із цих площин, у ви
падку української літератури, цілісність не є цілком реалізована. 
Якщо придивитися, однак, то ці шість «рівнів» не творять логіч
ної ієрархії, а є просто облямівкою для роздумів на різні, хоч і 
споріднені, питання ‘. Перші чотири з них — це, по суті, різного 
роду зв’язки і взаємовпливи між різними галузями мистецтва, яких 
(зв’язків і впливів), на думку Дзюби, в межах української культури 
занадто мало. П ’ятий рівень цілісносте постає тоді, коли «вся 
мистецька сфера охоплюється певними глибоко закономірними 
тенденціями», як  це було в Україні за доби бароко і в 1920-х роках, 
шостий — коли національна культура функціонує як система, себ
то коли її виразником є не тільки мистецтво й висока культура, 
а й буденне життя слова і думки, незліченних душевних актів у 
слові. Останні два «рівні» в українській культурі недорозвинуті, 
звичайно, через колоніяльні перекривлення й руйнацію. Дзюба 
натякає прозоро на те, що в нашій свідомості українська культура 
не постає як цілісність, бо монополію на останню захопила культура 
радянська, точніше російська. Культурна нецілісність є симпто
мом нецілісности, неповноти національної, а це вже перший етап 
неіснування. З цього випливає обов’язок української інтелігенції: 
свідомі діячі української культури не можуть не обстоювати її 
національну визначеність, бо йдеться про історичну долю народу, 
бо тільки національна визначеність культури гарантує майбуття 
народу як нації. Як бачимо, місце цілісности посів термін «визна
ченість». Але й це, певного мірою, евфемізм: у цьому контексті 
мається на увазі інакшість, окремішність, втримування меж. Дзюбу 
турбує недостатність взаємозв’язків між частинами українсько
го культурного цілого не абстрактно, а в контексті переважання 
зв’язків з культурою колоніяльного центру, які ігнорують українську 
культурну окремішність і сприяють її затиранню. Велику частину 
статті присвячено вирахуванню елементів цього дисбалянсу: зву
ження поля функціонування української мови, перехід публікацій 
на російську мову, невикористання джерел народного мистецтва, 
відсутність національної своєрідности в архітектурі, неадекватність 
українського театру й кіно, практичне неіснування україномовної 
масової культури, зокрема субкультур молоді, відчуження ще сяк- 
так україномовного села від російськомовного міста. Стаття за
кінчується переліком конкретних заходів, які могли б протидіяти 
занепаду цілісности. Виконавцем цих заходів має бути держава — 
вона ж колись упроваджувала українізацію, вона впродовж деся-

1 Див. також: Д от ик В. Цілісність як справжність / /  Сучасність. — 1988. — 
Ч. 12. -  С. 85 -91 .
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тиліть була единою силою в суспільстві, через яку могла реалі
зуватися будь-яка ініціятива, і на неї Дзюба покладає свою 
надію.

Схожу структуру мають і інші статті Дзюби цього періоду («Культурна 
спадщ ина і культурне майбуття», «Незалежність України і 
проблеми культури», «Україна на шляхах державотворення»): піс
ля опису культурної (а пізніше й національної) смути, породженої 
колоніялізмом, іде низка конкретних пропозицій. Що саме треба 
робити? Спочатку треба розібратися в справжніх, а не штучно 
применшених, ресурсах української культури. Треба відновити 
культурну спадщину — познаходити заборонене, знищ ене, приму
сово замовчуване. Треба повернути це репресоване багатство в 
культурний обіг, подбавши про його видання й розповсюдження. 
Треба переоцінити і новоповернене, і те, що було в пошані за 
радянського режиму. У процесі переоцінки треба позбутися сте
реотипних уявлень про себе й свою культуру, породжених ко 
лоніялізмом. Дзюба їх вираховує й описує: стереотипи сіль- 
ськости, філологічности, архаїчносте, демократизму (апологе
тичний стереотип, синонім стереотипу безелітности), вторин- 
ности *. П ізніш е, у статті «Взаємодія двох культур» (1996), Дзюба 
зверне увагу й на те, що проблема не тільки в автостереотипах, 
а й стереотипах українськости в колективній уяві колиш нього  
колоніяльного господаря.

Щоб поборювати уявлення старі й шкідливі, треба озброїтися новими 
й добрими. Сукупність таких уявлень Дзюба називає новою 
концепцією  української культури. Ця концепція не є нормативною 
у вузькому сенсі. Вона не складається з визначеного набору при
писів щодо змісту й форми ідеальної української культури. Радше, 
це набір бажаних атрибутів. Нова українська культура повинна 
бути свідома повноти своєї історії, відкрита світові й здатна на 
діялог із ним; здатна творити оригінальні художні цінності, «що 
мають значення для всього людства: оскільки саме це останнє і 
є ознакою зрілості етносу» 2. А для того, щоб така концепція ма
ла шанси втілитися в дійсності, потрібна «інфраструктура» — від
повідні закони, цілеспрямоване фінансування конкретних держав
них програм, захист української культури від надпотужної конку
ренції.

Здавалося б, такі погляди Івана Дзюби цілком відповідали культурній 
ситуації країни, яка щойно стала незалежною і прагнула подолати 
спадщину колоніялізму. Вони й зовсім не були віддалені від дій
сносте культурного протекціонізму практично всіх країн світу. 
Проте дуже швидко, і навіть за короткотривалого перебування 
Івана Дзюби на посаді міністра культури, ці його думки почали

' Дзюба І. Незалежність України і проблеми культури 11 Ukraine in the 1990s. — 
Мельбурн, 1992. — С. 13—20.

2 Там само. — С. 21.
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виглядати в українському контексті ірреальною утопією. Україна, 
якій Дзюба з надією адресував свої поради, відродилася як держава 
ослаблена й зубожіла, схильніша відмовлятися від наявних відпо- 
відальностей, ніж брати на себе нові; як держава майже зовсім 
нездатна плянувати свої ініціятиви і ледь спроможна реагувати на 
зовнішні стимули; як держава, майже повністю байдужа до справ 
культури взагалі й до постколоніяльного проекту зокрема.

У цій державі, несподіваній за формою та змістом, непередбачених для 
Генерації шістдесятників форм набула й культура. Самозрозумілою 
й бажаною видавалася загибель культурного монологу, програ
мованого замовленнями авторитарної системи. Однак занепад тіс
них зв’язків між представниками зорганізованої культури та дер
жавою, поява прірви між «серйозною» культурою та маскультурою 
і втрата авторитету першої з них, перехід популярної культури в 
орбіту ринку, безконтрольне поширювання товарів американської 
та російської маскультури, розпорошення звуженої когорти творців 
«високої» культури та їхньої публіки на фрагменти за ідейно- 
стильовою орієнтацією, а то й просто за регіональною чи віковою 
ознакою — все це сприймалося з тривогою, про яку засвідчували на 
форумах далі існуючих, але обезкровлених і здеморалізованих орга
нізацій працівників культури.

За категоріями, розвинутими в критиці Івана Дзюби, цей стан слід 
було б розглядати як такий, в якому культура не тільки не поновила 
розхитаної цілісности, а й взагалі відмовилася від орієнтації на 
цілісність. Однак Дзюба не став автором негативної критики куль
турної ситуації, що створилася. Можливо тому, що йому симпа
тичні з естетичного й інтелектуального погляду багато з художніх 
явищ, породжених нецілісним (а, можливо, просто розмаїтим) сьо
годенням. Журнал «Сучасність» за Дзюбиною редакцією є однією 
із головних платформ для нової й вибагливої «високої» літератури 
і для осмислення культури за допомогою нетрадиційних теоретич
них моделів. А можливо й тому, що для нього критика як виявлен
ня від’ємного була виправдана й можлива тоді, коли можна було 
запропонувати заходи для поліпшення.

Один із проявів нової відосереджености культури є справжня чи ри
торично перенаголошена втрата розуміння для явищ часово чи 
ідейно хоч трохи віддалених. Зокрема, деякі речники нетрадиційних 
(чи, умовно кажучи, «молодих») орієнтацій у сучасній українській 
культурі схильні розглядати шістдесятництво та вагу його при- 
сутности на національно-культурній сцені в 1990-х роках як явища 
двозначні, а то й шкідливі для нормалізації культури (мається на 
увазі її уподібнення до тих чи інших неавтохтонних шабльонів). 
Шістдесятництво усвідомлюється з цієї перспективи як явище вже 
повністю історичне, обґрунтоване суто локальною специфікою сум
но викривленого середовища, а продовжена діяльність його пред
ставників у сучасній культурі як якесь незручне непорозуміння.

34
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Такий погляд, здається, натхненний духом монологізму, в якому мало 
хто з його виразників зізнався б відверто. Більше того: він відбиває 
якусь загадкову нечуйність щодо привабливости й магії шістдесят
ництва як нарративу. Щоб втратити спонтанне розуміння великої 
пригоди шістдесятництва, треба позбутися вміння хвилюватися з 
приводу розповіді й сюжету; треба «забути», чому людину звору
шує боротьба Давида з Ґоліятом; треба навчитися соромитися та
ких «конструкцій», як  героїзм, цілеспрямована дія, мрія про краще 
майбутнє.

Багатоперспективність, вміння рівночасно сприймати й діяти в при
сутності різних систем цінностей, збагнення переплетености «істо
ричного» і «сучасного» та ілюзорности протиставлення «батьки і 
діти», розуміння, що плюралізм цінностей не унеможливлює прак
тику, а забезпечує її прийнятність для інших, — усі ці елементарні 
методичні передумови постструктуралістського світобачення п о
винні б забезпечити диференційоване, не позначене едіповим 
комплексом ставлення до шістдесятництва з боку його найсо- 
фістикованіших критиків. А щодо нас, «загальної публіки» (втім, 
можливо не такої вже загальної), яка базує свої судження на 
життєвому досвіді та узвичаєних взорах мислення, знайомих за 
назвою «здоровий глузд», — нам легше. Нам дозволено захоплю
ватися відчайдушністю й чесністю людей шістдесятих, зрозуміліс
тю й справедливістю їхніх ідей і бажань, красою й людяністю май
бутнього, яке вони хотіли побудувати. І разом з цим нам дозволено 
любити й шанувати найвинятковішого й найтиповішого з них — 
Івана Дзюбу.

Марко Павлишин
Мельбурн, жовтень—листопад 1998р.
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B i S n o B i -  і  П равдивими стражами лю дськості в людині й у
б О П Ь Н ІС т Ь  1 людстві були завжди великі письм енники, чесна 

І передова література.
3 °  і  «...Возвеличу / /  Отих малих рабів німих. / /  Я на
Л Ю О и н у * J  сторожі коло них / /  Поставлю  Слово.»

Хто не знає цих прометеївських слів Ш евченка? 
Безмежно багатоголосою є симф онія світової літера

тури, й невичерпно різноманітні її мотиви та інтонації. 
Однак завжди і всюди лейтмотивом звучав у ній той голос, який  
саме і надавав їй значущості й сили: голос совісті, голос від
повідальності за людину. Ця відповідальність не раз давала зм о
гу бачити те, чого не бачили інш і, і не раз підіймала великих 
письменників проти всіх міфів й облуд свого часу, і проти силь
них світу цього, і проти загальних забобонів, і — якщ о треба — 
проти своїх сучасників, проти своєї доби, проти того славного 
«колеса історії», на яке так лю блять покладатися всілякі потро- 
ш ителі людства, удачливі гангстери. («Боротьба в ім ’я ідеї! — ви
гукує в “Тригрош овому ром ані” Бертольда Брехта М екхіт.~ Здо
рового глузду ділок не боїться боротьби. Її боїться лиш е кволий, 
кому судилося бути розчавленим колесом історії.»)

Щ об так стояти супроти всіх колес і гусениць історії, потрібна була 
неймовірна потуга. І тільки відданість лю дині могла цю потугу 
й твердість дати.

...XVII століття. Доба докорінного, історичного зламу в розвиткові 
природничих наук. За надзвичайно короткий історичний п е
ріод відбувається по всьому ш ирокому фронту думки перехід — 
підготовлений ученими-практиками і ф ілософсько-методично 
обгрунтований Б економ  — від схоластичного розумування та 
алхімічних прож ектів , висм іяних ще Бен Д ж онсом , до м ето
дичного експерим ентального  дослідж ення природи. І якщ о 
Д ж он Л о кк  щ е про час свого н авчанн я в О ксф орді говорить 
розчаровано: «Світ н ап овн ен и й  книгам и й диспутами; книги

* Статтю написано 1963 року. Надруковано не було: редактори не без підстав 
знаходили в ній те, задля чого її й було написано,— «підтекст», «натяки» 
на радянську дійсність тощ о і, мовляв, реабілітацію ідеалізму. В уривках 
друкувалася за кордоном.
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намнож ую ться без зб ільш ення зн ання» , то в кінці свого ж и т
тя він уже називає свою  добу не інакш е, я к  «освічений вік», 
«вчений вік», «котрий нелегко задовольнити» і в яком у ще 
важче відзначитися.

Становищ е природничих наук до XVII ст. історик фізики Розен- 
бергер характеризує так:

«...Експериментального методу... в той час ще не існувало. Ф аль
ш ивим полож енням не доводилося боятися дослідної перевір
ки... В той час повний збіг ф ілософ ської теорії з прямим досві
дом понижував її гідність, а розбіжність між ними нікого не 
бентежила».

Однак уже пролунав заклик до «звільнення від книг» (Везалій). 
Уже Гарвей може сказати: «Не за допомогою  читання книг, 
інш ими написаних, а за допомогою  численних вівісекцій, сп и 
раю чись на ф акти, відкрив я відправи серця та його роль у тілі 
тварин».

Бекон обіцяє перетворити ж иття силою  знання, збагатити й під
нести суспільство. Н аука набирає фаустівського характеру. М ай
же одночасово працю ю ть Ньютон, Л окк, Лейбніц, Спіноза, 
Декарт, М альбранш , Я н Амос К оменський, Ломоносов, Гук, 
Гільберт, Гарвей, Бойль та ін. М ав рацію  Локк: нелегко було в 
такий час відзначитися.

Засновують усе нові й нові академії, університети, наукові осеред
ки: «Академія рисячооких» у Римі (1609), «Академія дослідів» у 
Ф лоренції (1657), Л ондонське Королівське товариство (1663), 
Грінвіцька обсерваторія (1675). Ставлять досліди, назбирують 
ф акти, роблять важливі відкриття, щ о становлять епоху в роз
виткові лю дської думки. Н аука вже забезпечила людству вели
кий прогрес, а надії на неї покладаю ть ще більші. Таким увіхо
дить світ у XVIII століття.

І ось серед цього труімфу науки й прогресу цивілізації лунає п ри 
страсний голос:

«Н ароди, взнайте, нареш ті, щ о природа хотіла убезпечити вас 
від наук, як  м ати, котра вириває небезпечну зброю  з рук своєї 
дитини; щ о всі таєм н и ц і, як і вона переховує від вас, не що 
інш е, як  страж дання, від яких вона вберігає вас, і що трудно
щі, притам анн і освіті, — одне з чималих її добродійств. Лю ди 
спотворен і, вони  були б щ е гірш і, якби  мали нещ астя н ар о 
дитися вченим и ... Я кщ о наш і науки є м арнотні, за метою , 
котру переслідую ть, то ще небезпечніш і вони  отримуваним и 
результатами. В иникнувш и з м арноти , вони своєю  чергою  її 
підтримую ть... В ідповідайте ж  мені, знам ениті ф ілософ и , ви, 
хто навчив нас взаєм ного  тяж іння тіл у просторі; в іднош ення
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ш ляхів, одночасно проходж уваних планетами при своєму 
обертанні; точок сходж ення, нахилу і повороту кривих лін ій ... 
того, як і світила можуть бути населеним и; незвичайного п о
ходж ення деяких комах; відповідайте мені, кажу я, ви, котрі 
дали нам  стільки дивних відомостей: якби  ви н іколи  не н ав 
чили нас цього, чи збільш илась би наш а кількість, чи погір 
ш илось би наш е правління, чи менш е б нас боялися, чи 
зм енш илось  би наш е п роцвітан н я, наш а зіпсутість?».

Голос Руссо пролунав неначе грім серед ясного неба. Але багатьом 
сучасникам той грім здався — небо ж було чисте — цирковою  
хлопавкою. Глузували, ображалися, спростовували й не одразу 
помітили, що народився новий великий м орально-ф ілософ 
ський дух, котрому судилися такі неперехідні зверш ення і таке 
довге — в різних іпостасях — життя.

Серед тих, хто виступив проти Руссо, був і М ореллі — оригіналь
ний мислитель-соціолог, один із найцікавіш их ранньокомуніс- 
тичних письменників. У своєму «Кодексі природи» він писав: 
«Одна академія поставила вченим запитання: чи сприяло 
відродження наук та мистецтв поліпш енню  звичаїв?

...Я гадаю, що ця знаменита корпорація виріш ила покепкувати, 
присудивши премію  сміливому софістові, який  відповів на за 
питання негативно, і що він сам хотів насміятися з розуму, 
визнавш и за псуття звичаїв ту справедливу зневагу, з якою  н а
вчили нас науки та мистецтва ставитися до різних нісенітниць. 
За псуття звичаїв він прийняв те, що пороки стали не такими 
брутальними, шо фальші поменш ало, що стало менш е тої дикої 
і набундю ченої похмурості, яка, неволячи людину, дає їй право 
осуджувати інших, що стало більше невимуш еності й вільноти 
в життєвих взаєминах. Він не помітив чи випустив з уваги, що 
коли науки і мистецтва, вказуючи лю дям істинно приємні сто
рони суспільства, викоріню ю чи варварство, помножуючи наші 
втіхи, в певних віднош еннях ніби пробуджували жадобу, то 
діється це не тому, що цим знаттям самим по собі притаманні 
були такі лиходійні властивості, а тому, що вони, на нещ астя, 
опиняю ться зм іш аними з трійлом усякого морального розтлін
ня, яке заражає все, до чого не торкнеться» (М ореллі має на 
увазі приватну власність).

Це останнє зауваження — про те, що винні не науки й мистецтва, 
а приватна власність, яка їх спотворю є, — випереджає пізніші 
погляди соціалістів, хоч ще й далеке від розуміння складної 
сукупності суспільних відносин.

Характерно, що М ореллі сам виходить з досить подібної до рус- 
соїстської критики глибокої зіпсутості сучасного йому суспіль-
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ства («сумний стан розуму», принципів, законів, моралі, по суті 
всієї цивілізації загалом — його теорія має не класовий, а при
родно-раціоналістичний характер, і за зразок він ставить дикі 
племена, які ще не відійшли від «законів матері-природи»), — 
і тільки крайнє захоплення своїм рецептом рятування людства 
(ш ляхом ліквідації приватної власності — в утопічно-спро
щ енському дусі — та дрібничково-тиранічної регламентації су
спільного й приватного життя) завадило йому побачити в Руссо 
свого спільника, принаймні в цьому, умовно кажучи, «анти- 
цивілізаційному» настановленні, хоч воно і мало в обох неодна
ковий сенс.

У будь-якому разі, тогочасна ф ілософ ія й література дають багато 
матеріалу, який  тільки підтверджує ту, тепер очевидну, істину, 
щ о неприм иренний  виступ Руссо проти фальшу цивілізації 
менш е мав спільного з замилуванням у патріархальщині і з п о 
пулярними в усі епохи, в кож ній на свій манер, сентименталь
ним и сентенціями про втрачений рай та золотий вік, про те, що 
розпуста наш ого часу, яко ї не знано раніш е, добром не ск ін 
читься (або, як  ішлося в одному тогочасному французькому ро
мані, — «теперішні звичаї свідчать про близький кінець світу»), — 
але був породж ений неприродним  і трагічним становищ ем лю 
дини в світі, в суспільстві. І хай хоч як  помилявся Руссо в 
оцінці науки, мистецтва, цивілізації, хоч як  спростовано п о
милки його і вченими трактатами, і ходом історії, однак неза
перечним лиш ається інше — і важливіше: те, що драматичний 
протест Руссо мав глибокий позитивний зміст і мав величезні 
наслідки в усьому духовному житті Європи.

Цей крик сумління при погляді на нівечення природної лю дської 
істоти, цей біль душі при погляді на брак відповідей на головні 
питання совісті, при погляді на моральні й душевні втрати, 
яких зазнає людство на шляху до поступу і яким и поплачується 
за здобутки,— серед суспільства, що «процвітає», — були почуті 
і знайш ли потужний відгук серед найбільших, найвеличніш их 
розумів і сердець людства. Через усе XIX століття зоріє жива 
низка цих великих світочів людства, які берегли живоплід лю д
ської совісті перед чоботом офіціального прогресу і розжеврю 
вали людську душу на холодних вітрах буржуазного промислу.

Оборона людини, нарікання — часом «індивідуалістичні» та «ідеа
лістичні» — на притлумлення її нездоровим суспільством, тривож
ні голоси про її здрібнення, опошлення, виродження, заклики до 
оздоровлення, до плекання цілісності, гідності й величі, потрясан- 
пя смолоскипом ідеалу перед міщанською стихією, я к  і навпа
ки — захист «сірої» людини перед чавунною стопою державного
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«ідеалу», все це були — об’єктивно — різної форми, різного ха
рактеру і різної цінності (урівнювати їх не доводиться) свідчен
ня про ненормальність, антилю дяність буржуазного, капіталіс
тичного суспільства, і в своїй сукупності вони дають проти ньо
го багатющ ий матеріал недругорядної ваги, як  і засвідчують 
чималі зусилля в позитивному розвитку лю дської духовності, 
в духовній інтенсифікації лю дини, в напруженні її внутрішніх 
ресурсів.

Так чи інакш е, це було породж енням того, що комуністична теорія 
М аркса й Енгельса незабаром схарактеризувала у глибоких по
няттях про антигуманність капіталізму, про його «нелюдяні 
сили», «відчуження праці», «товарний фетишизм», у всеохоп- 
люючому аналізові структури капіталізму (бо ж  окремі елем ен
ти вказаних категорій були і в раніш их мислителів, до ідеї від
чуження, наприклад, підійшли ще Руссо, Гете, Ш иллер, а Гегель 
докладно її розвинув).

І чи не була — об’єктивно — антибуржуазною діалектична ідея Канта 
про самоцінність людини («про людину... як  про вищ у істоту, 
вже не мож на питати, для чого (quet in finem) вона існує. Її іс
нування саме містить у собі вищ у мету...», — проста, глибока і 
мужня ідея, яка склала цілу добу в гуманізмі, підводячи до ви 
знання не тільки рівності й рівноцінності людей, а й права 
кож ної лю дини на повноту буття і самовиявлення як  найвищ ий 
обов’язок перед природою), і водночас про лю дину як  засіб 
природи в її нескінченному розвитку й розгортанні («...ми зав
жди буваємо тільки метою для невизначеної кінцевої мети»; всі 
випробування людини -і лю дства «все-таки супроводжуються 
розвитком природних задатків у людському роді, і при цьому 
мета природи досягається, хоч це і не наш а мета»)? Його ідея 
про моральне призначення я к  «останню мету нашого існуван
ня», про «моральне-добре» як  останню  мету людства, про добру 
волю, культуру («як придатність до всіх цілей») і розвиток, роз
гортання лю дини і людства як  мету природи щодо людства? 
У великому суворо-гуманному вченні К анта є етичні моменти, 
які дістають відгук у соціалістичній ідеології, звісно, у переро
дженому вигляді. Це перш за все ті моменти, які стосуються 
великості лю дини, її внутріш ньої цінності, її драматичного са
м овиявлення в ім ’я повноти людського та її місця в громад
ському суспільстві. М и цього не оціню ємо належно, залиш аю 
чи ці ідеї на периферії своєї свідомості.

Так само ми звикли огульно відкидати й засуджувати кантівську 
естетику (використовуючи не дуже критично її термінологічні 
поняття), хоч вона має багато цінних і високогуманних момен-
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тів. У школі й вузі, з популярних курсів естетики ми привчає
мося до думки, буцімто естетичне вчення Канта тому є ідеаліс
тичним, бо ставило мистецтво вище від життя і природи. Але в 
якому смислі? Адже К ант писав: «...організація, як  внутріш ня 
мета природи, нескінченно перевищує всяку здатність подібно
го відтворення в мистецтві». Так само ми чуємо звідусіль, що 
Кант автономізував і абсолютизував красу й дав теоретичні під
стави ідеї «чистого мистецтва», «мистецтва для мистецтва», але 
не завжди при цьому дізнаємося, що «чисте мистецтво» і 
«мистецтво для мистецтва» не обов’язково одне й те саме, що 
К ант сам себе в цих полож еннях обмежував і собі суперечив, 
щ о краса в нього внутріш ньо пов’язана з моральним законом , 
естетичний смак — з рівнем душевних сил, мистецтво — з ц іле
спрям ованим  розвитком  лю дського роду, з його великим духов
ним  походом...

Кантові думки про всезагальну передаваність душ евних станів; 
про здатність мистецтва робити спільним душ евним надбанням 
те, щ о інакш е немож ливо виразити і щ о взагалі не висловлю ва
не; про залежність мистецтва від притаманного людству закону 
спілкування; про те, щ о «пропедевтика до всіх красних мистецтв 
полягає в... культурі душ евних сил», у «розвиткові моральних 
ідей та культури морального почуття», — ці думки ан іяк не є 
недемократичні чи негуманістичні; вони стали підставою для 
не одного грандіозного задуму перетворення життя силою краси 
і мистецтва, від Ш иллера до Раскіна. Водночас інш а принципо
ва ідея про те, що: «Спритність (вмілість) не могла б розвину
тися в лю дському роді якось інакш е, а не під впливом нерів
ності між людьми; бо більшість людей, не потребуючи для того 
особливих побуджень, ніби механічно працюють над потребами 
життя і забезпечують зручності й дозвілля для інш их, як і займ а
ються не такими невідкладними справами, справами культури, 
науки і мистецтва, і які тримають перш их у стані пригнічення, 
суворої праці і м інімальної втіхи...»,— ця теза внутріш ньо 
споріднена з виступами Руссо й Толстого проти наук, мистецтв 
і цивілізації в буржазному суспільстві.

...Одна з найграндіозніш их ідей морального відродження людства 
та піднесення його до ідеалу належить Ш иллеру. В моральному 
настрої, початковому й кінцевому пунктах вона має спільні 
риси з ф ілософією  Руссо, але більше різниться від нього в про
понованих шляхах і засобах досягнення мети; тут Ш иллер ближ 
чий то до Канта (з яким  дуже споріднений), то до Л ессінга й 
Дідро.
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У Ш иллера не раз зустрінемо більш чи менш приховану полеміку 

з Руссо чи його послідовниками.
«Немає нічого звичайніш ого, як  скарги деяких тривіальних сучас

них критиків, що в світі зникла всяка правдивість і щ о заради 
видимості зневажають сутність. Хоча я зовсім не відчуваю п о
кликання виправдовувати сучасність перед цим закидом, однак 
уже з того узагальнення, яке суворі цінителі моральності нада
ють своєму обвинуваченню , цілком ясно, що вони оскаржують 
не тільки фальш иву видимість сучасної епохи, а й істинну.

...їм  не подобається, що зовніш ній сухозлітний блиск так часто 
затьмарює справжні чесноти, але не менш  неприємне їм і те, 
що вимагають видимості від чесноти; але від приємної форми 
не відмовляються тоді, коли за нею є і внутрішній зміст. Вони 
невдоволені відсутністю сердечності, мужності і непідробності 
колиш ніх часів, але в той же час вони бажали б знову бачити 
неоковирність і брутальність первісних звичаїв, важкість старих 
форм, колиш ню  готичну набундюченість».

Я к бачимо, заперечення ці трохи нагадують уже згадуваного оп о
нента Руссо, М ореллі, і по суті, і навіть у висловах. А в іншому 
місці читаємо:

«...Лунають і вельмиш ановні голоси, щ о висловлюються проти 
впливу краси і, ґрунтуючись на досвіді, озброєні проти неї стра- 
ш езними доказами. “ Не мож на заперечувати,— кажуть вони ,— 
що чари краси в добрих руках можуть вести до похвальних ре
зультатів, але так само не суперечить її сутності, що, потрапивши 
до лихих рук, вони чинять дію  прямо протилежну і служитимуть 
на користь омани й неправди своєю  силою, що проймає душі... 
Скільки здібних людей, — продовжують вони, — відпадають від 
серйозної і напруженої діяльності спокусливою силою  краси 
або принаймні покликую ться займатися нею лиш е поверхово... 
Якою  небезпечною  діалектикою  заволоділи пристрасті з тих 
пір, як  вони красуються в блискучих барвах, в зображеннях 
поетів і звичайно беруть гору в зіткненнях з законами і обов’яз
ком. Я ка користь суспільству від того, що краса приписує зако
ни спілкуванню , яким  раніш е керувала істина... Щ оправда, те
пер розцвіли всі доблесті, які здатні справити приємне вражен
ня зовніш ності й надати ціни в суспільстві, так зате панує і 
повна розбещ еність, і в ходу всі пороки, які уживаються з кра
сивою оболонкою ” .» «Справді, — веде вже сам Ш иллер, — варто 
застановитися над тим, що ми бачимо занепад людства в усі 
епохи історії, в як і процвітали мистецтва і панував смак. І не 
можемо навести жодного прикладу, коли б у народу високий 
ступінь і велике пош ирення естетичної культури йшли б у парі
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з політичною  свободою та громадянською  доблестю, коли б 
краса звичаїв уживалася з добрими звичаями, а зовніш ній лоск 
поводження — з істиною» (пор. у Б. Брехта, «В ділах добродія 
Юлія Цезаря», алегоричну картину з «тих часів»: «Ні до, ні 
опісля не лунало на берегах Середземного моря більше всолод
жуючих пісень, н іколи під блакитним його небом не велося 
більше глибоких і виш уканих розмов, як  у пору цього вищого 
розквіту рабства»).

Як бачимо, почавш и з заперечення Руссо, Ш иллер, подібно до 
М ореллі, приходить інш им шляхом ледве чи не до того самого: 
до визнання тяж кої моральної недуги суспільства і ненормаль
ного становищ а лю дини в ньому, але він повертається до Руссо 
для того, щоб іти в інш ий бік.

«Тут здичавіння, там розслабленість: дві крайності лю дського зане
паду, і обидві поєднані в одному відтинку часу», «освіта глузду, 
якою  не без підстав вихваляю ться вищі стани, в загальному так 
мало облагороджує помисли, що швидш е виправдовує розбе
щ еність своїми вченнями».

Однак Ш иллер не обмежується такою  загальною  характеристикою , 
він докладно аналізує «дух часу» і показує гнітючий «контраст 
між теперіш ньою  формою  лю дяності і колиш ньою , особливо 
грецькою». А нтичності, де лю дина не була стандартною  цегли
ною в підмурівку суспільства, а повнотою  свого буття і духов
ності гідно репрезентувала суспільність, він протиставляє су
часність, де велич суспільства тримається на нікчемності окре
мої лю дини, де суспільство поступує, а лю дина дрібнішає.

«Звідки ж це невигідне співвіднош ення індивідів при вигодах ц іло
го роду? Чому кож ен окремий грек міг служити представником 
своєї доби, а окрема сучасна лю дина не зважиться на це?»

І Ш иллер дає історично-соціальний аналіз життя, аналіз супільно- 
політичного механізму, в якому «опинилися роз’єднаними дер
жава і церква, закони і звичаї, втіха відділилися від роботи, 
засіб від мети, зусилля від винагороди. Вічно прикута до окре
мого малого уламку цілого, лю дина сама стає уламком; вічно 
чуючи одноманітний шум колеса, яке вона сама приводить у 
дію, лю дина не здатна розвинути гармонію своєї істоти, і, за
мість того, щоб виразити лю дяність своєї природи, вона стає 
лиш е відбитком свого заняття, своєї науки... Чи здивує нас зне
вага, з якою  ставляться до інших душевних здатностей, якщ о 
суспільство робить посаду мірилом лю дини, якщ о воно шанує 
в одному з своїх громадян лиш е пам ’ять, в другому лиш е глузд, 
здібний до рахунку, в третьому лиш е механічну спритність; 
якщ о воно тут, залиш аю чись байдужим до характеру, шукає
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лиш е знання, а там, навпаки, дарує найбільше потьмарення ро
зуму заради духу порядку і законного способу дій; якщ о воно 
тією ж мірою, якою  воно поступливе щодо екстенсивності, 
прагне до грубої інтенсивності цих окремих умінь суб’єкта...

...П равляча частина нарешті зовсім випускає з виду різноманітність 
громадян, бо вона змуш ена, заради зручності, класифікувати їх 
і мати справу з людьми тільки як  з представниками, сказати б, 
діставати їх з других рук, тобто плутати людей із суто розсудко
вою бурдою...»

Щ оравда, в результаті цього розвивається суспільство, але «невже... 
призначення лю дини полягає в тім, щоб заради певної мети 
зневажити саму себе».

За ф ілософ сько-етичною  глибиною  і драматизмом, з яким  змальо
вано становищ е лю дини в ф еодально-капіталістичному суспіль
стві та духовні втрати лю дства — обламування, вивітрю вання і 
«знелюднення» лю дини, регрес лю дського, ціною  якого опла
чується голосний і ефективний державний прогрес, — Ш иллерові 
«Листи про естетичне виховання людини» не мають собі рів
них, аж до розроблення цього питання (про відчуження лю ди
ни в капіталістичному суспільстві) у раннього М аркса.

Де ж вихід з такого тяж кого занепаду і дегуманізації? Ш иллер не 
покладає надій на суспільство і державу, оскільки вони самі до 
цього стану допровадили. П олітичні рухи, реформи і революції, 
на його думку, також  не розв’яжуть кардинально проблеми, 
допоки раціонально-етичні, громадсько-політичні д іяння не бу
дуть підготовлені перетворю вальною  дією на окрему людину 
і всю націю  глибокого естетичного виховання силою мистец
тва. Саме воно, і тільки воно, на думку Ш иллера, повинно 
цілю щ о доповнити, виправити обкрадену, здеформовану лю д
ську душу, дати лю дині повноту людського буття і заразом 
згармонізувати, облагородити й надихнути вищ им змістом су
спільство. «Немає іншого способу зробити почуттєву людину ро
зумною, я к  тільки зробивш и її спочатку естетичною», бо «лише 
з естетичної, а не з ф ізичної лю дини може розвинутися мораль
ний стан» (ось у чому розбіжність Ш иллера з Руссо, який  споді
вався «морального стану» суспільства досягти поверненням його 
до природи, що Ш иллер зве «фізичною людиною»; бо тільки 
естетична лю дина могла «виконати з певною свободою духу, 
тобто за законом краси, уже своє ф ізичне призначення». І тіль
ки завдяки глибокому естетичному вихованню, завдяки мистец
тву, його ш ирокій і тривалій дії у загальнонаціональному мас
штабі, доводить Ш иллер, лю дина стане собою, німці — нацією, 
а суспільство й держава з природних (первісних) моральними.
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Але хай останній момент (про вдосконалення держави) не вво
дить нас в оману щодо уявного «охранительства» Шиллера: в його 
концепції мистецтва й естетичного виховання закладено по
тужне і актуальне револю ційне спрямування: «Будівля маячні 
і сваволі впаде, вона повинна впасти, вона вже впала, як  тільки 
ти впевнений в тому, щ о вона захиталася; але вона повинна 
сколихнутися всередині самої лю дини, не тільки в зовніш ніх її 
виявленнях», — ось і сокровенний смисл.

Особливо велику роль у грандіозному перевихованні нації Ш иллер 
відводив національному театрові, теорію якого захоплено 
розробляв (розвиваю чи Лессінга і полемізуючи з ним; на його 
гіркі слова: «Спало ж  комусь на думку заснувати для німців 
національний театр, в той час як  ми, німці, не є ще нацією »,— 
він відповідає ц ілеспрямованими своїми: «Якби ми дожили до 
національного театру, то ми стали б нацією»). Характерно, що 
такі самі чи схожі надії на театр покладали всі великі гуманісти, 
перед яким и поставали історичні національно-культурні й на
родні завдання, — Гоголь, Ібсен, Роллан, Брехт (до слова, цікаво 
розробляв це питання і Б. Грінченко, крім корифеїв укра
їнського театру), в яких, за всієї різноякісності й часом про
тилежності творчих настанов, знаходимо значущі моменти спо
рідненості й спадкоємності: в ідеї історично-національного й 
епічно-народного характеру театру.

Однак яким  чином  ці величні надії Ш иллера на мистецтво узгоди
ти з його визнанням  того, щ о епохи розвитку мистецтва були 
епохами деградації суспільства? Ш иллер діалектично аналізує 
вплив мистецтва на лю дину і доходить висновку, що функція 
його полягає в плеканні чуттєвого начала супроти раціонально
го і духовного, і навпаки  — раціонального супроти чуттєвого. 
Відповідно воно буває двох характерів чи має дві сторони: таку, 
що п ом ’якш ує (розчулю є) і таку, щ о енергізує. М истецтво є 
ш кідливим, коли воно гіпертрофує (таке, що п ом ’якш ує, роз
слаблю є і без того чуттєву людину, а таке, щ о енергізує, заго
стрює і без того раціональну), але є корисним, коли компенсує, 
доповню є (те, що п о м ’якш ує, гармонізує раціональну людину, 
а те, що енергізує, — дисциплінує чуттєву). Отже, річ, мовляв, у 
тому, яке мистецтво розвивати в певному суспільстві і я к  ско
ординувати його дію.

Таким чином, у концепції Ш иллера мистецтво значною  мірою 
втрачає свою кантівську суверенність і актуальніше підпоряд
ковується лю дині, потребі розгортання ЇЇ духовності. Л ю дина як  
індивід і як  ідеал, її повнота і цілісність, розвиненість і викін
ченість як  найбільш е благо й ствердження природи й самоцінне
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«я» як  найбільш а суверенність життя, — ось мірило, принципи 
і стимул для Ш иллера, як  і для інших великих блюстителів 
лю дської совісті й людського покликання, і задля цього одні з 
них офірували своє життя мистецтву, а інш і жертвували й са
мим мистецтвом, накликаю чи на нього погибель.

З цього погляду цікаво порівняти двох найбільших моральних п ро
років XIX ст.— Д жона Раскіна і Л ьва Толстого. Ж ивучи в одну 
добу, але в протилежних частинах Європи і серед засадничо 
відмінних, а проте чи не однаковою  мірою несправедливих су
спільств, вони виробили великі за своїм характером і впливом, із 
подібними вразливими елементами, вчення; прожили багато в 
чому схожі життя, прагнучи на собі перевірити і справдити свої 
принципи («Я тут дбаю про перебудову світу, а слід би почати 
з самого себе», — так  сформулював Раскін ту проблему, яка 
стояла і перед Толстим); і зверталися до народу з проповідями, 
в яких лунали однакові скарги й нарікання, однак давалися 
різні поради й заклики (можливо, тому їхні імена не зіставляли, 
або тому, що Раскін не набув у нас тої популярності, щ о в 
Англії, де його ім ’я стоїть серед найбільш их імен нації і де су
часна критика писала про нього так: «Ми сміливо можемо ска
зати, щ о як  художній критик Раскін не має суперників, як  м о
рально-етична літературна сила, тільки один Карляйль може 
стати поруч нього, нареш ті, як  поет-прозаїк, він, попри рясно
ту сучасних талантів, безперечно є зіркою перш ої величини»,— 
таке місце у великій англійській культурі щ ось важить).

Раскін дає вражаючу критику англійської цивілізації, може, не таку 
широку, як  Толстой, але не менш  послідовну і пристрасну, 
і багато в чому з толстовською  дивно співзвучну.

Він засуджує капіталістичне виробництво, обмін, багатство, гроші. 
Головне завдання «капіталістичного вчення» — збільш ення 
кількості предметів обміну, незалежно від їхньої користі чи 
шкоди. Завданням же істинної політичної економії, вважає 
Раскін, має бути збільш ення кількості здорових і щасливих лю 
дей. Ц им і тільки цим можуть славитися нація і держава, а не 
розмірами свого ринку, розмахом комерції, казковими геш ефта
ми, технічними досягненнями; насправді ж  відбувається навпа
ки, і нація, тамуючи в душі сором та ганьбу, коли вдарить «час 
печалі», бачачи виснажених голодом чоловіків та безплідних від 
злиднів жінок, повторить жахливий крик Каїна: «Хіба я сторож 
братові моєму...».

Однак і не в хлібові ще головне зло, і не про нього найбільше во
лання. Багаті гублять душі бідних, відмовляючи їм у знанні,
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чеснотах, притлумлюючи їхню совість, позбавляю чи їх духйв- 
ного життя.

І це ще не все. Раскін розглядає здобутки і втрати людства внаслі
док капіталістичної цивілізації, стан лю дських цінностей, і д о 
ходить гірких висновків. Ц ивілізацію  побудовано на послідов
ному нищ енні краси, а це є нищ ення лю дськості, сам ознищ ен
ня, самозаперечення людства.

«Хоч би як  ми добре думали про сучасне, про його завою вання та 
прогрес, — полемізує Раскін, — в усякому разі є така сфера, де 
сліди прогресу непомітні і де паш  вік нічого не додав до загаль
нолю дського надбання. Це — сфера Краси. З кож ним днем м а
льовничість наш ого житла, наш ого вбрання, наш их свят, наш их 
полів, краса наш ого посуду і навіть наш ої зброї зникає з життя 
і зустрічається тільки на сцені театрів або зберігається в музеях. 
Залізниці ш видш е, ніж  будь-коли, допроваджую ть нас до най- 
дивовиж ніш их своєю  красою  місць земної кулі, але перш е ніж 
вони дадуть нам можливість помилуватися цим и місцевостями, 
вони спотворять їх своїми насипами й тунелями. Вони за кілька 
годин переносять нас углиб наш их старих провінцій, надаючи 
нам ніби можливість подивляти патріархальні звичаї та старо
винні строї, але раніш  за нас вони встигли доставити туди ж ур
нали, котрі витравили ці звичаї, і ввести французькі моди, що 
зам інили національний одяг. Готелі, рясно розсіяні по мальов
ничих місцевостях, дикою  красою  яких ми раніш е милувалися, 
надаю ть нам , щ оправда, можливість зручно жити посеред скель 
та лісів, але для того, щ об їх побудувати, довелося висадити в 
повітря ці скелі, а для їх  утримання розчистити ліси. Кожна 
нова залізниця, що проходить, як  морш , по обличчю батьків
щ ини, позбавляє її частини Краси. Наші старі мальовничі міста 
зміню ю ться, наш і ріки загачуються греблями і забруднюються. 
Ті з нас, хто живе зором, хто дістає вищ у втіху від споглядання 
ліній і барв, з кож ним днем дедалі більше й більше позбавля
ються краєвидів, щ о захоплювали їхніх батьків, і змуш ені зали
шати батьківщ ину, щ об далеко від неї відшукувати ті виняткові 
місця, яких наш і інж енери щ е не перетворили на бульвари, і те 
населення, яке ще не нарядилося в уніформи... Тож чи м исли
ма краса в мистецтві, коли її немає вже в житті...»

М ожливо, це претензії естетів, які не мають ціни перед потребами 
поступу, бо завдяки втраті лю бої їм краси зростає добробут і 
зручності життя, те, щ о ми тепер назвали б «матеріальними 
благами», і в цілому ліпш ає життя народу? Але ж  де той добро
бут і де духовне здоров’я нації? З кож ним днем зростає рівень 
злочинів і брутальнішаю ть звичаї... «Наші міста являю ть собою
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пустелі, з ткацьким и верстатами замість палаців, а в народу, 
між тим, немає одягу; ми закіптявили наш им димом листя ан 
глійських лісів, а народ вмирає з холоду; наш і порти рояться 
торговельними кораблями, а народ мре з голоду...» Чи дано 
щось замість знищ еної архітектури, замість лісових птахів і п о 
льових квітів? Чи веселіш ими стали люди? Чи дали їм обіцяне 
щастя взамін відібраних традицій, звичаїв, віри, краси? І якщ о 
на підставі статистичних даних не можна доводити робітникові 
чи селянинові, щ о він став багатший від селянина добрих ста
рих часів, то я к  переконати його, що він щ асливий, коли він 
почувається саме навпаки?

Ці Єреміїні жалі могли б здатися ретроградними (а хіба не «ретро
градний» був Руссо? А Толстой?), якби  не були такими велики
ми та промовистими і не перегукувалися з інш ими вогненними 
словам и, породж еним и  зболілою  совістю  різних н ац ій , слова
ми Д остоєвського, К арляйля, Толстого. П ропонована Раскіном 
програма порятунку (плекання Краси, «релігія краси», окрім 
соціальної ф ілантропії та утопічних принцип ів  перебудови п ро
мислового виробництва) видалася б не тільки нереальною, а й 
жалюгідною, якби  не знати, що краса в нього — поняття н а
стільки ш ироке й дійове, щ о обіймає всю  тілесну й духовну 
природу лю дини і рівнозначне щастю. Отже, якщ о це утопія, то 
утопія велична і благородна (лю дяніш а за утопії М ора, Кам- 
панелли), така, щ о зберігає своє значення і свої цінні елементи 
на майбутнє (особливо враховуючи ш ироку практичну розроб
леність програми Раскіна та її пристосованість до реальної п о 
бутової лю дини, в чому її відміна від концепції Ш иллера, що 
мала абстрактно-ф ілософ ський характер і про яку й сам автор 
зізнавався: «Мої ідеї, зачерпнуті більше з одноманітного спілку
вання з самим собою, ніж із багатого житейського досвіду або з 
читання, не стануть зрікатися свого походження»...).

Критику Раскіном капіталістичної цивілізації було значною  мірою 
підготовлено аналогічною  критикою  К арляйля. Однак Раскін 
«тепліший» і «людяніший»; він апостол милосердя, тоді як  Кар- 
ляйль — апостол суворий і грізний, сарказмом і енергією  спов
нені його тиради, звернені однаково часто то на матеріальні 
бідування «робочої частини багатої англійської нації» (в пер
ш ий період його діяльності, до 50-х pp.), то до «совісті нації», 
до її релігійного почуття, до Бога, щ о до нього так часто апелю 
вали, шукаю чи відповідей на головні питання буття, і Досто- 
євський, і Толстой.

«Я гадаю, щ о ніколи щ е з початку суспільства доля цих мовчазних 
мільйонів трудівників не була така загалом нестерпна, як  у дні,
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що їх ми переж иваємо тепер, — каже Карляйль. — Н ині лю дину 
робить нещ асною  навіть не те, щ о вона вмирає і навіть вмирає 
від голоду, багато хто вже вмер і всі ми повинні вмерти — а те, 
щ о вона ж иве в такому жалюгідному стані невідомо чому. Тяж ко 
працю вати і нічого не діставати, бути пригніченим на серці, 
стомленим, а до того ще самотнім, відчуженим, оточеним за 
гальним холодним laisser faire: це означає вмирати протягом 
усього свого життя посеред глухої, мертвої, нескінченної н е 
справедливості, я к  у проклятому залізному череві бика Ф алариса. 
Це уявляється і назавжди уявлятиметься незносним для всіх, 
створених Богом».

Ось де дж ерела не так  соціальної, як  релігійно-етичної та естетич
ної настанови К арляйля (цікаво, до слова, щ о у нього є й оте 
уподібнення сучасних «Слуг М амони» Каїнові з отією відповід
дю на запитання про брата: «Хіба я  сторож братові своєму», — 
яке пізніш е красномовно звучить у Раскіна).

Цей «соціальний гріх», за К арляйлем, п о в ’язаний  і з загальним м о 
рально-релігійним  занепадом людства, пониж енням  духовності 
й знец іненням  великих вічних начал. Здрібніння, м ізерніш ан- 
ня, п лебеїзац ія  й вульгарна утилізація ж иття, — ось друга м і
ш ень К арляй ля, і тут він  багато в чому випередж ає і Толстого, 
і Д остоєвського , і Ібсена, і Р олланів  «ідеалізм» періоду «Ж ан- 
Крістоф а», оскільки для них були відразною  філософія п ози 
тивізму і практика м іщ анської пародії на людину, а наприкінці 
XIX ст. посилилися ті конфлікти й проблеми загальногуманістич- 
ного характеру, які так гостро поставлені були в середині століття.

«Ми забули Бога, — зазначає Карляйль. — М и усунули ф акт цього 
Всесвіту, ніби його немає. М и просто заплю щ или очі на вічну 
сутність речей і розплю щ уємо їх лиш е для позірного та п р и 
видів. М и просто віримо, щ о Всесвіт непроникний  і є велике 
незбагненне може бути (Per haps); іззовні ж, це достатньо ясно, 
він є великий, вельми місткий хлів для бидла і робітня з про
сторими кухонними печами, їдальнями, де той розумний, хто 
вміє знайти собі місце. Всі істини цього Всесвіту правильні; 
тільки проф і та його втрата, пудінг та хвала йому, лиш е вони 
існують і залиш аю ться видимі практичній людині.

Для нас більше не існує вже Бога. Божественні закони зам інилися 
принципом  найбільш ого щ астя, парламентською  спритністю; 
небеса існують над нами тільки як  предмет астрономічних спос
тережень, м іш ень для Горшелевого телескопа, матеріал для 
формул, привід для сентиментальності. Ось воістину найхворі- 
ше місце, центр загальної соціальної гангрени, яка  загрожує
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всій сучасності жахливою смертю. Немає релігії, немає Бога; 
загубили свою душу і марно шукають антисептичних солей...

...Замість кадильниці наш  час одверто возносить сковорідку, бо що 
ж  являє собою лиха совість порівняно з клопотами поганого 
травлення, замість знам ення хреста — ж іноча спідничка: hos 
signo vinces...

...Тепер ніч світу, і ще далеко до того, коли настане день. М и блу
каємо серед мерехтіння закурених руїн, і сонце і зірки неба 
мовби потьмарилися на якийсь час...».

І чи випадково те, щ о за кілька десятиліть дуже схожі слова і про
повіді, але з більшим драматизмом релігійно-морального і «все
людського» начал, залунали в російській літературі, у найвидат- 
ніших національних російських письм енників...

«Уверяю т,— каже у Д остоєвського старець Зосим а,— что мир чем 
далее, тем более единится, слагается в братское общ ение тем, 
что сокращ ает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не 
верьте таковому единению  людей. П оним ая свободу как  п р и 
умножение и скорое утоление потребностей, искажаю т природу 
свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых 
желаний, привы чек и нелепейш их выдумок... С праш иваю  я  вас: 
свободен ли  такой человек?.. И не дивно, что вместо свободы 
впали в рабство, а вместо служения братолю бию  и человеческо
му единению  впали, напротив, в отъединение и уединение... 
А потому в  мире все более и  более угасает мысль о служении 
человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встре
чается мы сль сия давно уже с насмеш кой...» («Братья К ара
мазовы»), Або ось інш ий бік цієї проблеми: «Спешат, гремят, 
стучат и торопятся для счастья, говорят, человечества. “Слиш ком 
шумно и промы ш ленно становится в человечестве, мало спо
койствия духовного”, — жалуется один удаливш ийся мыслитель. 
“ Н о стук телег, подвозящ их хлеб голодному человечеству, м о
жет быть лучше спокойствия духовного”, — отвечает тому по
бедительно другой, разъезжаю щ ий повсеместно мыслитель, 
и уходит от него с тщеславием. Не верю  я, гнусный Лебедев, 
телегам, подвозящ им хлеб человечеству. Ибо телеги, подвозя
щие хлеб всему человечеству, без нравственного основания п о 
ступку, могут прехладнокровно исклю чить из наслаждения 
подвозимы м значительную  часть человечества, что уже и бы 
ло...» («Подросток»),

С окровенні сумніви самого Д остоєвського, його сарказм і часом 
злість відчутні у сотнях реплік і полем ік його героїв, у болісній 
іронії: «Нынче век либеральны й, век пароходов и железных д о 
рог», «Что Бога-то жалко? Х имия, брат, химия...»; або в славній
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лайці Д митра Карамазова на адресу вчених-природознавців: 
«Ух, Бернарды! М ного их расплодилось!», «Ух, карьеру они м ас
тера...». Не дуже пош тиво і не вельми благородно (це Дмитро 
К арамазов ш пилить «кар’єру» Галілеям, Пастерам і «Бернар
дам»!)? Тоді послухаймо не трохи озлобленого на інтелігентну 
або зайняту якою сь працею  частину людства невдалого офіцера 
російської армії Д митра К арамазова, а яснополянського м исли
теля в зеніті його слави і думки, Л ьва Толстого, почуймо інш ий, 
благородніш ий тон і інш і, мудріші слова: «Все, что мы назы 
ваем культурой, наш и науки, искусства, усоверш енствования 
приятностей ж изни — это попы тки обмануть нравственные тре
бования человека; все, что называем гигиеной и м едициной ,— 
это попы тки обмануть естественные, ф изические требования 
человеческой природы»; всі успіхи науки «до сих пор не улуч
ш или, а скорее ухудшили полож ение больш инства, т. е. рабо
чего»; назву справжньої науки м ож на було б дати лиш е тому,
«в чем назначение и потому истинное благо каждого человека 
и всех лю дей. Эта-то наука и служила руководящ ей нитью в 
определении значения всех других знаний»... Поки не знаємо 
свого призначення і смислу, мети життя, всяке інш е знання 
марне... «Без науки о том, в чем назначение и благо человека, 
не может быть никакой  науки, и потому без этого знания все 
остальные знания и искусства становятся, как и сделалось у 
нас, праздной и вредной забавой» тощо.

Звісно, зазначені мотиви аж н іяк не вичерпують усіх ідей Толстого 
та Д остоєвського, так само й наведені цитати та репліки не 
окреслю ю ть усіх меж цих мотивів, але, здається вони засвідчу
ють, що останні, такі характерні для обох письм енників (при
наймні щодо Д остоєвського, то вони вочевидь належать до його 
idee fixe), зовем не є, я к  це часто думають і трактують, суто ро 
сійським явищ ем , а є тільки російською  модифікацією  одного 
із головних спрямувань загальноєвропейської думки, одного із 
найболю чіш их моментів європейського духовного життя за н о 
вої доби (а ми ж узяли лиш е кілька постатей, стількох п оли 
ш ивш и від Гюго до Роллана). І хоч кпинить Д остоєвський з 
«женевського мудреця» («Я серьезно готов иногда заклю чить,— 
говорить Версілов («П одросток»),— что о наслаждениях труда 
выдумали праздны е люди, разумеется, из добродетельных. Это 
одна из “женевских идей” конца прошлого столетия»), але його 
власну концепцію  в багатьох моментах підготовлено тим потоком 
європейської думки, який одним із своїх джерел має «женевські 
ідеї» Руссо (хоч які вони можуть бути неоднакові за враж ен
ням, щ о справляю ть, і своєю  дією  на нас). І те, що лю дина
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народжується не для щастя, — один із найголовніш их висновків 
Д остоєвського, — цю ідею раніш е розвинув Кант, однак у нього 
вона набула характеру суворої і мужньої концепції вічного са
морозвитку особистоті, а в Д остоєвського — вічного морально
го страждання і сокровення Христові... Але не про це зараз 
мова...

...Отже, протягом усього XIX століття, перейш овш и з XVIII, тр и 
ває напружена і болісна робота думки й совісті найбільших 
умів, найвеличніш их душ Європи над центральним питанням  
життя, яке мож на б назвати: сучасність і лю дина, поступ і лю 
дина (в інш ому місці 'ми побачимо, я к  цим самим питанням  
переймалася українська думка, думка Сковороди, Ш евченка, 
Драгоманова, Ф ранка, і який  тут великий і самобутній її вне
сок).

Та велика тривога про людину, яку висловив ще Ш експір («За лю 
дину, за лю дину страш но мені»), набуває нового змісту й сенсу, 
небаченої напруги. Велетенські соціальні злами або ж  зовні н е
помітні, але глибокі процеси виводять людство на нові шляхи 
і зміню ю ть буття, переформовую ть людину, зачіпаючи найін- 
тимніш е її єство. Сили історичного процесу ще є мало зрозу
мілими, і він видається сліпим та ірраціональним чи породж ен
ням лихої волі (згадаймо глибоку Енгельсову думку про історію 
як  процес ірраціональний). У цей час інші, й то переважно 
зацікавлені, небезкорисливі апологети історії вславляють її 
поступ і здобутки, її залізні закони, нібито вони відкрили їх. 
О днак література кож ної нації, її великі духовні світочі — це та 
непідкупна і непідвладна н іякій  марноті совість, це та недрі
манна сторожа лю дини й лю дськості, котру не влестити ж одни
ми здобутками й поступами, якщ о вони вдаряють по людині; 
котра веде прискіпливий рахунок утратам і надбанням , види
мим і невидимим; котра не приймає жодних компенсацій за 
ураж ення правди й сумління і котра має потугу й мужність го
лосно сказати слово супроти і загального ґвалту, і «очевидного 
факту», і «невмолимого ходу історії», і проти панівних ілюзій та 
переконань, не бою чись попасти в ретроградність, патріархаль
ність і будь-щ о, коли треба, коли ображено правду й совість, 
коли ображено людську душу. Л ю дина — предмет усіх уболівань 
і старань, лю дина — найвищ е мірило і, безперечно, категорично 
підпорядкувальна мета для всіх і всяких систем, поступів, здо
бутків, історій та історичних необхідностей, програм, наук, 
зверш ень, — ось непоруш на і самодостатня позиція цих (як і 
всіх) справжніх великих синів людських. А тому і помилка їхня, 
якщ о вони помилялися, — це не є однорідна, що її можна просто
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відкинути, а глибока, складна і різномоментна помилка, яка 
може бути цінніш а, ніж чиїсь спритні влучності, і яка  необхідно 
матиме і глибокий позитивний зміст, велику позитивну ц ін 
ність, і яка  не раз відіб’ється в історії людського духу, збагачу
ючи і помножую чи його. Саме такі благодатні помилки тих, 
хто, на відміну від Каїна, був «сторожом братові своєму», хто, 
бачивш и, я к  славнозвісне колесо історії хряскотить по лю дсь
ких кістках, не поспіш ав глузувати з лю дської необачності чи 
дорікати неповороткістю , а піддавав сумніву маршрути тріум
ф ального колеса; хто, спостерігш и, що часом історичні здобут
ки не виплачую ться, а втрати не компенсую ться (а історія завж 
ди є процес утрачання і здобування, а не механічного збільш ен- 
н я-накопичення), і щ о лю дство часом більше розгублює свого 
на історичних шляхах і вибоїнах, як  призбирує, — входили в 
невеселі думки... Хто їм дорікатиме за це і хто не подумає, що 
завдяки їм людство, можливо, стало або може стати мудрішим, 
зіркіш им, ощ адніш им, доросліш им?

Та й чи так  багато помилкового в тих помилках і чи такі вони н е
зрозумілі й непрощ енні?

...К ритика феодально-буржуазної цивілізації для нас має цінність 
не лиш е тоді, коли йде від ортодоксальних поступовців, ре
алістів і матеріалістів. Гуманістичний ідеалізм в особі своїх н ай 
кращ их демократичних представників, у літературі, соціології, 
ф ілософ ії також  нагромадив величезний обвинувальний м а
теріал проти «хворого суспільства», «хворої цивілізації» і водно
час позитивні духовні цінності, яких не можна ігнорувати.

У поступові лю дського буття й духу можуть прислужитися не тіль
ки ті, хто його визнає і схвалює, а й ті, хто в нім сумнівається 
чи заперечує його факт або цінність, — і їхній сумнів, їхній біль, 
їхнє мудре заперечення творять нові цінності, увіходять творчим 
моментом у виборювану, вимучувану людством нову духовність. 
Я к і навпаки, безоглядний «прогресист» може бути поганим 
другом лю дства і прив’язаним  до прогресу не кращ ими сторо
нами лю дського єства. «Прогресист» може бути «марнотратцем» 
лю дськості, я к  і «консерватор» — її «ощадником». Усе залежить 
від мотивів: відданість лю дині чи легковаж ення нею.

Щ одо більших чи менш их антиматеріалістичних або й антисо- 
ціалістичних елементів в ідеології і проповідях ідеалістів (особ
ливо К арляйля і Достоєвського) слід мати на увазі, щ о їхня бо
ротьба проти матеріалізму була здебільшого боротьбою проти 
буржуазного позитивізму, який  панував у європейській науці 
та думці середини  XIX ст. і ф ілософ сько-ети чн а н езадовіль
н ість, а часом поверховість, претензійність і брутальність якого
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у виріш енні делікатних духовних питань не могли не зродити 
протесту в тих, хто більше шанував лю дину і її душу.

Так само протест породжував вульгарний матеріалізм у сфері філо
софсько-етичній (і чи не всупереч йому, як  і буржуазному присто
суванству та успіхові в «матеріальній» практиці, такі письменни
ки, як  Ромен Роллан у Ф ранції та наш а Ольга Кобилянська, три
валий час пропагували «ідеалізм душі», як  вірність людини своєму 
вищому покликанню ) і примітивні елементи утопічного комуніз
му в сфері соціально-політичній (не кажемо вже про ранішу реак
цію на однобічність раціоналістичного Просвітництва).

І хіба не могли збурити відрази, сарказму й сатири прожекти п ри 
мусової регламентації не тільки побуту, а й духовного життя в 
ім ’я нібито загальної рівності і благоденствія та морального 
здоров’я  (подібні до параграфів М ореллі: «Всі моральні припи
си, правила, роздуми будуть виводитися з головних і свящ ен
них законів, причому завжди в напрям і до суспільного єднання 
і любові. Предметом заклику буде здійснення неподільного 
зв ’язку особистого щ астя з загальним благом, а за мету заохо
чень буде правити повага і дружба близьких людей, співгрома
дян і начальників»; «ніякої інш ої моральної філософії, крім тої, 
що трактує план і систему законів, не буде... Вивчення цієї н а 
уки буде обов’язковим  для всіх громадян»; «Красномовству, п о 
езії та ж ивопису дозволено буде (! — І. Д з .) вславляти фізичні та 
моральні красоти природи, предмети науки, зручності і приєм 
ні сторони суспільства, рівночасно я к  і тих громадян, що особ
ливо відзначилися в удосконаленні всього названого», — порів
няймо цю жалюгідну долю  мистецтва з тою роллю, яку виборю 
вав для нього ідеаліст Ш иллер!). Історія засвідчила, що момент 
морально-духовного насильства-регламентації внутріш ньо бли
жчий до всіляких різновидів фаш изму і саме там береться до 
здійснення. Адже примусове і «всенародне» моральне «переви
ховання» на один (ідеальний, звісно) кш талт — це характерна 
риса різних фаш истсько-тоталітарних доктрин і суспільств. 
М ожна згадати про гомінданівські «П равила поведінки наро
ду», основані на «чотирьох головних чеснотах»: «ввічливість», 
«велич духу», «чесність» і «непримиренність до зла» — чим не 
кодекс ідеальної лю дини (офіційно це звалося «Рухом за нове 
життя» і апелю вало до «національного духу»); про моральні 
приписи італійського та іспанського фаш изму, нарешті, гітле
рівський «новий порядок», де мали запанувати «Нова ( “ідеаль
н а” , певна річ!) людина» — юберменш; «новий (вищ ий, звісно!)
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гуманізм», «активність», «героїчність», «герой-гігант», «діййваг 
лю дина», «смілива боротьба», «сталева романтика»

У таких «упорядкованих» суспільствах література вже не могла доз
воляти собі як ісь сумніви чи власні роздуми про лю дське благо, 
я к  і будь-який інш ий «розкладовий елемент»; «солдати культу
ри», «духовні штурмовики» повинні вказувати «позитивний 
шлях см іливої боротьби», «вклю чатися в розумовий і в духов
ний процес наш ого народу» тощ о — фаш истська фразеологія, 
яка  мала звести літературу і мистецтво до ролі духовного геста
по. А формули ж  — «гарні» і «народолюбні». А в цей самий час 
Брехт викриває «здобутки» фаш истського «прогресу» і «виховну 
місію» ф аш истської «дійової» літератури, творячи справді на- 
родноосвітнє мистецтво і даю чи нове життя великій думці 
Ш иллера про театр і літературу, ш о виховують націю  на ідеалах 
гуманізму і перетворю ю ть життя, відроджуючи в лю дині лю ди
ну. Там неволя, а отже, й убозтво, тут — свобода, а отже, і ж ит
тя, і велич. Історія щ оразу знову і знову підтверджує безсмертя 
і актуальність мрії про перетворення життя за допомогою  
мистецтва, — хіба не про це свідчить ідея епічного театру Брехта, 
його проза й поезія, щ о апелюють до здорового глузду рядової 
лю дини і вчать її — не науки життя, а науки самостійного тве
резого мислення. У цьому останньому пункті — нова, порівняно 
з його великими попередниками, якість Брехтової концепції 
мистецтва та його місії в житті людства. Пересічна лю дина 
зросла, збагатилася соціальним досвідом, виробила традиції б о 
ротьби, почуття колективних інтересів і колективного самоза
хисту. Треба тільки то тут, то там наштовхувати її на самостійне 
думання, зм іцнити в ній довіру до власного глузду та відчуття 
його сили і правдивості, треба «ввести» її в тонкощ і соціальної 
поведінки й політики її ворогів, допомогти розібратися в їхніх 
ідеологічних хитрощах та механізмові їхньої влади... Так гадає 
Брехт, власне, даю чи нове ж иття великому ф ілософському 
мистецтву Сократа, ведучи, як  рівний з рівним, мудру й зац і
кавлену розмову зі звичайною  лю диною  і збуджуючи в ній її 
природний розум (тобто даючи лю дині стати собою, а не ф ор
муючи її за своїм планом, як  переваж но було в інш их великих 
естетиків)... і рядова лю дина починає розуміти, який  соціаль
ний зміст приховано за гучною «красивою» фразеологією  її ф ю - 
рерів (акторів, щ о перетворили саме життя на нестерпний те
атр: «...відвідування видовищ  проводиться примусово: щ орічно

1 Див. статтю німецького літературознавця-антифашиста Ф. Шиллера «Літе
ратурознавство німецького фашизму»: Литературоведение в Германии,— 
М., 1934.
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перш ого травня, коли перш ий актор імперії грає ролю  колиш 
нього робітника»; «Ті, хто краде м ’ясо з наш ого стола, пропові
дують вдоволеність життям. Ті, хто дістає мзду, яку деруть з 
нас, вимагають ж ертвенної готовності. Ті, хто нажерся по н іку
ди, звертаються до голодних з промовами про великі прийдеш 
ні часи...»).

У соціальній науці Брехта (в його соціально-політичному «само
навчителю») оце найголовніше: розкриття внутріш нього об’є к 
тивного змісту демагогічної доктрини, реальна оцінка її см исло
вої та ем оційної сторін, безстраш но-тверезий підхід до її «сис
теми фраз», що гіпнотизує і пригнічує.

«У часи найжорстокіш ого гніту найбільш е говорять про високі м а
терії. Треба мати мужність, щоб у такі часи під безупинні галас
ливі заклики до самопожертви, в якій  нібито полягає весь смисл 
життя, говорити про такі дрібниці, я к  хліб насущ ний і житло 
трудівника. Коли селянина засипаю ть почестями, тільки мужня 
лю дина скаже, що маш ини і деш еві корми потрібніші, бо вони 
полегш или б його таку почесну працю.»

...Здавалося б, яка протилежність до тих великих апостолів XIX ст., 
апостолів лю дськості, які таврували свою  добу за ницість, плот
ськість, приземленість, неодухотвореність і кликали до вели
кості й високості. Але тут ми бачимо один із вічних парадоксів 
історії... Кажучи давніми словами Лукреція, «обертання часів 
м іняє значіння предметів»... історично-соціальний процес ро з
вивається, і проблема лю дини набуває щ оразу інш ого характе
ру. А вірність лю дині, її інтересам диктує необхідність нагаду
вати один раз — про «великі» й «високі» речі; другий раз — про 
«малі» й «низькі». Коли «велике» й «високе» беруть на озброєн
ня експлуататори, коли воно стає забралом деспотів і ф еєрвер
ковими ракетами в руках піротехніків демагогії, тоді чесний 
письменник, брат трудящої людини, зрікається «високого», і коли 
трудяща лю дина страждає, він говорить про те «низьке», якого 
вона потребує: «Якщо лю ди з низів  / / Н е  будуть думати про 
низьке, / /  Вони ніколи не возвисяться» (Б. Брехт).

Так само зміню ється значення і характер заперечення ворожої лю 
дині сучасності. Брехт заперечує цю  сучасність, викриває жахи 
«нового режиму» і його «історичні надбання» з такою політич
но-соціальною  конкретністю  і точністю , з таким упевненим 
анатомізуванням соціального організму, котрі наочно показу
ють, яки й  великий історичний шлях пройш ов дійовий гуманізм 
за короткий час, наскільки він збагатився і спотужнів порівня
но до гуманізму романтичного, котрий, колись великий, в особі
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дрібніш их епігонів спорожнів, забстрагізувався і знесилів Су
проти нової, тисячократ ж орстокіш ої дійсності.

«...Особливої мужності не треба, щоб у тих країнах, де це ще дозволе
но, поскаржитися в загальних словах на зіпсутість світу, на тор
жество брутальної сили і пригрозити прийдешнім торжеством ро 
зуму. А багато ж хто поводиться при цьому так, ніби на них 
спрям овані жерла гармат, тоді як  насправді на них спрямовані 
лиш е театральні біноклі. Ці крикливі люди в очах оточення так 
само неш кідливі, як  і висовувані ним и абстрактні вимоги...

...Правда для них — лише красива фраза. Але правда сухих чисел, 
правда фактів, яку нелегко знайти, правда, що вимагає впертого 
вивчення, чужа їм і не надихає їх. Зовні ці люди виглядають прав
долюбцями, але вся біда в тому, що правди вони не знають.»

Але мало пізнати правду, треба зуміти сказати її, коли «режим» 
наклав на твого рота сім замків, треба зберегти її на семи реш е
тах редакторських і в семи водах цензурних, треба донести її до 
тих лю дей, які її потребують («правду про нестерпні порядки 
ми повинні говорити тим, для кого вони найбільш нестерпні і 
взнавати її повинні від тих же людей»), і знайти їй добре засто
су ван н я ,— ось позиція практичного борця, яку Брехт докладно 
і точно розробив в унікальному документі «П ’ять труднощ ів 
того, хто пиш е правду», де навіть самі заголовки розділів такі 
промовисті: 1. Мужність, необхідна для того, щоб писати правду.
2. Розум, необхідний для п ізнання правди. 3. Вміння перетво
рю вати правду на бойову зброю. 4. Здібність правильно виби 
рати лю дей, котрі зможуть застосувати правду на практиці. 
5. Хитромудре мистецтво пош ирю вати правду серед людей.

Правда стала важчою, і служіння лю дині, трудящій лю дині, — важ 
чим і посутнішим. Змінилися його форми, змінився й зміст, але 
не зм інився головний принцип  — наказ совісті: відповідальність 
за людину. І слова Брехта, такі нові й незнані своєю життєвою  
твердістю й простою  одвертістю, все ж здаються нам знайом и- 
м и ’і близькими: «Н изьким, негідним лю дини оголош ується там 
усе, щ о приносить користь пригніченим людям, людську гід
ність яких потоптано. Н изьким  оголош ується постійний клопіт 
про втиш ення голоду. Солдати не хочуть захищати “отечество” , 
в яком у вони голодують, і зі зневагою  відкидають обіцяні їм за 
це почесті. — Це низько. Лю ди зн ев ірили ся у фю рері, бо він 
веде країну до катастрофи. — Це також низько. П ригнічені від
чувають огиду до праці, як а  не дає їм достатніх засобів до існу
вання, протестують проти безглуздих дій, до яких їх силують, 
виявляю ть байдужість до с ім ’ї, бачачи, щ о не в змозі чимось 
допомогти їй. Все це також  оголошується низьким. Голодних
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там презирливо називаю ть ненажерами, а людей, яким  немає 
чого захищати, ганьблять як  боягузів. Тих, хто не довіряє гно
бителям, таврують як  маловірів... а лю дей, котрі хочуть дістати 
плату за свою працю, оголошують ледарями. В країнах, де такі 
уряди при владі, думати взагалі вважається справою  низькою  — 
лю дська думка там у немилості. Людей не привчають думати, 
а тих, хто думає, переслідують...».

...Так, слова може в чомусь і нові, але голос той самий, щ о говорив 
і в Руссо, і в Ш иллері, і в Толстому, і в усіх великих гуманістах, 
хоч і неоднакові речі він виголошував. Це голос великого обо
ронця лю дини, голос совісті, яка  наважується стати супроти 
будь-яких оман своєї доби, будь-яких слів і «систем фраз», 
будь-яких концепцій, ідеологій, політик і дипломатій, як  тільки 
вони обертаю ться проти лю дини, — стати за людину.

...У «Легенді про кохання» Н азим а Хікмета колиш ня красуня 
М ехмене Бану, ставш и потворною , заборонила дивитися на 
своє обличчя — всім, хто гляне їй в обличчя, велено стяти голо
ву. Великі письм енники були тими, хто, нехтуючи всіма забо
ронами й карами, знаходили в собі сили подивитися в обличчя 
звироднілих красунь...
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«Не звиклі д о  таких речей, вони дивилися  
на Д он  Кіхота і дивувалися, бо то, здавалося, 
була якась опрічна від інш их людина»

(Мігель де Сервантес Сааведра, 
«Завзятий ідальго Дон Кіхот Ламанчський», 

Переклад Миколи Лукаша)

Немає речей менше знаних, ніж речі загально
відомі. Ш едеври світової літератури дістали не 
вельми безпечний привілей бути в усіх на вустах, 
навіть не доходячи до серця. Якщ о спрагу можна 

походеньки втамувати склянкою  газованої води, не 
кожен шукатиме джерельної.

Кому не відомо, що таке «Дон Кіхот» і хто такий за
взятий ідальго Дон Кіхот Ламанчський? Перший-ліпший 

школяр, якщ о тільки в нього пристойна успішність з літератури і 
не зовсім кволий язик, достеменно з ’ясує, що великий Сервантес

* Статтю написано 1965 р. з метою привернути увагу до потреби видання українського 
перекладу «Дон Кіхота», який здійснив Микола Лукаш. Вона мала з’явитися в 
журналі «Ранок», однак тодішній головний редактор журналу побачив у ній якийсь 
небажаний підтекст. Та гірше інше — не було здійснено видання українського 
«Дон Кіхота». Надруковано в журналі «Сучасність» (1995, № 7).
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створив нищівну пародію на відірвані від життя рицарські рома
ни, а в Рицареві Сумного Образу висміяв людину, яка втратила 
чуття реальності і силкується повернути назад недоторкальне ко
лесо історії (що на нього так люблять посилатися всякі потроши- 
телі людства) і відтак заслуговує чималої зневаги як така, що їй 
випадають гулі й синці, а зовсім не пироги й млинці.

Не обов’язково було вводити в ранг державної мудрості вікопомне: 
Дон Кіхотів тому й звуть Дон Кіхотами, що вони позбавлені 
елементарного чуття історичної реальності, — цю вестибулярну 
істину нормально зорієнтовані особні знали самі по собі кен- 
дюшним знаттям, і з тих самих недовідомих давен, що й істо
ріософські застереження на кшталт «Ночвами моря не пере
пливеш» або «Пугою обуха не пересічеш». Бо не конче треба 
бути великим політиком, а досить бути добрим громадянином, 
аби змикитити, що й до чого. Як казав у романі той вельми 
обдарований чуттям історичної реальності корчмар: «Не такий 
я дурний, щоб у мандровані рицарі шитися. Я ж таки бачу, що 
тепер інший світ настав». Або як радила Дон Кіхотові його сер
дечна і прісносуща небога: «Тільки нащо ото вам, дядю, здали
ся ті бої та двобої? Чи не краще тихомирно домонтарювати, 
аніж світами з доброго дива блукати та якогось печеного льоду 
шукати? Не один-бо, знаєте, по вовну йде, а сам вертається 
стрижений». Мовляли, що Дон Кіхот запізно народився, втра
пив не в свою добу. Але ж у всі часи не підупадала мудрість: 
«Нема дурних», а тому в усі часи Дон Кіхоти й були Дон 
Кіхотами. Вони наче спеціально для того «самозапроваджува- 
лися», щоб їхні яснодумні й кмітливі земляки, котрі не заатако- 
вували вітряків і не долинали Масембрінового шолома, мали ви
нагороду за свою непохитну нормальність і могли «непомалу» (як 
любить висловлюватися перекладач «Дон Кіхота» М. Лукаш) вті
шатися свідомістю того, що є істоти, нездатні наслідувати їх і 
тому з усіх поглядів жалюгідні.

І що цікаво: чим мізерніший траплявся читач, тим сердечніше він 
потішався над Дон Кіхотом, аж добрів і великодушнів.

А Байрон чомусь не сміявся: «З усіх повістей це найпечальні- 
ша...».

А Гайне з дитинства плакав, коли читав, як переміг Дон Кіхота 
мерзенний цирульник Самсон Караско, і в зрілому віці «на фа
тальних роздоріжжях» свого життя прикликав образ «худорля
вого рицаря»...

А Герцен величав Дон Кіхотами великих мрійників і бунтарів...
А Достоєвський виповідався: «Я щойно прирівняв графа Шамбора 

до Дон Кіхота, але я вищої похвали не знаю...».
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А Ейнштейн, якого не без підстав (і не всупереч його самооцінці) 
вважали за Дон Кіхота, черпав наснагу в цьому образі...

А... та продовжувати цей список можна без кінця, починається ж 
він із самого Сервантеса: «Для мене одного народився Дон 
Кіхот, а я народився для нього...».

Втім, можна прийняти беззастережно тільки другу половину твер
дження, перша потребує сьогодні уточнень. «Ідея Дон Кіхота не 
належить добі Сервантеса, вона загальнолюдська, вічна ідея» 
(Бєлінський). Певно, Дон Кіхот визрівав ще з тих незнаних, 
загублених у темряві праісторії часів, коли малосила й самітня 
в тлумі людина вперше, може, невміло, але чесно стала супроти 
тріумфу неправди, — і не скінчиться він доти, доки не затреться 
різниця між добром і злом, або, як казав той самий Бєлінський, 
«поки люди не розбіжаться по лісах».

Так чи інакше Дон Кіхот продовжувався у Фіддінга і Гуцкова, у До
стоєвського (князь Мишкін) і Голсуорсі, у Гюго і Роллана, у Тур
генева і Чехова, в ідеалістах романтизму початку XIX ст., в «зай
вих людях», у незліченних «диваках», у химерниках та «ідіотах» 
усіх літератур світу. Більше того, Дон Кіхот продовжується і «на
ростає» в усе нових і нових поколіннях, які безпосередньо чи опо
середковано до нього звертаються і в яких він на будь-якій істо
ричній та психологічній відстані «індукує» необчислимі рефлексії, 
що долучаються щоразу по-своєму до нагромадженого вселюд
ського сприйняття Дон Кіхота, — і в цій усе новій і новій хвилі 
сприймань своєю чергою утривалюють і розпросторюють образ 
Дон Кіхота, розповнюють його ореол, употужнюють його «гра
вітаційне поле». І все, пережите людством і людьми під знаком, 
під зіркою Дон Кіхота, стає Дон Кіхотом — увіходить у зміст 
його образу — для наступних поколінь.

Бо сьогодні Дон Кіхот — це вже не просто персонаж роману, писа
ного 360 років тому іспанцем Мігелем де Сервантесом Сааведра. 
Це щось незмірно більше: один із кількох єдино можливих і 
єдино неминучих символів уселюдського духу, автопортретів 
людства — як Прометей, Гамлет, Фауст — котрих творила, тво
рить і творитиме вся історія роду людського.

І тому з погляду соціально-психологічного (а не суто історико-лі- 
тературознавчого) сказане про Дон Кіхота Байроном або До- 
стоєвським, Гайне або Ейнштейном сьогодні для нас є не менш 
важливим і правомочним, ніж сказане Сервантесом, а життя 
багатьох «мудрих безумців» має до вічної ідеї Дон Кіхота не 
менший стосунок, ніж образ самого завзятого ідальго...

І коли, скажімо, Вінсент Ван Гог, до краю самовідданий у праці, 
непідвладний будь-якому своєкористію, зворушливо цнотли-
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вий і «кумедно» рицарський у ставленні до жінок, невідчаровНо 
романтичний всупереч научкам життя, — раптом з’ясовує ста
левим голосом монотеїста: «Що ж до мене, то я знаю лише 
одне: найважливіше — це не ухилятися від свого обов’язку й не 
йти ні на які компроміси там, де мова заходить про нього. 
Обов’язок є щось абсолютне. А наслідки? Ми відповідаємо не 
за них, а за вчинений нами вибір — виконувати чи не виконува
ти (курсив наш,— І. Д з.) свій обов’язок. Така точка зору — пря
ма протилежність принципові: мета виправдовує засоби»1, — то 
хіба це не голос Дон Кіхота?

І коли Карляйль вивергав філіпіки на адресу тих, хто боїться бліх 
більше, ніж Бога, кого клопоти поганого травлення непокоять 
прикріше, ніж лиха совість, хто вважає всесвіт за «вельми міст
кий хлів для бидла і робітню, з просторими кухонними печами, 
їдалищами, де той розумний, хто вміє знайти собі місце», де 
«лише профі та його втрата, пудинг та хвала йому, лише вони 
існують і залишаються видимі практичній людині», — то хіба це 
не той духовний максималізм, та відірваність від зоологічно- 
міщанського потопту, те трагічно високе розуміння світового 
життя, які подвигалися всіма Дон Кіхотами?

А коли Леся Українка на доброзичливі поради визнати певну «іс
торичну реальність» чи «неминучість» і примиритися з нею від
повідає: «Мені морально неможливо признати політичну прірву 
(історичну, як казав Куліш) за прірву реальну, і поки я не ски
нулася спогаду про абсолютно невільну Україну, я не можу, не 
сила моя скинутися того, чого досі не скинулася при гірших 
умовах» 2, — хіба це не донкіхотська невідхильність громадян
ської честі й совісті, невідмовність від самого себе?

І чи не донкіхотська історична «легковірність», простодушний іс
торичний оптимізм у радісно-патетичному провиді Ф. Шиллера: 
«Будівля маячні й сваволі впаде, вона повинна впасти, вона вже 
впала, як тільки ти впевнений у тому, що вона захиталася...»3.

А хіба не донкіхотами були ті незліченні — і голосні, і безіменні — 
в світовій історії, котрі ставили свою честь і славу своєї землі 
вище за добробут і саме життя? Дон Кіхотовим сучасникам його 
чуття честі й платонічне жадання слави здавалися смішними 
(хоч сам Сервантес бачить у цьому комічного не більше, ніж 
патетичного й благородного), але ж були на шляхах людства 
епохи, коли честь і слава подвигали людей на неймовірні

1 Ван Гог В. Письма,— М.; Л., 1966,— С. 190—191.
2 Леся Українка. Твори в п’яти томах.— К., 1956. —Т. V. — С. 21.
3 Шиллер Ф. Собр. соч. — М ., 1956,— Т. 6 ,— С. 277.
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звершення, на необжиті висоти благородства. «Шукаючи собі 
честі, а князеві слави...»

Ось що пише на цю тему знаменитий французький соціолог-істо- 
рик Тард у своїй «Соціальній логіці»: «Коли спартанський або 
афінський герой так легко жертвував своїм життям, щоб здобу
ти швидкої слави в невеликій країні, то чинив це, бувши певен, 
що весь світ з усіма його невидимими силами дивиться на ньо
го, що ці великі глядачі всього світу аплодують йому й луна від 
цих оплесків розлягається до нескінченності часів і просторів».

Ще раніше Монтеск’є і Гельвецій блискуче розкрили значення 
цього стимулу в суспільній історії, в людськім поступі, в роз
витку наук, мистецтв і громадянськості; показали, що в су
спільствах, де слава втрачає свою вагу й цінність, занепадають 
соціальні поривання та моральність, тріумфує дух гендлярсько
го практицизму й наївного або цинічного егоїзму. Звісно, тут є 
певне перебільшення. Проте немає сумніву, що в ті епохи і в 
тих суспільствах, де культивувалася слава, вона була величез
ною силою етичного вдосконалення й духовної мобілізації, 
найдієвішою й найінтимнішою формою суспільного імперати
ву. І хто посміє сказати, що така громадянська слава є щось 
марнотне й мусить поступитися смиренному корисництву й 
знітливій самобезпеці?

...Недарма Тарас Шевченко, що так гостро відчував і переймався 
козацькою славою — не останньою серед слав людської істо
рії — вбачав трагедію в тому, що нащадки козаків забули, що 
воно таке слава, самопожертва.

Колосальна історична всеоб’ємність образу Дон Кіхота постає на
очніше, якщо придивлятися не тільки до генетично близьких 
фігур, а й до деяких інших духовних феноменів, котрі видають
ся явищами зовсім іншого порядку, але насправді посідають 
споріднену духовну домінанту.

Тут мені перш за все спадає на думку не хто інший, як Жанна 
д’Арк, найближча сусіда Дон Кіхотові в часі, просторі й... за 
душевною настановою, за візіями, за месіанським складом на
тури. Хай не вводить нас в оману суто формальна (у цьому ви
падку) відмінність між переможною й грізною дівою та сміш
ним невстрійливим рицарем. Обмежуємо й неминуче (трохи 
казенне) заперечення: мовляв, перша діяла згідно з потребою й 
духом доби, то й виконала свою місію, тоді як другий чинив 
усупереч добі й зазнав краху своїх ілюзій.

Може, це й так (хоча хто зна, якою була б доба Жанни д ’Арк без 
неї, чи не такою ж, як і Дон Кіхотова без нього), але це більше 
стосується самої доби, зовнішніх обставин, а не внутрішніх
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стимулів людини, не самого типу її поведінки й орієнтації в 
світі й не тих позаособових, родових чинників, які в цій людині 
виявилися.

Бернард Шоу, який, перш ніж написати драматичну хроніку про 
Жанну д’Арк, глибоко студіював її добу та її особу, а також до
тичні проблеми індивідуальної, соціальної та історичної психо
логії, вбачав одну з можливих розгадок тієї незбагненної постаті 
в дії так званих понадособових чинників, тобто тих суспільно- 
історичних та біологічних чинників, які зорієнтовані на глибо
ку еволюцію людського роду (еволюційний гін). Це нагадує 
думку Канта про те, що природа й історія користуються мо
ральною істотою для осягнення понадлюдської мети — загаль
ної біологічної та космічної еволюції; що за допомогою мораль
ної істоти природа й історія можуть докопувати чинів, що на
багато перевищують сили й можливості самої цієї істоти.

«Одначе є в історії сили, — пише Б. Шоу, — що послуговуються 
окремими особистостями задля цілей, які сягають набагато 
далі, аніж просте створення таких умов життя, за яких означені 
особистості квітли б, тішачись загальною повагою, безпекою та 
щастям в обстановці середнього гаразду... Існування таких сил 
підтверджується тим фактом, що люди бувають готові, дошуку
ючись знання або суспільних поліпшень, в результаті яких їм 
самим не стане ні на один гріш краще, але, може бути, навіть 
на кілька гірше, — йти назутріч злидням, ганьбі, вигнанню, 
тюрмі, жорстокому поводженню і самій смерті.»

Це і є абсолютний соціальний альтруїзм, який може мати широкий 
діапазон емоційно особових та вольових виражень — від грізно
го месіанства до блаженного самозречення, від хвилевого про
світлення подвижництва до грандіозно виплачуваної і методич
но переведеної справи всього життя — і який може суб’єктивно 
мати під собою різні підстави, від стихійної потреби натури до 
раціоналістичних узасаднень, від колективних соціальних ім
пульсів до містичних об’явлень.

«Різноманітні способи, — каже далі той же Б. Шоу, — за допомогою 
яких наша фантазія драматизує вияви понадособових сил, ста
новлять проблему для психолога, а не для історика.»

Фантазія Дон Кіхота драматизувала ті способи у формі рицарської 
традиції та рицарських видінь, смішних і безглуздих з погляду 
освіченого загалу, проте по-своєму потужних і патетичних. 
Набагато благороднішими і аж ніяк не смішними, хоча не менш 
безглуздими, як на тверезе око, видіннями, тішилися і керува
лися Сократ, Лютер, Сведенборг, Блейк, Жанна д’Арк...
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Слухаймо, що говорить Жанна д’Арк в однойменній драматичній 
хроніці Бернарда Шоу (де її образ максимально наближено до 
історичного прототипу): «Я ніколи не зречуся того, що Бог под
вигнув мене вчинити, і доконче здійсню все, що він мені нака
зав, всупереч волі всякої людини, що живе на землі».

Те саме неодноразово протягом роману виголошує Дон Кіхот (тіль
ки часом посилається не на Бога, а на свій рицарський імпера
тив), і далеко не завжди його слова звучать комічно — часто 
гумор перевершується пафосом: «Друже Санчо, чиню тобі відо
мо, що волею небес уродився я в цей залізний вік, аби на світі 
золотий вік... воскресити», «...спевнити... ту місію, що для неї 
небо послало мене на сей світ і заради якої я вступив у ри
царський орден, до котрого належу, і обрікся захищати скрив
джених і обороняти слабосильних од утисків потужних і мож
них».

За такого «заряду» покликаності Дон Кіхот — кревна рідня всім 
великим подвижникам людської історії, а що він при тому при
крий невдаха і посміховище для ницоти — так річ у тім, що за
дум Сервантеса був ширенніший, різнобічний і «діалектичні- 
ший»: він мав одразу сказати всю суперечну і важку правду про 
людство... Та про це — нижче. А поки що повернімося до попе
редньої теми.

Є ще одна дивовижна спільність між вигаданим Дон Кіхотом та 
дійсними великими диваками й подвижниками — чи то сміш
ними, чи то трагічними — в історії людства. Власне, то вже 
стосується не їх самих, а їхніх взаємин із суспільством, ставлен
ня до них навколишньої «правильної» маси і тверезої інтелек
туальної еліти. Це ставлення далеко не обмежувалося самовдо- 
воленим глузуванням, як можна було б сподіватися, але вклю
чало в себе, по-перше, братолюбно-виховні зазіхання, по-друге, 
елемент неочевидної і незрозумілої збентеженості й тривоги за 
самих себе, якогось неусвідомленого внутрішнього сорому. 
Обидва ці моменти вельми цікаві й невипадкові.

Згадаймо, як добрі приятелі Дон Кіхота з найкращих міркувань, 
самовіддано і винахідливо рятували його від чергових безумств, 
повертали до нормального трибу життя. Це ціла велика загаль
нолюдська тема! «Армії спасіння» в тому чи іншому вигляді іс
нували завжди, і доброзичливці ніколи не дрімали. Бо тверезо- 
думна, нормальна, лояльна людиноодиниця не попустить поруч 
себе очевидного і безпідставного відхилення від оптимального 
Держстандарту, не простить неповаги до здорового глузду — 
цього «святая святих» усякого спокою і порядку.
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Проте напоумлення божевільних не завжди було справою окремих 
добродійників — ентузіастів, приват-вірнопідданців. У певні іс
торичні епохи воно ставало предметом пильної державної полі
тики, головним змістом діяльності цілих інституцій, асоціацій, 
конгрегацій тощо. Братолюбне рятування душ було місією будь- 
якої порядної інквізиції, яка чудово розуміла, що організоване 
суспільство не може дозволити собі розкіш відступити бодай 
одну душу дияволові, а мусить боротися за кожну людину до 
кінця. У це богоугодне діло вкладалася вся сила кебети й серця 
не останніх державних мужів.

«Жанно, ми всі намагаємося врятувати вас, — каже (без сумніву, 
щиро) асесор Лядвеню. — Його преосвященство старається вря
тувати вас. Інквізитор не міг бути справедливішим до вас, на
віть якби ви були його власною дочкою. Та ви засліплені жах
ливою гордовитістю й себепевністю.»

А згадаймо, скільки довготривалих і невтомних зусиль доклали від- 
поручники милосердя й добромислія, щоб урятувати много
грішного єретика Джордано Бруно і навернути його на праву 
путь — і тільки його позбавлена всякої міри непоступливість і 
невдячність завели його на кострище (не відповідає історичним 
фактам тривіальне уявлення, буцімто інквізиція прагнула будь- 
що по-катівському розправитися з Джордано Бруно; навпаки, 
вона до останньої можливості силкувалася помиритися з ним, 
порозумітися, залагодити конфлікт і пішла на покарання тільки 
тоді, коли вже не залишилося інших засобів, коли Джордано 
Бруно відмовився від усякого компромісу).

Взагалі середньовічна боротьба за людину могла б стати темою 
спеціального історико-психологічного дослідження.

Цікава річ, — якщо повернутися до Дон Кіхота; все, що говорили і 
чинили його друзі і дбахи, — є розумне й логічне, а все чинене 
Дон Кіхотом — нерозумне й сміховинне, але заразом виходить, 
що вони — нікчеми, «небокоптителі», зникомий порох, а він — 
велет духу і проречник уселюдської совісті!

...Відомо, що «Дон Кіхот» був улюбленою книгою Ейнштейна про
тягом усього його життя, що химерна постать Рицаря Сумного 
Образу хвилювала і надила його, що друзі вважали його Дон 
Кіхотом і він сам собі в цьому зізнавався... Мені здається, тут є 
щось дуже значне, що виходить далеко за межі літературних 
смаків самого Ейнштейна або життєвого жаргону його друзів. 
Ідеться про тип ставлення до життя, про лейтмотив самопочу
вання в світі, про саму духовну структуру людини.

Ключем для розуміння цієї, на перший погляд, парадоксальної спо
рідненості можуть бути глибокі Ейнштейнові слова: «Моральні



якості видатної людини мають, мабуть, більше значення для 
певного покоління і всього ходу історії, ніж суто інтелектуальні 
досягнення» («Пам’яті Марії Кюрі») Моральні цінності, мо
ральний критерій — це було найголовніше і єдино вирішальне 
для Ейнштейна, поза ними все втрачало свій сенс і свою при
вабливість, поза ними життя не мало радості. А коли такий під
хід є не предметом епізодичних потягів та спасенних поривань, 
а самим світопочуванням людини, — то вже і є донкіхотство. 
І скільки зворушливих прикладів такого донкіхотства явило 
Ейнштейнове життя! Хто зна, чи маловідомий у нас моральний 
подвиг вченого не вартує для людства більше (як у це вірив він 
сам), аніж його наукові здобутки. Бо, зрештою, наукові від
криття рано чи пізно, заразом чи поодинці було б доконано 
іншими вченими, але яке щастя, що людина, котра їх здійсни
ла, водночас явила світові істинну великість душі! «Слід, який 
залишить геній, — писав Жюль Мішле, — не тільки його твори- 
ва. Це все його життя, де злиті в одно простота, дитинність і 
доброта, вся краса його душевного обличчя, яке протягом ряду 
віків буде для людей джерелом морального оновлення. Можливо, 
те чи інше з його відкриттів і втратить значення по мірі поступу 
людства. Але його життя, яке здавалося сучасникам хибкою 
стороною генія і давало заздрісникам привід до глузування, на
віки залишиться для світу безцінним скарбом, що втішає всі 
серця»2.

Це альтернатива тому підходові, який вважає, буцім те, що не про
щається дрібноті, проститься більшому, отже, він може попус
тити собі деякі напасті, що їх благодушний люд подарує йому 
за його превеликі заслуги. Таке свідчить тільки про дрібно- 
духість і злиденну пиху, далеку від справжньої величі душі.

Однак спорідненість Ейнштейна із Дон Кіхотом не вичерпується 
етичним максималізмом. Вона зачіпає, хоч як це парадоксаль
но, і сферу «суто інтелектуальних досягнень». Адже і науковими 
своїми відкриттями Ейнштейн зобов’язаний своєму... донкі
хотству! Не забуваймо, що саме в єдиній теорії поля колеги 
вбачали ознаку його донкіхотства. «Фізики мають мене за ста
рого йолопа, але я переконаний, що в майбутньому розвиток 
фізики піде в іншому напрямку, ніж досі...» Не випадково у 
творах Ейнштейна багато клинів з так званого «здорового глуз
ду» (див., напр., «Діалог з приводу заперечень проти теорії від
носності»; до слова, чимало дошкульного на адресу «здорового

1 Ейнштейн А. Физика и реальность. — М., 1965,— С. 116.
2 Мишле Ж. Народ. — М ., 1965. — С. 111.
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глузду» сказали Нільс Бор, Луї де Бройль та інші великі фізи
ки). Не випадково він вважав найбільш науковою якістю люд
ського мислення... фантазію. Часом треба бути легковірним, 
щоб дійти до серйозного; слід вирватися зі смертодайних обій
мів «нормального» мислення, щоб мислити розумно; треба 
посідати дар святої сліпоти до незаперечної реальності, щоб 
побачити реальність вищу й істиннішу. Так само і Дон Кіхот, 
котрий дивовижно не бачив і не розумів того, що бачили й ро
зуміли всі, бачив і осягнув натомість щось незмірно більше, 
важливіше і триваліше, щось таке, що хвилюватиме і надихати- 
ме людство довіку.

Роман Сервантеса — книга невичерпна. Можна було б говорити ще 
про багато духовних з’явиськ і феноменів, які увиразнюють 
вселенські параметри Дон Кіхота. Тут залишається ще тільки 
підкреслити, що фігура Рицаря Сумного Образу не була б та
кою великою і «останньою» правдою про благородство та жа
люгідність людини в світі, коли б не та психологічна істинність 
і непреложна відкриттєвість, яка не боїться багатовимірності, 
суперечності й навальних контрастів. Сервантес занадто добре 
знав людську натуру, щоб його Дон Кіхот не був у своїй скрай- 
ній чесності водночас і простодушно хитруватий і не залишав 
для себе дитячих лазівок від своєї ж тиранічної принциповості; 
і в саме його химородство часом вплітається елемент «незлоя- 
кісної» розрахованості. За всієї своєї природної доброти Дон 
Кіхот не такий уже лагідний, як здається. Як і в усякого фана
тика, милосердя та правдолюбство уживаються в нього з нетер
пимістю: запроваджуючи свої ідеали, підпорядковуючи їм жит
тя, він, може, й не зупинився б перед насильством та несвідо
мою жорстокістю. Тут Сервантес геніально збагнув кромішну 
діалектику людської натури: будь-яка одержимість, всякий моно- 
ідеїзм можуть бути пов’язані з більшим чи меншим елементом 
свідомої чи несвідомої нетерпимості, але без них не було б і 
найсвітліших поривань, і найблагородніших доброчинств. Дон Кі
хот у тріумфі, що диктує закони світові, певно, міг би бути страш
ним, але Дон Кіхот, що виступає проти всього світу (за цей же 
світ) — прекрасний.

Нарешті, глибоку і гірку мудрість, підсумок життєвого досвіду й 
вічну алегорію закладено в тому, що всі добродійні Дон Кіхотові 
«починання» кінчаються пресумно, дають протилежний його 
намірам результат і виставляють його на глум юрби.

І Іе не найменший із тих всьогосвітніх болів, якими пронизаний 
роман Сервантеса.
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А заразом усе це і дало право Достоєвському сказати про «Дон 
Кіхота»: «У всьому світі немає глибшого й сильнішого твору за 
цей. Це поки що останнє і найбільше слово людської думки, це 
найгіркіша іронія, яку тільки могла висловити людина, і якби 
скінчилася земля, і спитали б там десь людей: “Що ви, чи зро
зуміли ваше життя на землі і який про нього зробили висно
вок?” — то людина могла б мовчки подати “Дон Кіхота”: “Ось 
мій висновок про життя і чи можете ви за нього осудити мене?”» 
(«Дневник писателя за 1876 г.», розділ II).

* * *

«...Конечне Сервантес мусить бути у нас, а то що ж то за європей
ська бібліотека буде без “Дон Кіхота”!» — писала понад 70 років 
тому Леся Українка до брата Михайла ', накреслюючи план 
найнеобхідніших перекладів європейських літератур. Мало що 
з того плану пощастило здійснити («по независящим обстоя
тельствам», певна річ), і повного українського перекладу «Дон 
Кіхота» ми не мали й досі.

Але тепер уже, здається, недалеко до того, що мрія Лесі Українки 
здійсниться. Відомий своїм талантом і своєю невсипущою пра
цею перекладач-поліглот Микола Лукаш закінчує роботу над 
другою книгою роману (першу вже перекладено цілком).

Цей новітній переклад справляє враження чогось грандіозного. 
М. Лукаш провів колосальну роботу, щоб адекватно відтворити 
один із найбільших творів світової літератури. Переклад приго
ломшує неймовірним, досі небаченим в українській літературі 
лексичним багатством та розмаїтістю і витонченістю стилісти
ки. Водночас тонко відтворено дух далекої доби, донесено від
чуття історичної дистанції завдяки, зокрема, вмілому й тактов
ному використанню староукраїнської лексики, синтаксичних 
та стилістичних форм, народної поетики, жаргонів, безлічі не
ологізмів, створених М. Лукашем цілком у дусі української 
мови, так що важко часом розібрати: чи те або інше слово, ви
слів перекладач сам «скомпонував», чи виловив у якихось рід
кісних пам’ятках, і часом дивуєшся, чому та чи інша запрова
джувана ним прекрасна форма досі не вживалася. Безперечно, 
Лукашів переклад «Дон Кіхота» стане великою подією в укра
їнському культурному житті.

Художнє оформлення цього двотомового видання готує молодий 
графік, студентка Київського поліграфічного інституту Ольга 
Петрова, яка давно працює над образом Дон Кіхота. І, можли-

1 Леся Українка. Твори в п ’яти томах,— К., 1956,— Т. V,— С. 21.
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во, це буде її перший вагомий мистецький здобуток. Пластичний 
дар, добре відчуття лінії, витонченої і енергійної водночас, спо
лучилися тут з глибоким розумінням образу. Ольга Петрова сві
домо полемізує з інтелігентсько-тривіальним уявленням про 
Дон Кіхота і подає постать великого духовного масштабу, в якій 
обережний елемент гротеску тільки підкреслює вселюдський 
біль. Бо Дон Кіхот — це трагічна самоіронія людини, щоб знай
ти в собі сили залишитися людиною.

П р о  \  Перше загальне враження від журнальної
СЦЧОСНІСГПЬ — \  пр°зи минулого року — різноманітність її 
nQ-CU4QCHOMU 1 тематики’ проблематики, форм. Триває її

1 с™льове збагачення, випробовуються но- 
(Проблеми сьогодення І  ві зображальні засоби, розвиваються ра- 
В журнальній прозі J  ніше малопродуктивні в ній жанри (науко- 
1986 р.) * у  во-фантастичні, пригодницькі, гумористич

ні і сатиричні роман, повість, оповідання). 
Активно освоюються засобами белетристики 

недостатньо висвітлені сторінки історичного та 
культурного минулого. Та, за всієї ваги тематичного, жанрового, 
стильового та іншого розмаїття, журнал (і в цьому полягає його 
особлива функція в суспільстві, відмінна, скажімо, від функції 
книжкових видавництв) живе передусім «актуальним» — заці
кавленим і жагучим — словом про сучасність (в її найширшому 
значенні, зрозуміло, з усім, що для неї важливо й симптоматич
но), про її проблеми, про її людей, про їхній духовний світ і 
діяння. Тому природно постає запитання: якою мірою задо
вольняється інтерес читача журнальної прози до теми сучас
ності, до осмислення тих явищ і проблем, з якими ми стикає
мося в житті сьогодні, до соціальних процесів, у яких беремо 
участь, до моральної і духовної атмосфери, в яку занурені?

Для початку трохи статистики: 10 із 16-ти романів, ЗО із 38-ми 
повістей і майже всі із близько 70-ти оповідань, опублікованих 
у наших журналах минулого року, так чи інакше присвячено 
дню нинішньому. Цифра більш ніж «справна». Однак із досвіду 
знаємо, що блискуча статистика завжди є підозрілою і може 
приховувати небезпечні хвороби. Що означає ряснота цих 
творів: високу інтенсивність художньої думки чи навпаки — зло
вживання «режимом найбільшого сприяння», який, природно,

* Надруковано в журналі «Київ» (1987, №  6). Тут подано зі скороченнями.
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надається творам на актуальну тематику? Отож подивімося: 
якою мірою сучасні твори про сучасність — своєю суттю, значу
щістю життєвого матеріалу, змістовністю й новизною думки, 
ступенем чутливості до тих змін, які назрівали і відбувалися, 
відбуваються в суспільстві, хвилювали й хвилюють уми і совість 
наших співвітчизників?

З-поміж прозових творів останніх років, задуманих як зображення 
сьогоднішньої дійсності, можна умовно вирізнити два потоки. 
Перший — це трохи відсторонені від «злоби дня» та його три
вог; у них час відчувається як тривання і рівноплинність, а не 
як зламність і вибуховість. Такий підхід міг би бути по-своєму 
цінним, якби означав свободу від сюхвилинних захоплень і ми
нущих критеріїв, налаштовуючи не на суєтливе репортерство, 
а на широке й об’єктивне охоплення глибинної течії життя. Та, 
на жаль, здебільше оголеного нерва актуальності в таких творах 
не відчувається не тому, що вони оперують великими масшта
бами життєвого матеріалу й досягай високого ступеня узагаль
неності письма, а радше тому, що зорієнтовані на звичний, 
урівноважений, збалансований опис стабілізованих буднів; де
які житейські клопоти допускаються — який же без них літера
турний твір? — однак лише на непроникному тлі самозрозумі
лого історичного «благополучизму».

Другий потік — це твори, в яких уже починає прохоплюватися пев
на «цілеспрямована» громадянська стурбованість, в яких думка 
зосереджується навколо «больових точок» сучасності — щоправ
да, поки що на більшій або меншій відстані від головних із них. 
Причому тут можна побачити дві тенденції. Одні автори поспі
шають прямо «вийти» на гострі проблеми життя в їхньому 
подійному обличчі, шукаючи «дзеркального» відбиття назрілих 
суспільних питань. Інші намагаються «розпізнати» й осмислити 
проблеми суспільства в їхній відбитості в моральних поняттях і 
особистих міжлюдських стосунках, у сфері соціальної психоло
гії та духовності. Однак остання тенденція, як така, що тонше 
й складніше скоординована зі специфікою художнього дослі
дження життя і потребує опосередкованішого бачення, ще не 
дуже вагомо себе заявила і, мабуть, радше в малих формах, ніж 
у великих — тут, у широкоформатній прозі, поки що більше 
помітно спроби «лобової атаки» на суспільно-значливі пробле
ми сучасності (або ж гучні рекогносцировки).

Мені здається, що своєрідним сигналом до рішучого посилення 
соціально-критичної функції нашої літератури стала поява «Пів-
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денного комфорту» П. Загребельного — рівно три роки тому 
У романі, написаному вільно, широко, часом винахідливо, з 
рясними публіцистичними медитаціями, було чимало точних 
спостережень, проникливих і справедливих суджень про такі 
антисоціальні явища, як бюрократизм, корупція, пристосуванс
тво, чиновницька чвань, культ «вказівки», панічний страх перед 
самостійною думкою тощо. Автор часом підносився до дош
кульної сатири. На жаль, він був непослідовний у своєму па
фосі і не завжди розбірливий у художніх засобах його вира
ження; зокрема, у розвитку головного викривального мотиву 
(розслідування великомасштабних господарських зловживань, 
соціальний механізм яких і суспільно-психологічний «контекст» 
становлять чималий інтерес для літератури) він зупинився на 
півдорозі і боязко звернув убік. Широко закроєне і багатообіця- 
юче розпочате соціально-психологічне дослідження з високим 
критичним «коефіцієнтом» поступово сповзає в сумнівну, не
високого Гатунку «інтимщину». І все-таки, на мій погляд, у цьо
му романі П. Загребельний по-своєму намацував той шлях, 
який незабаром осяяли «Пожежа» В. Распутіна, «Печальний де
тектив» В. Астаф’єва, «Плаха» Ч. Айтматова, хоч і не сягав їх
ньої концентрації думки і пристрасті. Але хочеться звернути 
увагу ось на що. Всі ми не могли не помітити, як тактовно, 
об’єктивно і з урахуванням різних підходів центральна преса 
обговорює гострокритичні твори В. Астаф’єва, Ч. Айтматова, 
В. Белова та інших, надаючи слово багатьом сторонам. У нас 
же літературну громадськість було геть усунено від публічного 
обговорення роману П. Загребельного, власне, ніякого обгово
рення не було, а чиюсь особисту безапеляційну оцінку видано 
за громадський присуд. Доводиться згадувати про цей очевид
ний анахронізм, рецидив безнадійно відужилих методів — не 
тільки тому, що він не пішов на користь П. Загребельному, 
який у наступному романі «Вигнання з раю» звів сатиру до ба
ляндрасів, а, головне, тому, що він, на моє переконання, за
шкодив усій українській літературі: затримав виявлення у ній 
здорової тенденції до поглиблення соціального аналітизму і 
безстрашної критики. І сьогодні ми знову починаємо відвойо
вувати ті рубежі, неподалік яких були три роки тому.

Ще один твір мав значення принципової віхи на шляху, так би 
мовити, розширення громадянських повноважень нашої літера
тури. Маю на увазі оповідання Олеся Гончара «Чорний Яр» 2.

1 Вітчизна. — 1984. — №  1,2.
•’ Там само. — 1986. — №  3.
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Я далекий від думки, що це саме той твір, якого нині чекають 
читачі від Олеся Гончара — такий твір, мабуть, ще пишеться, 
і ніхто не має права квапити майстра. Однак немає сумніву, що 
«Чорний Яр» виборов певні позиції для всієї української літера
тури, звузивши коло «заборонених» тем і розширивши її со
ціальний та моральний діапазон.

Якщо вже мова пішла про оповідання, то треба сказати про плід
ні пошуки в цьому жанрі Володимира Дрозда. Протягом ми
нулого року він опублікував у журналах низку різнохарактер
них оповідань, серед яких особливо хотілося б відзначити такі: 
«Витачівська дорога» 1 — майстерний колаж побутових сільсь
ких сцен, ліричних спогадів і роздумів про життя; «Кінь Шепта
ло на молочарні» 2 — гіркувато-гротескна картина останніх днів 
схильного до філософствувань Білого Коня Шептала, що його 
пам’ятаємо з однойменного Дроздового твору початку 60-х років; 
«Мудрий» 3 — спроба окреслити явище сучасної соціальної мімікрії: 
в постаті такого собі «передового» трудівника-шофера Курені, 
який своїм хитро розрахованим показним передовізмом маскує 
захребетництво й соціальне хижацтво (щоправда, на мій по
гляд, В. Дрозд трохи спрощує механізм цієї мімікрії; зокрема, 
його мудрий Куреня надто вгадуваний, прозорий і надто не
природно «переграє», коли рекламує себе перед начальством 
так: «...на всіх дорогах віддавався трудовому ентузіазмові...», 
«чесна душа криком кричить за таку наругу...» тощо). Та най- 
значнішим з усіх оповідань Дрозда,— а може, й усієї української 
новелістики останніх років,— мені видається «Злодій» 4 . 
Селянин Григорій Лобода, який усе життя бідував, був актив
ним і сумлінним колгоспником, можна сказати, борцем за нове 
життя і чесним воїном у Велику Вітчизняну, одного післявоєн
ного голодного року, доведений до відчаю бідуванням сім’ї, 
змушений іти красти посівний горох із колгоспної засіки, яку 
охороняє його сусіда — колишній куркуль, що вміло пристосо
вувався до всіх влад. Моральні муки Григорія та його житейсь
кі і політичні (хай і притишені) роздуми про те, що діється 
навколо і що йому робити, і становлять зміст оповідання. 
Зрештою, Григорій так і не наважиться вкрасти, вернеться з 
порожнім мішком: «Не буде з мене, жінко, злодія. Не полу- 
чається». Можна сперечатися про такий фінал, вбачати тут не- 
готовність письменника до послідовного розкриття соціальної

1 Вітчизна.— 1986,— № 12.
2 Київ. — 1986.— № 6.
! Там само.
4 Прапор,— 1986 — №  4; під ним стоять дати: 1963—1981.
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драми. Але річ, може, й не в цьому. Так чи інакше, В. Дрйзд 
зміг сказати про ту пору нашого життя те, що досі не було ска
зано. Скільки, наприклад, і гіркого, і трагічно-смішного в сі
мейному обговоренні шкільного твору сина про щасливе кол
госпне життя і розквіт рідного села («Так треба. Так у книгах 
написано. І Семен Семенович учить, він знає, як писати», — 
пояснює син) та в суперечках про «закони», які найсправед- 
ливіші, хоч на догоду їм і треба вирубувати садки; у розмовах із 
«штундою» Михайлом про совість; у легенді про Сталіна, який 
ходить поміж людей «у солдатській шинелі і кирзових чоботях, 
прислухається, що балакають, а тоді візьме місцевих начальни
ків у кулак, щоб про людей більше думали...». І хоча все це — 
вже історія, але ж правда про неї — це теж елемент нашої сучас
ності, в цьому теж утверджується дух нашого нового самоусві
домлення. Тому оповідання В. Дрозда — сучасніше за багато які 
щонайактуальніші твори і вагоміше за деякі повісті та романи.

Говорячи про новелістику, не можна оминути яскравого оповідан
ня талановитої Любові Пономаренко «Кар’єра» ‘, яке, поєдну
ючи фантастичний гротеск з густою житейською матерією і 
психологічною насиченістю, подає дуже своєрідний образ су
часного конформізму (і містить картинно розгорнуту думку про 
його внутрішню спустошливість), хоч загалом зміст оповідання 
набагато ширший і в чомусь «невловний», як «невловне» будь-яке 
вільне художнє уявлення. А ще варто згадати оповідання Олек
сандра Кучерука «Не повторити помилки» і «Непрохана гостя» з 
опублікованих у «Вітчизні» (1986, № 8), в яких змодельовано 
умовні ситуації, що прислужилися для узагальненого роздуму 
про сенс і спосіб життя сучасної людини; а також «майже фан
тастичні» оповідання Юрія Пригорницького «Вона й вона» та 
«Посаг» 2 і вже цілком фантастичне оповідання Василя Бе
режного «Естафета життя» 3, де зринає тема відповідальності 
людства за збереження життя у космосі, й особливо — «Атомну 
пересторогу» Володимира Кисельова 4 з її жаским прочуттям 
наших атомних лих, тривог і загроз...

Це, звісно, не зовсім і фантастика, принаймні, фантастика своєрід
на, метою якої є гостра художня транспозиція світоглядних і 
моральних проблем сучасності — як, скажімо, і роман Галини 
Пагутяк «Господар».

1 Вітчизна. — 1986. — №  9.
2 Там само.
3 К и їв ,-  1 9 8 6 ,-  № 7.
4 Вітчизна. — 1986. — №  4.
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І тут треба підкреслити, що один із парадоксів нашого літературно
го життя полягав у тому, що останніми роками історична проза 
(наприклад романи В. Шевчука й Р. Іваничука) та фантастика 
часто мали більшу реальну причетність до проблематики сучас
ності, ніж чимало що із прози, прямо зорієнтованої на найак
туальніше сьогодення. Пояснюється це не лише тим, що для 
літератури минуле і майбутнє є завжди — то більшою, то мен
шою мірою — і формою інобуття сучасного, а ще й тим, що 
проза «актуальна» тривалий час обходилася без роздумів на 
теми філософські: про сенс життя, призначення людини тощо, 
віддавши їх історичній прозі й фантастиці, — а яке ж без цього 
осмислення сучасності?

Утім, нині картина змінюється. Проза добирає «смаку» філософ
ствування (і можна навіть побоюватися, що незабаром у ньому 
вправлятимуться масово, як і в химеруванні, і так само його 
баналізують). Почасти можна навіть говорити про зменшення 
відстані між історичною, науково-фантастичною і соціально- 
проблемною прозою, оскільки остання вбирає в себе елементи 
перших двох, а вони — її елементи й прийоми.

З погляду цього взаємовпливу жанрів цікавим видався мені роман 
Юрія Олійника «Дерева ростуть до зірок» Головний герой і 
оповідач — молодий науковець, фізик-теоретик, який працює 
над проблемою початкової сингулярності — вихідного стану 
космічної матерії. Наукові інтереси героя стикаються з його 
моральними пошуками та роздумами про сенс життя. Отож і 
поняття про початкову сингулярність та образ дерева, яке на
роджується із зернятка й росте до зірок, стають метафорами 
духовного генезису людства і людини. Епізодичні розумування 
героя-оповідача на ці та інші теми досить цікаві й, сказати б, 
«кваліфіковані», але трохи зависають у повітрі, — бо не підкріп
лені відповідним рівнем художньої інтерпретації вдач і доль 
персонажів. У поетичній метафориці автор сильніший, ніж у 
конкретному зображенні людських стосунків та психологічно
му аналізі. Декларовані неординарні думки про людські душев
ні глибини не цілком дістають підтвердження в художніх обра
зах персонажів — досить одноплощинних і раціоналістично ін
терпретованих. Часом порушується елементарна психологічна 
вірогідність. Ось один із багатьох можливих прикладів. Головний 
герой, начальник лабораторії, «розпікає» свого підлеглого, та
кого собі молодика Ігоря, за те, що той підло зрікся дівчини 
Ольги, до якої довго залицявся і яку довів до гріха, а тепер одру-

1 Київ. -  1986. -  № 4.
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жується з іншою. У відповідь Ігор пояснює: «Що дасть мені 
Ольга? Я розрахував усе: моє одруження відкриє мені шлях до 
аспірантури. Кандидатська це — тьху, там — далі — вище й вище. 
Народжений повзати повзе все вище. Якщо я одружуся з Ліною, 
буду мати все, якщо з Ольгою — нічого. Я вибрав Ліну і прошу 
вас не втручатися в мої особисті справи!». Не треба бути вели
ким психологом, щоб зрозуміти: полохливий підлеглий- 
кар’єрист ніколи не стане так самовикриватися перед високо
моральним начальником (а саме в таких іпостасях постають 
перед нами ці персонажі), більше того: так людина може сказа
ти чи подумати про когось, але навряд чи про себе. Самоусві
домлення й самооцінка — речі набагато складніші й «хитріші». 
Великі письменники цілі романи пишуть задля того, щоб доко
патися до справжнього єства людини, а тут усе на поверхні.

Згаданий твір може, зокрема, бути одним із доказів того, як при
родно почувається нині наша проза у сфері науки, людей науки 
та їхніх професійних інтересів. Про це ж свідчать і твори Юрія 
Щербака, зокрема його останній роман «Причини і наслідки» 
Спочатку він розгортається як типовий виробничий роман. 
У це умовне означення — «виробничий роман» — не вкладаю 
негативного відтінку. Просто маю на увазі твори, в яких з гли
боким знанням справи, особистою пережитістю і літературною 
кваліфікованістю розкривається сфера професійних інтересів 
людини і колективу — сфера, зрештою, чи не найважливіша у 
житті кожного з нас зокрема і суспільства в цілому. Однак тут 
уже й професійні інтереси персонажів — лікарів — мають вираз
не людинознавче забарвлення. Епопея боротьби зі спалахом 
страхітливої хвороби, що є викликом самому поняттю про люд
ську сутність — зі сказом, — дає авторові можливість на широ
кому історичному тлі, то використовуючи документальний ма
теріал, то імітуючи документальність, розгорнути цікавий, на
пружений сюжет, показати драматичні моменти людських доль 
і повсякденний героїзм праці лікаря. Хоч і не тільки героїзм. 
Ю. Щербак відхиляє завісу над різними, зрештою, вже й не 
дуже «засекреченими», негативними явищами в нашій ме
дичній науці й практиці, від бюрократизму й кар’єризму 
до фальсифікації статистики, і, зокрема, показує, що часто 
невиконання або погане виконання лікарем його місії є на
слідком не лише його некваліфікованості чи недбайливості, 
а й умов, за яких він діє.

1 Вітчизна, — 1986. — №  10, 11.
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Поступово ідея «сказу» починає набирати розширювального, мета
форичного значення. Це вже і соціальна хвороба, точніше, ці
лий комплекс соціальних хвороб — досить широкого спектру. 
Тут і фашистська апологія насильства (до слова, спалах сказу 
серед диких тварин у Європі автор хронологічно і причинно 
пов’язує з розв’язаною фашизмом війною, і, мабуть, це співвід
несення соціального і зоологічного планів у романі не випадко
ве). Тут — і людоненависницькі плани стратегів термоядерних, 
бактеріологічних, зоряних та інших апокаліптичних воєн, про
цеси морального розкладу цілих суспільств. Тут — по-іншому, 
звісно,- і деякі наші власні соціальні хвороби: втрата ідеалів, 
ціннісна переорієнтація багатьох людей і цілих шарів суспіль
ства (це, наприклад, як спостеріг письменник, парадоксально 
відбилося на спотворенні поняття «мета» — мета життя, мета 
певної діяльності тощо), гонитва за наживою та всіляке набу- 
вальництво, корупція, кар’єризм тощо.

На жаль, цей другий, соціально-політичний план роману розви
вається як доповнювальний і варіативний, а не як такий, що 
синтезує. І тільки наприкінці роману відповідні мотиви набува
ють драматичного звучання й помітної ваги у загальній ідейно- 
художній концепції твору. Однак у цілому соціально-критична 
тема не дістала злету, — бо «розгін» був короткий і невпевне
ний, малопотужний. Деякі авторові публіцистичні пасажі (хоч і 
подані у формі внутрішніх монологів героя, наприклад, про те, 
що певні людці створили «злодійський замкнений світ, побудо
ваний на лицемірстві, цинізмі й підкупі» і що цей світ «і далі 
процвітав би», «якби не зміни в країні, якби не прийшли нові 
люди»; або «страшні, безжальні запитання» на кшталт: «Невже 
ціле життя так і мовчатиму, вбиваючи зі страху в собі голос 
совісті?») здаються дописаними і вмонтованими вже після того, 
як стало зрозуміло, що сьогодні можна говорити більше, ніж 
розраховував автор, коли задумував роман. Тобто, ці пасажі, 
хоч і не випадають із загальної концепції роману, проте поміт
но перевищують його внутрішній пафос, кажучи образно — 
стирчать, як роги.

На нове прочитання проблем сучасності вочевидь зорієнтована 
повість Григорія Штоня «Два дні свят». Це два дні сільських 
(хоч працюють у ближньому місті) дівчини й хлопця, які коха
ються й надумали одружитися, і саме полагоджують свої сто
сунки, а заразом і обдумують своє ставлення до різних сторін 
життя. У повісті чимало міркувань і автора, і персонажів про 
сучасне село та місто, взаємопов’язаність їхніх клопотів, про 
різні тривожні явища в побуті й моралі, про незадовільну, як
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кажуть соціологи, якість життя. Все це — з того, що широко 
обговорюється сьогодні в пресі, причому гостріше й глибше. 
Балачки на зразок: «Тепер протоколи буде звіряти врожай, а не 
інструктор в районі. Курс на інтенсифікацію», або й філософ
сько-політичні максими, як-от: «Такий уже, видно, настав час. 
Вирішувати всі його проблеми треба конкретно і не гаючись. 
Щоб побільшало людей, а не всіляких під них підробок», мало 
що додають до вже відомого. Однак несправедливо було б не 
сказати, що автор і сам не задовольняється такою пасивною і 
описовою констатацією соціальних проблем і намагається пе
рейти до «вибудовування» сюжету індивідуального сприйняття 
і переживання їх героями. Власне, одним героєм — Тимком, 
молодим робітником, який живе в селі, а працює на сусідньому 
промисловому підприємстві. Це молодий чоловік з елементами 
власного світогляду, з живою совістю й думкою. Він, за авто
ровим задумом, переймається багатьма моральними питання
ми, і, хоч ця велика мука швидше декларована, ніж явлена в 
пекучому слові, — все-таки в його роздумах і непрямих внут
рішніх монологах чимало такого, що і є індивідуальним, особо
вим, а отже, й поглибленим баченням очевидних проблем. 
Щоправда, Тимкові думки надто «авторизовано», теоретичним 
стилем викладено. Коли я читаю такі, приміром, внутрішні мо
нологи Тимка: «Що тепер заважає оту тишу над селом порушу
вати не лише деркотінням трактора на фермі, а й отими голо
сами у собі, які, коли б хтось твій мозок відрегулював, може, 
прохопилися б цілком свідомими думками не про погоду, а про 
те, як од цієї погоди народжується сум чи радість, бажання за
черпнути у себе якомога більше змісту людського життя, а не 
його словесних замінників, в одяганці яких ти залишаєшся 
тільки робочою силою»,— то мені все-таки здається, що це не 
внутрішня мова, не потік свідомості молодого робітника, хай і 
впорядкований та ущільнений письменником, а що це критик 
Григорій Штонь у рецензії на власний роман перекладає не
вловне струмування думки героя на професійний теоретизую- 
чо-інтелектуалістський жаргон.

Неприродність, книжна сконструйованість прямої і внутрішньої 
мови персонажів стають у нашій прозі нормою, автори раз у раз 
не вагаючись беруть у руки залікові книжки своїх героїв і йдуть 
складати екзамени за них -  за чужим документом. У цьому 
сенсі часто посилаються на Довженка. Однак у нього (та бага
тьох інших патетичних художників) побутово неприродна мова 
персонажів виявлялася вищою мірою поетично природною на 
висотах внутрішнього пафосу і граничної ущільненості письма.
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А у творах, що зображають життя «у формах самого життя», де 
чинним є критерій безпосередньої вірогідності, маємо справу зі 
стильовою дисгармонією, художньою недовершеністю або й 
фальшем. Це вже не про роман Г. Штоня, в ньому є лише ок
ремі дисонанси.

Мабуть, я трохи упереджено ставлюся до оцієї масової втечі крити
ків та літературознавців у поезію, романістику, драматургію, 
кіно, оперету, естраду, цирк, футбол. Розумію: життя критика 
невеселе, професія поганюща, доля сумна. Хочеться тікати. 
Та чому саме в романістику, а не, скажімо, в публіцистику? 
Визрів власний художній образ світу і невблаганно вимагає «ви
ходу», об’єктивування? Чи просто з вимушеного читання пото
ку нашої прози винесено переконання, що не святі горшки ліп
лять? Що я зміг би не гірше, а може, й краще? Про Г. Штоня 
скажу: він довів, що може писати не гірше і навіть краще за бага
тьох і багатьох. Але що він художник — мене не переконав. 
Художник — це той, у кого слово говорить більше, ніж означає.

Василь Шкляр — прозаїк вдумливий, має вже поважні здобутки. 
Однак роман «Тінь сови» ', або «Праліс» — за цією назвою він 
уже вийшов окремим виданням, — до них, мені видається, не 
належатиме. Не відчувається в ньому того, що умовно звемо 
художнім надзавданням. Немає великої думки, ідеї, яка висвіт
лила б у пересічному життєвому матеріалі його глибшу сутність. 
Мабуть, нею мала стати думка про те, що кожна людина потре
бує свого пралісу — «місцини, де спочиває душа» (як каже лікар 
узбек Муталіб), де її душевна батьківщина, душевне коріння, її 
інтимна таємниця. Але ідея ця постає фрагментарно і деклара
тивно: хотілося б чи то більшої філософської глибини й пое
тичної метафоричності, чи то житейської насиченості. А не 
присмаку романтизованої придуманості, який посилює і вве
дення міфологічного мотиву — умовного персонажа Щедрика, 
такого собі доброго гнома, який існує для тих, хто вірить у жит
тєдайну силу природи. Щодо цієї «задумки» немає заперечен
ня, але біда в тім, що функція Щедрика зводиться до коменту
вання і без того однозначних подій, до розтовкмачування само
зрозумілого. Тобто, поява цього мультиплікаційного бісика не 
зумовлена художньою потребою, а є даниною вже досить наб
ридлій моді. Не набула структуротворчої для роману сили й іс
торія кохання головних героїв — Степана й Катерини, залишив
шись зворушливо задуманою, однак поверхово переказаною. 
Нарешті — і це в нашій розмові головне — в необов’язкових
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багатослівних описах і розмовах губляться поодинокі, здебіль
шого загальникові й поверхові, а подекуди й просто заяложені 
міркування персонажів про проблеми сучасності, якими вони 
начебто стурбовані. Цікаво озивається в романі тема культури 
міжнаціональних взаємин, хоч її лише легенько окреслено.

Анатолій Дімаров послідовно продовжує свій цикл «Міських істо
рій» з їхньою вдало добраною формою малих повістей. У «Віт
чизні» (1986, № 8) опубліковано ще дві — «Симон-різник» та 
«Лунохід і Квазімодо». Перша — про трагічну долю єврея-реміс- 
ника та його сім’ї в часи фашистської окупації, друга — про 
зворушливу дружбу двох самотніх — старого, колишнього воїна, 
в якого не склалося особисте життя, й хлопчиська з «неблаго
получно'!» сім’ї. В обох повістях — характерні людські постаті, 
глибоке співпереживання їхніх бід, отож і чималий гуманістич
ний заряд. Ще дві повісті цього ж автора побачили світ у 
«Прапорі» (теж у № 8). «До сина» розповідає про те, як мати- 
колгоспниця вперше в житті потрапила до санаторію, та не 
встигла й роздивитися в ньому, як надійшла телеграма, що сина 
беруть до армії. Не заставши його на місці, вона кидається 
наздоганяти, повторюючи маршрут новобранців. Така собі жи
тейська бувальщина, що цілком відповідає жанрові дімаров- 
ських «історій». Та, на жаль, тут письменник не зміг створити 
якогось глибшого емоційного настрою і вдався до не досить 
якісних «наповнювачів»: то розмови про несподівану холодне
чу в Симферопольському аеропорту й телеграму пасажирів 
до міністерства цивільної авіації (проблема поліпшення обслу
говування пасажирів!), то материні сновидіння на міжнародні 
теми. «...І вона, Ольга, президент однієї з найбільших країн, 
летить у Женеву на зустріч з такою ж президентшею матір’ю». 
Певна річ, такі надумані штучки змісту повісті не поглиблю
ють, а от відчуття фальшу посилюють. У другій повісті, «Дзвони», 
розповідається про те, як друзі-пияки погубили добру люди
ну — споївши, і тепер один із них, оповідач, карається почуттям 
вини. Теж цілком житейська історія, але й переказана надто по- 
житейському, без психологічного заглиблення чи художньої ін
терпретації. [...]

Журнал «Дніпро» в №№ 2 і 3 за 1986 рік опублікував першу книгу 
роману Володимира Дрозда «Новосілля», а в № 1 за 1987 рік 
розпочав публікацію другої книги. Повністю твір світу ще не 
побачив, отож не поспішаймо з остаточною оцінкою. Що ж до 
першої книги, то письменник сумлінно, з великим знанням і 
любов’ю до людей описує зміни, які відбуваються в колгосп
ному селі в наші дні; здається, пафос роману прямо «лягає»
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в річище наших нинішніх суспільних уявлень та громадянських 
почувань. Враховуючи оперативність автора, можемо зрозуміти 
деякі особливості твору — саме ті, що змусили його застерегти, 
що це роман публіцистичний і що «деякі сторінки» писалися 
«репортажно». Що ж, і публіцистика, і репортаж — законні й 
високі жанри літератури: і публіцистичність, і репортажність 
можуть бути гідними, а не лише простими якостями роману. 
Тож можна було б і не виправдовуватися. Однак автор продов
жує — і, мабуть, неспроста, — своє приховане самовиправдання: 
«Я завжди був переконаний і переконуюся з роками все більше, 
що реальне життя багатше і цікавіше за найталановитіший літе
ратурний твір». Знайомі, звичні слова. Так, життя багатше й 
цікавіше... Таж читачеві пропонується саме літературний твір, 
а не щось інше. А в ньому, навіть якщо його написано як пря
ме висловлювання того, «що сильно відчуваєш», «поза всякою 
формою» (Л. Толстой), все одно можливе тільки одне з двох: 
або література, тобто особова естетична інтерпретація дійс
ності в слові, або літературщина, тобто підробка такої інтерпре
тації, сурогат. Де прималюється література, там бере гору не 
життя, а його антипод — літературщина. Почасти це бачимо й у 
В. Дрозда, в романі якого життєво правдиві картини, репортаж
но і публіцистично сильні «ділянки» тексту, насичені важливи
ми спостереженнями і проникливими міркуваннями, часом пе
ребиваються і присмачуються белетристичними імпровізаціями 
не кращого ґатунку, а персонажі частенько висловлюються да
леко не так, як у «реальному житті», самопосвятну вірність яко
му автор декларував, а спеціально дібраним для них олітерату
реним стилем.

Авжеж, життя незмірно багатше за літературу. Та звідси зовсім не 
випливає (це вже не на адресу В. Дрозда!), що чим більше жит
тя, тим менше літератури у письменницькій відповіді на запит 
життя (або: що менше літератури, то більше життя). Саме нав
паки: що більше життя, то більше літератури. І хай романи та 
повісті в наших журналах будуть романами й повістями, а не 
аморфними текстами, що містять приблизний опис довільно 
згрупованих фактів дійсності, як це нерідко буває.

Я з великими сподіваннями брався до читання нової повісті 
Володимира Яворівського «Катапульта» 1. Бо люблю прозу цьо
го автора, хоч із прикрістю й болем за нього бачу, як легко він 
інколи переступає невидиму, але грізну межу між правдою і 
напівправдою. Імпонує його енергійний інтерес до злоби дня,
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швидка реакція на найновіші суспільні імпульси та потреба ін
терпретації свіжих життєвих віянь. Таких письменників у нас 
небагато, і бажано, щоб вони були на рівні своїх можливостей, 
а не своїх слабких рис.

Нова повість В. Яворівського — про сьогоднішню перебудову на ра
йонному рівні, що його, як, вважають, письменник добре знає.

І все в нього правильно. Тільки трохи наче аж занадто вже пра
вильно. Якось ілюстративно, вторинно або, часом, і «третинно» 
стосовно того, що ми нині щодня читаємо в газетах, слухаємо 
по радіо, дивимося по телевізору. Таке враження, що бажання 
неодмінно «відгукнутися» в автора було більше, ніж внутріш
ньої потреби висловитися і запасу спостережень та думок. 
Немає справжнього зусилля поглибити бачення зачеплених пи
тань. Панує якась заданість, навмисність, розрахованість, а не 
роздумливе придивляння до суперечностей життя, незапиту- 
вання життя й себе самого. Майже всі персонажі — одновимір- 
ні, наглухо притулені, приклепані до схематизованих проблем, 
як фанерні квадрати до рам із вибитими шибками. [...]

Автор, здається, з розумінням ставиться до притаманного для зоб
ражуваної ним глибинки пієтету щодо «перших» (району й об
ласті), яких, природно, перебудова не зачіпає, оскільки вони ж 
нею й командують. Та ось заключна фраза повісті: «Чи сподо
бається Балабуха першому?». Це думає перший району, маючи 
на увазі першого області. Що це: перебудова звично береться як 
явище, залежне від симпатій і антипатій «перших», які «повелі
вають» історією? Чи це автор тонко іронізує з такого розуміння 
перебудови? Схиляюся до останнього і не хотів би помилитися.

Певно, відчуваючи брак матеріалу, малу «густоту» змісту, автор 
вдається до сурогатних «наповнювачів». Зокрема, чи то задля 
«оживляжу», чи то сподіваючись у такий спосіб інтелектуально 
наснажити повість, він та його персонажі без особливої здебіль
шого потреби послуговуються іменами то Тичини, то Катерини 
Білокур, то Кеннеді, то Тарапуньки й Штепселя... А емоцій
ність часом теж «досягається» найпростішим шляхом: за раху
нок накручування дразливої, неохайної, вульгарної лексики; 
інколи ж доходить і до кричущого несмаку та психологічного 
фальшу (як-от у сцені сварки між Валентиною «Промтоварною» 
та її матір’ю-селянкою — сцена ця, з її любим авторовому сер
цю сексуальним цинізмом, могла б бути швидше сваркою у 
низькопробному борделі, ніж у селянській хаті). Можна, звичай
но, і в селянській хаті почути, як мати проклинає дочку, можна й 
«суку безсовісну» почути — мабуть, і ще щось, але щоб ото таке: 
«...Думала, що твоє тіло на двісті літ не знатиме зносу... ще дужче
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вертіла стегнами і стелилася під боричівських огирів...» тощо і щоб 
дочка старій матері в тому ж дусі відповідала — це вже дозволь
те не повірити. А якби й магнітофонний запис подали, дозволь
те сказати: надто специфічний смак треба мати, щоб таке ви
ловити, вичути! Кажу про це не випадково. Останнім часом
В. Яворівський хоч би що писав, а все трохи зверне на масне, 
а то й не трохи. Ось оповідання «До Криму? Без рознарядки?» 
у № 5 «Вітчизни» за 1986 рік. Начебто сатира на способи виби
вання дефіциту, а насправді смакування відомого гатунку «еро
тики» — текст аж пахтить такими от фразами: «знаджуй курорт
них “теличок”, що зірвалися з прив’язі», «“телички”, що при
їздять на літній вигул», «поіржати в табуні курортних лошиць», 
«є вільна “теличка”» і т. д. і т. п. Певна річ, це не автор, це його 
герой-оповідач, тип малокультурний і маломоральний таке от 
верзе. Тож з погляду «правди» — все гаразд, не причепишся. 
Але є ж іще смак, є якась доречність, є, зрештою, вміння і не
пристойність показати не вульгарно, а благородно, не граючи на 
брутальностях, а даючи їх у міру художньої потреби. У цьому ж 
числі «Вітчизни» оповідання «Анонімка». Не сюжет, а знахідка 
для сатири: відставний голова колгоспу пише анонімку на са
мого себе. Щоправда, запозичено з сучасного фольклору, але то 
не біда. Біда в іншому. Самовикриття голови колгоспу, знову ж 
таки, сповзає у смакування розмов про «індичок», спогадів про 
те, як «жеребцював у повоєнній Теклівці, скільки байстрят на
сіяв», «жирував на вдовиному горі, без конкурентів, задарма»... 
Вгадується за цим тема страшна, та коли вже чіпати її, то не 
задля отієї холодно-масної псевдосатири...

А загалом... Є в повісті «Катапульта» такий пасаж. Згадуваний уже 
Кеннеді-Балабуха іронічно подумки міркує: «Прогресивний су
часний герой той, хто все розуміє, але мовчить. Сміливість у 
тому, щоб розуміти, а прийде час — бути готовим до того, щоб 
сказати. Але другим. Третім — пізно, а першим — рано». Гарно 
сказано! Не зрозуміло, чи поширюється цей критерій і на «про
гресивного сучасного» автора. Одне можна сказати: той, хто в 
літературі хоче неодмінно бути «другим», часто говорить голо
сом «третього» і «-надцятого». Бо ж у літературі важить не так 
котрий (за порядковим номером), як із чим.

Тобто: я далекий від того, щоб чекати від Володимира Яворівського 
чи й від будь-кого в літературі ще не чуваних принципових ду
мок про перебудову. Про це вже багато сказано, і, природна 
річ, не головним чином у белетристиці. їй ніколи не вгнатися 
за засобами масової інформації, за соціологією, економічною, 
філософською науками тощо. Але в літератури є свій аспект
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погляду на ці процеси — аспект людинознавчий, де саме воТта 
може сказати найбільше. Тим-то жити на позичках у засобів 
масової інформації вона не стане. Краще висловитися не те що 
«другим», а й «п’ятим» чи «десятим», — але висловити більше, 
глибше, сильніше. Інакше — волатимемо про правду, самі не 
маючи за душею своєї, вистражданої...

* * *

Чимало творів журнальної прози справляють просто гнітюче вра
ження: дріб’язкові події і псевдоконфлікти, дріб’язкові інтереси 
героїв, дріб’язкові ідеї самих авторів. Я про такі твори не згаду
вав, щоб не завдавати прикрощів собі й авторам. Говорив про 
кращі або порівняно кращі (хоч і не про всі з них, звісно), про 
ті, в яких відчувається прагнення глянути на сучасність із сучас
них позицій, по-сучасному. Проте і в них елементи нового мис
лення наражаються на опір старого, його інерцію. Спробую 
конкретизувати це своє враження.

Ми живемо в тривожному, драматичному світі. А герої переважної 
більшості романів і повістей живуть у світі спокійному, гар
монійному, малохмарному. Навіть коли вже і йдеться про дра
матизм і тривоги — це здебільше слова, а не стан душі, не ат
мосфера твору. Драматизм і стривоженість — поки що данина 
настроям, вимогам часу, а не тональність самого світовідчуван
ня художника, вони не перейшли ще у внутрішній ритм і струк
туру творів, в їхню ідейну плоть і естетичну тканину. Певна річ, 
не від усієї літератури ми цього чекаємо, вона не може вся цьо
му улягати, — а від тих творів, що вслухаються в биття серця 
людини і світу кінця другого тисячоліття нашої ери.

Говоримо про нове мислення, а його саме часто-густо розуміємо по- 
старому. Наприклад, перебудова постає в старих соціально- 
політичних категоріях — не як проблематичний історичний 
процес, а як одинарний вольовий акт. Ухвалено рішення, треба 
їх здійснити — і всі історичні завдання будуть розв’язані; це і 
буде піднесення нашої держави на новий історичний щабель, ба
жана нова якість соціалістичного суспільства. Тобто мислимо, як 
і раніше. Згадаймо, скільки було постанов і скільки було романів, 
у яких здійснення накреслених заходів означало досягнення іс
торією свого щасливого фіналу, після чого життя хіба що мало 
зупинитися у своєму розвитку, бо ж усі завдання людської іс
торії розв’язувалися раз і назавжди. Не було заглиблення в іс
тинні причини тих чи інших небажаних явищ, не було діалект и
ки дійсності, боротьби суперечностей у натуральну величину,
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а не в урізаному обсязі; не було ідейно-художньої концепції 
руху  життя в боротьбі суперечностей, а не просто в усуненні 
окремих недоліків. Звісно ж, «винні» в цьому не самі тільки 
письменники, річ тут і в обставинах розвитку літератури, і в 
рівні самоусвідомлення всього суспільства.

Принципова відмінність нинішнього розуміння справи: ніякого 
«остаточного» вирішення не буде і не може бути. Діалектика 
історичного розвитку не підлягає адміністративному дозуван
ню. Розв’язання кожної з проблем означає народження нових. 
Сенс перебудови не в тому, що вона є панацеєю від усіх проблем, 
а в тому, що вивільняє сили суспільства для безмежної історичної 
творчості. Певна річ, втілити таке розуміння перебудови в багато
му життєвому матеріалі, в усій конкретності її реального спливан
ня — поки що важко: потрібні час, досвід, вибір вражень... Але 
дух  такого розуміння вже сьогодні мав би відчуватися в усьому, 
що про неї пишеться в художніх творах, інакше це буде іграш
кова, косметична, ілюзорна перебудова — просто самоомана.

У «перебудівних» мотивах нашої літератури не відчувається триво
ги за долю перемін, не відчувається сили спротиву свідомо чи 
несвідомо ворожих їм сил. А відомо ж, який великий цей спро
тив у всіх сферах суспільного життя, на всіх ділянках роботи. 
Час уже звернутися до соціально-психологічного аналізу самої 
природи отого спротиву та його складових. Серед них не остан
ня сила — страх, зневіра, соціально-політична пасивність і бай
дужість частини населення. Вони мають свої причини — зокрема, 
в недалекому історичному минулому, в недостатній розвиненості 
соціалістичної демократії, у психології громадянської безпоміч
ності, що живилася недосконалістю юридичного механізму реалі
зації проголошених законом прав, зрештою, в тому, що протягом 
десятиліть у нас на багатьох ділянках життя цінувалися й заохочу
валися не так чесність, самовідданість, самостійність думки й гро
мадянської поведінки, як «правильність» — тобто вміння стояти 
по команді «струнко» і вгадувати волю начальства, і от така зди
чавіла у своїй «правильності» людина часом ставилася за приклад 
для інших, сама судила й рядила.

Дослідження соціально-психологічного механізму громадянської 
пасивності, утриманства, страхів, пристосуванства поряд із ху
дожнім розкриттям привабливості й краси ініціативи, ризику, 
соціальної активності, громадянської зарядженості людини 
може стати важливим внеском у боротьбу за незворотність пе
ребудови, бо цю незворотність має бути гарантовано не лише 
політично й соціально, а й психологічно та естетично — і лише 
така гарантованість стане повною і надійною.
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Соціально-викривальна, соціально-гігієнічна функція літератури 
зовсім не зводиться до колекціонування негативних фактів, 
явищ, типів. Навпаки, нічого спільного з нею не має. Річ же не 
так у концентрації таких фактів, як у концентрації «оздоровчої» 
думки автора, його «очисного» громадянського пафосу.

Часом дорікають (особливо раніше дорікали) тому або тому авто
рові: нагнітає чорні барви (негативні явища), накопичує бруд. 
Мабуть же, річ не в цьому. В. Астаф’єв у «Печальному детек
тиві» стільки цього бруду і неподобств виверг, як, може, вся 
література за минулі десятиліття, але ж увесь той бруд згорає у 
вогні його гніву й муки, в шаленстві його стражденного слова. 
Про негідне він пише так, наче ось-ось йому серце розірветься, 
наче, якщо не покласти край цій жахоті,— світ западеться, іс
торія урветься. Наче ми підійшли до останньої межі. Я не кажу, 
що всім бажано писати так, як Астаф’єв. Зовсім ні. Але глибина 
неприйняття неподобств має бути такою. Бо інакше й справді 
виходитиме накопичення бруду, дразливих фактів, хоч їх, може, 
буде в автора у тисячу разів менше, ніж у Астаф’єва. Його не
самовитого слова не повторити, але й набалакувати тексти зі 
слів кімнатної температури негоже.

Побоювання, що посилення соціально-критичної функції літера
тури призведе до послаблення її позитивних начал та устано
вок, видається мені безпідставним. Адже боротьба зі злом по
требує і чіткої позитивної програми, і високого громадянського та 
морального ідеалу, і людини-борця. Звідси випливає не послаб
лення, а посилення функції соціально-активного героя. Звідси й 
інтерес до героїв, що успадковують народну моральну традицію — 
всупереч тенденції до всебічної втрати цієї традиції.

У прозі сьогодні відчутно бракує героя з розвиненим політичним мислен
ням. І зрозуміло, чому: раніше талановиті письменники інстинктив
но уникали цвого, бо політичне мислення в літературі зводилося до 
повторення казенних загальників. Однак тепер є можливість розвивати 
його як індивідуальне, особисгісне — як власне осягання проти- 
венств і протиборств доби, як свою громадянську долю.

Отож, у підсумку, як я особисто розумію оті нові тенденції в літе
ратурі щодо осмислення сучасності?

Передусім, не хронологічно: мовляв, до такого-то року й місяця 
панували старі, а з такого-то року й місяця воспанували нові. 
Це я говорю для тих, у кого завжди напоготові грізне: а Стельмах! 
а Земляк! а Тютюнники! а Гончар! І т. д. Знаємо: завжди були і 
будуть у літературі, завжди боролися і боротимуться старі тен
денції й нові. Але для української літератури ще тільки почина
ють складатися об’єктивні обставини, які сприятимуть перемозі
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нових тенденцій над старими, і приходить переконання, що 
саме вони, ці нові тенденції, відповідають суспільній потребі — 
і самій природі літератури, її покликанню.

Якщо коротко, то ці тенденції, на мій погляд, такі.
По-перше, тенденція до зближення літератури з життям — реаль

ним, а не ілюзорним, до заглиблення в це реальне, а не ілюзор
не життя, до осягнення діалектики історії.

По-друге, в межах цього процесу — посилення соціально-критич
ного пафосу, соціально-гігієнічної функції літератури.

По-третє, досягнення більшої життєвості соціально-активного ге
роя — за рахунок того, що він діятиме за реальних, а не бажаних 
обставин, матиме справу з реальними, а не підставними труд
нощами й небезпеками, поводитиметься так, як поводиться су
веренна людина, а не запрограмований на позитивність кібер, 
матиме в житті мету, що виростає з його духовної та суспільної 
особистості, з життя його духу, а не з потреби начальників су
спільства в людях певної функції.

По-четверте, маю на увазі визволення з дурману того безпробудного 
самохвальства, того бюрократично-наркотичного «благополучізму», 
який чомусь називали історичним оптимізмом, хоч був і антиісто
ричним, і антиоптимізмом, і виборювання оптимізму справжньо
го: чесного, драматичного, тяжкого — проблематичного.

Елементи всього цього, звісно, були в нашій літературі, але тільки 
тепер вони мають можливість, історичний шанс розвинутися 
сповна, на всю глибочінь і потужність. Велике суспільне підне
сення має породити велике піднесення літератури.

(23 січня 1987 р .)
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.В ім’я людини література завжди зважувалася 
В о б о р о н і  1 судити час, суспільство, державу. Або, при- 
Л Ю 0ини 1 Ha^MH*’ була їм опонентом чи адвокатом лю
ті ц л п п г іі і * І  дини У суперечках між ними. Це, не вагаю- 
U н о р о о у  і чись, робили Руссо, Шиллер, Раскін, Шевчен

ко, Лев Толстой, Достоєвський. «Якщо державний 
устрій заважає розвиткові закладених у людині 

сил, якщо він заважає могутньому поступальному 
рухові його духу, — він хибний і згубний, хоч би яким 

продуманим і по-своєму досконалим він був у всьому іншому. 
Його міцність з цього погляду може бути швидше докором

* Вперше надруковано в газеті «Літературна Україна» (23 та ЗО червня 1988 p.), 
повністю — в журналі «Сучасність» (1988, №  11).
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йому, ніж прислужитися його славі, бо тоді вона — не більше як 
укорінене зло; що триваліше існування такого державного уст
рою, то він шкідливіший»

Яка ж доля цієї великої традиції сьогодні -  в сучасній радянській 
літературі? Від чого має боронити людину і народ література 
нині? Здавалося б, у державі, яка проголосила своєю метою і 
завданням максимальне забезпечення матеріальних і духовних 
потреб та інтересів людини, всебічну її самореалізацію у функ
ції літератури як «опонента» існуючого стану речей і «адвоката» 
за людину — зникає потреба. Так, власне, й думалося ще в не
давньому минулому. Роль літератури хотіли звести до виражен
ня «офіційного» самопочуття суспільства. Але тепер бачимо, що 
знову набирає сили «захисна» й оздоровча робота літератури. 
Література обороняє людину від нею ж, людиною, створених, 
але очужілих сил; від тиску антигуманних тенденцій і понять; 
прагне дати їй тверду точку опори серед хаосу «негативних емо
цій», морального релятивізму та просто незрозумілих явищ, 
яких не шкодує життя. Вона допомагає зорієнтуватися в супе
речностях нашої дійсності і не тільки знайти здорову соціальну 
та моральну перспективу, а й суб’єктивно-емоційно в ній ут
вердитися.

Реабілітація діалектики
Саме це, мені здається, відбувається в нашому способі мислен

ня — не тільки філософського, а й політичного, громадянсько
го, навіть повсякденного. Звісно, ніхто діалектики не скасову
вав, згадували про неї завжди з повагою. Але від діалектичного 
ходу думки відвикали, великі й дрібні суперечності життя зали
шали анекдотові.

Та, звичайно, якщо всерйоз говорити про суперечності, то про ті 
діалектичні суперечності, які є сутнісними для явищ природно
го і суспільного життя, єдність яких і становить самі ці явища, 
а боротьба яких є джерелом всякого розвитку. Ця діалектична 
суперечливість характеризує і саме людське пізнання.

Усе це багатство суперечно пізнаванної суперечної об’єктивності та 
суб’єктивності і становить грандіозну патетичну картину буття.

На жаль, ця картина у нас збіднювалася, а то й ігнорувалася. Тобто, 
на рівні теоретизуючої схоластики все це визнавалося, як і у 
сфері природничо-наукової думки. Однак у свідомості суспіль
но-політичній, громадянській, художній, практичній, повсяк
денній тощо — затушовувалося.

1 Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7-ми т.— М ., 1957.—Т. 5 .— С. 423.
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Вульгарно політизуючи те, що мало бути сферою філософської 
думки, ми в масовій суспільній свідомості дійшли до того, що 
стали сприймати на суперечності нашої дійсності з погляду 
фальшивого благополуччя, престижності й зручності. їх запере
чували, замовчували.

Криво дивилися на суперечності й конфлікти не лише «доморос
лі», а й на світові, які взагалі од нас не залежали. Навіть сила 
природних катаклізмів кінчалася поблизу кордонів нашої краї
ни, а що вже було говорити про такі речі, як екологічна, мо
ральна та молодіжна кризи і багато інших, не в останню чергу 
пов’язаних із суперечностями розвитку людства як історичної 
спільноти і як біологічного виду.

Парадоксально, що приглушування суперечностей буття, нехіть до 
аналізу їх, втрата смаку до них взагалі відбувалися саме в добу, 
що характеризується небувалим раніше нагромадженням та ін
тенсивністю суперечностей різного рівня, нечуваним наванта
женням на людську свідомість і моральність.

Збіглися в часі — може, не випадково — одразу кілька великих по
трясінь. Згадаймо спочатку про той інтелектуальний струс, який 
принесла наука. Крах класичної фізичної картини світу В. Гей
зенберг, мабуть, не випадково розглядає як поштовх до мораль
ного нігілізму, породженого втратою «інстинктивного відчуття 
правильного і хибного, ілюзорного і реального» Поглиблення 
картини світу викликало відчуття втрати опори. Однак був і 
зворотний зв’язок: суспільна і духовна криза кінця XIX — по
чатку XX ст. вплинула на перегляд фундаментальних наукових 
уявлень! Зокрема, П. Форман у книзі «Веймарська культура, 
причинність і квантова теорія» (1971) стверджує, що «Присмерк 
Європи» О. Шпенглера з його історичним релятивізмом був 
тим каналом, через який індетерміністські настрої проникли в 
кола німецьких фізиків і призвели до ревізії класичного ро
зуміння причинності. Чи не є це одним із доказів інтимного 
зв’язку між усіма рівнями й сторонами практичної і теоретич
ної діяльності людства, неподільності його сукупного колектив
ного «самопочуття»?

А скільки було струсів суспільно-політичних! Війни... Революції... 
Найбільша з них, названа Великою жовтневою соціалістич
ною, змінила карту світу і мала змінити «карту» людської душі. 
Будівництво соціалізму обіцяло втілити найкращі сподівання 
людства, але набрало тяжко спотворених форм і призвело до 
небезпечних розчарувань. Фашизм найгрізнішим чином запе-

1 Гейзенберг В. Шаги за горизонт: Пер. с нем. — М., 1987. — С. 31.
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речив гуманістичні цінності людства, і в протистоянні йому 
людство довело неілюзорність цих цінностей, але водночас, на 
жаль, і свою нездатність тривало об’єднатися навколо солідар
ного розуміння їх, а отже, й неповноту своєї відданості їм. 
Бурхливі події, конфлікти, катаклізми, звершення повоєнного 
світу зробили обличчя планети невпізнанним. Розвиток світо
вої соціалістичної системи, що заповівся перевести людство в 
новий історичний стан, був уражений власними кризами, 
викривленнями, конфліктами!

Сьогодні ми бачимо, що і в нашому суспільстві суперечності — не 
наносне чи підкинене, а сутнісне; що соціалізмові властиві й 
загальні суперечності (між виробництвом і споживанням, ви
робничими силами і виробничими відносинами, базисом і над
будовою, економікою і політикою, індивідом і суспільством, 
зростанням і розвитком, інтенсивністю і екстенсивністю тощо), 
і конкретно-загальні та конкретно-особливі суперечливі відно
сини (між політичною владою і місцевою ініціативою трудівників, 
у сфері праці, національних взаємин тощо, між соціальною рів
ністю і нерівністю, справедливістю і несправедливістю та ін.). 
Звичайно, важливо не тільки констатувати ту чи іншу супереч
ність, а й з’ясувати її провідну сторону, характер і напрям роз
витку та розв’язання.

З іншого ж боку, до цього додаються суперечності світові: між 
політичними системами, соціально-економічними укладами, 
протиборними рухами тощо. Родові людські та глобальні су
перечності, суперечності розвитку цивілізації і породжені нау
ково-технічною революцією (між тенденцією до космічного 
самоутвердження людства і тенденцією до тотального самозни
щення; між небувалим употужненням сукупної сили людства — 
і змізерненням окремої людини; між феноменальним розвит
ком спеціальних здібностей — і втратою повноти й цілісності 
життя та духовності). Людське суспільство з суспільно-історич
ного, культурно-історичного, соціокультурного (етапи розвитку 
чи деградації?) стає соціотехнологічним і просто технологічним. 
Відбуваються деперсоналізація та асоціалізація людини. Ство
рені людиною економіка, техніка, технологія стали над нею, 
диктують їй характер буття, фактично «командують» нею, роз
виваючись самодостатньо і з себе самих виводячи свій раковий 
розріст. Кожен крок уперед з невблаганністю штовхає до на
ступних кроків, і так без кінця, і «зупинитися», утриматися від 
чергового ходу чи стрибка, просто врівноважити рух людство 
неспроможне, хоч би як того хотіло.
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У світлі цієї драматичної діалектичності прогресу сьогодні зовсім 
по-інакшому постають ті давні й недавні перестороги письмен- 
ників-гуманістів, від Руссо починаючи, що раніше їх кваліфіку
вали як «антицивілізаторські» або й навіть «ретроградні». І чи 
не вирішальної ваги набуває дія захисного механізму культури. 
У тому числі й здатність літератури сказати «слово, яке робить 
дію людини вільною» (Л. Виготський). Здатність її опанувати 
громаддя суперечностей нашої доби, нашого буття й опрозори- 
ти його гуманістичною думкою, висвітлити надію, стимулювати 
волю добротворення. При цьому властиве художньому баченню 
цілісне сприйняття світу, в нерозривності всіх наявних у ньому 
тенденцій та сторін, тобто з потенцією глибоко діалектичного 
мислення, відповідає сьогодні докорінній потребі людства 
дістати адекватне знання про себе та про реальність, у якій ви
рішується його доля.

Розширення простору правдомовлення
Обставини не сприяли тому, щоб наша література виробила мову 

аналізу суперечностей свого суспільства і своєї доби, поетику 
їхнього художнього трактування. Замість реальних, сутнісних 
суперечностей їй пропонували для риторичного обігрування 
різні замінники: «конфлікти» між передовим робітником і кон
сервативним інженером або директором підприємства; між 
принциповим парторгом і тим самим консервативним директо
ром; між передовим головою колгоспу і відсталим головою 
сільського райвиконкому (але в жодному разі не секретарем 
райкому партії!) — і т. д. і т. п. Звісно, в житті всього вистачає, 
могли бути й такі «конфлікти», та лише як зовнішня форма, 
поверховий вияв чогось глибиннішого, в що зазирати не реко
мендувалося.

І все-таки література наполегливо «намацувала» реальні суперечності 
та больові точки доби, яку звемо тепер добою «застою», хоч вона 
варта іншої назви, — і вперто підступалася до них з усіх боків. 
Згадаймо останні романи О. Гончара з їхніми роздумами про за
гальний стан світу; «Рубіж», «Позицію», «Обвал» Ю. Мушкетика — 
з «виходом» на деякі соціально-економічні та моральні дисонанси 
суспільства; мотиви соціальної сатири в «Південному комфорті» 
П. Загребельного; духовні та екологічні тривоги в романах В. Сте- 
фака, Б. Сушинського, О. Васильківського, В. Лазарука та інше. 
Відчуття драматизму доби жило в поезії «шістдесятників», а те
пер по-іншому входить у поезію «восьмидесятників» (як, до 
речі, і в незвично-гостру прозу Галини Пагутяк, Любові По
номаренко, коли говорити про це покоління).
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Суперечність між традиційною народною мораллю і сучасною 
кон’юнктурною поведінкою досліджували Григір Тютюнник, 
Б. Харчук, І. Чендей, М. Кравчук, Є. Гуцало. Всупереч офіцій
ній догмі про цілковиту гармонію особистості й суспільства лі
тература досліджувала різні колізії між ними; запереченням її 
були і заглиблення Григора Тютюнника в суверенний народний 
характер, і інтерпретація індивідуалізму у В. Дрозда, і обстою
вання «замкненої» особистості у В. Шевчука — з його тонкою 
психологічною структурою моральних шукань та самоозначен- 
ня молодого героя-інтелігента. Нарешті, В. Тарнавський у не
давній повісті «Нуль»1 по-новому глянув на так звану «рядову» 
людину, не тільки правдиво дослідивши соціальну зумовленість 
її комплексу громадянської неповноцінності, а й по суті впритул 
наблизившись до однієї з найприкріших і найтяжчих за наслід
ками суперечностей «доби застою», а власне «соціалізму з дефі
цитом демократії» — суперечності між формальною, юридич
ною повноправністю рядової людини і її реальною безправніс
тю внаслідок відсутності, нерозробленості механізму здійснення 
цих прав. Суміжне з цим і теж дуже характерне для доби застою 
і фальшивого благополуччя явище показав А. Дімаров у ранішій 
повісті «Колектив і Колядко»: лжеколективізм, перетворення 
колективу на свою протилежність, використання бюрократією 
колективістської структури нашого суспільства для боротьби з 
неконформованою особистістю, для придушення всякого про
тесту.

Мабуть, не випадково багатьох письменників нині цікавить фено
мен соціального і морального фальшу людини — з числа наших 
сучасників. Суспільні деформації останніх десятиліть особливо 
сприяли тому, що невідповідність між видимістю й сутністю 
стала не тільки звичною, а й мало не нормативною. Сьогодні, 
коли суспільство усвідомлює згубність такої невідповідності та 
всякої омани й самоомани, література також бере участь у цьо
му демаскуванні, шукає своїх шляхів соціальної і моральної 
«рентгеноскопії» певних життєвих явищ, характерних людських 
типів та взаємозалежностей між ними. Тут немає можливості 
конкретно розглядати ті чи інші твори, дотичні до цієї теми. 
Скажу тільки, що здебільшого це поки що справді тільки дотор
ки до теми, а не таке її розроблення, завдяки якому відповідні 
явища асоціювалися б у нашій свідомості з літературними сю
жетами й образами. Так само, звертаючись до з’ясування при
чин деморалізації значної частини населення, обмежуємося
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переважно вузькими рамками розмови про втрату традицій, не
доліки виховання молоді тощо; менше досліджено вплив виявів 
суспільного фальшу, механізму пригнічення громадянської ак
тивності і громадянського самопочування, різного роду приму
сових і непродуманих форм перетворення господарської діяль
ності, зміни характеру праці (історично мораль витворилася в 
праці, коли ж знеособлюється або марною, безглуздою стає 
праця — марним, безглуздим робиться і людське існування, 
з усіма грізними наслідками в моралі). Зате, треба віддати їй на
лежне, література вже чимало розповіла нам про те, як вплину
ли на моральне самопочуття особистості й народу розрив тра
диційних зв’язків із землею і оскудіння «природопочування», 
спотвореність стосунку до природи, почасти — й очужіння мо
лодших поколінь до старших (хоча глибинні соціально-пси
хологічні причини цього очужіння поки що лише «намацують», 
а не аналітично висвітлюють).

На новий рівень осмислення драматичних суперечностей нашого 
життя і нашої доби виводить українську літературу тема Чор
нобиля. Поеми С. Йовенко «Вибух», Б. Олійника «Сім», І. Дра
ча «Чорнобильська мадонна», JI. Томи «Атомна хата», повість 
Ю. Щербака «Чорнобиль», роман В. Яворівського «Марія з по
лином у кінці століття» перейняті усвідомленням необхідності 
для суспільства знати правду про самого себе і підпорядковува
ти всі ланки життя основоположним принципам людської мо
ралі. Розробка чорнобильської теми стає в українській літера
турі одним із важливих плацдармів боротьби за повноту прав- 
домовлення, за соціальну аналітичність, інтелектуальну чесність, 
за оновлення суспільної свідомості та практики, за мужнє ро
зуміння нашої важкої, суперечливої, апокаліптичної доби.

Драматичної морально-філософської напруги починає набирати 
екологічна проблематика. Нещодавно один видатний російсь
кий письменник у публіцистичній статті, описавши подвиги 
людини у добиванні залишків природи, зазначив, що терпінню 
земної матерії може настати край, і вона скине людину зі свого 
тіла, як надокучливу вошу. Надокучлива воша на тілі приро
ди — чи це фінал усіх отих багатотисячолітніх гімнів людині як 
вінцю творіння? Мабуть, усе-таки — ні. Але вже сама можли
вість такого означення є мовистою. Раніше так ніхто б не нава
жився сказати (принаймні з письменників-гуманістів), та й по
треби в цьому не було.

Механізована й автоматизована людина стала нещадним ворогом, 
катом природи і особливо всього живого. Природа стає ворогом 
людини. Захищаючись, вона мстить. Мстить не тільки катакліз-
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мами, які почастішали. І не тільки такими порівняно локальни
ми явищами, як сольові бурі в Приараллі чи радіоактивний «за
пас» лісів північної Київщини. Мстить просто своєю докорінно 
зміненою істотою. Вода, в якій народилося життя, несе тепер 
небезпеку життю і самій людині — сьогодні не можна без ризи
ку пити воду з лісової річки, купатися в незнайомій водоймі. 
Земля-годувальниця завдяки хімдобривам годує отруйною кар
топлею, нітратною редискою, буряками. Весняний, літній дощ, 
який споконвіку був однією з найбільших радостей людини і 
формував її емоційно-естетичну структуру, тепер обертається 
кислотною, а то й радіаційною бідою. Тисячоліттями з дощо
вою водою було пов’язане уявлення про найчистіше й найздо- 
ровіше, скільки пісень про це є і фольклорних образів, а нині 
треба її стерегтися. А в Австралії, як пишуть газети, вже небез
печно засмагати на сонці — через руйнування озонового щита 
над Антарктидою.

Психологічно нас поки що рятує від тиску гнітючих емоцій добра 
рутинність людської душі. І ми й досі сприймаємо Місяць та
ким, як і незліченні покоління до нас, не задумуючись над тим, 
що він уже втратив свою незайманість, а в недалекому майбут
ньому може перетворитися або на космічний Кривбас, або на 
велетенське звалище відходів космічної індустрії. Карпати дав
но тяжко хворі, а для нас вони залишаються традиційно пісен
ними. Мабуть, це й добре — не від усяких ілюзій треба поспі
шати звільнятися.

Але поволі витворюється нове сприйняття — і воно приходить у су
перечність зі старою поетикою. Вже сьогодні ідилічні картини 
природи у творах класиків викликають і ностальгію, і заздрість, 
і гіркоту, і сарказм. Поступово, мабуть, буде зруйновано старі 
емоційні стереотипи і стару поетику сприймання природи. 
Вони вже руйнуються, хоч, зрозуміло, і не так швидко, як руй
нується сама природа.

З цього погляду прикметним є вірш Дмитра Павличка «Дощ» '. 
Контраст дитячих вражень, розмаїтих картин щастя, якого да
вав дощ дитині, і нинішніх страхів (дощ «наливсь отрутою... 
несе кислотну смерть, і стронцій, і плутоній, — Не по забаву 
йде, а по моє життя. І я дітей не випускаю з дому...») — стає 
образом нової, ірраціональної реальності людського існування 
на планеті. «Хто кого?» — так стоїть питання про відносини 
людини і природи у вірші Миколи Петренка, надрукованому у 
«Вітчизні» (1988, № 3).

1 Жонтепь. — 1988. — №  2.
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Поки що це — раціоналістично-публіцистичне осмислення нових 
реалій, безвиході технологічно-господарського поступу люд
ства, кризи природоповодження. Однак поступово воно змі
нюватиме саму поетику природовідчування, — бо змінюватиме 
саму психоемоційну структуру людини. Наслідки такого пере
родження передбачити важко. Всі ми, звісно, покладаємо надії 
на те, що людство зупиниться, одумається, але багато що свід
чить і проти цієї надії.

Однією з тяжких суперечностей нашої духовної історії була супереч
ність між тим моральним потенціалом, що його нагромадила 
людина як родова істота, між загальнолюдськими моральними 
нормами, народно-національними моральними традиціями з 
одного боку, і моральним релятивізмом, що народові нав’язу
вався, підпорядкуванням моралі політичній кон’юнктурі, по
точним господарським завданням і адміністративним кампа
ніям, з іншого. Споконвічну людську мораль, хоч і мінливу та 
багатолику в різні епохи і в різних народів, а проте стійку в праг
ненні розрізняти добро і зло, правду й неправду, жорстокість і 
милосердя, хотіли замінити механічною здатністю бездумно ви
конувати будь-які накази політичного центру (згадаймо відомі 
слова Е. Багрицького, які солідарно цитував О. Сурков на 
І Всесоюзному з’їзді письменників: «Если время требует от пи
сателя: солги — солги, если требует: убей — убей»), освячували 
цю механічну здатність, злочинну слухняність як найвищий ре
зультат людського духовного розвитку і досягли в цьому чима
лих успіхів.

Це, до слова, був один із виявів того, що можна було б назвати 
хронопровінціалізмом — часовим провінціалізмом нашого мис
лення. Що я маю на увазі? Ми забули про такі реальності, як 
історія, вічність, минущість, діалектика. Тобто, не забули, а спо
творили їх, перетворили на їхню протилежність. Думали, що те, 
що діється в нас — це закон для всього людства. Що Сталін 
і сталінський режим — безсмертні. І що те, що маємо сьогодні 
(тоді, тобто) — це вже на всі часи, назавжди. І ніколи й нікуди 
від цього вже не дітися — ні людині, ні людству, ні планеті, ні 
космосу. А якщо так, то тільки цією міркою і можна судити і 
себе, і все суще. Мені видається, що саме в цьому, а не в чомусь 
іншому, полягає основна психологічна передумова і масового 
психозу сталінщини, і того, чому ламалося так багато людей, 
навіть тих, які пройшли царські тюрми й каторгу (щоправда, не 
тільки моральна мука, а й фізичні знущання були неспівмірні). 
Мало хто був такий ясний духом і великий мислію, як Вер- 
надський або Довженко, щоб зрозуміти скороминущість і жа-
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люгідність сталінського кривавого безсмертя перед лицем віч
ності і вічного життя.

Поволі ми очищаємося від оцього дурману примусово-щепленої, 
сурогатної, хімтаблеточної моралі, від мислення категоріями свого 
географічного і часового загумінку, — вертаємося до мислення за
гальнолюдськими категоріями і до утвердження абсолюту загально
людських норм моралі, пріоритету загальнолюдських цінностей і 
моральних норм над класовими інтересами. Треба підкреслити: 
над класовими інтересами, навіть над справжніми класовими ін
тересами. А скільки і як під «класові інтереси» підставлялися 
кон’юнктурні інтереси, скажімо, сталінської групи, політичних 
інтриганів та різного рангу начальників, які крутили тими «кла
совими інтересами» як циган сонцем, встановлювали свої ві
домчі норми моралі та критерії істини,— а часом і досі і крутять, 
і встановлюють! Як тільки їм щось не подобається, як тільки їм 
треба чогось свого найпростішим способом досягти, когось 
шантажнути, особливо в національному питанні, так вони за 
«класовий принцип» хапаються, як унтер аракчеєвських часів 
за вимочені в солоній ропі різки. І так уже скомпрометували, 
так сфальшували цей «класовий принцип», що реабілітація 
його, очищення від теоретичних і практичних зловживань, гли
бока наукова розробка його змісту і способів застосування стає, 
мабуть, одним із найважливіших завдань суспільствознавчої 
думки. Певна річ, поки є класи, є й класові інтереси, є й кла
совий підхід, принцип, але вони співвідносні з творенням за
гальнолюдських цінностей і не повинні бути зброєю боротьби з 
мораллю, правдою, істиною.

Те саме — і з питанням про націоналізм. Фактично у нас під «на
ціоналізмом» кожен розумів, що хотів, а діяльне начальство з 
превеликою ефективністю використало пугало «націоналізму» 
для винищення національної інтелігенції (в точній аналогії до 
того, як використовувалася і сталінська «теорія» загострення 
класової боротьби), а в менш криваві часи — для безпардонно
го залякування і приборкування всіх, хто висловлював тривогу 
про стан національної культури та долю рідної мови. Мабуть, 
на часі справді наукове навчення питання про націоналізм. 
А для початку годилося б дати бодай більш або менш точне 
«робоче» визначення самого поняття стосовно нашої дійсності. 
І, до речі, згадати забуте — неспроста, зручно і надійно забу
те — ленінське застереження, висловлене в грудні 1922 року, 
про те, що «нікуди не годиться абстрактна постановка питання 
про націоналізм взагалі», що «потрібно відрізняти націоналізм 
нації гноблячої і націоналізм нації пригнобленої, націоналізм
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великої нації і націоналізм нації маленької», що «щодо другого 
націоналізму майже завжди в історичній практиці ми, націона
ли великої нації, виявляємось винними в безлічі насильства, і 
навіть більше того — непомітно для себе — чинимо безліч на
сильств і образ...».

Процес морального відродження відбувається сьогодні в російській 
літературі. Далеко не з такою ще силою, але виразно й обнадій
ливо пробивається він і в літературі українській. Один із його 
аспектів — розрахунок із тими уявленнями, що пригнічували 
совість і мораль суспільства протягом кількох десятиліть.

Як на один із багатьох прикладів хотів би звернути увагу на два 
вірші Миколи Петренка — «Дозор на пшеничному полі» та 
«Колоски. Спогад голодного року» *. В них — мулька дрібка 
біографії цілого покоління, яке щиро і самопосвятно намагало
ся розіп’яти свою людську совість на дибі вождевих циркулярів, 
але совість пручалася, оживала і перемагала. Різні варіанти 
«спокути» стають в усій багатонаціональній радянській літера
турі однією з найбільш емоційно і морально наснажених форм 
розрахунку з минулим. Але не менш характерний і інший ас
пект цієї теми — так би мовити, ухиляння від спокути, ухилян
ня від розрахунку: його також маємо і в особистих масштабах, 
і в масштабах усього суспільства, що, зокрема, було пов’язане і 
з брежнєвською ревізією рішень XX та XXII з’їздів КПРС. З цьо
го погляду цікаві дві нові повісті А. Дімарова — «Попіл Клааса»2 
та «Боги на продаж» 3. Вони показують, як отруювало атмосфе
ру суспільства та відбивалося на долях людей замовчування, 
виправдання або небажання пояснити злочини сталінських 
часів. Під пером Феодосія Рогового (роман «Поруки для бать
ка» 4) тема репресій 30-х років переростає у своєрідну поетичну 
філософію пам’яті — болючої пам’яті народу, пам’яті націо
нальної. Суспільство повинно подолати тяжку суперечність між 
соціалістичним ідеалом та його спотворенням — такий пафос 
роману В. Кисельова «Два названия» 5.

Колись Бертольд Брехт у романі «Справи добродія Юлія Цезаря» 
зауважив, що найбільше пісень про свободу і солодких вишука
них бесід лунає в часи найбільшого рабства. Глибину цього 
афоризму можемо оцінити ми, згадавши, скільки таких пісень 
лунало в самісінький апогей сталінських репресій, ознаменова-

1 Вітчизна. — 1988. — №  3.
2 Київ. -  1987. -  №  6.
3 Прапор. — 1987. — №  8.
4 Вітчизна. — 1987. — №  7, 8.
5 Радуга. — 1988. — №  2, 3.
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н и й  і найдемократичнішою у світі конституцією. Приблизно 
одночасно — в історичних вимірах — народилися і «Реквием» 
Анни Ахматової, і «Я другой такой страны не знаю, Где так 
вольно дышит человек» Васілія Лєбєдєва-Кумача. Звісно, не 
порівняти міри пережитості й духовної цінності обох речей. 
Однак, на мою думку, глибоко помилково було б вважати другу 
з них плодом лицемірства. Це було б надто просте пояснення, 
запізніле зняття справжніх трагічних суперечностей доби. Пісню 
співала вся по-сталінському щаслива країна, і вона виражала на
стрій майже всієї тієї частини суспільства, яка ще не потрапила 
до концтаборів. Почитаймо газети середини і кінця 30-х років. 
На першій сторінці фотографії з ентузіастичними натовпами, які 
вітають челюскінців, папановців, черговий рекорд стахановців, 
черговий небувалий переліт сталінських соколів. На останній — 
набрано дрібненьким шрифтом лаконічні повідомлення про те, 
що військова колегія Верховного суду СРСР ухвалила смертний 
вирок черговій групі найлютіших ворогів народу та найогидні- 
ших виродків людства, і що вирок уже виконано на радість усім 
трудящим. А тепер подумаймо: який був зв’язок між матеріала
ми перших і четвертих сторінок газет? Чи випадкова одночасна 
поява їх, чи не було тут найтоншої режисури? Чи не знадоби
лися ці охоплені екстазом натовпи і для того, зокрема, щоб, 
показавши щонайбільшу успішність і всепереможність політич
ної лінії сталінського керівництва, тим самим підтвердити його 
право і навіть прямий обов’язок, не вагаючись, знищувати «ти
фозних вошей»? Якби сталінська гвардія діяла тільки терором і 
страхом, вона нічого не досягла б. Терор і страх узагалі в «чис
тому вигляді», «самотужки» ніколи історичним фактором не 
були і не будуть, а тільки в поєднанні з «великою ідеєю». Сталін 
(нині ми всі, говорячи про нього, добре розуміємо, що річ да
леко не тільки в ньому, але все-таки саме в його імені сконцен
трувалося для нас те, про що ми в таких випадках ведемо мову) 
був великим політиком, що, як ніхто, поєднав геній і злодій
ство, і він зумів максимально використати для своєї мети бага
то що, а насамперед соціальну енергію мільйонів у всіх сферах 
життя. У тому числі й творчу енергію переважної більшості 
мистецької інтелігенції.

Тут вимальовується ще один трагічний парадокс. Про найжор- 
стокішого деспота і злочинця було сказано найбільше за всю 
історію людства натхненних слів любові та вдячності; ніколи ні 
про кого не було і не буде вже створено стільки прекрасних 
віршів, пісень, романів, вистав, кінофільмів. Неправда, що все 
це халтура. Знов-таки — надто просте пояснення, не пояснення,
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а втеча від нього. Серед цих творів було чимало справді мистець
ких. Особливо пісень. Глупо думати, що все це нещиро. Багато 
було щирого, йшло від душі. Інша річ — до якого стану дійшла 
тут душа.

Роль літератури і мистецтва у створенні культу Сталіна та впливі 
цього культу на народ є величезною і ще мала б стати предметом 
спеціального дослідження. Яке б то могло бути сумно-захопли
ве і повчальне, очисне дослідження! Не забуваймо ж і того, що 
до цього священнодійства були причетні багато і з найбільших 
талантів прогресивної літератури світу — від Барбюса до Фейхт
вангера.

Сьогодні література і мистецтво — хоч і силами здебільшого вже 
інших людей — немовби спокутують свою історичну вину, 
викриваючи злочини Сталіна, його культ, його особу, допома
гаючи людям зрозуміти масштаби заподіяної ним шкоди, при
чини утвердження його деспотизму. Чи зможуть вони тут пра
цювати так успішно і зробити так багато, як свого часу в наса
дженні «культу»? Найгірше було б, якби це мало характер 
кампанії чи моди. Спекуляція на темі тут просто злочинна. 
Навіть для того, щоб просто вилити свою запізнілу ненависть 
до тирана,— не варто чіпати цієї тяжкої теми. Виправданим 
звертання до неї є тільки в одному випадку — якщо письмен
ник, митець хоче розвивати в народі поняття про демократизм, 
суверенну громадянську поведінку, політичну свободу і має для 
цього достатньо ідей, спостережень, художньої енергії. Саме та
кий аспект розробки теми підказує і глибока антимонархічна 
традиція нашої літератури — від Шевченка до Павличкового 
«Коли умер кривавий Торквемада...» (до слова, цей мужній вірш 
надруковано єдиний раз — у збірці «Правда кличе» 1958 року, — 
чи не час би його передрукувати?).

Утім, була в нашій літературі й інша традиція, про неї теж треба 
говорити, тим більше, що вона й досі нас обтяжує... Це тради
ція специфічного «малоросского» вірнопідданства, сервілізму й 
охранительства, традиція індивідуальних і колективних поетич
них та прозових «адресів» улюбленим монархам, яка розквітла 
ще в першій половині XIX століття і виявилася напрочуд живу
чою, традиція пильного вишукування і неухильного викорінен
ня всілякої «крамоли». І чи не вона, здавалося б, розвіяна на 
порох революцією, несподівано і своєрідно озвалася в деяких 
явищах літературного життя 30-х та наступних років?

Ми стоїмо перед потребою нової концепції літературної історії 20— 
30—40-х років. Ця проблема має два аспекти, кожен по-своєму 
драматичний. Перший — повернення до літератури того, що

| 0 0



СТАТТІ І бон О зю ба \ о IIPUHUUi

ооповіаі " Д І

було конфісковане: відродження «розстріляного відродженн'я». 
Другий — санітарне обстеження гангренозних зон, що виникли 
на місцях масового політико-ідеологічного отруювання, цих ра
кових пухлин, що були узаконені як начебто нормальна ткани
на літературного процесу і навіть підживлювалися й благослов
лялися як його найцінніша ділянка.

Перший аспект справи ми більш-менш усвідомлюємо. Дещо вже 
робиться: знаємо журнальні і газетні публікації, вдячні М. Жу- 
линському, В. Яременку, В. Шевчуку, М. Ільницькому, Ф. По- 
гребеннику та багатьом іншим за їхню публікаторську й дослід
ницько-популяризаторську працю. Однак це тільки початок. 
Потрібні фундаментальні й системні видання. А з ними не пос
пішають. Програма, яку підготували Спілка письменників 
України та Інститут літератури АН УРСР, поки що, здається, 
повисає в повітрі. Немає впевненості, що її буде здійснено в 
стислі строки і в більш-менш повному обсязі, що, зокрема, до
стойно буде представлено таких авторів, як В. Винниченко і 
М. Хвильовий, В. Підмогильний і М. Івченко та ряд інших. Чи 
не вгасає реальний інтерес до цієї справи? Чи не заспокоює нас 
те, що з’явилися імена, тоді як потрібні твори, твори і твори, 
книжки, книжки і книжки? Добре, що з’являються статті, на
риси, розвідки про декого із повернених народові письменни
ків або тих, чиє повернення обіцяно. Проте які б доречні були 
нині узагальнювальні праці, що показали б і осмислили і мас
штаби втрат у плані не лише статистичному, а й творчому, ідей
но-художньому, і духовне багатство того, що повертається або 
мало б повернутися, і — головне — те, як воно вписується в 
сьогочасний культурний процес, яке місце може посісти в на
ших духовних та ідейних шуканнях, як може поглибити наше 
розуміння суспільства, в яких своїх потребах і запитах може 
звернутися до нього масовий читач? Одне слово, треба прочи
тати ту епоху духовними очима нашої, нинішньої епохи, а це таки 
не просто різні часи, а різні епохи в житті людства і нашого 
суспільства.

Отут ми мусимо перейти і до другого аспекту справи, про який зга
дувалося. На жаль наш і на горе наше в тій епосі -  і в 20-ті роки, 
а не тільки 30-ті та 40-ві — в історії нашої літератури поряд із 
сторінками прекрасними, натхненними, освітленими благород
ством і висотою людського духу, сторінками, серед яких багато 
видертих, пожмаканих рукою ката і заллятих кров’ю, поряд із 
ними є сторінки хоч і акуратно збережені, дбайливо відглянцьо- 
нлні, але не радісні для сьогоднішнього читача. Сторінки, писа
ні лакейською, рабською рукою або рукою трагічно обдурених,
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трагічно дезорієнтованих людей, які свідомо писали неправду, 
переконавши себе, що за тих умов це була єдина можливість 
дожити до кращих часів і припустима плата за те, щоб усе-таки 
робити і щось добре. Важко нам судити про мотиви тих людей, 
хто зна, чи маємо право їх осуджувати, чи самі кращі. Але му
симо сказати, що значну частину літературної продукції 30-х та 
пізніших часів сьогодні неможливо читати. Надто тяжке це 
випробування для елементарного морального почуття людсько
го. Численні прозові та поетичні твори про індустріалізацію, в 
тому числі і заслужено шанованих авторів, побудовано на геть 
фальшивих, вигаданих конфліктах, за якими сталінська пропа
ганда намагалася приховати справжні проблеми, спотворити 
уявлення про життя, містифікувати реальність, виховати люди
ну, якій заклики й гасла замінили б (і замінювали!) думку й 
совість. Ці твори буквально нашпиговані інженерами-шкідни- 
ками, диверсантами, шпигунами. Знищити їх -  і всі проблеми 
знято, настане рай земний. А романи, повісті, п’єси про колек
тивізацію! Мало які з них дають хоч приблизне уявлення про 
те, що діялося насправді, про що думав і як жив народ. А де
які — це просто наче якийсь незбагненний хмільний бенкет на 
святковому помості, під яким — кістки мільйонів жертв голоду 
1933 року. Тут — і питання про куркульство. Я не згоден з тими, 
хто сьогодні ладен піддати сумніву існування куркульства в ук
раїнському чи російському селі взагалі. Тут я більше вірю не 
цим голосам, а класикам української та російської літератури. 
Вірю Коцюбинському, Тесленкові, Головкові. Однак література 
30-х і почасти пізніших часів не так досліджувала соціально- 
психологічну природу куркуля, як ілюструвала гарячкові агітки; 
межі куркульства було довільно розширено (власне, куркулем 
могли оголосити й оголошували всякого доброго господаря), 
силу його опору перебільшено, а класова ненависть проти ньо
го і класове придушення набирали характеру людиноненавис
ництва і кровожерності, які значна частина літератури намага
лася видати за соціальну справедливість і новий гуманізм. 
«Боротьба» з куркульством стала боротьбою з селянством, і лі
тература (за окремими винятками) її благословляла.

Окремо можна було б говорити про зображення інтелігенції. Над її 
образом тяжів комплекс соціальної неповноцінності. Інтелігент 
був якщо не прихованим шкідником-«промпартійцем», то бур
жуазним гнилюком або, в кращому разі, безплідним мрійни
ком, якого треба було довго й терпляче перековувати на проле
тарському ковадлі. А якщо це був інтелігент з українським на
ціональним самоусвідомленням, то майже напевне можна було
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сказати, що він виявиться націонал-фашистом. Я к  спотворювт 
ли ці схеми картину історичних доль інтелігенції взагалі і націо
нальної особливо, проблему формування соціалістичної інтелі
генції, завдання опанування культурної спадщини і тих знань, 
які виробило людство! Багато творів дихали пафосом запере
чення минулої культури, відкидання традицій, зарозуміло-хлоп
чачого перекроювання історії. Вистачало й віршів, у яких ви
словлювалася всенародна й особиста радість з приводу руйну
вання чергового реакційно-культового пам’ятника або знищення 
чергової групи змовників і ворогів народу, особливо з числа 
самих письменників та діячів культури! Вистачало й індиві
дуальних та колективних листів, що таврували ганьбою, пре
зирством і вимагали найсуворішої та найсправедливішої кари 
для щойно заарештованих і викритих учорашніх друзів, побра
тимів і колег по літературі!

Усе це — невитравні факти літератури, історії, духовної біографії. 
А отже, і частина нашого нинішнього духовного буття, нас са
мих. Це теж наша спадщина. Але та, від якої треба звільнитися, 
щоб вона не отруювала нас далі. Отже, не можна вдавати, що її 
немає. Не можна й знову видирати сторінки, заклеювати абза
ци, виправляти ті й ті речення в цій спадщині, бо це буде при
множення неправди і додавання нового, власного зла до старо
го. Мабуть, усе, що було, повинно бути збережене і як недотор
канність історії, і як страшна наука нам і нащадкам нашим. Усе 
це треба знати і треба аналізувати, знаходити йому пояснен
ня — не виправдовуючи, але й не обмежуючись моральними 
реакціями, які взагалі мають сенс лише тоді, коли й тебе само
го до чогось зобов’язують.

Іншими словами, потрібна нова наукова історія літератури цього 
періоду. Не підправлена, підредагована, зі зміненими наголоса
ми стара, а нова. З новою концепцією, що увібрала б у себе і 
сучасне розуміння того етапу нашої історії, і всю своєрідність 
конкретної розстановки національних літературних сил. Багато 
що буде оцінено зовсім не так, як досі. Щось постане в не
сподіваному світлі. Мабуть, чимало явищ доведеться вивести за 
межі літератури через їхню нелітературну природу або залиши
ти в історії літератури лише з негативним знаком як те, що 
перетворювало літературу на антилітературу. Якимось раніше 
ігнорованим або несправедливо третируваним творам буде по
вернуто їхнє справжнє значення. Та переважна більшість явищ 
просто потребуватиме спокійної об’єктивної переоцінки згідно 
з нинішніми нашими знаннями про ту добу, але і зі справедливим
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урахуванням того, що сама доба знала і думала про себе та в 
якій атмосфері жив і творив письменник.

Отже, потрібна принципово нова історія української літератури ра
дянської доби. А поки вона буде створюватися, добре діло зро
били б і ті літературознавці, критики, письменники, публіцис
ти, які спробували б дати свої суб’єктивні версії, якісь альтер
нативні підходи до окремих періодів та окремих сторін нашого 
літературного минулого.

І ще одне здається важливим. Треба спробувати проникнути у світо
гляд, психологію, моральне самопочуття письменника 20—30-х ро
ків. Точніше, різних типів письменників, з різними долями, 
їм випав труд утвердження нової української літератури. Вони 
виразили величезну революційну енергію збуреного українсь
кого народу. Але їм же випали такі випробування й переванта
ження, вони опинялися перед такими контрастами, їх ставили 
перед таким тяжким, трагічним вибором, що, мабуть, жодне 
літературне покоління ніде в світі не працювало в такій супере
чливій і жорстокій за всієї своєї екзальтованості атмосфері маг
нітних бур і перепадів тиску, в шалених завихреннях ентузіазму 
й ідейного максималізму, крутих політичних поворотів, які тре
ба було сприймати як одкровення самої історії, розчарувань і 
сумнівів, які треба було в собі заглушувати, брутального приму
су, який треба було перетворювати на святу віру... Ми повинні 
їх зрозуміти. Нашому поколінню це зробити легше, бо ми бага
то чого дістали від них у спадок. Наступним поколінням зро
зуміти їх буде важче. Художні твори, які від них лишилися, не 
в усьому допоможуть, а документів інтимного порядку майже 
не лишилося.

Отже, мова зовсім не про те, щоб перекреслити цілий історичний 
період у розвитку літератури. Зовсім ні. Йдеться про те, щоб, 
по-перше, очистити літературу від ремісницьких підробок і 
нехудожніх текстів, за якими штучно закріплювалося невласти
ве їм значення; по-друге, проаналізувати спотворливу дію на 
літературний процес того, що можна було б назвати політич
ним насильством над літературою; по-третє, і крізь ці спотво
рення побачити боріння духу правди і морального здоров’я, 
показати, як і за цих умов якійсь частині письменників вдалося 
підтримувати вічний, хоч і нерівний вогонь слова; по-четверте, 
зважити, як історичний час змінив співвідношення між ба
гатьма літературними явищами і водночас підтвердив істинні 
цінності.

Ю4
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Такий глибокий і чесний підхід до історії літератури, мабуть, доіто- 
міг би зміцнити і позиції актуальної літературної критики, ста
тус якої нині є досить проблематичним.

Провінціалізм: вина чи біда?
Сьогодні у нас, в Україні, неможлива до кінця послідовна і при

нципова літературна критика, та критика, яка з любові до своєї 
літератури може доходити до її заперечення — в її нинішньому 
стані. Така критика не є єдино потрібного, може, вона не є і 
найпотрібнішою, але вона повинна бути можливою, і саме її 
можливість завжди була і завжди буде ознакою духовного здо
ров’я будь-якої національної літератури, запорукою і провіщен
ням її подальшого розвитку. Цікаво, що нинішнє велике відро
дження і значні успіхи російської прози принесли з собою і ви
щий тон заперечення в критиці: нова якість породжує нову міру 
і нові вимоги. Пошлюся хоч б на статтю Г. Куніцина «О русском 
национальном романе — через призму судеб страны» де ствер
джується, що російський радянський роман, по-перше, не від
бив історії країни, по-друге, з естетичного погляду є явищем 
низхідним порівняно з класичним,— отже, він ще взагалі не 
відбувся. Я особисто як сторонній читач не згоден з багатьма 
моментами цієї статті. Тим більше уявляю, скільки підстав не 
погоджуватися мають самі російські літератори, надто ж «висо
копоставлені» прозаїки. Але все спокійно. Не було ані екстре
ного засідання секретаріату Спілки письменників РРФСР, ані 
багатозначних реплік на засіданні парткому Московської орга
нізації Спілки, ані кадрових змін у редакції.

У нас таке неможливе. З причин як об’єктивних, так і суб’єк
тивних,— а втім, вони переплетені до нерозрізнення. По-пер
ше, у нас багато людей, які вважають, що оскільки вони є в цій 
літературі, то підстав для невдоволення нею бути не повинно. 
По-друге, ми, може, не так багато і чекаємо від своєї літерату
ри, щоб бути нею невдоволеними. Що ж, із цим якось можна 
було б дати собі раду. Однак є інша причина, дуже серйозна і 
драматична, в якій відбивається вся ненормальність становища 
нашої літератури. В нас отаке — очисне й оздоровче для ін
ших — заперечення нинішнього стану літератури в ім’я її бажа
ного розвитку об’єктивно неможливе тому, що не працювало б 
на її виживання. Коли під постійним питанням, як під дамок- 
ловим мечем, є саме існування нації, мови, національної лі
тератури, тоді надмірні закиди їй набувають іншого значення.

1 Литературная Россия. — 1988. — 26 февраля.
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Вони можуть живити отой міщанський антиукраїнський нігі
лізм, що як ракова пухлина душить нашу національну культуру. 
Цього, на жаль, не враховують деякі максималістськи налашто
вані читачі, та й деякі захмелені особистими порахунками з ук
раїнською літературою письменники й критики. Тут — одна з 
причин тих дивних і безплідних сварок, які час від часу раптом 
спалахують на, здавалося б, порожньому місці.

Одна розмова із здоровим, інша — із хворим. Проте і хворому тре
ба казати правду, тільки не в тій формі, що здоровому. І хворий 
здатен сам про себе висновувати об’єктивно, особливо якщо 
він мужній. А наша література мужня навіть у тимчасовій не
дузі.

Не дай мені, Боже, виступати в ролі діагностика чи, тим більше, 
лікаря. Гадаю, читачі не запідозрять мене в таких амбіціях. 
Я просто думаю, що всі ми, складаючи літературну громад
ськість і громадськість читацьку, всі, хто пов’язує свої націо
нальні надії з української літературою, маємо право і повинні 
уважно, доброзичливо і справедливо обговорювати симптоми 
хвороби сучасної української літератури й ті історичні умови, 
що цю хворобу зумовили.

Пропоную гуртом обдумати одну біду, на яку часто нарікаємо в 
кулуарних розмовах і про яку боїмося або соромимося сказати 
вголос. Маю на увазі наш духовний, культурний провінціалізм. 
Говорити про нього публічно — означає викликати на себе мо
гутній відплатний вогонь реактивної артилерії резерву Верхов
ного головнокомандування. Навіть, я б сказав, двох Верховних 
головнокомандувань: літературного, бо там чимало людей, ос
новою самопочуття яких є впевненість, що їхня приявність у 
літературі виключає будь-яке неблагополуччя, і які всяке слово 
про літературу беруть на власний рахунок; і партійного та бю
рократично-адміністративного начальства, яке, незалежно від 
того, любить воно чи ні українську літературу, все-таки теж не 
може визнати в ній неблагополуччя. Оскільки це кинуло б тінь 
на його діяльність у відведеній йому парафії.

Тому трохи уточню свою думку. Звісно, і в літературі, і в усіх сфе
рах нашої культури і сьогодні є творці далеко не провінційного 
масштабу, навіть творці рівня європейського. Але погодьмося, 
що це прориви «авангардистів», а не широкий фронт літерату
ри, духовності. І як багато додаткових зусиль доводиться докла
дати, щоб вириватися на той рівень і на ньому утримуватися! 
Які були б результати, коли б оту свою «понадпланову» енергію 
їм не доводилося витрачати на подолання гравітації провін-
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ціалізму, а віддавати вільному духовному злетові, духовному при
скоренню поза отією гравітацією провінціалізму.

Ніяким благородним чи неблагородним обуренням не перекресли
ти того факту, що всі ми зазнаємо тиску факторів і обставин, 
які мають тенденцію робити нас духовними провінціалами, 
і вся наша культура зазнає тиску тих самих обставин.

Спробуємо назвати деякі з них — тільки назвати: предметом до
слідження вони мали б стати для соціологів, політологів, куль
турологів.

Насамперед, це бюрократичний централізм, який до неймовірності 
гіпертрофував нормальну провідну роль політичного центру, 
який і у сфері культури призвів до занепаду периферійних вог
нищ культури, до своєрідної «табелі про ранги», що є спотво
ренням, пародією на природну градацію величин. Київ — про
вінція щодо Москви, Харків і Полтава — провінції щодо Києва, 
Лубни — провінція щодо Полтави і т. д. Культурний статус і 
престиж урівнявся з політико-адміністративним і об’єктивно 
став ним зумовлюватися, що й притаманно саме для бюрокра- 
тично-централізованого суспільства. Політичні та суспільство
знавчі ідеї народжуються в Москві і йдуть з Москви, навіть якщо 
стосуються вони життя республік; приходять з більшим чи мен
шим запізненням. (Я тут не кажу про те, неминуче чи не неми
нуче, я тільки констатую факт, який не може не впливати на 
наше громадянське й інтелектуальне самопочуття, на ступінь 
нашої активності й участі у формуванні нових суспільно-полі
тичних та інтелектуальних «розв’язок».) Той самий шлях повто
рюють — часом із ще більшим запізненням — ідеї економічно- 
господарські, соціально-культурні, естетичні тощо.

Це стосується не тільки ідей, а й просто постановки якихось проблем 
загальносоюзного значення... Треба, щоб спочатку в Москві «ре
абілітували» Володимира Висоцького, а тоді вже й на Україні 
можна буде порушити питання про іншого Володимира — 
Івасюка. Добре знаємо, що навіть повторити те, що вже було 
написано або сказано московськими літераторами, можна не 
одразу, а тільки через деякий, інколи досить тривалий час, коли 
воно вже остаточно утвердиться, стане офіційною думкою, а не 
чиєюсь особистою, перетвориться на загальне місце, баналь
ність. Як ото в ощадкасах лотерейний виграш не можна одер
жати в день, коли опубліковано в газетах таблицю, а треба че
кати наступного дня: чи не з’явилося поправок.

Наївно і соціально неграмотно думати, що спотворливий бюро
кратичний централізм, обмеження прав республік і формаль
ний характер багатьох із цих прав ніяк не відбивалися на рівні
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духовного життя, на його динаміці, на політичному і культур
ному самопочутті людей, на духовній енергії народу.

Вищезазначений рух згори вниз, з уповільненням і густим фільтру
ванням, є притаманним не тільки для ідей, а й усього іншого, 
навіть речей ширвжитку. З Москви привозимо все — від вра
жень про виставки світових художніх шедеврів до голландських 
безпечних бритв, грузинських цитринів, башкирського меду і 
невідомо чийого (вологодського? фінського?), але доброякісно
го масла. «Москва-матушка всех кормит»,— як простодушно 
пояснив ситуацію в черзі в гасторономі один москвич приїж
джому агрономові з Полтавщини. «У нас в стране все самое 
интересное, дефицитное, важное и т. д. сконцентрировано в 
Москве (слабо конкурируют с ней лишь Ленинград и некото
рые столицы союзных республик)» (лист Кіри та Сергія Сєдих 
з Полтави)'.

Якість московського життя є незмірно вищою в багатьох вимірах, 
насамперед у вимірі духовному. Тут концентруються кращі сили 
в усіх сферах людської діяльності. Сюди зваблюють або сюди 
самі прагнуть потрапити багато хто з найвидатніших артистів, 
співаків, кінорежисерів, кіноакторів, журналістів, спортсменів 
тощо з різних республік. Це природно тільки до певної розум
ної міри. Крайнощі бюрократичного централізму призводили 
до порушення цієї розумної міри. Перепади в температурному 
режимові й «тискові» між духовною атмосферою Москви й «пе
риферії» своєю чергою посилювали це витікання інтелектуаль
ної і творчої енергії в бік центру: утворювався своєрідний «про
тяг», яким «видувало» часом і рідкісні, цінні елементи. А скіль
ки талановитих людей мистецтва й науки змушені були тікати з 
України, рятуючись від розправи за «націоналізм», «космополі
тизм» чи просто від задушливої атмосфери! В 30-ті роки — ря
туючи життя, в 50—70-ті — рятуючи талант. Я вже не кажу про 
ті випадки, коли від України відлучували спеціально, як це було 
з Довженком, чиї безуспішні спроби повернутися в Україну — 
одна з трагічних сторінок історії національної культури.

Ще один чинник нашої провінціалізації, що прогресує,— може, 
найболючіший. Тобто, говорити про нього — найболючіша 
справа. Маю на увазі своєрідну систему природного добору, хоч 
не знаю, чи можна її назвати природною, але складалася вона 
історично. Це водночас і наслідок, і причина нашої провін
ціалізації. І наслідок низького престижу нашої мови, культури,

1 Огонек. — 1999. — №  2. — С. 2.
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нашого національного статусу взагалі, і причина їхнього по
дальшого пониження.

Звернімо увагу на деякі очевидні факти і подумаймо над ними. 
Якість гуманітарної освіти, скажімо, в Київському університеті 
(та й діапазон спеціалізацій) не порівняти з тим, що дають 
Московський або Ленінградський університети. Але й це ще не 
все. В університетах і педінститутах українські відділення філо
логічних факультетів — аж ніяк не провідні підрозділи... нерід
ко вони просто на становищі пасинків. І вступають на них, 
буває, ті, хто гірше підготовлений. Є, звісно, винятки, є люди, 
які свідомо йдуть саме на українське відділення, щоб нести ді
тям любов до українського слова й літератури, — сьогодні їх 
можна сміливо назвати подвижниками. Проте іх мало. Решта — 
з безвиході або з байдужості. Отож і загальний рівень студен
тів — українських філологів, а потім викладачів української 
мови й літератури — нижчий. (Знов-таки, застерігаю: йдеться 
про загальний, масовий рівень, а не про окремих прекрасних 
педагогів, перед якими треба низько схилити голову.) Не кажу 
вже про те, що й платять їм менше, і працюють вони за гірших 
умов. Відповідно якість підготовки учнів з української мови і 
літератури гірша. Так створюється замкнене коло. Схожий при
родний (чи штучний?) добір діє в багатьох сферах. Кращий, 
спритніший, з більшими творчими можливостями журналіст 
прагне потрапити в центральну пресу, де більші перспективи. 
Науковець кращий, важливіший матеріал метикуватиме віддати 
в російськомовне видання, а в українське віддасть гірший, 
менш значний. Ставити українські фільми «згоджувалися» ре
жисери, нерідко менш творчо спроможні... І так у багатьох сфе
рах дуже часто нам залишається те, що, сказати б, не пройшло 
за конкурсом у російську культуру.

Ще і ще раз зазначаю: маю на увазі тенденцію загального процесу. 
Є у нас люди, які протистоять йому, маючи в душі любов до 
свої мови й культури, а в голові — благородне розуміння своїх 
національних обов’язків; люди, які стоять у всьому на рівні су
часної освіченості та сучасного мислення; люди, які здійсню
ють щоденний подвиг культурної праці. Але на сьогодні цих 
людей далеко не стільки, щоб не те що зупинити цей процес, 
а хоча б помітно обмежити його.

Особливо це виявилося нині, коли з’явилися кращі, ніж раніше, 
можливості для культурної праці. Куди не кинь оком — скрізь 
потрібні люди, зацікавлені й здатні робити справу. А їх немає. 
Скажуть: як немає? (У нас звикли за кожним посиланням на 
реальність бачити образу нації і себе особисто.) А он Той, Той,



Той! Правда, є і Той, і Той, і Той. Так це ж одиниці. Десятки. 
А потрібні тисячі. Десятки тисяч. Потрібен могутній корпус ін- 
телектуалів-гуманітаріїв. Тільки так можна сьогодні забезпечи
ти нормальний духовний тонус нації. У нас такого корпусу не
має. І нізвідки йому взятися. Ніхто його не готує. Вузи і не 
збираються виховувати інтелектуалів, зорієнтованих на розви
ток і творення духовності нації та забезпечених для цього і 
знаннями, і здоровим національним самоусвідомленням, і уяв
ленням про повноту проблематики національної культури в трьох 
її вимірах: історичному, сучасному, перспективному. До творення 
і дослідження національної культури стають одиниці, і прихо
дять вони здебільшого стихійно, самотужки виробляючи собі 
сяке-таке національне самоусвідомлення і часто-густо розумію
чи проблематику національної культури на дилетантському рів
ні, оскільки фахова підготовка в нас менш за все зосереджена 
на больових точках національної історії та культури... І мало що 
зміниться, поки в університетах, педінститутах, інститутах куль
тури не утвердиться традиція постійного інтересу до духовної 
спадщини свого народу, традиція глибокого вивчення рідної 
мови, літератури, історії; поки вони самі не стануть вогнищами 
національної культури та її пропагандистами; поки в них не 
буде розроблено широкомасштабні й довгострокові програми 
наукових досліджень з україніки...

Нарешті, є причини суб’єктивні. Наша власна вина. Втім, хтозна, 
чи вона суб’єктивна. Суб’єктивне й об’єктивне тут взаємопере- 
хідні: об’єктивне породжує суб’єктивне, суб’єктивне, набираю
чи сили, саме стає об’єктивним.

Візьмімо історію. Хіба не з історії йде те, що можна було б назвати 
властивим багатьом суб’єктивним комплексом національної 
неповноцінності — суб’єктивним тому, що, здавалося б, об’єк
тивних підстав для нього нині немає? А чим виміряти те, чого 
«недобрала» українська культура через постійні заборони, пере
слідування й грабунки за царату? Те, що ми втратили внаслідок 
винищення національної інтелігенції — не тільки літературно- 
мистецької, а й науково-технічної, учителів, кооператорів? А при
ховування від народу значної частини культурної та наукової 
спадщини? А випікання «кальоним железом» — разом із націо
налізмом — і елементарного національного самоусвідомлення? 
А страх?

Усі ці об’єктивні чинники ставали і суб’єктивними та працювали на 
нашу духовну провінціалізацію вже і як об’єктивні, і як суб’єктивні, 
живлячи і підтримуючи однією своєю якістю другу.

МО



СТПТТІ І В он С із ю б а  ° llH U lli

QOnOBIQI I

І все-таки і за цих умов творча енергія нашого народу витворила"— 
настільки вона була незнищенна — велику класичну літературу, 
а в період революційного злету першої третини XX століття та 
першого десятиліття соціалістичного будівництва — і блискучу 
революційну літературу, що геть заперечила провінціалізм і ви
робила, як і класична, традиції світової міри. Почасти ці тради
ції вдавалося утримувати письменникам старшого покоління й 
пізніше. І вже не тільки вина обставин, а й суб’єктивна вина 
наступних літературних поколінь у тому, що сьогодні ці тра
диції не можна вважати цілком збереженими й успішно розви
ваними.

Десь століття зо два — принаймні, з часу перших кроків нової ук
раїнської літератури народною мовою — нас переслідує знаме
ните питання горезвісної тьоті Моті з Курська: «Это серьезно 
или это по-украински?». Воно звучало з різних вуст і по-різно
му, але завжди ядуче. Тут, у цьому питанні, все: і психологія 
всеросійського міщанина, зашкарубла зневага всякої нікчеми, 
яка хоч у такий спосіб — у спосіб вивищення над українським — 
може задовольнити свою потребу у відчутті власної значущості. 
Тут і гординя інтелектуального цинізму тих, хто не замислюєть
ся над тим, що переваги їхньої культури — спадщина історії, 
а не їхня особиста заслуга. Тут і наївна впевненість у тому, що, 
змінивши національний костюм, змінив і національну шкіру, 
тут і хамське самообпльовування.

Але тут, на жаль, і наша власна, тобто не без підстав зарахована за 
нами, традиція безвідповідальної словесної риторики, сервіліз
му, недисциплінованості думки, малокультурності, лінивства, 
хитрої «хахлацької» простакуватості тощо.

Та річ не лише в традиції. Річ у тому, якими ми є сьогодні. А ми, 
на жаль, не є такими, якими б повинні бути, якими бути 
зобов’язує нас становище нашого народу і нашої культури. Не 
є ми зразками освіченості, культурності, широти й масштаб
ності мислення, громадянської активності, цілеспрямованої 
працьовитості. Не є носіями культурної традиції. Не вміємо ви
робляти себе. Скільки талантів у нас занепало, опустилося, за
гинуло через невміння і небажання робити елементарні куль
турні зусилля — тобто, зрештою, через брак зобов’язливої куль
турної атмосфери!

Ще одна драматична суперечливість у становищі української літе
ратури: їй треба піднести свій інтелектуальний потенціал, але 
для цього в неї немає і достатньо широкого та різноманітного 
контингенту інтелігентних читачів. Прошу — і літераторів, і чи
тачів — перш ніж ображатися, спробувати спокійно проаналізу
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вати ситуацію. Чи багато читають українську літературу, надто 
ж українську літературну періодику, в колах наукової, інженер
но-технічної, мистецької інтелігенції, студентства, молодого 
робітництва тощо? Одиниці. А література ж — це не просто су
купність текстів та публікацій; це те, що виникає із зустрічі 
двох потоків енергії ~ творчості і сприймання; вони живлять 
один одного, а вужчає один, то хиріє й другий. Читач дає «під- 
зарядку» літературі так само, як і вона йому. Він формує її від
повідно до свого образу і подоби так само, як і вона його. Отож 
і стає часто дуже сумно, коли послухаєш, які претензії висува
ють до нашої літератури її читачі. Той не розуміє Тичини, той 
не сприймає Драча, той обурюється Чернілевським... Скажуть, 
що такі читачі є в кожній літературі. Звісно, але, приміром, 
у російській їхні голоси тонуть у морі голосів зовсім інших. 
А в нас їх дуже чути. Співвідношення різних читацьких категорій 
у нас інакше, і не на користь читача з високою загальною та 
естетичною культурою. Тому, боюся, неможлива у нас складна 
філософська проза: попиту на неї не буде. Знов-таки: не поспі
шайте обурюватися. Краще поставимо простий експеримент: 
видаймо українською мовою Марселя Пруста. Або когось із 
класиків світової філософії, Гегеля, наприклад. А ще прості
ше — перевидаймо старі (прекрасні!) переклади В. Підмогиль- 
ного з Гельвеція та Жореса! Звісно, справедливою (власне, спра
ведливішою) буде й прямо протилежна постановка питання: 
поки не видаємо філософської книги українською мовою, поки 
не маємо складної філософсько-психологічної прози (окремі 
твори Валерія Шевчука ще не становлять традиції), то звідки ж 
візьметься попит на неї, на чому виростатиме відповідний ук
раїнський читач? І той, який усе-таки є, але який задовольняє 
своє філософські інтереси російськомовною книгою, що виби
ратиме з української? Адже навіть ті — нечисленні — цікаві фі
лософи та соціологи, які в нас є, видають свої праці здебільшо
го російською.

Тим часом деякі редактори українських видань прямо говорять: ви 
пишіть так, щоб вас зрозуміли сільські вчителі. Сумніваюся, що 
сільські вчителі ці видання читають. Тиражі цього не засвідчу
ють. Та й знаємо їхнє становище. Ні, культура, яка б орієнтува
лася тільки на сільського вчителя (так само, як і на будь-яку 
іншу соціальну або професійно специфічну аудиторію, а не на 
весь народ), — приречена.

Деякі інтелігенти, в Україні сущі, але зорієнтовані на російську 
культуру, кажуть: от «у нас» є сьогодні й те, і те, і те (Пастернак, 
Платонов, Булгаков, Гроссман тощо), а що «ви» можете цьому
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протиставити, чим доведете свою повноцінність? Хочеться їм 
відповісти таке. А чому «ми» повинні комусь щось протистав
ляти і доводити? А «ви» хто такі? Прибульці з планети Альфа- 
Центавра? Конкістадори з загонів Пісарро чи ватаг Єрмака? 
Янкі на землях індіанців? «Ви» такі ж сини цієї землі, як і «ми», 
ви так само за неї відповідаєте. Тож разом треба «доводити», 
разом треба творити українське культурне життя. А є ще такі 
міркування — серед «високочолої» (або тієї, що імітує «високо- 
чолість») науково-технічної інтелігенції: я, мовляв, не проти 
української літератури, я навіть «за», але хай вона спершу до
сягне того рівня, що російська, тоді я її читатиму й підтримува
тиму. Якби такий комфортно-споживацький підхід мав цілко
виту владу і над минулими поколіннями, то не було б у нас 
класичної дожовтневої літератури. Бо неважко довести, що ук
раїнська література XIX століття (та й чи тільки українська) 
багатством і різноманітністю талантів поступається росій
ській; що Нечуй-Левицький — не Тургенев, а Панас Мир
ний — не Лев Толстой. Так, може, в тому й сенс, що вони 
не були ні Тургенєвим, ні Толстим, ні Достоєвським? Адже 
і в російській літературі не було Шевченка, Франка, Лесі 
Українки, Стефаника. Та й, зрештою, підстава існування на
ціональних культур — не у «величині», а в неповторності. 
І Нечуй-Левицький, і Панас Мирний, і, звісно ж, Коцю
бинський, і Марко Вовчок, і Черемшина, і Мартович, і Свид- 
ницький, і Тесленко, і Манжура і ще багато й багато хто (так 
само і в українській радянській літературі) сказали те, чого не 
сказав ніхто інший ні в якій іншій літературі. Ось у чому річ. 
А питання: «хто більший, хто менший?» стосовно літератури є 
некоректним і неетичним. То, може, з таких позицій підходити 
нам і до сучасної української літератури? Змагатися з росій
ською в інтенсивності, розмахові ми не зможемо — непорів
нянні нині «абсолютні маси», історично нагромаджені потен
ціали. Нас може вивищити лише оригінальність, самобутність, 
органічність для нашої культурної традиції і потреби, а не на
слідування, вторинність, доганяння.

Саме ж змагання відбувається і відбуватиметься, хотіли б ми того 
чи ні. Українська книга на українському ж книжковому ринку 
мусить витримувати досить сувору конкуренцію з російською. 
А величезний потік перекладної літератури! У цій конкуренції є 
і здорове, благотворне, яке стимулює, але є й обтяжливе, три
вожне. Хоча б тому, що «боротьба за читача» ведеться нерів
ними силами, та й читацький контингент неоднорідний. Поряд 
із читачами, які, порівнюючи свою літературу з російською,
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з прикрістю говорять про її недоліки та висловлюють слушні 
претензії саме тому, що хочуть бачити її яскравішою, сміливі
шою, життєздатнішою, є й читачі (і їх чимало), які мають стій
кі упередження щодо української літератури, зумовлені і істо
рично, і прогалинами в національно-культурному вихованні. 
Тож за цих умов українській культурі, українській літературі 
потрібна особлива підтримка і з боку держави, і з боку громад
ськості, читачів. Не будемо ж вертатися до сумнозвісної «теорії» 
боротьби двох культур і спостерігати, чия візьме гору. Це су
перечило б не тільки принципам національної справедливості, 
а й солідарній, альтруїстичній природі роду людського, якщо 
вона є (згадаймо ідею Веркора про те, що еволюція людини 
пішла в напрямі, протилежному еволюції тваринного світу: 
в напрямі обмеження сваволі сильного і захисту слабкішого)

Отож і хочеться сказати отим «вимогливо-безстороннім», спожива- 
цьки-прискіпливим: ви підтримайте українську мову, українсь
ку літературу сьогодні, коли їй важко, а завтра вона вам віддя
чить. А якщо сьогодні не підтримаємо її всі, завтра її може не 
стати, і навряд чи від цього хтось виграє — навіть той, хто по
тай цього їй бажає з неприязні своєї. Сьогодні українське сло
во — як недоглянута дитина серед добре вгодованих, всебічно 
розвинених, спортивно натренованих. Цій занедбаній дитині 
потрібна любов, милосердя, батьківська і материнська опіка. 
А не те холодне, формальне визнавання, яким, на жаль, нерід
ко обмежуються високі вуста. Дорогі керівники наші, ми знає
мо, що у вас багато й інших клопотів, але не говоріть про ук
раїнську мову крізь зуби, крізь стиснені зуби! Скажіть вільно, 
тепло, з уболіванням, стривожено, від чуйного синівського сер
ця, зі щирим бажанням усе зробити для її здоров’я і добродай- 
ного буття в світі — на добро культурі людства!

Не хитруймо з мовою!
Крижана казуїстика байдужого бюрократичного метикування мало 

спільного має з гарячою діалектикою дійсності. Казуїстика ця, 
коли їй вигідно, тонко помічає й ефектно підкреслює, викорис
товує один якийсь бік суперечності, але безсоромно заплющує 
очі на другий, їй не вигідний. Скажімо, бюрократ сьогодні ак
тивно інспірує серед громадськості «думку»: «Що вони (пись
менники) кричать там про мову? Треба писати краще! Тоді й 
читатимуть. Буде література — буде й мова». Наче й правильно: 
справді ж, є такий зв’язок між цими речами... Але навіщо ж

1 Див.: Веркор. Быть больше человеком / /  Литературная газета. — 1984. — 14 ноября.
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забувати при цьому про інший бік справи — про глибиннішМ, 
фундаментальніший причинно-наслідковий зв’язок: буде мова — 
буде й література! Бо література — абсолютно точний індекс ду
ховного (тобто вираженого насамперед у сукупному мовленні 
народу) потенціалу нації. І стан літератури в суспільстві лише 
відбиває стан мовного самовиявлення народу — в найширшому 
значенні. Не може процвітати література, коли гибіє мова! І не 
шануватимуть літературу свою, якщо не шанують мову.

Класичний зразок підміни діалектики бюрократичною казуїсти
кою — аргумент від «досягнутого рівня» в мовному питанні. 
Мовляв, така сьогодні реальність (що українську мову витісне
но з багатьох сфер життя, що вона залишається лише мовою 
художньої літератури, частини преси та «хатнього вжитку» — 
теж далеко не всіх), отож із цієї реальності і треба виходити. 
Але ж даруйте, хіба ця реальність не є «реальністю» наскрізь 
нездоровою? Хіба вона склалася внаслідок природного розвит
ку речей, а не є результатом довгого ряду історичних неспра
ведливостей? Насильства, жорстокостей, кровопускань? І хіба 
не було б і справедливіше, і корисніше подбати про її оздоров
лення, а не побивати нею здоровий глузд? Чому сьогодні ми, 
очищаючи цю «реальність» і оновлюючи її у всіх сферах життя, 
в одній сфері — мовно-національній — повинні залишати її недо
торканною, молитися на неї, міряти майбутнє її міркою? Чи не 
краще буде бодай проаналізувати чесно, як вона складалася і 
що собою являє, — для початку?

Або візьмімо сумнозвісне питання про добровільність вибору мови 
навчання в школі батьками. Самий принцип добровільності у ви
борі мови і в національній орієнтації взагалі не повинен виклика
ти найменшого сумніву у всякого гуманіста і в гуманістичному 
суспільстві. Однак і сам принцип добровільності, і способи та 
форми його практичної реалізації мають бути предметом аналізу, 
особливо в національній сфері, де він зазнав і спотворень, і міс
тифікації. 1 вже не те що найпростіший аналіз, а й елементарні 
безпосередні спостереження покажуть, що саме добровільності 
тут дуже мало. Справді: якщо в дитсадку виховують російською 
мовою, у вузі навчають російською, в державних установах гово
рять російською, скрізь і всюди підкреслюють (підкреслювали до
недавна!) вищість російської і малоперспективність української, — 
то чи багато тут місця залишається для «добровільного вибору»? 
Чи не є це залізна, залізобетонна вимушеність, подолати яку — за 
умов великого міста, принаймні, — можуть тільки героїчні одини
ці? Ми часто докоряємо «несвідомим» батькам (і правильно роби
мо, бо що ж нам і залишається?), але подумаймо, чи не занадто
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великої жертви від них вимагаємо: свідомо поставити свою дити
ну у нерівні, невигідні, програшні умови?

У недоброзичливців української мови або цинічно-байдужих до неї 
є ще один аргумент — абсолютно незаперечний, як вони вважа
ють, просто «нищівний»: мовляв, український народ сам відмов
ляється від своєї мови. Люди самі не хочуть. Не нав’язувати ж 
їм українську мову, літературу, школу силоміць. Недемокра
тично буде. Я б порадив тим, хто так говорить, бодай на хвиль
ку задуматися, якого історичного і політичного змісту, якої цін
ності їхні «аргументи». Досі історія не знала жодного випадку, 
щоб цілий народ — та ще який: п’ятдесятимільйонний! з вели
кою історією, культурою, літературою! — сам, добровільно від
мовлявся від своєї мови. Отже, ми перші? Тож яким мало б 
бути суспільство, яке довело свій народ до такого стану?! Як на 
мене, гіршого присуду соціалізмові й соціалістичному інтерна
ціоналізмові не придумає ніякий лютий ворог.

На щастя, не відмовляється український народ від своєї мови. 
Таке вже приписували йому і сто, і двісті років тому, та дар
ма — саме за цей час він народив нову могутню літературу, 
дав своїй мові нову досконалість. Тим більше не зрікатиметь- 
ся він своєї мови тепер, коли вона сягла таких лексично-сти
льових висот, коли й суспільно-історичні обставини зміню
ються на сприятливіші! Хто знає, скільки зараз листів іде до 
редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, який це вибух 
почуттів і роздумів, енергії обстоювання рідної мови, тому 
зрозуміло, що «переконливість» отого зловтішно-бюрокра- 
тично-панахидного аргументу — лише видима. Насправді все 
складніше, тривкіше, життєдайніше. І хто хоче добра країні, 
а не лише спокою собі самому, мусить думати про те, як оту 
енергію любові до рідної мови, рідної землі, енергію національ
ного самообстоювання включити в енергію оновлення суспіль
ства, а не «відсікати» чи заморожувати!

Мені видається, для всіх, а надто для керівних інстанцій, дуже важ
ливо сьогодні зрозуміти: немає мовної проблеми як окремої.

Є мовна проблема як складова частина проблеми культури, про
блеми морального стану суспільства, проблеми національних 
відносин, проблеми духовного здоров’я і буття народу — про
блеми перебудови і майбуття соціалістичної демократії. Тож не 
треба кивати на «письменників», незалежно від того, чи вимо
вляється це слово з повагою, чи з іронією. І ні на кого взагалі 
не треба кивати. Ми всі разом — українці, росіяни, євреї, вож
ді, вождята, «рядові», начальники, підначальники, відповідаль
ні, безвідповідальні, бюрократи, антибюрократи, всі, в Україні
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і не в Україні сущі й уже не сущі, — всі разом допровадили До 
нинішнього стану. Всім нам разом і виборсуватися з нього.

Доля української мови, літератури, культури історично виявляється 
щонайбезпосереднішим чином пов’язаною з долею перебудови 
й демократизації. І непослідовність, половинчатість у виправ
ленні помилок минулого в національно-культурній сфері, в оз
доровленні й оновленні цієї сфери — це вияв непослідовності в 
проведенні перебудови й демократизації. Мабуть, ще не позбу
лися остаточно згубної ілюзії, ніби можна послідовно, успішно 
й до кінця перебудувати, демократизувати й зробити «гласни
ми» одні рівні життя (наприклад соціально-економічні), водно
час пригальмовуючи ці процеси на інших (наприклад, націо
нально-культурних, мовних тощо).

Суперечності перебудови
У самій перебудові є драматичні суперечності. Процес демократи

зації та розширення гласності розвивається не тільки нерівно
мірно в різних регіонах, а й нерівномірно у своїх, сказати б, 
«посилах» з центру: хвилями, квантами, ривками — зі спадами 
й гальмуваннями. Таке враження, що в найвищих органах гору 
брала то одна, то інша орієнтація (щодо темпів, обсягу, глиби
ни перебудови, гласності, демократизації), але ми нічого про це 
не знали, і ця необізнаність, полишення з чутками і припущен
нями уже самі собою є запереченням гласності і демократизації. 
Однак ця та інші суперечності процесу перебудови є лише зов
нішнім виявом її внутрішніх, сутнісних суперечностей. На мій 
погляд, гол овн а  суперечність у тому, що вона йде згори, хоч 
мала б відбивати інтереси низів. Уже це маскує і деформує де
мократичний характер перебудови. Створюється враження її 
дарованості — хоч насправді вона вистраждана. А дароване мож
на завжди взяти назад. Гарантій немає — за всіх розмов про 
необхідність гарантій. Звідси (хоч не тільки звідси, а й з історії, 
про що буде мова далі) — звідси страх, постійне відчуття, що не 
сьогодні-завтра все вернеться на своє, звичне місце, це відбува
лося не тільки в актах новітнього фольклору, в блискавичних 
політичних анекдотах, а й раз у раз проривалося у висловлю
ваннях письменників, діячів культури.

Далі, хоч як це парадоксально на перший погляд, але перебудова 
вивільнила антиперебудовні сили; демократизація дала шанс 
силам антидемократичним; гласність вивільнила або активізу
вала і сили реакційні від націоналістичного екстремізму 
«Пам’яті» до сталіністів. Це саме та суперечність, від якої ніку
ди не дітися. Адже в тому й природа демократизації, гласності,
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що про себе заявляють усі сили, наявні в суспільстві, а не тіль
ки ті, яким дозволило начальство. Отже, все вирішуватиме 
співвідношення суспільних сил. А воно сьогодні не найопти- 
мальніше для справи перебудови, демократизації, гласності. 
І річ не лише в наявності тих соціальних груп, тих елементів 
бюрократичного апарату, докорінні життєві інтереси яких 
волають проти демократизації й перебудови. Річ ще й у тому, 
що проти перебудови — і це найдраматичніший парадокс — 
нерідко виступають люди, задля інтересів яких її задумано і 
провадиться. Почасти це — від традиційної, ще від старої се
лянської психології, недовіри до того, що вимудровує влада. 
Почасти — від закоренілого скепсису, цинізму, аполітичності 
напівінтелігентних індивідуалістів, вихованих роками і деся
тиліттями безгромадянськості. А головне, мабуть, у тому, що 
перебудова виявила жахливу політичну відсталість, політичну 
малокультурність і дрімучість значної частини населення (не 
народу, а населення!) — тих, хто пише до газет і журналів 
страшні своєю дикістю листи на виправдання сталінських 
репресій, вимагає повернення до них, звично таврує як аген
тів імперіалізму письменників, істориків, журналістів, які 
викривають Сталіна; тих, хто й далі тужить за сталевою ру
кою і «кальоним железом». На мій погляд, перебудова вияви
ла велику біду нашої історії: в дореволюційному минулому 
ми не пройшли школи буржуазної демократії, школи буржу
азного парламентаризму. Не ідеалізуючи цієї школи (і не за
буваючи, що вона не перешкодила утвердженню фашистської 
диктатури в Німеччині), слід, мабуть, визнати, що якихось 
уроків її нам бракує.

Говорячи про глибокий ступінь участі нашої історії в нашій сьогод
нішній суспільній долі, спробуймо зупинитися тільки на двох 
питаннях: про розуміння свободи і про вождя.

Протягом століть у Росії поряд із загальнолюдською ідеєю свободи, 
яку розвивали передові мислителі, письменники, революціоне
ри, існувала інша ідея: особливої «російської» свободи, яка, по- 
лягаючи в рабстві, є тим самим істинною свободою і незмірно 
перевищує фальшиву західну. Цю ідею розробляли казенні фі
лософи та літератори охорончого, консервативно-монархічного 
табору, інколи до неї схилялися й ліберальні патріоти, переко
нані в цілковитій відмінності суспільної та духовної природи 
російського народу від природи інших народів або налякані 
європейськими революціями. Російський народ намагалися пе
реконати (і не без успіху!), що саме він насолоджується всіма 
благами істинної свободи, під батьківською опікою царя, тоді
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як європейські народи, маючи конституції, формальні права 
тощо, володіють лише формальною свободою, насправді ж стог
нуть під рабством.

Такі міркування можна знайти не лише в реакціонерів. Через неприй
няття буржуазності і дехто з просвітителів та вільнодумців праг
нув знайти альтернативу в традиціях російського суспільного по
буту. Навіть такий проникливий критик його, як Д. І. Фонвізін, 
побувавши у Франції і діставши гнітюче враження від суперечнос
тей передреволюційної дійсності, схильний був у своїх носталь
гічних почуттях до батьківщини наче й забути про кріпацтво: 
«Рассматривая состояние французской нации, научился я разли
чать вольности по праву от действительной вольности. Наш народ 
не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив 
того, французы, имея право вольности, живут в сущем раб
стве» — писав він у своїх закордонних листах.

А ось інший варіант ідеї про неприйнятність для Росії західних 
конституційних понять та правового устрою суспільства. Денис 
Давидов, герой війни 1812 року, в молодості фрондер, а напри
кінці життя — реакціонер і квасний патріот, ще в часи фрон
дерства писав: «Народ конституционный есть человек отстав
ной в шлафроке, на огороде, за жирным обедом, на мягкой 
постели, в спорах бостона. Народ под деспотизмом — воин в 
латах и с обнаженным мечом, живущий за счет того, кто приго
товил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу босто- 
нистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги. Это 
жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, кото
рый в шлафроке и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспе
хах умрет молодцом»2.

Цікаво, що квасні патріоти та монархісти ревно вистежували всіля
кі спроби «протягти» думку про якесь виборне начало, право
вий устрій тощо, давали їй нещадну відсіч, відшукували її іно
земні корені тощо. І слов’янофіли, викриваючи фальш західних 
понять про свободу, вбачали російську свободу в сфері моральній, 
а не політичній, виґрунтуваній на совісті, а не на законі, і гаря
че заперечували необхідність у Росії «юридических гарантий»: 
«Свобода политическая не есть свобода, — писав К. С. Аксаков 
у призначеній для царя “записке” “О внутреннем состоянии 
России”.— Только при совершеном отрешении народа от госу
дарственной власти, только при неограниченной монархии,

1 Фонвизин Д. И. Сочинения, письма и избранные переводы.— СПб., 1866.— 
С. 347.

' Ли».: Орлов Вл. Жизнь и поэзия Дениса Давыдова / /  Денис Давыдов. Сочине
н и я ,-  М., 1 9 6 2 ,-  С. 10 -11 .
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вполне предоставляющей народу всю его нравственную жизнь, 
может на земле сущестовать свобода истинная народа...» '.

Конституційні закони, на думку багатьох монархістів, тільки б об
межували совість царя в його невсипущому дбанні про благо 
народу. А пізніше ідея «російської свободи» дістала й зовсім 
парадоксальне витлумачення. З геніальною простотою і вичерп
ністю сформулював її наш землячок, один із вождів-чорносо- 
тенців Д. Пихно: «Вяжите их (“смутьянов” , — І. Д з.) и не слу
шайте, что они говорят: “теперь свобода”. Обманывать народ, 
бунтовать против царя, измену делать и народ губить — такой 
свободы нет и не будет. За такие дела в тюрьмы сажают, в ка
торжные работы назначают» 2.

Внаслідок спільних зусиль монархістів, вірнопідданців та «благона- 
мерених» усіх відтінків саме слово свобода зробилося мало не 
лайкою; її боялися, як і взагалі «політики». Сатирик середини 
XIX століття Петро Шумахер добре виразив цю атмосферу, це 
інстинктивне відчуття небезпек, пов’язаних з інтересом до 
«свободи», у такому вірші-фейлетоні:

— Тятька, эвон  что народу  
С обралось у кабака.
Ж дут каку-то все слободу.
Тятька, кто она така?
— Цыц! ниш кни! пущ ай гуторют.
Наш е дел о  — сторона.
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаеш ь, кто она 3.

Наївно гадати, що таких «тятьок» немає сьогодні. Наївно гадати, 
що ця психологія не сприяла утвердженню сталінізму. Тим 
більше, що сталіністи по суті використали оту традицію мо
нархічного заперечення свободи, монархічної критики сво
боди, підмінивши нею марксистську критику буржуазних 
свобод як недостатніх, як фальшивих порівняно не з деспо
тизмом, а з тим, чого хоче пролетаріат, перед лицем соціаліс
тичних свобод, що мали б стати незрівнянно вищими, повні
шими, реальнішими.

Так само сталінізм використав глибокі монархічні забобони частини 
російської суспільності, традицію монархічної думки в «моделю-

■Див. у кн.: Ранние словянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и 
И. С. Аксаковы. Составил Н. Л. Бродский. — М ., 1910.— С. 77.

2 Пихно Д. И. В осаде. — К., 1905. — С. 376.
3 Шумахер П. В. Стихотворения и сатиры. — М., 1937,— С. 56.
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ванні» стосунків народу і влади, народу і вождя («...В нашем госу
дарстве... во всем... власть и воля в одном нас, яко суверенного 
государя, состоит» 1 — з указу Петра I; «Истинная польза не
ограниченного Монарха согласуется вообще всегда с пользою 
народа Его» 2 — з книги про Павла I; «Самодержавие есть выс
шая и самая простая формула верховной власти... Любовь к 
самодержавию и чувство спасительности самодержавия вкоре
нилось в русский народ» 3 — В. А. Жуковський; «Русский народ 
прежде всего есть стоящая во главе его верховная власть» 4 — 
М. Катков). Обидві ці теми могли б стати предметом спеціаль
ного дослідження.

Особливо у своїй естетиці й ритуалах влада Сталіна «перегукувала
ся» то з владою східних деспотів, то російських царів. Аж до 
прямих фразеологічних збігів (на теми «батьківства», «невтом
ного піклування», всебачення тощо). Та ось що дивно. Помер 
Сталін, забувалося його ім’я, поволі звільнялися від його спад
щини, а «стилістика» влади, фразеологічна інерція залишалися. 
Тільки її припасовували вже... до партії. Як колись без Сталіна 
сонце не зійшло б, квіти не росли б і діти не народжували
ся — так пізніше застопорилося б таїнство світового буття без 
партії. Й інерції цієї непристойності, цієї вірнопідданчої пор
нографії ми ще й досі не позбулися остаточно.

І все ж літератори дедалі більше роблять для виховання в народі 
демократичних понять, для того, що звемо розкріпаченням 
духу, для плекання навичок вільної думки і достойного грома
дянського поводження. Література дедалі більше стає тим, чим 
вона і повинна бути: могутнім «захисним механізмом», механіз
мом самозахисту народу від будь-яких сил, здатних пригнічува
ти його вільний розвиток.

І, мабуть, саме в цьому і полягатиме найбільший внесок літератури 
у справу перебудови й оновлення нашого суспільства, яка є 
водночас і справою виживання кожної із соціалістичних націй, 
виживання людства і торжества гуманізму. Поза цим не вирі
шується сьогодні жодне — велике чи мале — питання нашого з 
вами буття.

' Архив князя Ф. А. Куракина. — СПб., 1892. — Кн. III. — С.  46.
2 Жизнь Павла I, императора и самодержца всероссийского,— М., 1805. — 

С. 33.
1 Жуковский В. А. Поли. собр. соч.: В 12 т, — СПб., 1902.— Т. 11, —С. 35, 36.
4 Катков Н. М. Собрание передовых статей «Московских Ведомостей».— 

Вып. 3 , -  М., 1 8 8 7 ,-  С. 774.
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Чіткого й загальноприйнятного визначення повісті 
як жанру немає (що, однак, не заважає її продук- 

УКООЇНСЬКО \  ТИВН0МУ розвитку в усіх сучасних літературах).
m і Мабуть, це пов’язане і з певною «розмитістю»,

і ю и і и п о  І а точніше рухливістю, її меж. І автори, і дослід- 
СЬОГООНІ /  ники часто-густо розбігаються в жанровому ви

значенні одних і тих самих творів. Наприклад, 
М. Коцюбинський назвав «Дорогою ціною» опові

данням, а «На віру» — повістю, хоч це твори одного 
й того самого жанру. Твори цього письменника з життя 

молдаван і кримських татар («Для загального добра», «Пе- 
Коптьор», «Відьма», «В путах шайтана», «Під мінаретами») в 
нашому літературознавстві зазвичай відносять до оповідань, 
а І. Франко говорив, що ними Коцюбинський розширив обрії 
української повісті. Той самий І. Франко про «Люборацьких» 
А. Свидницького писав: «Се перша широка проба української 
повісті на тлі сучасних суспільних відносин», а твір увійшов в 
історію нашої літератури як роман. М. Горький називав повіс
тю свою чотиритомову епопею про Клима Самгіна...

Таких прикладів можна навести багато. Всі ці «аберації» не випад
кові. Повість і справді не відмежована чітко від оповідання й 
роману, посідає перехідне місце між ними, є «серединним» 
епічним жанром. Віддавна існує (і не позбавлений певного сен
су) «кількісний» підхід до її жанрового означення: до повістей 
відносять твори, які розміром і охопленим життєвим матеріа
лом (об’ємом осягнення життя), мовляв, перевищують опові
дання, але поступаються романові. Цей момент неоднакової мас
штабності підкреслював, скажімо, В. Бєлінський у статті «Про 
російську повість і повісті п. Гоголя»: «...Повість — роман, що 
розпався на частини, на тисячі частин: розділ, вирваний з рома
ну... Є події, є випадки, яких, так би мовити, не вистачило б на 
роман, але які глибокі, які в одній миті зосереджують стільки жит
тя, скільки його не вижити й за віки: повість ловить їх і поміщає 
у свої тісні рамки... Коротка і швидка, легка і глибока воднораз, 
вона перелітає з предмета на предмет, кришить життя по дрібках 
і вириває аркуші з великої книги цього життя». Так само «кількіс
ну» (в масштабах зображення життя) різницю насамперед усві
домлювали і між повістю та оповіданням, хоч до середини XIX ст.
. ці жанри в українській та російській літературах ще не дуже відци- 
ференційовані один від одного (приміром, «Малороссийские по
вести, рассказываемые Грицьком Основьяненком» насправді міс
тили і повісті, й оповідання).

* Надруковано у збірнику «Обличчям до вікна» (К., 1989).
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Певна річ, «кількісна» різниця переходить і в «якісну». Повість за
галом, як жанр, відрізняється від оповідання та роману не ли
ше обсягом змісту, а й способом його розкриття. Оповідання 
здебільшого зосереджене на художньому витлумаченні одного 
«вузла» життя (або одного епізоду, або однієї людської долі) в 
одному якомусь зв’язку. Роман тяжіє до всебічного осмислення 
всіх сторін життя (певного його відтинку) у багатстві зв’язків; 
низки людських доль, що широко характеризують добу й су
спільство. Повість прагне всебічно осмислити одну якусь про
блему, одну сторону життя, одну людську долю. (Звісно, це лиш 
переважна тенденція, а не якесь жорстко зафіксоване правило.) 
Вона «частковіша» за роман, але гнучкіша і «всюдипроникні- 
ша», оперативніша й відзивніша. Чутливість повісті до новацій 
життя, здатність безпосередньо відгукуватися на проблеми, що 
виникають, і зароджувані процеси, концентровано схоплювати 
головне в них зумовила специфічну ідейно-естетичну вагу й 
активність цього жанру: його розквіт часто припадає на періоди 
бурхливих змін у суспільному житті, що побачимо й на при
кладі української літератури.

Вважається також, що повість найбільше з усіх епічних жанрів 
пов’язана з фольклорною розповідною традицією і в ній вираз
ніше присутня особистість автора-оповідача. Д. С. Лихачов за
значав, що «з усіх прозових жанрів повість найближча до ліри
ки», що «автор повісті небайдужий до суспільної сторони своєї 
теми» і що «радянська проза обрала повість своїм основним 
жанром, який найбільше «осмислює» життя» (маючи на увазі 
нерідко відкритість авторських роздумів).

Жанр повісті — один із найпродуктивніших і найдавніших в ук
раїнській, російській та білоруській літературах. Означення це 
звучить у назві одного з серцевинних творів нашої давньої пи
семності: «Повість временних літ». І протягом XIII—XVIII століть 
основний масив літератури, що побутувала в Україні, станови
ли повісті, перекладні й оригінальні (В. Перетц нараховував їх 
два десятки, О. Назаревський — 29, М. Возняк — ще більше). 
1 хоч сучасне розуміння жанру далеко відійшло від тодішнього, 
однак не урвалася жива нитка спільності, що тягнеться крізь 
століття: повість не втратила зв’язку з традиціями народної 
оповідності та особливої конструктивної ролі оповідача. Вона, 
як і раніше, має щось «повісти», тобто є епічним жанром, 
де оповідач, одначе, не замикається ані в матеріалі, ані в собі, 
а немовби прямо «виходить» на слухача (читача).

Важливу роль відіграла повість і в становленні нової української 
літератури. Насамперед тут слід згадати Г. Квітку-Основ’яненка.



125

Він створив своєрідний жанр повісті, де взаєморозуміння між 
оповідачем і слухачем досягалося завдяки відтворенню «коду» 
народного світосприймання з його поетичними, міфологічни
ми, фантастичними і сатиричними елементами. Це був значний 
поступ у бік демократизації літератури, у бік реалізму, і неви

падково саме повість з усіх прозових жанрів найбільше до цьо
го надавалася. (Хоч орієнтація Квітки-Основ’яненка на ідеалі
зоване «колективне» світосприймання водночас і обмежувала 
його реалістичні тенденції, не давала піднятися над «масовою» 
точкою зору.)

З жанром повісті великою мірою пов’язані й успіхи української 

літератури у відтворенні народного життя в найважливіші, 
історично зламні періоди, і водночас її здобутки у розширен
ні та вдосконаленні способів художньої інтерпретації взає
мозалежності людини і соціально-побутового середовища 
(тобто утвердження й ідейно-художнє збагачення реалізму). 
Згадаймо «Інститутку» й «Три долі» Марка Вовчка («народ
на» повість з початками психологізму); «сімейну» повість- 
хроніку І. Нечуя-Левицького з її соціально побутовою аналі- 
тичністю та заглибленням у народний характер; повісті Па
наса Мирного та Івана Франка з їхньою, як ми тепер сказали б, 
«проблемністю» та дослідженням соціальної зумовленості 
людського типу й поведінки; соціально-психологічну повість 
М. Коцюбинського; російськомовні повісті Т. Шевченка з 

їхнім органічним поєднанням багатого об’єктивного життє
вого, історичного матеріалу і розвиненої суб’єктивної, інте
лектуальної сфери, оповіді й роздуму...

Українська повість другої половини XIX і початку XX ст.— це ве
личезне багатство і життєвого змісту, і жанрових видозмін; це 
та надзвичайно пластична епічна форма, в якій наша література 
змогла художньо осмислити найважливіші процеси в історич
ному бутті свого народу і простежити еволюцію національного 
характеру; це чи не найширша арена боротьби за поглиблення 
реалізму, сфера розвитку соціально-психологічного аналізу, 
збагачення засобів художнього зображення.

Ось лише деякі «напрямні» розвитку української повісті XIX — по
чатку XX ст., що є водночас і найважливішими віхами підне
сення української літератури взагалі: повість показала страхіття 
кріпацтва і протест народу проти нього, нескореність народної 
душі («Інститутка» Марка Вовчка, яка, за словами І. Франка, 
належить «до найкращих перел нашої літератури»; «Микола 
Джеря» І. Нечуя-Левицького), соціальні суперечності післяре- 
форменого розвитку, класове розшарування, народження сіль-
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ського пролетаріату («Лихо давнє й сьогочасне» П. Мирного, 
«Бурлачка» І. Нечуя-Левицького, «Катруся» Н. Кобринської, 
«Серед темної ночі» та «Під тихими вербами» Б. Грінченка); 
дала простір соціально-викривальній енергії української літе
ратури, дошкульному демаскуванню явищ буржуазного розпаду, 

суспільної деградації, винародовлення, картанню клерикалізму, 
фальшивого народолюбства, показові розламу традиційної струк
тури і втрати традиційних цінностей селянського життя — і в 
її лоні народжувалася соціальна сатира («Люборацькі» А. Свид- 
ницького, «Причепа» І. Нечуя-Левицького, «Перекинчики» Є. Яро- 
шинської, «Забобон» Л. Мартовича, «Олюнька» та «В чужім гніз
ді» А. Чайковського, «Буденний хліб» А. Крушельницького, 
«Пропащий чоловік» М. Павлика, «Стопами апостолів» Л. Ле- 
венка). У повісті ставилося питання про місце національної ін
телігенції у житті й боротьбі народу, створено образи свідомих 
українських інтелігентів, які шукають шлях до свого народу, 
а почасти й намагаються виробити якусь позитивну програму 
для нього («Товариші» П. Мирного, «Хмари» І. Нечуя-Левиць- 
кого, «Сонячний промінь» та «На розпутті» Б. Грінченка, 
«Світло добра й любові» та «Товаришки» Олени Пчілки; «Лель 
і Полель» І. Франка, «Через кладку» О. Кобилянської та ін.); 
повість відтворювала соціальне прозріння, політичні рухи й ре
волюційну боротьбу трудових мас — селянських і робітничих 
(«Борислав сміється» та «Перехресні стежки» І. Франка, «Fata 
morgana» М. Коцюбинського, «За Кадильну» Д. Лукіяновича, 
«Весняна повідь» і «Блискавиці» М. Чернявського).

Велике розмаїття, багатство повнокровного функціонування ук
раїнської повісті бачимо і під оглядом її внутрішньожанрових 
особливостей: родинно-побутова повість-хроніка («Кайдашева 
сім’я» І. Нечуя-Левицького); соціально-побутова («Микола 
Джеря», «Бурлачка» І. Нечуя-Левицького, «Вихора» М. Павлика, 
«Лихо давнє й сьогочасне» П. Мирного, повісті І. Франка); 
ідеологічно-проблемна (повісті І. Франка, «Товариші» П. Мир

ного, «Сонячний промінь» та «На розпутті» Б. Грінченка); пуб
ліцистична («Юрко Куликів» М. Павлика, «В гостях добре, 
а дома ліпше» С. Коваліва); соціально-історична та історично- 
пригодницька («Захар Беркут» І. Франка, «Облога Буші», «Чер
воний диявол» та «Перші коршуни» М. Старицького, «Кармелюк» 
Марка Вовчка, «За сестрою» А. Чайковського, повісті К. Гри- 
невичевої, Ю. Опільського); психологічна («Земля», «Людина», 

«Царівна» О. Кобилянської; про «Царівну» сказав Франко: «...пер
ша у мас повість, основана ...на психологічній аналізі буденного 
жиїтя пересічних людей»); фольклорно-поетична («Люба-згуба»
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і «Безталанне закохання» Ю. Федьковича, «Месть верховинця» 
та «Страсний четвер» М. Устияновича, «У неділю рано зілля 

копала» О. Кобилянської, «Тіні забутих предків» М. Коцюбин
ського, «Камінна душа» Г. Хоткевича)...

Такі великі здобутки і така багата традиція повістярського жанру в 

українській дожовтневій літературі зумовили й визначну роль 

його в становленні та розвитку української радянської прози 

(крім того, звісно, що для цього надавалися й самі особливості 

та можливості жанру, про які вже йшлося вище). Невдовзі після 

закінчення громадянської війни з’являються повісті П. Панча 

«Старі гнізда» (1923) й «Земля» (1925), Д. Бузька «Лісовий звір» 
(1923), О. Копиленка «Буйний хміль» (1924), що були спробами 

художнього осмислення гострих соціальних процесів тієї доби. 
Так само чутливо й оперативно реагує повість і на творення 

нових, колективістичних форм співжиття й господарюван

ня — згадаймо хоча б Головкових «Пасинків степу» (1924) та 

«Зелених серцем» (1924). Саме цей жанр передусім став і сво

го роду «полігоном» для випробування нових композиційних 
та стильових прийомів української прози, яка переживала пе

ріод бурхливого розвитку, збагачення своєї художньої мови, 

шукання адекватної відповіді на запити дня. Свого часу
О. Білецький як на один із напрямів цих шукань вказував на 

«ліричну повість-рапсодію з інтродукціями й фіналами, з пе
реходом ритму на вірші, з піклуванням про звукову інстру- 

ментовку, з музичністю композиції». Тоді ж жанрова палітра 

української повісті збагатилася мотивами політичного детек
тиву й політичної сатири (Ю. Смолич), світового революцій

ного пригодництва (О. Досвітній), історичного біографізму 
(С. Васильченко) та історичного детективу (В. Таль, М. Гор

бань), експериментальними формальними структурами (О. Слі- 
саренко, М. Йогансен).

З кінця 20-х років на провідне місце в українській прозі виходить 

роман. Не справдилося твердження Ф. Якубовського: «Епопея, 
роман віджили свій вік, уступаючи місце новелі й повісті». 

Прозірливішим виявився О. Білецький, який ще в огляді прози 
на 1925 рік доходив висновку: «Черговим завданням наших 

письменників буде спроба утворити новий революційний ро

ман». Це природно: всяка національна література, набираючи 
сил і утверджуючись, розвиває романну епіку як таку, що відкри

ває найбільші можливості для художнього синтезу доби. Однак 

наростання потоку романів свідчило і про певну гіпертрофію 

цього жанру, зумовлену, зокрема, гігантоманією 30-х років (зга-

(26
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даймо хоча б раппівське гасло: «За Магнітобуди літератури!»). 

Втім, і повість залишалася в цей час досить продуктивним жан

ром. У ньому письменники оперативно відгукувалися на про
блеми колгоспного будівництва (К. Гордієнко — «Повість про 

комуну», 1931; І. Кириленко — «Аванпости», 1933, й «Весна», 

1936, та ін.); опановували індустріальну тематику (Л. Смі- 
лянський — «Мехзавод», 1930; О. Кундзіч - «Моцарт і ботоку- 

ди», 1935; П. Панч — «Повість наших днів», 1930; І. Топчій - 

«Шахтарська повість», 1930), щоправда, багато, якщо не біль

шість, творів про колективізацію та індустріалізацію позначені 

схематизмом, оминали реальні труднощі й трагедії життя, на

томість зосереджувалися на вигаданих конфліктах у дусі «те

орії» загострення класової боротьби тощо. З ’явилися біогра
фічні повісті про видатних діячів української історії та куль

тури («Іван Богун» Я. Качури, «Кармелюк» В. Кучера, «Серце 

жде» О. Ільченка, «Михайло Коцюбинський» J1. Смілянського). 

Успішно розвивається повість для дітей та юнацтва («Лахтак», 

«Шхуна «Колумб», «Мандрівники» М. Трублаїні, «Дитинство» 
Ю. Смолича). Жанр розширює сферу свого «вжитку», обростає 

новими модифікаціями й видозмінами, бере на себе значну 

частку зусиль літератури з освоєння величезного життєвого 

матеріалу, який давала доба докорінних соціальних перетво
рень.

У роки Великої Вітчизняної війни та перші повоєнні українські 

письменники створили низку повістей про боротьбу народу 

проти фашистських окупантів (JI. Смілянський — «Золоті воро
та», 1942, «Дума про Кравчиху», 1942; В. Козаченко — «Ціна 

життя», 1945; «Атестат зрілості», 1945; Я. Баш — «Професор 

Буйко», 1946; О. Гончар — «Земля гуде», 1947). Саме в цьому 

жанрі з’являються і перші значні твори про післявоєнну відбу

дову. Соціальну чутливість і «відзивність» повісті, її здатність 
широко реагувати на актуальну суспільну проблематику було 

підтверджено і в 50—60-ті роки, коли література, по-своєму від

гукуючись на заходи партії та уряду щодо піднесення сільського 

господарства й подолання допущених помилок, шукала нового 
погляду на життя села. Почасти це відбилося в таких творах, як 

«Рідна сторона» В. Земляка, «Хмарка сонця не заступить» Григорія 

Тютюнника, «Село під горою» В. Лозового, «Привітайте мене, 

друзі» Ю. Збанацького, хоч, треба сказати, поворот до реальності 
був і відносний, і повільний, з труднощами. Трохи помітніший тут 

внесок романістики, насамперед завдяки М. Стельмахові з його 

«Правдою і кривдою». На цілинну епопею українська проза озва
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лася повістю А. Хорунжого «Ковила» (1960). В розробці мо

ральної проблематики, інтерес до якої загострився в атмосфері 

розвінчання культу особи, помітне місце належало повістям 

Я. Гримайла «Подробиці листом» (1956) та І. Муратова «Жила 

на світі вдова» (1960), «Свіже повітря для матері» (1962). Пере

живає піднесення автобіографічна повість зі значною вагою 

суб’єктивних моментів: «На калиновім мості» П. Панча, «Моя 

Минківка» В. Минка, «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір» 

М. Стельмаха. У жанрі біографічної повісті плідно працює 

Ю. Мартич, дитячої — І. Багмут, науково-фантастичної — В. Бе

режний.

У 60—70-ті роки до жанру повісті звертаються молоді прозаїки, 

що починали як новелісти — Є. Гуцало, В. Дрозд, В. Шевчук, 

В. Маняк, О. Гижа, Ю. Хорунжий та інші. Вони по-своєму мо

дифікують жанр: Є. Гуцало досягає неповторного поєднання 

епічного й ліричного, настроєвого, тонкої взаємодії об’єктивних 

народних характерів і суб’єктивного світу оповідача; В. Дрозд 

вносить елемент соціального гротеску та химерії; В. Шевчук 

відтворює тонку психологічну структуру моральних шукань та 

самоозначення молодого героя-інтелігента. Збагачують україн

ську прозу і повісті старших письменників — Я. Стецюка з його 

увагою до соціально-психологічних та соціально-побутових фе

номенів; М. Томчанія, який «уловлює» суспільні імпульси крізь 

складне мереживо родинних і інтимних взаємин; І. Чендея з 

його щасливою здатністю органічно відчувати й повно відтво

рювати світ життя селянина-верховинця; Б. Харчука з його хис

том різьбити народні характери на фактурі природничо-тру

дового побуту; А. Дімарова з його помічальністю до змін у су

спільному побуті та психології сучасника і оригінальними 

спробами в жанрі «містечкових історій», як він їх назвав, та 
інших авторів...

Нині українська радянська повість, — історично й сукупно — 

становить значне ідейно-художнє багатство. Тематично вона 

різноманітна, звертається до матеріалу з життя майже всіх 

соціальних і професійних верств суспільства, так чи інакше, 

вчасно чи із запізненням, глибше чи поверховіше, реагує на 

численні проблеми, що в ньому постають. Спектр її жанрових 

модифікацій широкий: є повість соціально-побутова, психоло

гічна, лірично-настроєва, лірико-документальна, філософсько- 

публіцистична, сповідальна, романтична; є історична, куль

турно-історична, історико-біографічна, героїко-пригодницька,

[28
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детективна, кримінальна; є фантастична, нарисова, «вироб

нича», «міська» тощо.
Як же відчувається цей її набутий потенціал у сьогоднішньому 

функціонуванні, як вона допомагає нам зрозуміти дійсність, 

у якій живемо? Бодай почасти судити про це можна буде, 

звернувшись до кількох більш-менш характерних повістей 

1987 року.
У № 5 журналу «Київ» за 1987 рік опубліковано повість Олеся 

Гончара «Далекі вогнища». Знаємо, що повість — дуже ор

ганічний жанр для письменника з його прагненням до ін

дивідуального самовираження, до поєднання зображальної 

сили епосу з емоційною сугестією лірики. Повість присвяче

но досить віддаленій уже порі, але історичною її не назвеш: 
бо зміст її формують не тільки події минулого, а й теперішнє 

переживання, суб’єктивна інтерпретація їх оповідачем, і саме 

його нинішній стан свідомості є головним, що «діє» у творі. 

Тут немає колись притаманної О. Гончару романтичної під

несеності — є ностальгія, є м’яка іронія і самоіронія, є при
таманне йому тепле, зичливе бачення людини і життя, є той 

світлий, роздумливий спогад, що панував і в «Твоїй зорі». І те, 
що називаємо «вмінням створити настрій», а що насправді є 

більшим: здатністю об ’єктивувати своє інтимне сприйняття 

світу...

Сільська глибинка середини 30-х років, районна газета, провінцій

на друкарня, невеличкий колектив людей. Неповторна атмо

сфера наївного ентузіазму, віри в близьке торжество високих 

ідеалів, поривання до науки й діяння, однак усе без патетики й 

тріскотняви, якесь трохи стишене й цнотливе: пом’якшене чи 

то серпанком проминулих літ, чи то духом народної негаласли- 

вості, покладливості, сумлінності, чи, може, й теперішнім знан

ням про інші виміри того часу, про те, що не все обернулося 
так, як гадалося... Кілька стримано виписаних, але виразних 

постатей працівників «районки»: гордість редакції молодий 
поет Микола Житецький; редактор Поліщук, людина, надісла

на з Харкова, але жадібна до пізнання сільського життя; гро
за району Кочубей (псевдонім «Лаврін Пісня»), натура по- 

своєму сильна й непроста, суб’єктивно чесна, але з рисами 

фанатика й начотника — такі ставали зручним знаряддям для 

проведення крутих адміністративних «кампаній», а почасти й 

самі якщо не інспірували, то створювали сприятливу атмо

сферу для них; трудяга-сількор Македон Сутула, в якому 
можна впізнати народний тип скромного, але впертого правдо
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шукача; метранпаж Генріх Теодорович, з німецьких кому- 

ністів-емігрантів. І, нарешті, Ольга Байцур, молода робітниця 

друкарні, своєрідне емоційне осереддя повісті, і двоє друзів- 

підлітків, які навчаються такої привабної для них журналіст

ської справи і від імені одного з яких і ведеться розповідь- 

спогад...

Хлопчаки потай закохані в Ольгу — звідси й чар її образу, звідси й 

емоційна «освітленість» усієї картини (письменникові щастить 

відтворювати таке закохане бачення життя й людини). Маємо і 

щемке зіставлення юнацького «ідеального кохання» з чуттєвою 

любов’ю, коли перше програє другому, і біль розчарування, 

і тьмяне розуміння неминучості такого розчарування як одного 

з етапів душевного формування, і ствердження таємничої та 

суперечливої сили, краси кохання (в О. Гончара «гріхопадіння» 

не є компрометацією любові, вона виходить з нього не прини

женою, а торжествуючи). Погляд із відстані часу, коли все пе

ревірено життям, дає умудрені акценти.

Світ, який «реконструює» оповідач, — локальний, загумінковий. 

Але в ньому озивається, почасти живе і більший, історичний 

світ, доба. І в уявленнях, пориваннях та надіях юних героїв. 

І в морально-політичній атмосфері невеличкого колективу 

(навіть присутність «ротфронтівця» Генріха Теодоровича яка 

промовиста, навіть розмови про Іспанію). І в проблемах, з 

якими стикаються і які порушують газетярі, у їхньому «бо- 

йовитому» настрої, в їхній наступальності. І в тих тривожних 

незрозумілих явищах, що й сюди сягають (несподіване «зник

нення» редактора). І в глухуватих згадках про недавній голод 

(«ніби разом з колгоспами пережила голод»)... Щоправда, все 

це на периферії тексту, все це окремі мало чутні дисонанси. 

І з цього погляду повість може розчарувати, надто тепер, 

коли література почала висвітлювати драматичні сторони то

гочасної дійсності. Та не забуваймо авторового задуму: його 

темою було ж не викриття спотворень у соціалістичному бу

дівництві, не трагедії 30-х років, зрештою, й не широкий 

показ соціальних процесів, а ностальгічний спогад про осо

бисте, що сталося у віддаленій від епіцентрів соціальних по

трясінь глибинці, де нове життя менше було затьмарено екс

цесами, де народжувалися новітні мрійники-ідеалісти з енер

гією виходу на ширшу арену, — те покоління, якому судилося 

зустріти Велику Вітчизняну і винести на своїх плечах тягар 

відбудови...
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Повість не зачіпає прямо сучасні суспільні проблеми, але не без

відносна до сучасності своїм внутрішнім настроєм і моральним 

тонусом; вона стверджує цінність духу соціального альтруїзму 

та громадянських поривань, властивих кращій частині молоді 

30-х років і таких необхідних сьогодні.

Однак більшість повістей року присвячено безпосередньо сучас

ності або тому нещодавньому минулому, з якого ми ще не зов

сім і вийшли. Симптоматичною є орієнтація багатьох авторів на 

критичне дослідження життєвих ситуацій, що несуть у собі оче

видний або прихований сигнал тривоги для суспільства чи просто 

потребують з’ясування свого соціального та морального «знаку». 

Це засвідчує активізацію ідейного тонусу нашої прози.

Звернімося для прикладу до повісті А. Дімарова «Колектив і Ко

лядко». їй, як і іншим творам цього автора в останні роки, 

притаманна підкреслена соціально-аналітична спрямованість, 

навіть, сказати б, «санітарна» утилітарність. Повість зачіпає ду

же характерне для доби застою і фальшивого благополуччя яви

ще — лжеколективізм, точніше, використання начальством жу

пела колективізму для боротьби з усім невгодним; конформізм 

такого лжеколективу і перетворення його на свою протилеж

ність.

За всієї, здавалося б, жорсткої концептивної зорієнтованості, твір 

однак відзначається художньою повнокровністю. Вільна й плас

тична оповідь, сповнена життєвих подробиць; жива, природна, 

самохарактеристична мова персонажів; хоча й прості, а проте 

неоднозначні й не одразу розгадувані людські постаті...

Лікар Колядко спершу не викликає симпатії: якийсь простакува

тий, неохайний, у чомусь і кумедний. І хворі зустрічають його 

з осторогою. Та потім він завойовує їхню довіру і навіть любов: 

душевністю, уважливістю, самовідданістю в боротьбі за людсь

ке здоров’я та професійним досвідом. Однак виявляється, що 

таке скромне і сумлінне лікарство не вписується в стиль роботи 

сучасного медичного закладу, принаймні того, яким керує Алла 

Василівна (сюди потрапив Колядко, вижитий з іншої лікарні). 

Алла Василівна по-своєму віддана лікарні, колись — по вій

ні — зводила її на голому місці; але поступово, під тиском жит

тєвих обставин і так званої «необхідності» її лікарський кодекс 

трансформувався в кодекс службістський: зв’язки, обслугову

вання начальства, бюрократичні порядки, формальна звітність. 

Для турботи про людину, милосердя, професіоналізму, врешті, 

тут не залишалося місця. Колядко — зовсім не борець із цим
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усім, він просто хоче чинити те, що велить йому його обов’язок 

лікаря, і саме тому мимоволі, не бажаючи того, вступає в низку 

конфліктів... І ось уже його виживають і з цієї лікарні під тим 

приводом, що він... протиставив себе колективу, не вміє жити з 

людьми. Письменник тонко викриває і фарисейство його гони

телів, і добре налагоджений механізм мобілізації «колективу» 

для усунення невгодних, і конформізм тих, хто в душі співчу

ває Колядку, але не наважується виступити проти начальства 

(в кожного з них — різна міра внутрішньої боротьби й гризот 

сумління).

Це засвідчує соціальну уважність письменника і обгрунтованість його 

критицизму. Хоч, певна річ, проблематика повісті має набага

то ширший характер: ідеться про «колективний конформізм», 

а точніше — про використання бюрократією колективістичної 

структури нашого суспільства, проти неконформованої особис

тості, авторитету колективу для «приборкання» тих, хто відби

ває справжні інтереси колективу і суспільства. Це — небезпечне 

соціально-психологічне явище, і хай А. Дімаров не розкрив 

його сповна, але слушно вказав на нього і висловив бодай час

тину тієї правди, яка сьогодні нам потрібна, яка допомагає нам 

у перебудові й оновленні життя.

До трохи незвичного для нашої прози, сказати б, соціально-екзо

тичного матеріалу звертається Б. Харчук у повісті «Світова вер

ба». У творі розповідається про життя матері-одиначки, що пра

цює двірничкою, та трьох її дітей від різних батьків, що їх діти 

ніколи й не бачили. Б. Харчук намагався розглянути цю справу 

глибше, відійшовши від поверхових газетних шаблонів; поба

чити справжні почуття ницої алкоголічки, її любов до дітей; 

з’ясувати, які життєві чинники спричинилися до морального 

падіння жінки, до того, що вона врешті спилася, а дітей забра

ли до сирітського притулку.

Такий був письменницький задум, та, на жаль, не в усьому його 

здійснено переконливо. На мій погляд, повісті зашкодила 

стильова еклектика: елементи казковості в ній якісь мляві і 

не гармоніюють з панівною побутописною тканиною твору. 

Той темпоритм і ті тональності, що були доречні в Харчукових 

легендах чи хроніках сільського життя, тут, «у матеріалі» місь

кої крутанини й зовсім іншої атмосфери людських взаємин, 

сприймаються часом як не вільна від емоційного фальшу 

сентиментальність або й романтичне фразерство, що не може 

замінити собою тверезого мужнього аналізу, хоч би й у формах
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соціальної казки. Чимало надуманого в епізодах зіткнення 

двірнички та її дітей з респектабельними мешканцями бу

динку (хоч сама проблема соціально-культурної нерівності 

реальна і важлива) та в сценах візитів малого Ганька до ймо

вірних батьків.

Повість К. Пісоцького «Старі борги» жорстко конструюється 

навколо мотиву, винесеного в заголовок. До старого Тихона 

Васюченка приїздять онуки Анжела й Ігорко, наче б трохи 

політувати на селі, а між іншим передають маминого листа, 

де та просить уділити грошей — «з тисячу»: треба борги від

давати, пояснює Анжела. «Борги — це людське... їх немає 

тільки в каменюк», — багатозначно відказує старий. Він думає 

про інші борги — перед людьми, перед життям. Кому не віддя

чив за добро, кому — за зло (не йому особисто заподіяне, а гро

маді). І ось відчуває потребу поквитатися, очистити душу, наче 

перед смертю.

Є певна штучність, авторова навмисність і в тому, що невідкладну 

потребу сплатити рахунки Тихін відчуває саме в день приїзду 

онуків, і в тому, що самий ритуал поквитання він здійснює як 

показовий організаційний захід: сідає на мотоцикла, садовить 

(задля більшої значущості?) шестирічного онука (якого доро

гою з пафосом інформує про колгоспні справи) й об’їжджає 

двори, де комусь завинив. Психологічної вмотивованості (та й 

житейської натуральності) тут малувато. Але приймемо це як 

умовний прийом, на який автор має право і який дасть йому 

можливість розгорнути мотив вини та спокути, повернення ста

рих боргів. Які вони?

Сусідові Кожум’яці Тихін повертає відро пшениці: колись, у не

дорідний рік, сусіда таким чином допоміг Васюченку з трьо

ма дітьми вижити. Інакший порахунок із колишнім бригади

ром Підкуйбідою, який допікав людям своїми утисками: Ти

хін лякає його позиченою у сусіда рушницею, заганяє у річку 

(де колись бригадир змушував працювати на плотах у кри

жаній воді) і доводить, якщо можна вжити такий евфемізм, 

до фізіологічного стресу (цей епізод, на мою думку, і неправдо

подібний, і негарно описаний). Спливає на поверхню Тихонової 

душі і його вина перед сусідкою-удовою: її дочка Люба, вияв

ляється, і його дочка. Батькове зізнання справляє враження 

трохи нав’язливого і раптово-грубого. Тихін немовби прово

дить організаційну операцію зі сплати «старих боргів», дума

ючи про себе, а не про інших: чи їм потрібна така запізніла
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«легалізація» батьківства і в яке становище їх поверне? Щось 

близьке до перекладання власного душевного тягара на ін

ших. У будь-якому разі, неделікатність загалом не властива 

селянській вдачі.

І все-таки, попри очевидну небездоганність психологічного розроб

лення таких ситуацій, у них поступово розкривається головна 

провина Тихона Васюченка, якої він і сам спершу, мабуть, не 

усвідомлював, головний його борг, який, може, й пізно вже 

повернути: борг перед рідними дітьми, яким недодав батьків

ської уваги й виховання. Тихін тепер звинувачує себе в тому, 

що вони не зовсім такі, як хотілося б, живуть більше для себе, 

ніж для людей, і світ їхній вузький, мало бентежить їх те, що 

виходить за побутову потребу. Вони непогані люди, роботящі, 

добрі, але не розкрилися до чогось такого, що Тихін не може 

сформулювати, назвати, але гостро відчуває.

Це вже розширення мотиву «боргів». І що цікаве й прикметне: 

саме оце послідовне поглиблення почуття вини і змісту вини в 

Тихона уже в процесі його внутрішньої «самокритики». Одного 

разу «зірвавшись» з буденного врівноваженого самоусвідомлен

ня і «давши волю» ятривому сумлінню, він уже не може зупи

нитися: голос совісті веде його далі й далі. Починають розкри

ватися приховані за буденністю соціальні й громадянські рівні 

духу простого трудівника. А у фіналі повісті є навіть спроба ви

вести Тихонову тривогу совісті у масштаб світових клопотів.

Попри відчутну декларативність і «педальованість» такого розши

рення теми «боргів», твір усе-таки сприймаєш як спробу серйоз

ної розмови про моральні та духовні підстави сучасного народ

ного життя. Шкода тільки, що мотив цей розгортається не так 

углиб, як ушир. Автор, здається, перебільшує значення актуаль

ного антуражу, квапиться бодай у репліках назвати якомога 

більше обговорюваних нині в суспільстві проблем, а то й вдаєть

ся до «наповнювачів», залучаючи принагідний «модний» ма

теріал журналістики й белетристики: Тихонова онука Анжела ні 

з того, ні з сього виявляється наркоманкою, і Тихін перевихо

вує її в один сеанс за допомогою традиційного знаряддя — ре

меня (вся ця історія мало переконує: і онука поводиться так, як 

навряд чи поводитиметься наркоманка, і дід виступає мало як 

не професійний слідчий, що набив руку на цій справі); на оран

ці сини-трактористи натрапляють то на дзот (сліди війни), то 

на археологічні поховання (і скіфські, і козацькі могили), що 

дає привід Тихонові для урочистих розмов про історичну пам’ять
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народу тощо. Взагалі в поведінці персонажів чимало штучного, 

а їхня мова часом неприродна, книжна.

А проте в цілому, на мій погляд, заслуговує схвалення й підтримки 

і прагнення автора порушувати вагомі питання сучасного стану 

народного життя та народного духу, і вміння його чітко органі

зувати залучений матеріал конструктивним сюжетним мотивом, 

хочеться тільки побажати йому глибшої психологічної мотива

ції поведінки персонажів, тоншого відчуття людських харак

терів.

Екстремальну ситуацію змальовує у повісті «Політ без призем

лення» Олексій Дмитренко: пасажирський лайнер потрапляє 

у шалену грозу, йому загрожує катастрофа. Нерідко такі си

туації в художніх творах використовують для перевірки, «ви

свічування» справжньої сутності різних людей: адже тут ко

жен стає собою, забувши про вдавання, роль або маску. 

Почасти цю художню можливість мав на увазі й О. Дмитренко. 

Але це в нього побіжний мотив, головне ж художнє завдання 

в іншому. Двоє пасажирів літака — Антон і Лія, письменник 

і журналістка, — щасливі коханці, люди, що, як їм здається, 

знайшли одне одного на вірну долю. Щоправда, поки що 

їхнє кохання «крадене» — обоє одружені, мають дітей (Антон, 

здається, чи то хоче розлучитися, чи то вже розлучився). Та 

наміри в них тверді: розпочати нове життя, одне на двох. 

Колишні розчарування й невдачі не пригасили їхнього духу, 

лише загострили потребу в справжній, чесній любові. 

Безглуздий випадок загрожує урвати цю любов на самому по

чатку; не здійснитися їхнім мріям, не народитися їхнім спіль

ним дітям, які їм сняться, але це вони переживають як висо

ку трагедію, де їм дає рівновагу й навіть своєрідну втіху те, 

що вони разом. До речі, випадковими попутниками їхніми 

виявилася інша знайома пара. Здавалося б, те саме: щасливе 

«крадене» кохання, потай від законного подружжя тікають на 

море. Та тільки постала смертельна небезпека, як щасливі й 

горді коханці зробилися переляканими й жалюгідними, ки

дають одне одному образливі звинувачення. Бо за їхніми 

«красивими» стосунками не було нічого, крім «сексуального 

партнерства», ласої пригоди. Промовиста антитеза!

Автор прагне створити враження піднесеності, всевладності кохан

ня Антона й Лії — справжнього кохання, яке робить людину 

непідлеглою навіть страхові смерті. Тут нічого не заперечиш. 

Але все-таки ловиш себе на думці, що хотілося б менше рито
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рики та гіперболіки, а більше пластики почуття, тоншої індиві

дуалізованої картини психічного життя двох душ. Тим більше, 

що обох коханців обтяжує минуле, складні стосунки із «закон

ним» подружжям, яке вони все-таки дурили, зраджували, отже, 

їхній стан духу мав би бути не таким безхмарним, а напружені- 

шим, суперечливішим. Можна, правда, припустити, що полум’я 

великої любові випалює в їхніх душах устюки вини й сухостої 

моральних «забобонів», коли не гризот сумління; не залишає 

місця для об’єктивної оцінки своєї поведінки і поведінки своїх 

«законних», осоружних. Коханцям таки важко бути справедли

вими. То, може, великодушними — на хвилях щастя? Але читач 

помітить, що, скажімо, Антон надто вже в чорних барвах уявляє 

свою дружину і в усіх родинних негараздах звинувачує тільки її, 

вона — прямо тобі з пекельного кодла, а він, навпаки, мало не 

ангел, що потребує ідеального кохання і його заслуговує. І ав

тор, відчувається, згоден з такою самооцінкою, хоч від неї да

лекувато до об’єктивного аналізу родинного механізму. Що ж 

до Лії, то про її родинне життя, мотивацію розчарування в чо

ловікові нічого не знаємо, так само й про те, як вона зберігала 

душевний комфорт за умов роздвоєності між чоловіком і ко

ханцем... Певна річ, письменник не мусив конче давати якусь 

передісторію чи спогад — маємо на увазі виміри душевного ста

ну героїні.

Одне слово, драму розчарування обох у попередньому шлюбі, на 

мій погляд, досить спрощено, і коли б не це, то й пафос шукан

ня нового, компенсуючого, справжнього кохання міг би про

звучати в ширшому, складнішому діапазоні тональностей.

Екстремальну ситуацію знайдемо і в повісті А. Михайленка «Униз 

за течією». Кілька приятелів, чоловіків і жінок, вибралися на 

прогулянку моторним човном десь на Дніпровому пониззі. 

Організатор забави і власник човна запопадливий Грицай, пра

цівник рятувальної станції, обіцяє сюрприз — таємничий без

людний острів. Та спіткала їх інша пригода — зіпсувався мотор, 

і човна понесло течією вниз до моря. В сутінках з інших човнів 

їх не бачать, криків їхніх не чути (бо ж на кожному човні реве 

мотор), а браконьєри, знаючи Грицая, зловтішно обминають 

його. Екіпаж човна панікує. Критичні обставини висвітили 

егоїзм і безпомічність людей, які вважалися респектабельними 

і благополучними. Швидко розкришилася їхня взаємна добро

зичливість, і поведінка «рольова» поступається місцем поведін

ці, що відбиває суть кожного. Мабуть, ще годину тому ніхто з

136



CTRTTI I Вон Озюба ■ 3 fiPUHUUi

них не повірив би, що чинитиме так, і обурився б на саме при

пущення про таке. Однак письменник бачить невипадковість 

цього морального банкрутства: воно підготовлене егоїстичною 

житейською орієнтацією цих людей та відсутністю душевного 

зв’язку між ними, хоч вони й здаються самим собі милим това

риством — до часу. Щоправда, фабульна розробка переважає в 

повісті над психологічною, соціальні й суб’єктивні світи героїв 

лише контурно позначено. Тільки образ Грицая — цього сучас

ного бездумного набувальника, тихого добродушного хижака — 

вимальовується повніше.

Певний інтерес становить обговорення персонажами різних акту

альних тем сучасності. Взагалі цей автор уже встиг створити 

свій тип повісті — з гострим «журналістським» сюжетом, з пря

мим «виходом» на злободенну проблематику. Чутливість до го

стрих моральних і житейських колізій сучасного міста, вміння 

схоплювати «на льоту» минущі форми явищ характерних, праг

нення естетично осмислювати потік сьогоденної інформації — 

цінна риса письменницького хисту А. Михайленка, якому не 

чужі й репортажна посутність, і викривальна прицільність. 

Однак слід побажати йому глибшої інтерпретації суспільних 

явищ, грунтовнішого психологічного змалювання образів, біль

шої пластичності письма, досі не вільного від нарисової інфор

мативності, хоч і пожвавленого невимушеними модуляціями 

голосу.

Мабуть, не випадково багатьох письменників нині цікавить фено

мен соціального і морального фальшу людини — нашого сучас

ника. Суспільні деформації останніх десятиліть сприяли тому, 

що невідповідність між видимістю й сутністю стала не тільки 

звичною, а й мало не нормативною. Сьогодні, коли суспільство 

усвідомлює згубність такої невідповідності та всякої омани й 

самоомани, література також бере участь у цій роботі з демаску

вання, шукає своїх, художніх шляхів соціальної і моральної 

«рентгеноскопії» певних життєвих явищ, характерних людських 

типів та взаємозалежностей між ними.

Розпізнавання справжнього обличчя цілком, здавалося б, добропо

рядної людини, поведінка якої непогано скоординована з фор

мальними вимогами передовізму, — тема й повісті Ю. Цюпи 

«Профіль на сардоніксі». Герой її, якийсь Аскольд, директор 

кінотеатру, спершу здається симпатичним сучасніш молодим 

чоловіком, який поєднує респектабельність і діловитість ,... .-і 

цитною нині душевністю. І культурність на висоті, і роботу КІ
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нотеатру поставив по-сучасному, і не тільки колишнього друга 

знедоленого пригрів, а й якійсь безпомічній старенькій родичці 

допомагає, добровільно її квартирні справи влагоджує. Мало не 

ідеальний герой нашого часу. Трохи, щоправда, насторожує те, 

що надто багато уваги приділяє престижним формам самовла- 

штування (на зразок неодмінного відвідування сауни тощо) та 

надто широкі зв’язки підтримує з «потрібними» людьми різних 

рангів. Але перше може бути невинною даниною моді, а дру

ге — службовою необхідністю, в інтересах справи.

Та після такої широкої експозиції — несподівана кульмінація не

видимого (і мало розгорнутого в повісті) конфлікту. І фінал. 

Викриття. Аскольд виявляється не тільки егоїстом, а й підля- 

ком. За його доброчинництвом — жорстокий розрахунок. А опі

кунство над старенькою родичкою потрібне було для того, щоб 

заволодіти її квартирою (де начебто сховано скарб); численні ж 

знайомства використовуються заради блискавичного оформ

лення розлучення з дружиною, яку він, запідозривши у зраді, 

залишає з малою дитиною, та вигідного поділу житлоплощі.

Так розкривається метафора заголовку: профіль на сардоніксі. 

Йдеться про відому особливість сардонікса давати двоколірне 

зображення з ефектом загадковості, використовувану давніми 

майстрами. («Але я думаю,— продовжив Юрко,— що не тільки 

для того каменеріз узяв сардонікс, а й для того, щоб підкресли

ти свою думку: у царя, як і в кожної людини, є справи білі — 

справедливі і чорні — несправедливі, і вони поєднуються так 

щільно, так переплітаються, що не відрізнити часом, де почи

нається одне і завершується друге».) Однак, треба сказати, що в 

повісті немає цієї діалектики суперечних рис і рівнів особис

тості. Є механічне оголення механічної невідповідності прибра

ної личини і суті. Думалося, що Аскольд — такий, а виявило

ся — зовсім навпаки. Щ о ж, і таке самовикриття можливе, хоч 

і менш змістовне.

У повісті багато «журналістських» пасажів. Трапляються й просто 

банальні «хохми». Показушно інтелектуальні розмови вальяж- 

них персонажів за пасьянсом тощо вочевидь неприродні для 

них, привнесені від автора.

Виразні елементи сатири має «Червона папка» J1. Різника. Ходіння 

інженера Олекси Ваврика по безлічі інстанцій для збирання 

підписів під актом на земельну ділянку садовому кооперативові 

становить простий і водночас ефектний сюжет, що дає авторові 

можливість показати безглуздість, абсурдність бюрократичних
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порядків, засилля принципу: «ти мені, я тобі», тиранію «потріб

них» знайомств тощо. Поки наш ходак зібрав потрібні підпи

си, — а за кожен треба було платити, вписуючи до кооперативу 

когось із знайомих підписувача, — в кооперативі вже не лиши

лося місць для його фундаторів. Дію бюрократичного механізму 

змальовано виразно і часом дотепно, хоч і без особливої со

ціально-психологічної глибини: більше описово, ніж аналітич

но. Добре сприймаються влучні зауваження про світ нашої тор

гівлі, про сучасне міщанство зі сфер обслуговування, медицини 

тощо. Цікаво окреслено два типи сучасної молодої людини — 

інфантильної, соціально-наївної (Олекса Ваврик) та хижацьки- 

діяльної, соціально агресивної (його приятель Роман Кри- 

жевич), — але тільки злегенька окреслено, хоч це дуже «перспек

тивна» для літератури тема. Коли авторові бракне аналітичної 

проникливості чи сатиричного пафосу, він сходить на поверхо

ве шаржування (зокрема, у змалюванні стосунків Олекси Вав- 

рика з дружиною Мар’яною, яка «керує» ним у житті; в епізоді 

з «Аделаїдою», котра надто вже енергійно і прямолінійно вико

ристовує свої тілесні чари для здобуття корисних знайомств: я 

не ставлю під сумнів житейської правдоподібності таких явищ, 

але мене не задовольняє «естрадний» рівень їхньої інтерпрета

ції). Проте в загальному повість справляє непогане враження і 

читається з інтересом; прагнення автора кинути світло сатири, 

а то й просто здорового глузду на парадоксальні сторони нашо

го побуту заслуговує підтримки.

Якщо всі досі згадані повісті збірника на теми сучасності моделю

ють певну замкнену конфліктну ситуацію, подають життєвий 

матеріал під певним чітко обраним кутом зору (і з цього погля

ду є «чистими» репрезентантами жанру), то зовсім інший ха

рактер має повість В. Тарнавського «Нуль». Тут не моделюван

ня ситуацій, а немовби потік життя; історія людської душі в 

різнобічності життєвих зв’язків. Це наближає твір до роману. 

Хоч і заперечувати авторове жанрове означення не доводиться.

Повість зачіпає одне з найболючіших, на мій погляд, питань сучас

ності — про соціальні можливості «рядової» людини, що водно

час є і варіацією вічного питання: якою мірою суспільні обста

вин формують людину, а якою — вона їх?

Герой повісті — з комплексом неповноцінності, вічними сумніва

ми в собі й «самоїдством». Таких багато в житті, але мало в лі

тературі. Принаймні, в українській прозі з її потягом до роман

тичних або народних натур.
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Відрізняється повість від попередніх і своєю композиційною побу
довою, в основі якої не зв’язок подій, а зв’язок думок, момен
ти психологічного процесу, асоціативні «стрибки», уривистість 
процесу самоаналізування, плетиво рефлексій. «Внутрішній» 
час її не адекватний побутовому, подійному, набагато переви

щує його щільністю («Невже це почалося вранці? А наче ж ціле 
життя пройшов»).

Водночас автор уважний і до предметного світу буття своїх персо
нажів. Відчувається його вміння йти до великих, загальних про
блем через «дрібнички» життя. Адже саме на такому побутово
му рівні, на «дріб’язку» найістинніше і найпрозоріше, найфун- 
даментальніше виявляються соціальні й моральні чинники 
суспільства. І людина випробовується на них, може, тяжче й 
нещадніше, ніж на великих справах: бо у великих справах є 
відповідність, співмірність зусилля (жертви) і можливого ре
зультату, а тут навпаки — паралізуюча неспівмірність, адже за
для «дрібнички» треба йти на такі самі жертви, як і задля най
вищої мети (і постає питання, над яким не раз задумується ге
рой «Нуля»: «Чи варто?!»).

...Молодий учитель сільської школи випадково запопав у шкільно
му гардеробі учня випускного класу, який нишпорив по кише
нях чужих пальт. Найпростіша локальна ситуація, і що має ро
бити вчитель — зрозуміло. Який тут може постати ширший мо
ральний чи соціальний конфлікт? Виявляється — може. Ще й 
який! Той учень — не просто учень, а син директора заводу, що 
визначає економіку району. Завод будує для школи нове при
міщення, про яке давно мріє весь колектив, і житловий буди
нок для вчителів — це остання їхня надія вибитися з приватних 
комірчин. Усі ці світлі перспективи директор заводу Погрібний 
недвозначно, хоч і делікатно, поставив у залежність від успіхів 
сина, який «іде на медаль». Отже, безглузда оказія, випадковій 
причетності до якої вчитель не радий, може перекреслити не 
тільки його особисті перспективи (живеться йому сутужно), а й 
перспективи життєвлаштування колег, і перспективи школи 
(потім про це молодому вчителеві буде сказано).

Це, сказати б, об’єктивний бік справи. Однак є і суб’єктивний, 
який стосується особистості вчителя. Хто він, той, що опинив
ся в цій ситуації, яке його моральне самоусвідомлення, прин
ципи поведінки, людські якості?

Автор вміло будує виклад, у простий спосіб і в найпростішій ситу
ації досягаючи внутрішнього напруження, сюжетної та інтелек
туальної інтриги. За ті кілька тяжких хвилин, коли вчитель має 
вирішити, як йому повестися щодо учня, перед його очима
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проходить мало не все його життя. Прийом не новий, але ефек

тивний. І використано його тонко. Кожен нюанс обдумування 
рішення викликає в пам’яті якийсь епізод минулого, і перед 
нами не просто вимальовується психологічна біографія героя, 
а постає складна структура мотивації, складна взаємодія різних 
часових рівнів самоусвідомлення, суперечлива єдність люд
ського «я» в його історії, теперішньому стані й перспективі.

Для інших натур тут, може, й не було б проблеми. Людина прямо
душно-цілісна, чесна й імпульсивна просто взяла б шкодника 
за вухо та й повела до класу. Байдужкувато-м’якосердна задо
вольнилася б обіцянкою «Більше не буду» і здалася б на благан
ня нікому нічого не говорити. Хитро-цинічна, догідлива щодо 
начальства — вдала б, що нічого не помітила, а може, ще й 
спробувала б мати якийсь зиск на цьому. Однак такі ситуації 
обирають своїми «жертвами», зазвичай (принаймні, коли за них 
беруться талановиті письменники), людей неоднозначних або 
неозначених, з багатоваріантною можливою поведінкою. Лю
дей, яким треба наново робити вибір, і щоб процес формування 
цього вибору (рішення) міг якомога більше розповісти і про 
людину, і про суспільство, що її зростило.

Прізвище вчителя символічне — Сірий. Колись шкільні й студент
ські друзі поблажливо називали його «сіренький». Бо й справді 
не був яскравою особистістю, не мав особливих здібностей. 
Принаймні, сам так вважав. Гостро заздрив тим, хто мав якийсь 
талант (як-от його шкільний приятель Льоник — хист до музи
ки). Хотів бути чесним, правдивим, принциповим... але якось 
зумисне немовби, із зусиллями. Як сказав йому щирий Льоник: 
«Ти ж стараєшся бути чесним. Та не дано тобі це, не дано, зро
зумів? Сірим ти був, сірим і залишишся. Середнячок. Ні те, ні 
се. Нуль!» Слово знайдено! І те, яке не раз спадало на думку й 
самому Сергієві: нуль! Часто снився собі в «безконечній черзі 
покірних голих нулів» (учитель математики ж!), що «встановля
ють голови між багатоступінчаті трибки на заводі-арифмомет- 
рі». А ще він часто бачив сон про лебедя, який мріє піднятися 
в піднебесся, помандрувати в лебедину далеч, гордо просурми
ти з висоти бентежний клич, та несила йому злетіти, крила за
слабі й скуцлі. Отже, сірість, посередність, роз’ятрена заздро
щами й непомірними претензіями, точніше, таємними мріями 
про виключність, про славу? Дуже небезпечний «коктейль»! 
Втім, дивлячись у якій пропорції змішано складники. І чи все 

так насправді?
Автор немовби йде за самооцінкою героя, але й нам пропонує поду

мати. Адже його Сергій — людина з неадекватною самооцінкою,
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як кажуть психологи. Неадекватність ця буває або «плюсова» 

(перебільшення ваги своєї особистості), або «мінусова» (при

меншення її). У першому випадку маємо людей зарозумілих, 

претензійних, агресивних. У другому — рефлексивних, «само- 

їдів», з комплексом неповноцінності. До цих останніх належить 

і Сергій. Отже, уявлення про його сірість, посередність потре

бує уточнень. Істинно сіра посередність не вважає себе такою, 

вона собою задоволена і нічим себе не мучить. Мука «самоїд- 
ства» починається там, де людина судить себе хоч трохи суворі

ше, ніж загал, прикладає до себе хоч трохи вищу мірку. Там, де 

є ідеал і співвіднесення себе з ідеалом, відчуття своєї невід
повідності йому і бажання відповідати! (Таким чином, «само- 

їдство» складно пов’язане з комплексом вищості — «смирение 
паче гордости».)

Пригляньмося до Сергія: не такий він і «сірий». Здібний до мате

матики — багатьох тих, кому заздрив, і виручав, і навчав. Має 
своє внутрішнє життя. Впертий у навчанні, любить книжку, 

виробив власний світогляд. Здатен (бодай епізодично, перебо
рюючи себе) на вольові, мужні вчинки. Потай ставить собі ви

соку мету в житті (хоч і соромиться про це «думати вголос»). 

Інша річ, що відчуває малість своїх сил: звідси його «самоїд- 

ство». Але ж воно не лишень паралізує його, — інколи й дає 

можливість піднятися над собою. В цьому його величезна пере

вага над людьми типу Льоника, позбавленими активного само
усвідомлення або волі до самотворення, здатності піднятися 
над собою.

Сергій постійно применшує себе і перебільшує інших, наприклад 
однокласника Льоника. Той справді мав деякі природні здіб

ності, та й тільки. Проте не мав головного — відчуття якоїсь 

мірки поза собою (мети, ідеалу), а отже, й здатності розвивати

ся. Він міг тільки деградувати, бо коли й усвідомлював свою 

нікчемність (а були в нього такі хвилини), то мирився з нею, 

цинічно поширюючи свою власну безідеальність на весь світ. 
Льоник нездатен робити зусилля над собою. Сергій весь час їх 

робить, тягнеться до чогось кращого, мучиться бажанням під

нятися над собою. А це і є запорука розвитку. І хай Льоник 
скільки хоч глузує з Сергія, який мусить робити зусилля, щоб 

бути чесним (так, Сергієві для цього потрібні зусилля волі, сві

дома орієнтація на принцип: він не гарантований, як благород

ний метал, самою природою від окислення, він мусить «по 
краплині вичавлювати з себе раба»); але ж Сергій піднімається 

до благородних вчинків у вирішальні хвилини життя, а Льоник,

142



CTRTTI IB q h  Дзюба . 3 №UHUUl

задоволений своєю «незакомнлексованістю», опускається чим

раз нижче й нижче...
Взагалі протистояння Сергія і Льоника, проведене крізь усю 

повість, несе велике моральне і соціальне навантаження. Тут 
треба сказати, що Сергіїв комплекс має не лише моральний, а 
й соціальний аспект. Сергій змалку почувається на нижчому 
поверсі життя. Мешкає з матір’ю в комуналці, де забагато 
міщанського хамства й низьких колотнеч, а вище в розкішній 
квартирі — той же Льоник, син відомого композитора. Звідти 
долинають звуки роялю та спів Льоникової матері — знаки 
зовсім іншого життя, високого, духовного, якого він, Сергій, 
так прагне. Згодом настане час, коли благородний романс у 
виконанні Льоникової матері викличе у Сергія інші емоції: він 
уже пізнає справжнє обличчя цих людей, яким так заздрив і до 
яких тягнувся. Поставить себе якщо й не вище, то осторонь їх. 
Бо в ньому живе своя правда, своя мораль. Може, перейнята від 
матері, яка сили й здоров’я залишила в лікарні, де працювала 

санітаркою (їй допомагаючи, Сергій причастився до людської 
біди та складних людських доль, дістав і глибокі імпульси лю
дяності); від батька-бухгалтера, інваліда війни, який передчас
но згорів від туберкульозу, зацькований високопоставленими 
шахраями, котрим не хотів потурати... Образи батька й матері, 
хоч і ескізно окреслені, відіграють важливу роль у повісті, ідей
но й емоціонально збагачують її (як і Сергій «виростає» завдяки 
своїм синівським почуттям та роздумам).

А що ж Льоник? Це теж непростий, неоднозначний образ. Від при
роди він хлопчина добрий і щирий. Але життя на всьому гото
вому, в достатку не зовсім праведному, розбестило його. Ро
зуміючи фальш батькового авторитету, не хоче йти його стеж
кою, але так само не хоче взагалі ніяких зусиль. Моральний 
фальш своєї сім’ї він прийняв за фальш усього суспільства, та 
й сам отруївся ним. Заперечує батькове пристосуванське мис
тецтво, але ж сам одверто халтурить, не гидує й нечесними при- 
робітками. Прикметний епізод, коли Льоник на гастролях у 

Криму скористався розчуленістю сп’янілого трудяги з Магадана 
і в його руки перемандрували чужі тяжко зароблені тисячі. 
В історію мусить втрутитися Сергій і повернути гроші нестям
ному компаньйонові. Цікаво, чи тоді згадав Льоник свої зне
важливі слова до Сергія, що той хоче бути чесним, але йому не 
дано. Може, й не дано, але Сергій виборює те, чого йому не 
дано, і творить свою долю у внутрішній боротьбі з самим собою 
за моральний принцип. Якщо він і піддається обставинам, то 
не без внутрішнього опору, і цей опір (і від природної порядності,
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і від наявності усвідомлених моральних понять, ідеалу, і від 

соціального виховання — досвіду сім’ї, пам’яті батька й матері) 
є запорукою того, що можливі й перемоги, можливий висхід
ний розвиток. Власне, цей висхідний розвиток увесь час і від
бувається, тільки Сергій його не помічає, засліплений своїм 
самощством і якимсь почуттям безсилля перед соціально благо
получнішими, «хазяями життя».

Цей комплекс соціальної неповноцінності (а точніше, може, ком
плекс інакшості, бо в ньому складно перемішані раболіпство, 
заздрощі, неприйняття міщанської самовдоволеності, вищість, 
виклик) отруює і його любов до Оленки — дочки високопо
ставлених батьків, дівчини «оранжерейної», геть безпомічної у 
житті, але доброї, щирої, довірливої. Сталося так, що Сергій 
поступився дівчині своїм призначенням до столичної школи. 
На таку божествену самопожертву була божествена вдячність: 
Оленка закохалася в Сергія. І Сергій, добрий, делікатний, за
вжди з почуттям вини перед кимось, мусив їй відповідати 
взаємністю... Дивна це була любов двох самотніх і безпомічних 
(кожного по-своєму) людей: з її боку — вдячність і потреба в 
підтримці, співчутті; з його боку — жалощі, розгубленість, гос
тре сприйняття соціальної нерівності між ними (реакція на 
вихватку Олениного батька в розмові про квартиру)... і рефлек
сії, рефлексії, рефлексії... Сергій щиро вважає, що то не любов, 
а щось інше в’яже його до Оленки, бо не знаходить у собі тої 
шаленої пристрасті, про яку читав у книжках (він великий 
книжник, цей Сергій, і ладен калічити своє життя на догоду 
книжним уявленням). Але насправді це любов з обох боків: бо 
вони ті двоє, які потрібні одне одному, двоє в усьому світі. 
Тільки ж боротися за цю любов мусить сама Оленка, і вона, 
непрактична, безпомічна, в чомусь жалюгідна, виявляє тут таку 
силу духу, до якої далеко Сергієві.

Кульмінація конфлікту повісті (розосереджена майже на весь її 
текст — це прикметна особливість її композиції!) — мовчазний 
морально-психологічний «двобій» Сергія і Погрібного-молод- 
шого, про який ми говорили спочатку. (Певною мірою — це 
продовження протистояння Сергій—Льоник. Бо Погрібний-мо- 
лодший — з тої ж породи соціально упривілейованих і самовдо- 
волено благоденствуючих, «лідируючих»; принаймні, і перед 
ним Сергій, уже вчитель, відчуває деякий острах, пасує перед 
його нахабством і самовпевненістю, тож мусить мобілізувати 
всі свої принципи, щоб не капітулювати.) У цій внутрішній бо
ротьбі Сергієвій, коли він має вирішити, як йому чинити, бачи
мо весь спектр мотивацій від «усім можна, а йому ні», тобто —
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чи тобі мовляв, найбільше треба, до «адже повинен бути в сон

ному царстві хоч один несплячий птах», тобто — хто ж, як не я? 
Я... але ж це «я» тяжко роздвоєне, поплутано роздвоєне. Цілу 
енциклопедію витонченої мудрості капітулянства, нагромадже
ної минулим роду людського, нагромадженої за роки соціаль
них та моральних деформацій у нашому суспільстві, розгортає 
Сергійове «я» конформіста й раба. Однак його ж «я» громадя
нина й книжника-ідеаліста має свою мудрість і, головне, своє 
відчуття гідного, високого й праведного — потрібного людині 
для самоповаги й істинності буття. І воно зрештою має пере
могти.

Треба сказати, що фінал повісті послаблений, «змазаний». Річ у 
тім, що хоча Сергій наче й зважився на вчинок — викриття 
Погрібного й нові конфлікти, які з цього випливатимуть, але 
чого це йому коштуватиме — ми не бачимо; наслідків, яких він 
боявся, не буде. Бо його, вчителя, вже виручили, випередивши, 
діти та міліція, викривши молодика на іншому. І вже Сергій і 
Погрібний-старший не ворогами стануть, а наче й друзями, бо 
директор заводу просить у вчителя поради: як бути, що робити 
з сином...

Отже, тут його виручили діти й міліція. В особистому житті у склад
ній ситуації (дружина має народити, хазяйка виселяє з хати; 
Сергій радить Оленці покинути його, власне, виганяє під тим 
приводом, що не здатен забезпечити їй нормальне життя) — 
виручає сама Оленка, яка не кидає його в скруті, вертається, бо 
любить...

То, може, автор і мав на увазі показати саме отаку запізнілість, 
неповноцінність Сергійового «героїзму» (є в повісті така фраза: 
«Герой з’явився на сцені після останньої дії», — це Сергій іроні
зує сам із себе). Все склалося саме собою, таке наше життя! — 
а Сергій втратив свій шанс самоствердитися... Та ні, це лиш 
обертон, не лейтмотив. Лейтмотив звучить у фіналі: «...Відтепер 
знав, що нуль — теж велика сила. Він може подесятерити доб
ро. Але здатен і примножити зло. Вся річ у тім, за ким він стоїть 
і що обстоює».

Тут «нуль» мав стати «великою силою». Але годі треба було дати 
йому можливість пройти весь іллях випробувань і боротьби. 
Глементарно показати, що було б, якби йому довелося взяти на 
себе тягар викриття і конфронтації. Як розвивалися б події, які 
сили на нього обрушилися б і як би він усе це витримав... коли 
б довелося залишитися без квартири і без школи... З самок 
лиш дружиною — чи не єдиною людиною, в рішучість ЯКОЇ IV ■ 
рніп: «Вставай, не треба. Я з тобою. Я буду з тобою скрізь, уоч
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би як нам було важко. Ми будемо завжди разом, правда? Ми 
все витримаємо, бо любимо одне одного, але скоро станемо ще 
сильнішими, бо нас буде троє. Наша сім’я. І нам нічого ні від 
кого не треба. Ти не карайся, Сергійку. Ми сильні, ми терплячі, 
ми горді, ми все зробимо чесно. Я така рада, що ти не погодив
ся на цей компроміс. Ти мужній, сильний. Твій син пишати
меться тобою. Ти не думай, я завжди знала, завжди вірила, що 
ти такий, з самого початку...»

Не багатьом чоловікам у наш час випадає радість таке почути від 
жінки (як і мати таку дружину). Це — найвища нагорода Сер
гієві, хоч і не сповна заслужена — на виріст, аванс любові. Адже 

любов усе бачить глибше.
Отже, про що повість — у найзагальнішому? Про те, якою мірою 

людина залежить від суспільних обставин і якою мірою може 
протистояти їм. Про те, на що здатна і на що не здатна рядова 
людина, «нуль». Про те, як сучасна людина «по краплині ви
чавлює із себе раба», знаходячи сили не піддаватися тискові 
морального і соціального зла, конформізмові й розкладові. Про 
приховані можливості «сірої» людини, яка насправді здатна 
підніматися над собою. Про те, що інколи «копирсання в собі» 
(яке в нас стільки років і так безоглядно засуджувалося) може 
бути соціально ціннішим, ніж безоглядна віра в себе й сліпе 
самовдоволення. Про те, як нелегко боротися зі злом, в які 
складні ситуації потрапляє людина, котра хоче і зважується 
йому протистояти, скільки житейських чинників вступає тут у 
дію; про механізм моральної капітуляції людини перед соціаль
ним злом... Про те, що висока («книжна») мірка, хоч і усклад
нює самопочуття людини, хоч і вводить її часто в оману, плутає 
в житті, але необхідна, щоб людина залишалася людиною, щоб 
могла встояти на чесній позиції в житті. Про любов неразючу, 
яка живиться не безумним романтичним шаленством, гіпер
болізованими пристрастями, а співчуттям, душевною потребою 
одного в одному, подоланням самоти...

Це ті аспекти нашого життя, які сучасна література ще дуже й дуже 
мало висвітлила. Може, не так багато і В. Тарнавський сказав, 
але дещо сказав своє проникливе, вагоме, правдиве, в тонко 
продуманій аналітичній художній формі. Ось чому довелося зу
пинитися на його повісті трохи докладніше. Вона несе в собі 
помітний гуманістичний потенціал. Адже таких людей, як 
Сергій Сірий, з їхніми проблемами, незбалансованістю намірів 
і можливостей, поривань і сил, з їхніми претензіями до самих 
себе, до оточення й до життя, не може оминати література, яка 
воліє сприяти гармонії між особистістю і суспільством за раху-
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нок здорової самореалізації першої і справедливої самооргані
зації другого. У повісті не зустрінемо понять, які ми сьогодні 
часто вживаємо і які так багато важать у нашому розумінні не
давнього минулого: застій, стагнація, корупція, соціальна не
справедливість, спотворення соціалізму, як не зустрінемо й тих, 
що їх заперечують, протистоять їм нині: демократизація, глас
ність, соціальна справедливість, громадянська ініціатива... Але 
ці поняття присутні в ній неназвано, як незримі ідейні коорди
нати. Адже йдеться по суті про явища, породжені деформація
ми соціалізму, про те, як вони відкарбувалися на духовності й 
психіці соціально добромисної, з громадянськими нахилами 

(і навіть з ідеальними пориваннями) людини, зведеної до «ну
льового» значення, до «сірості». Щоб стати величиною, «нуль» 
мусив бунтувати (хоч письменник і зупинився перед наслідка
ми такого «бунту», залагіднив його, ті наслідки добре знаємо з 
преси, яка багато розповіла про долі різних «правдошукачів»; 
але література, принаймні наша українська проза, поки що не 
знайшла свого підходу до цієї теми). Сьогодні ж історичне зав
дання суспільства полягає в тому, щоб «нулі» ставали величи
нами не шляхом «бунту», а порядком нормальної громадянської 
життєдіяльності: в цьому і полягає сенс того, що називають де
мократизацією. А для цього треба зрозуміти таку людину і всю 
складність її взаємодії із суспільством, і тут роль літератури є 

незамінною.
По суті всі твори, про які йшлося вище, так чи інакше — один 

більшою, другий меншою мірою — причетні до проблематики 
оновлення нашого суспільства, подолання негативних явищ та 
небезпечних тенденцій, хоч якогось узагальненого погляду на 
сучасність саме з цієї позиції в них і немає. А тепер — про твір, 
де є така спроба, де є пряме авторське (хоч і не тільки ав
торське) обговорення цієї проблематики, що зумовлене і публі
цистично-документальним настановленням автора. Маю на 
увазі документальну повість Ю. Щербака «Чорнобиль», уже ві
дому з публікації в журналі «Юность».

Повість репортажна, але водночас і концептуальна. Формально 
Ю. Щербак чинить як інтерв’юер. І насамперед звертаєш увагу 
і цінуєш те, що він створив справжній «магнітофонний літо
пис» Чорнобиля. Його роботу без перебільшення можна назва
ти подвигом — співмірним із подвигом кінодокументалістів. 
Ті зберегли для історії безцінні кадри драматичних днів. Він 
зберіг живі, схвильовані голоси людей, їхні монологи — їхні 
болі й пристрасті, їхнє переживання трагедії. Однак це не прос
то записи, хоч би й унікальні, не просто «магнітофонний
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реалізм». Це організований автором колективний пошук істини 
про те, що сталося. Сам Ю. Щербак не тільки зіркий свідок та 
скрупульозний протоколіст цього пошуку, а й також режисер, 
і вдумливий співучасник. Почасти, мабуть, досвід роботи над 
документальними драмами (у повісті використано прийоми до
кументальної драматургії), а почасти пряма особиста причет
ність до події та її широке історичне розуміння допомогли йому 
знайти оптимальне співвідношення авторського голосу з голо
сами учасників трагедійної епопеї.

Хоч Ю. Щербак щоразу немовби «усуває» себе, залишаючи перед 
читачем лише свого чергового співрозмовника, даючи запис 

його монологу, але по суті це діалог, оскільки маємо — за аван
сценою — спілкування інтерв’юера з людьми, і самі вони не
мовби зорієнтовані на той рівень розмови, який він їм пропо
нує. Вже в цьому виявляється активна структурна роль автора. 
Кожен зі співрозмовників розкриває якусь свою, ним особисто 
найбільше пережиту грань трагедії, а водночас і вимальовується 
його власна людська сутність, його позиція і вдача, темпера
мент. Скажімо, Любов Ковалевська оповідає емоційно, гостро, 
не уникаючи загальних оцінок ситуації; Леонід Телятников — 
сухо, стримано, тримаючись своєї професійної теми, тобто дій 
пожежників; Олександр Єсаулов, заступник голови Прип’ят- 

ського міськвиконкому, докладно змальовує евакуацію насе
лення; Юрій Бадаев, електронник, відтворює важливі подроби
ці самої картини аварії; Григорій Хміль, бувалий водій, роз
повідає про події з погляду рядового учасника боротьби з 
пожежею, з «народного» погляду. А заразом вимальовується до
сить широка панорама тих днів, постає гале зея людських об
разів, складається уявлення про колективну с-ілу, що протисто
яла біді.

Конкретні розповіді окремих учасників епопеї Ю. Щербак непо
мітно доповнює власними розширювальними міркуваннями й 
узагальненнями. Водночас за допомогою простих публіцистич
них відступів та емоційно забарвлених реф ексій він допомагає 

читачеві глибше зрозуміти ті або інші явища й дії людей, про 
які самі вони не можуть судити адекватно. Так, наприкінці роз
ділу з оповіддю лікаря медсанчастини Валентина Білоконя — 
оповіддю докладною, інформативною і начебто незворушною — 
автор додає те, що допомагає побачити поведінку самого опові- 
дача-лікаря як героїчну і його — як людину, що вже ввійшла в 
історію. Розкриття сили духу простих людей, людської здат
ності самовіддано діяти в екстремальній ситуації — один із го
ловних напрямів думки Ю. Щербака.
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Гуманістичний обрій мислення медика непересічного масштабу 
(яким є автор), здатність до узагальнень літератора-мислителя, 
глибокі враження особистої причетності — все це разом дало 
змогу Ю. Щербакові не тільки намалювати разючу об’єктивну 
картину трагедії та дати суму її людських переживань, а й вийти 
на філософський рівень її осмислення з погляду сучасного ста
новища і майбутнього людської технологізованої цивілізації, 
з погляду долі людства в атомну добу. Допомагають авторові в 
цьому і його співрозмовники — він свідомо шукає людей, які у 
своєму компетентному аналізі охоплюють проблему в найшир- 
шому масштабі. Вищою точкою, ідейною та інтелектуальною 
кульмінацією документальної повісті, на мій погляд, є монолог 
академіка Валерія Легасова, в якому подано глибоку моральну і 
філософську оцінку уроків Чорнобиля, а крім прямих причин 
катастрофи вказано й непрямі, що кореняться в громадянсько
му й духовному стані суспільства, характері й системі освіти, 
принципах висування кадрів тощо. Над міркуваннями академі
ка Легасова варто задуматися і суспільствознавцям, і держав
ним діячам, і письменникам. Власне, це не його лиш приватні 
міркування, про це думають найсвітліші голови країни.

Що ж до узагальнювальних міркувань самого Ю. Щербака, то хай 
вони і не є чимось принципово відкривавчим, хай вони з тих, 
які «носяться в повітрі» і якими вже просякається атмосфера 
нашої суспільної свідомості, але за ними в автора ще й до
стоїнство особистої компетентності, а тому й переконливості.

Втім, трапляються зрідка в Ю. Щербака й міркування, які я відніс 
би до несвідомо створюваної всіма нами, колективно, «чорно
бильської міфології», тобто ходові кліше, неперевірені на точ
ність думки узагальнення, безпідставно-категоричні судження. 
Ось хоча б таке: «...Яким далеким, ідилічно безтурботним уяв
ляється нам тепер той дочорнобильський світ — спокійний, не
квапливий, самовпевнений, що роками перебував у напівсон
ній, поблажливій, вседозволяючій благодушності». Протистав
лення «дочорнобильської ери» і «післячорнобильської ери» саме 
на таких регістрах зустрінемо мало не в кожного, хто пише про 
Чорнобиль. А тим часом це чистісінький новітній міф. Зовсім 
не був той дочорнобильський час таким. Був, як і сьогодні, 
гранично напруженим, похапливим, гарячим, жорстоким, тра
гічним, катастрофічним. Протиставлення «до Чорнобиля» і 
«після Чорнобиля» якщо й має сенс, то, мабуть, повинне йти 
по якихось інших лініях — і. насамперед, по лінії глибшого ус
відомлення людством своїх глобальних проблем та отієї катаст
рофічності нинішнього світу, яка не з Чорнобилем народилася
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і не до нього самого лиш і не до самої тільки атомної небезпеки 
зводиться. Майже одночасно з появою повісті Ю. Щербака в 
«Правде» (11 липня 1987 р.) було опубліковано великий лист 
академіків К. Кондратьева та В. Зуєва і кандидата технічних 
наук Л. Соловйова за назвою «Гроза над биосферой». Там чор

ним по білому написано, що світ живе в обстановці «хімічної 
війни технологій проти населення розвинених країн і країн, які 
розвиваються». Жертвами цієї війни вже стали мільйони людей, 
насамперед дітей, які народилися з дефектами. А це ж лише 
одна із багатьох страшних реальностей «дочорнобильського» і, 
так би мовити, «позачорнобильського» світу... Яка тут у біса 
«безтурботність»!

Треба сказати, що й «монологи», які складають повість, не всі од
наково змістовні й інформативно насичені. Деякі мало що до
дають до загальновідомої газетної інформації. Крім того, трохи 
розчаровують інтерв’ю з доктором Гейлом і все, що присвячене 
йому та Хаммеру. Знаючи про близьке особисте спілкування 
Щербака з Гейлом, варто було сподіватися глибшого проник
нення в образ. Не можна ж без кінця розраховувати на самий 
ореол цього імені. До речі, й розділ про Висоцького міг би про
звучати органічніше. В такого роду творі, мені здається, має 
панувати тільки сувора доцільність, і ніяким привхідним по- 
будженням не повинно бути місця.

Хотілося б від Ю. Щербака і більшої демократичності. Не з погля
ду добору персонажів (хоч і в цьому теж, але я розумію, що 
автора цікавили насамперед ті, хто найбільше міг знати й ска
зати), але в тому значенні, щоб рядові учасники Чорнобильської 
епопеї були розкриті глибше.

Ці окремі зауваження (а їх могло б бути й більше) аніскільки не 
спрямовані на те, щоб применшити безперечно велику вагу 
повісті Ю. Щербака. Немає сумніву, що вона стане одним із 
найзначніших літературних документів про Чорнобильську тра
гедію, про героїзм наших людей на ліквідації наслідків ката
строфи. Повість напевне піде у широкий світ.

Отже, десять нових повістей сучасних українських письменників. 
Може, не всі вони з числа найкращих, — хоч упорядник збір
ника прагнув саме цього,— але так чи інакше характерні для 
сучасного літературного процесу. І, хай і не сповна, відбивають 
прикметні його тенденції. Спробуємо коротко підсумувати їх.

Щоб висновувати про нинішню ситуацію в українській прозі, тре
ба трохи згадати «передісторію», власне, недавні роки. Як знає
мо, суспільна атмосфера 70-х та початку 80-х років не сприяла 
культивуванню соціального аналітизму, ідеї безстрашності й
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громадянської прозірливості нашої літератури, зокрема й про
зи, мало залишала місця для пафосу правди. З ’являлося безліч 
романів і повістей про сучасність, але картина життя, яку вони 
малювали, загалом була збідненою і приблизною, а подеколи й 
просто далекою від реальності. Гріх казати, що нашим пись
менникам, у тому числі й прозаїкам, чужі або незнайомі були ті 
тривоги та болі, що їх тепер «виведено» назовні; що вони так- 
таки ні про що й не сигналізували суспільству. Ні, були й три
воги, були й сигнали. Та, за рідкісними винятками, — якось 
переважно по дрібницях, порівняно другорядних питаннях, око
лясом, а найчастіше — чиїмись слідами.

І не скажеш, що життя в романах і повістях останніх років зобра

жене надто вже безхмарним — наче ж є і труднощі, й вади (ча
сом — цілий «каталог» їх!), а все-таки якісь вони полегшені 
(згадується дитяча гра: «не насправжки, а назнарошки»), просто й 
успішно подолувані, причому остаточне викорінення їх відбу
валося одразу ж слідом за тією чи іншою партійною постано
вою, на яку відгукувався автор, а здійснення відповідної пере
будови означало досягнення історією свого фіналу, після чого 
життю залишалося хіба що зупинитися у своєму розвитку, ос
кільки всі завдання людської історії розв’язувалися раз і на
завжди. Траплялася констатація, але не було заглиблення в 
причини тих чи тих негативних і тривожних або суперечливих 
явищ та процесів; не було істинного — не адаптованого згідно 
з літературною пристойністю та обачним дозуванням правди
вості — обличчя цих явищ; не було діалектики дійсності, бо
ротьби суперечностей у ній у натуральну величину, в «неуріза- 
ному» вигляді; не було ідейно-художньої концепції руху життя 
в боротьбі суперечностей, а не просто в усуванні окремих не
доліків. Певна річ, «винні» в цьому далеко не самі лиш пись
менники; пояснення доводиться шукати і в загальній атмосфері 
суспільного та літературного життя, і в стані соціологічної, тео
ретичної, ідеологічної думки, і в бюрократично-перестраховни- 
цьких рогатках, і в надмірній обережності та підозріливості ви
давців та редакторів.

Тепер становище, хоч і поволі, змінюється. Посилюється соціаль
ний критицизм нашої прози. З ’являються твори, де схоплено й 
ті гострі колізії сучасності, які досі перебували на периферії 
суспільної свідомості або взагалі за межами «легального» мис
лення. Таку тенденцію почасти засвідчують і розглянуті тут 
повісті. Уважнішою стає українська проза до внутрішнього сві
ту людини, ширше бачить суспільні й житейські зв’язки, 
що визначають її поведінку, прозірливіше розрізняє видиме й
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сутнісне. j все-таки наша проза ще повільно виходить на го
ловні проблеми й противенства доби, помітно відстаючи від 
російської, та й не тільки російської.

В українській прозі останніх років відчувається наростання занепо
коєних пошуків героя. Урізноманітнюються соціальне обличчя 
персонажів, «моделі» психічних структур, рівні самоусвідом
лення; художню увагу привертають і ті типи особистостей, яких 
досі обминали з міркувань їхньої нібито непоказовості для су
спільства, непоширеності, маловажливості тощо (а насправді че
рез загальмованість функції соціального гуманізму в самій літе
ратурі). З погляду такого розширення, сказати б, сфери співчут

ливої уважності літератури симптоматичними видаються повісті 
Б. Харчука, А. Дімарова, В. Тарнавського. Водночас багато ав
торів відчувають творчу потребу та суспільну необхідність і в 
тому, щоб запропонувати читачеві виразно громадянських ак
тивних персонажів. Однак здебільшого сподіваються забезпе
чити героєві привабливість і значущість, то «розчудачуючи» 

його, то накопичуючи різного роду зовнішні обставини, а не 
йдучи шляхом упертого вибудовування його внутрішнього світу 
і терплячого «промацування» його реальних соціальних та ін
ших зв’язків. Усе ще залишається мрією образ духовно масш
табного сучасника, «обрахований» на всю складність і супереч
ливість світу, на весь драматизм життя і боротьби, співмірний 
із тривогами доби.

Не може не засмучувати і притаманна багатьом творам сучасної 
прози «парниковість», оранжерейність середовища дії, втрата 
смаку до зображення реального трудівника за реальних життє
вих обставин. Запанувала була дивна мода на «престижних» 
персонажів: дипломат, художник, професор, письменник, жур
наліст, керівник неабиякого масштабу тощо. «Привозять» ро
мани й повісті з закордонних бліц-турне, та ніхто щось нічого 
не «привозить» з поїздок на шахти Донеччини або заводи 
Дніпропетровська. Звісно, тут не може й не повинно бути якоїсь 
регламентації: потрібні твори про людей будь-якої сфери жит
тя. Але ж річ у тім, що цей «перекос» зумовлений був не якоюсь 
реальною потребою одразу багатьох авторів розповісти про лю
дей названих сфер, не знанням їх. Про це свідчить гнітюче 
низький рівень мови про них у багатьох з таких творів. Отож 
«стимул», мабуть, простіший: у деяких авторів надто вузьке 

коло життєвих вражень, громадянської причетності, їм немає 
чого сказати про «рядову» людину, про буденне життя трудової 
маси,— от і пишуть про те, що видається (тільки видається!) 
знанішим і цікавішим. З цим (а також і з накладними витрата-
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пов’язана та сумна обставина, шо література наша майже не 
цікавиться матеріальною стороною життя людини, «сімейною 
економікою» тощо; часто-густо в повістях і романах діяли люди, 
які жили в дивній атмосфері благоденства, у світі нематеріаль
ному, не знали ніяких матеріально-фінансових клопотів і суту- 
ги, страждали хіба що від надмірного благополуччя. Не дово
диться говорити, наскільки це далеке від дійсності, як обмежу
вало соціальну аналітичність і як небезпечно ущемлювало 
правдивість літератури. І де вже в таких творах залишилося б 
місце для роздумів про соціальну справедливість! І з цього по
гляду деякі корективи в картину вносять нові твори прози, хоча 
б і згадані повісті Б. Харчука та В. Тарнавського.

У деяких творах відчувається вплив «журналізму», газетярського 
підходу до добору матеріалу дійсності та його висвітлення. 
Якоюсь мірою це й неминуче, особливо якщо йдеться про ак
туально-проблемну повість з її оперативністю й хронікальніс
тю. Однак загалом газетярська каталогізація прикмет, проблем 
і курйозів сьогодення не може замінити концептуального по
гляду на дійсність, ідейно-художнього аналізу тенденцій життя.

Як крок у напрямі подолання белетризованого репортерства можна 
розглядати потяг повістярів до «постановки» експерименталь
них (часто екстремальних) ситуацій, що ми бачимо і в деяких 
повістях минулого року. Взагалі це прийом характерний для 
жанру — бо, на відміну від роману, який охоплює широку кар
тину життя, повість може моделювати певну ситуацію. Проте 
такій змодельованій ситуації треба забезпечити і глибину жит
тєвого наповнення, міру концентрації соціально-характерного 
змісту, і рівень психологічного та філософського розроблення. 
Бо підхід суто описовий чи ліричний у такого роду повісті не 
«виручить».

Останнім часом дістав поширення жанр так званої «маленької 
повісті». Сам собою  він симптоматичний і перспективний, дає 
можливість стислого, концентрованого і «фігурального» (часто) 
вираження теми. Та, на жаль, на практиці в нас нерідко так 
називають речі, які просто «не дотягують» до справжньої повісті: 
швидше нариси або розпухлі ліричні етюди. Стало модно всякі 
обширні тексти за критерієм розміру іменувати коли не рома
нами, то повістями. Це один із виявів процесу певного розми
вання жанрових берегів, що спостерігається не лише в нашій 

прозі. Ось, наприклад, трохи розгублені роздуми литовського 
письменника Вітаутаса Сіріоса Гіри на цю тему: «Повість від 
роману відрізняється тим, що в останньому більше розгалужень,
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“бічних ліній”, відображено долі багатьох людей, а не однієї 

людини. Можливо, і обсяг відіграє певну роль. Та спробуйте 
знайти еталон, встановити належну кількість сторінок. Нелегка 
це справа визначити, де кінчається повість, а де починається 

роман. Дивне-таки враження справляє те, що в багатьох за
рубіжних країнах, та й у нас у Литві, романами стали називати 
невеликі обсягом (не лише сторінковим, а й внутрішнім, 
смисловим) повісті (нерідко не такі вже й погані). Як же ти 

доведеш авторові, що він написав зовсім не роман, якщо досі 
межі між повістю й романом строго не визначені. Може, через 
це такі зрілі автори, як американець Д. Чівер, його співвітчиз
ниця Ш. Е. Грау та англієць Г. Грін зовсім не вказують жанру 
своїх творів» *. До слова, й у нас молодий прозаїк В’ячеслав 
Медвідь останній світ твір «Заманка» назвав «книгою прози», 

без точнішого жанрового означення.
1 все-таки ніякої кризи жанру повісті, на мій погляд, немає. Є лиш 

подальше урізноманітнення його, модифікації, випробовування 
нових форм, пристосування до них завдань. У жанрі українсь
кої прози останнім часом маємо нове пожвавлення (після три
валого переважання роману). Повість як жанр знову доводить 
свої можливості в історично зламні періоди життя народу взяти 
на себе частину зусиль літератури з осмислення актуальних і 
водночас докорінних питань його буття.

Немає сумніву, що найближчим часом з’являтимуться нові прозові 

твори, породжені мужнім і громадянськи відповідальним, нова
торським підходом до розуміння й розв’язання всього комплек
су проблем дійсності. Однак література прирікла б себе на ма
лоефективне ілюстраторство й «відгукувальність», якби обме
жувалася белетризацією вже досягнутого рівня знань суспільства 
про самого себе. Більше того, їй ніколи не вгнатися за еконо

мічною та управлінчою науками, соціологією, публіцистикою 
тощо в постановці та висвітленні наболілих питань суспільного 
розвитку, в окресленні, так би мовити, загального стану справ 

у країні, а конкретніше — в окремих сферах життя. Та й чи в 
цьому її головне завдання? Своє витлумачення сучасності, ста
ну та перспектив суспільства вона дає через аналіз людських 

відносин у ньому, через долі людські, через відтворення світу 
людини в усій його повноті, складності й суверенності. Тому 

було б прикро, якби справа звелася до гонитви за «гострими 
питаннями» в самій лиш їх очевидності, до віддзеркалювання 
вже усвідомлених або окреслених проблем. Якби утверджувало-
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ся уявлення, ніби розв’язання їх дасть відповідь на всі питання 
життя. Вгадувати ці беззупинно і непомітно народжувані пи
тання життя і знаходити їхній зв’язок з усім нинішнім станом 
суспільства та його історією — ось завдання, ось чим живе со
ціально-аналітична проза і, може, найбільше, повість як той її 
жанр, що поєднує гостроту реакції з ідейно-художньою багато- 
ємністю.

p. . -V Мабуть, для започаткування дискусії навколо
«І І р Є К р С іС Н І  \ теми кохання в сучасній українській літера- 

ЛбГбНОи» \ турі Й не придумати було «вдячнішої» статті,

П р О  Л Ю б о В  1 ніж «Сім прекрасних легенд» Галини Горда- 

і « Л Ю б о В »  6 0 4  І севич- У стільки полемічного запалу, 
ППРКППГНІIw /  ст*льки Дотепних міркувань і влучних заува- н * J  жень’ нарешті.... стільки довільних крайно-
Л 0 Г Є Н О  ж  щів та поспішних узагальнень, що важко втри

матися від спокуси посперечатися. Дуже про- 
речисте запрошення до диспуту, хоч предмет його, 

здається, окреслено трохи завузько, на обмеженому матеріалі 
проблем і творів.

Пафос статті Галини Гордасевич — заперечення, а то й висміюван
ня низки ходячих уявлень про любов, ідеалізованих стереотипів 
і традиційних норм, які вона, беручи гамузом, називає «краси
вими легендами» і яким протиставляє тверезе раціональне ро
зуміння з погляду сучасних реальностей та доцільності в світлі 
докорінних змін умов життя. За всієї правомірності (і навіть 
неминучості) такого підходу в ньому самому закладено супере
чність, що геть обмежує його чинність або й зводить нанівець. 
По-перше, навряд чи вдасться комусь чи колись увігнати в межі 
раціональності те, що самою своєю природою є позараціональ- 
ним або не вміщається в ньому,— а саме таким, безмежно шир
шим і глибшим за всякі розсудкові критерії, є найскладніше і 
найлюдяніше з почуттів — почуття любові. По-друге, коли на
віть говорити не про саму сутність любові, а про минущі форми 
її «реалізації» в суспільстві, то й вони не просто собі залежать 
від соціально-економічних та побутових умов життя, а й глибо
ко «вписані» в людську психіку і мораль, в естетику і в усю 
духовність, усю людську культуру.

* Надруковано в журналі «Дніпро» (1987, №  5).
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Може, саме через це всілякі «тверезі» раціоналістичні, прагматичні та 
інші пояснення феномена любові досі виявлялися і, не виключено, 
завжди виявлятимуться недостатніми; навіть найсерйозніші нау
кові інтерпретації залишають неврахованим «якийсь» залишок, 
щось таємниче і сокровенне — найважливіше! — доступне швид
ше поезії й мистецтву, ніж «позитивним» наукам. А скільки вже 

було різних «демістифікуючих» — викривальних щодо застарілих 
ілюзій та легенд — теорій про біохімічний та економічний ме
ханізми любові, скільки було пророцтв про її історичне вичерпан
ня (принаймні в її сучасній формі - індивідуального кохання) та 
переродження, скільки було «сексуальних революцій» (хоча вони 
і не так називалися)! А любов живе, і переважно у «старих», «від- 
жилих» формах. І навіть найгаласливіша і найгрізніша, «глобаль
на» секс-революція, що за наших часів провирувала на Заході, 
тепер, за свідченням західних же соціологів та моралістів, види
хається, як усяка мода, і на зміну агресивному утилітаризму та 

спустошливій сексотехнології починає вертатися туга за цінностя
ми традиційного романтичного кохання. Тож, певно, у цих цін
ностях є щось «вічне» для людської духовної сутності, точніше, 
щось таке, що, народившись за певних історичних умов та під 
дією певних чинників, набирає самостійного значення і зберігає 
його вже й незалежно від тих минущих умов та чинників, бо стає 
органічним набутком людства, його родовою ознакою, щаблем у 
його духовному прогресі.

На шляху духовного прогресу людство немовби поступово «відкри
ває» для себе самого своє власне обличчя і, постійно формуючи 
себе, не так-то й легко відмовляється від того, що вже здобуло 
у сфері моралі, духовності, культури. Зумовлене має тенденцію 
ставати безумовним, принаймні, коли воно вдосконалює люди
ну і рід людський. І багато які цінності, уявлення, що були 
свого часу продуктом певних умов, згодом, закріплені в людсь
кій свідомості й культурі, самі стають активним чинником 
«людського обличчя», людського способу життя.

Так сталося і з індивідуальним коханням та його вищою видозмі
ною — так званим романтичним (або духовним) коханням. Не 
знане на нижчих щаблях розвитку людства, воно, раз виник
нувши й розвинувшись, зробилося такою моральною, психоло
гічною, естетичною і культурною цінністю, яка, попри всі со
ціально-економічні, технологічні, побутові та інші зміни, збері
гає значення загальнолюдського ідеалу. Поки що вищого ідеалу 
кохання людство не знало і не знає. Можливо, в майбутньому 
воно виробить інший, вищий ідеал, але про це можна лиш га
дати. Тим часом втрата або зниження ідеалу індивідуального,
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духовно-романтичного кохання не тільки можлива, а й спосте

рігалася неодноразово у різні періоди нової історії та в різних 

суспільних верствах, спостерігається й сьогодні (може, у біль

ших масштабах, ніж будь-коли), тільки ж тут доводиться не 

радіти, а сумувати, бо йдеться про .духовний регрес, а не про

грес і навіть не просто еволюцію. Звісно, треба відрізняти зміни 

форм самого ідеалу (збагачення, модифікації, розвиток) від 

уіцерблення, розмивання його суті, — а це не завжди легко зро

бити.
Я далекий від того, щоб закидати Галині Гордасевич якесь зазіхан

ня на оцей найвищий людський ідеал — ідеал романтично-ду

ховного кохання. Ні, їй, звісно, йдеться про уточнення від

повідності між ним і дійсністю, про «очищення» уявлення про 
кохання від безпідставних догматичних приписів та міфів, зага

лом кажучи — про реальніший погляд на речі, не спотворений, 
не сфальшований дешевими красивостями, псевдоромантиз

мом та сентименталізмом. Однак при цьому авторка, на мій 

погляд, не завжди відділяє ■ ілюзії» та «легенди» від тих норм та 
переконань, що діставали підтвердження у духовному досвіді 

багатьох людей (всіх же n ір іти однією мірою не можна!), від 

об’єктивних моральних та культурних цінностей, не завжди від

діляє прогрес від регресу. До того ж, її «сім прекрасних легенд», 

з якими вона так гоже порахувалася, дібрані певною мірою 
довільно, випадково, і вони неоднорідні за своєю значущістю 

та місцем у людській свідомості.
Наприклад, «легенда сьома і остання — що чоловік повинен буги 

старшим за жінку, оскільки жінка швидше старіє» — власне, 

ніякого стосунку до і рекрасних легенд про любов не має. Це не 
легенда, а практична порада, обґрунтована (про міру наукової 

обгрунтованості тут не йдеться) такими вченими, як знаменитий 

швейцарський психіатр і сексопатолог Огюст Форель. І сто

сується вона не любові, а шлюбу (це, все-таки, хоч і взаємо

пов’язані, але різі і і речі!), почасти виводилася зі шлюбної прак
тики забезпечених класів (трудовому людові сушит и собі голову 

такими речами ні доводилося), почасти — з необхідності для 

чоловіка матеріально підготуватися до шлюбу тощо. Щ о ж до 
любові, то їй, як відомо, «все возрасты покорны». Але звернімо 

увагу на інший незаперечний факт: більшість дівчат шкільною 

й студентського віку тягнуться не до хлопців-однолітків, а до 

юнаків старшою віку. Що тут? Біологічне і психологічне випе
редження? Інтерес до людей досвідченіших і розвиненішич? 

Потреба опіки? !У1абуть, багато чого...
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«Найшкідливішою» з усіх Г. Гордасевич вважає «легенду шосту — 
про нещасну любов». Вона — вигадка поетів, а в житті — ре
зультат самонавіювання. Якщо я люблю, а мене не люблять, то 
треба себе переконати, що це не той (не та), хто мені потрібен 
(потрібна), «шукати того, хто відповість мені взаємністю, — і не 
буде в житті непоправної трагедії». Нарешті, рецепт знайдено! 
Шкода тільки, що так пізно: скільки безглуздих трагедій встиг
ло пережити людство... А втім, якби відкриття було зроблено 
раніше, то світове мистецтво могло б недорахуватися доброї 
половини своїх творів, а тепер уже не страшно.

Розвінчання легенди шостої цілком логічно випливає з розвінчан
ня «легенди першої — про єдину любов», «легенди другої — про 
вірність до смерті», «легенди третьої — про жертви в ім’я лю
бові», «легенди четвертої — про подвиги заради коханої». Вільне 
від цих та інших легенд, кохання перетворюється на справу ду
шевного комфорту — і які вже тоді трагедії та нещастя! На жаль, 
авторка майже не говорить про те, що ж прийшло на заміну 
цим легендам, які в минулі часи — це вона визнає — були по
трібні й справді таки прекрасні, а тепер стали архаїчними. Не 
зрозумів і таку обставину: на підставі якої статистики ми могли 
б твердити, що нині «єдина любов», «вірність до смерті», «жер
тви в ім’я любові», «подвиги в ім’я коханої» зустрічаються на

багато рідше, ніж раніше, а тим більше — що вони безглузді й 
заслуговують хіба легенької іронії? Невже були часи, коли всі 
або більшість закохувалися раз і на все життя, йшли в могилу 
слідом за коханим (коханою) або зберігали «вірність до смерті» 
(не беремо тут до уваги примусової дії шлюбних законів мину
лого, говоримо про кохання), узброювалися рицарським при

чандаллям і кидалися у світи вславляти честь своєї дами і т. д. і 
т. п.? Невже були часи, коли всі юнаки і дівчата (або багато з 
них) кохали так палко, як Ромео і Джульетта, і так кінчали своє 
життя? Не було таких часів і ніколи не буде. Однак відповідні 
уявлення — не просто красиві легенди, а втілення ідеалу, суті 
кохання. Виняткові вчинки та виняткова поведінка засвідчува
ли духовні можливості людини і кликали (своєю емоційною 
силою, а не просто повчальністю) сягати вищих і вищих меж. 
У них було закладено загальнолюдську потребу максимального 
саморозкриття в чуттєвій красі та моральному благородстві. 
Гадаю, що і в наш час є такі вчинки і така поведінка, хіба що, 
звісно, в інакших конкретних формах явлені. Мабуть, і старих 

(вічних, поки людина залишається людиною!) «прекрасних ле
генд» наш час не скасовує, тільки в чомусь їх переінакшує. 
А що вони і далі владні над душею сучасної людини — про те
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свідчить наше сприйняття великих творів мистецтва, майже 

поспіль на тих «легендах» вигрунтуваних. І хіба в наш час не 
буває вірності на все життя, подвигів в ім’я любові, самогубств 
із нещасного кохання тощо?

Коротше кажучи, більшість із заперечених Г. Гордасевич «прекрас
них легенд» живуть сьогодні і житимуть ще, мабуть, довго пов
ноцінним життям, бо по-перше, вони потрібні для духовного 
здоров’я та самоповаги людства; по-друге, в них відбито деякі 
неодмінні риси ідеалу кохання та самої його суті; по-третє, 
тому, що вони різною мірою відповідають самопочуванню та 
«практиці» багатьох (не всіх, звісно) людей.

Отут — в оцьому «не всіх» — ми знову вертаємося до раціонально
го зерна в статті Г. Гордасевич. Вона, безперечно, має рацію, 
коли негативно реагує на догматичне тлумачення цих легенд, 
коли висміює механічне й безоглядне прикладання їх до сучас
ного життя, говорить, що воно в них не вкладається. Але в неї 
самої — своєрідний догматизм антидогматизму, поетичним ле
гендам вона протиставляє розважливу «безлегендарність», що 
відбиває якісь площини життя і якісь варіанти людської по
ведінки та доль, але ще меншою мірою, ніж «легенди», здатна 
охопити повноту життя і невичерпну багатоманітність людсь
ких доль. Правда, що кохання не обов’язково має бути єдиним 

на все життя. Однак це не означає, що воно не може бути єди
ним. Так, не кожен зберігає «вірність до смерті». Та хіба немає 
таких, що зберігають? Правда, що необов’язкові ні «жертви в 
ім’я любові», ні «подвиги заради коханої». Та хіба мало людей 
на висотах почуття мріють про такі подвиги й жертви, а часом 
і чинять їх? (До речі, й та відмова від чужої жертви, про яку 
Г. Гордасевич говорить у статті і про яку пише в повісті «Смак 
осіннього яблука» — теж свого роду жертва, не треба боятися 
цього неоднозначного слова.) І чому треба вважати, що пер
ші розуміють речі адекватно, а другі — ні, що перші — сучасні, 
а другі — ні?

Кохання — і родове людське, загальнолюдське почуття, і кожного 
разу конкретне, глибоко індивідуалізоване. Скільки людей, 
скільки доль — стільки й історій кохання. І тільки всі вони ра
зом (тобто виявлені в них характерні тенденції, а не якась одна 
іпостась) складають образ «сучасного кохання». Треба побачити 
його таким, яким воно є, і зрозуміти. Однак не треба й забува
ти і про ті грані, за якими кохання перестає бути коханням або 
ж його просто немає. А є щось інше: скажімо, зближення на 
основі взаємної симпатії чи поваги, шлюбна акція, родинне об
лаштування, еротична пригода, скороминущий шал, розпуста.
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Бо що тільки не називають любов’ю! На жаль, у житті це слово 

частіше вживають всує, ніж за потреби й по праву, а нерід
ко — для прикриття і маленьких «грішків», і великих паскудств. 

Бо, мовляв, любов — це така сліпа сила, якій немає стриму, 
більше того, вона все виправдовує й освячує. Але, мабуть, за 
всього безмежного розмаїття історій любові, кохання є в цьому 
почутті щось головне й неодмінне: таке відкриття для себе ін
шої людини, яке пробуджує в тобі найкращі людські якості. 
Природа наче навмисне «придумала» любов для подолання 
егоїзму й окремості, для найглибшого самовиявлення людини. 
А тисячоліття суспільного розвитку призвели до сублімації в 
цьому почутті всього морального, духовного, громадянського 
єства людини. Це — знов-таки, в ідеалі, в «легенді». Але лю 
бов — така дивна річ, що ідеал у ній завжди присутній. І якщо 
вона ідеалу не сягає, то сама це відчуває, цим мучиться, прагне 
дорости або ж виправдовується, потай відчуваючи «вину» перед 
ідеалом. Важливо, що є, бодай у підсвідомості, ідеальний орієн
тир; коли ж його немає, то вже не любов, а щось інше, може, 
не конче й погане, може, добре, цінне, до реальностей присто
соване — але ж не любов.

Ідеал — слово книжне, і, вживаючи його, я наражаюся на небезпе
ку непорозуміння. Немовби йдеться про якісь вищі матерії, по
няття, внесені з теорії в реальне земне кохання. Та ні. чи не 
найвищі поняття про кохання (ідеал кохання) виробив сам тру
довий народ у своєму житті, побуті і висловив у своїй поезії, 
звичаях, обрядах. Про це добре і вчасно нагадав, оперуючи по
няттями українського фольклору та літератури, Микола Сла- 
вінський у дискусійній статті «Перша зустріч». Шоправда, 
в стосунку до сучасної реальності його міркування видаються 

мені трохи однобічними. Він веде мову про те, якою, сказати б, 
прагнуть бачити любов сьогодні. А якою вона є, якою буває? 
В яких співвідношеннях перебувають її конкретні «варіанти» 
з отим народно-поетичним ідеалом? Мабуть, потрібна діалек
тичній! і, драматичніша картина. Ідеал — міра, а не сама реаль
ність.

Певно, в цій розмові треба йти від конкретного літературного ма
теріалу. Подивитися, які образи кохання створкк наша сучасна 
літератур і як вони співвідносяться і з життям, і з ідеалом. 
Трохи торкнулася цього аспекту питання Наталя Ткаченко у 
статті ^Монолог — це не розмова, або Дефіцит сучасної чолові
чої лЬі.ки», зазначивши, що в сучасній чоловічій ліриці кохан
ня, з і-алом, на її думку, небагатій, переважають дві крайнощі: 
або г лесний шал, або солодка сентиментальність (з поетів-чо-
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ловіків, які постійно розробляють цю тему в плані духовних 
шукань, вона називає лише Дмитра Павличка; я б додав ще 
Миколу Вінграновського). Ширша й розмаїтіша сьогодні жіно
ча лірика кохання в нашій поезії; вона мала б стати предметом 
спеціального дослідження. Немало написали про любов і про
заїки. Тобто, не те щоб «немало», а багато, дуже багато. Майже 
жоден роман і жодна повість не обходяться без любові або лю
бовного епізоду, t майже кожне друге-третє оповідання — на 
сюжет кохання. Отже, з погляду «валу» все гаразд, ідемо з пере
виконанням. А от як з погляду «асортименту» та «якості» — 
тобто наскільки співвідносні з життям і посутньо зображені іс
торії та образи кохання у творах нашої прози, який рівень ін
терпретації цього почуття в них, що вони говорять про сучасність 
і сучасну людину? Зрозуміло, тема це широчезна, щоб охопити 
її — і монографії не вистачить, не те що звичайної журнальної 
статті. Але бодай про деякі її моменти, про деякі з причетних до 
неї творів спробуємо поговорити. Тим більше, що варто б пере
вірити ту сувору саркастичну оцінку, до якої прийшла Галина 
Гордасевич, перечитавши, за її словами, «чималий оберемок 
книг» зі словом «любов» у заголовку: в них «любов, звичайно, 
була, проте вона або займала таке скромне місце в житті героїв, 
що й говорити на цю тему не варто, або була ніби силоміць 
узята зі старовинних лицарських романів чи сентиментальних 
романів минулого століття. Книжки повторювали століттями 
поширювані легенди про зрадливих красунь і красенів, про лю

бов, що єдина на світі, про вірність до гробу, про покарану 
легковажність і винагороджену доброчесність і зовсім не відоб
ражали того, що можна побачити в житті, якщо не дивитися на 
нього крізь рожеві, блакитні чи якогось іншого кольору окуля
ри». Мабуть, таких книжок і справді можна знайти не один 
«оберемок». Утім, авторка застерігає, що має на увазі не якусь 
там халтуру. Серед «цілої групи прозаїків», які, на її думку, «по
миляються в зображенні любові», «були і талановиті, і відомі, 
і дуже відомі». Більшої конкретизації в статті немає, але чомусь 
мені здається, що серед тих прозаїків не було ні Євгена Гуцала, 
ні Миколи Кравчука, ні Василя Захарченка, ні Бориса Харчука, 
ні молодших — Галини ГТагутяк, Лариси Шевченко, Любові По
номаренко, Олексія Микитенка, Валентина Тарнавського, В я 
чеслава Медведя, Антона Морговського та інших (втім, остан
ніх і не могло бути, бо читання те відбувалося «п’ять років 

тому»). Адже їхні образи любові мало схожі на отой мимовіль
ний шарж. Тож хочеться внести деякі корективи в картину, яку 
намалювала Галина Гордасевич.
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* * *

Можна відзначити кілька найпоширеніших «типів» кохання в су
часній українській прозі. Один із них — це, сказати б, народно

поетичне кохання. Воно ґрунтується переважно на традиційній 
селянській психіці й моралі, принаймні, співвіднесене з тим 
розумінням кохання, яке народ виразив у пісні і в своїх сталих 

уявленнях, хоч виявляє більшу або меншу міру здатності адап
туватися до нових суспільно-побутових обставин та звичаєвих 
понять, до «тиску» повсякденності. По-різному інтоновані його 
вияви ми бачили у творах М. Стельмаха, Григорія Тютюнника, 

Григора Тютюнника, О. Гончара. Часто зображав його Євген 
Гуцало, особливо у своїх ранніх оповіданнях та повістях, і воно 
не було в нього ані ідеалізованим (оскільки поставало не в де
кларованій патетиці, а в тонкій настроєвості, у майстерному 

малюнку реальних душевних станів), ані сентиментальним чи 
підсолодженим — швидше драматичним (оскільки поетичне 
світосприймання наражалося на побутову прозу, чутлива на

родна вдача конфліктувала зі сліпоглухою, набувальницькою, 
«куркульською», було протистояння або дисгармонія різних ду
шевних складів); до того ж, розкривалося здебільшого за реаль

них житейських обставин. Звісно, відповідні персонажі були 
емоційно обдарованими — і з цього погляду небуденними 

людьми. Але чому письменник мав би оминати небуденність 
душевну, коли вона — реальність для одних і можливість для 

інших? Зрештою, кожна людина у стані кохання — небуденна, 
бо й саме кохання — переростання себе самого, заперечення 

душевної абияковості. Згодом Гуцалова палітра в зображенні 
кохання збагатиться і врізноманітниться, і він розповість стіль
ки його «сюжетів», як мало хто з наших прозаїків; ці історії 
кохання створюють цілий образ народної душі в її суперечли
вих і неоднозначних реакціях на сучасний побут. Останнім ча
сом Євген Гуцало чимало написав і про всілякі «ексцеси» су
часного кохання, а точніше — стосунків юнаків і дівчат, чо
ловіків і жінок, але про те скажемо далі.

До народно-поетичного ідеалу кохання тяжіє Микола Кравчук. Не 
так уже й часто наша література в зображенні кохання і взагалі 

душі «простої людини», селянина, трудівника підносилася до 
рівня народної пісні — глибиною, поетичністю, витонченістю. 
Щось естетично і морально співмірне з нею маємо в кращих 
оповіданнях М. Кравчука. З яким тактом, чутливістю й чарів
ливістю показує він емоційний світ селянського життя, інтимні
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почуття чоловіків і особливо жінок! Його персонажі в любові 

розкриваються добру, й милосердю, й вищій душевній мудрості. 
І хто, прочитавши, скажімо, «Диво з Марійкою», — про молоду 
жінку, чоловік якої закохався в іншу і яку над ревнощі болить 
думка про те, чи буде та друга такою, як йому треба, — не пові
рить у ту любов, що дає розуміння і всепрощення, коли в коха
ному чи коханій бачить людина частину самого себе, те все
людське, що висловив Пушкін: «Как дай вам бог любимой быть 
другим», і що так добре знане народній поезії, народній душі? 
І який незіпсутий смак побачить тут сентименталізм, чи ідеалі
зацію, чи патріархальність, чи ще щось? Ні, тут зернятка все

людської і вічної істини кохання, яка може по-різному виявля
тися в різні часи, в різних суспільствах і верствах, за різних 
житейських обставин, але в безлічі форм зберігає свою сутність 
душевного єднання й самовіддачі.

Історії кохання в оповіданнях Миколи Кравчука ніяк не сприймеш 
за сентиментальні й ідеалізовані ще й тому, що вони в ньо
го — не щось ізольоване й самодостатнє, а частина життя, су
часного життя з сучасною думкою та сучасними клопотами. 
І розгортаються вони не ідилічно, а драматично, включаючи в 

себе і неясне чекання, і непевну надію, і тривогу, і розчаруван
ня, і біль, і радість, і всю гаму людських емоцій, і колізії, 
пов’язані з таким характерним для життя, неуникненним і «віч
ним» зіткненням контрастних типів самопочування і психіки: 
належного красі й моралі — і нечутливого до них, здобичниць- 
кого (те, що бачимо і в Григора Тютюнника, і в Євгена Гуцала, 

особливо раннього, а зрештою — і в усій українській класиці 

або, скажімо, у литовських класиків Ю. Жемайте та П. Цвірки). 
Так любов «розмикається» в соціальність. Однак, з іншого боку, 
вона вириває людину з побуту й рутини повсякденності, з уся
кої обмеженості й применшувальної окресленості, пробуджую
чи безкінечне в людській душі, тугу за незрозумілим і всеосяж
ним, те «космічне», що входить у людську душу лише трьома 
шляхами: або через переживання природи, або через любов, 

або через філософське споглядання.
Можуть заперечити: все-таки Микола Кравчук змальовує світ пе

реважно традиційної селянської психології та моралі, сфера 
якого постійно звужувалася, а сьогодні є скорше предметом 
ностальгічного спогаду, аніж активною величиною з перспек
тивою на майбутнє. Таке заперечення є не зовсім слушним. 
По-перше, письменникові внутрішньо близькі не лише старші 
представники сільської людності, а й покоління наймолодше, в 
якому він теж знаходить — поряд, звісно, з іншими, не завжди
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бажаними явищами — і оту народну традицію совісності, доб
розвичайності, істинності почуття (пошлемося хоча б на образ 
Антосі з оповідання «Серпневі зливи»). По-друге, моральні та 
естетичні цінності, які впродовж століть виробило трудове се
лянство, багатьма своїми моментами набули загальнолюдського 
значення, стали активними чинниками у формуванні загально
людських понять (можна сказати й інакше: в досвіді трудового 
селянства свого часу історично найповніше втілилася людська 
етична сутність); вони — основа традиційної народної моралі. 
По-третє, історично маси пролетаріату, а почасти й інтелігенція 
походять із селянства. Сьогодні ж цей процес переходу, дифузії 
представників селянства в робітничий клас та інтелігенцію 
особливо інтенсивний, а це знов-таки підкріплює «позиції» се
лянської психіки та моралі в загальному «портреті» суспільства. 
В українській літературі знайдемо багато образів робітників та 

особливо інтелігентів, що вийшли з селянства. І їхній емоцій
ний склад та нормативні уявлення здебільшого не заважають 

адекватній ціннісній орієнтації в новій соціальній сфері, а, нав
паки, стають запорукою духовного здоров’я. Це стосується й 
інтимних почувань. Поєднання тієї душевної налаштованості, 
яку формує (думаю, що й досі почасти формує, а не тільки фор
мував) народно-поетичний ідеал кохання, з високими індиві
дуальними уявленнями та духовними потребами справжнього 
інтелігента — це, може, найвища і найдієвіша альтернатива пе
ретворенню любові на сексуальний сервіс або на рядовий ком
понент житейського комфорту, взагалі утилізації її.

Глибоку перейнятість традиційною народною етикою стосунків 
між чоловіком і жінкою та відповідною органічною душевністю 

(в якій виявляється і національний характер народу) знайдемо і 
в багатьох творах Василя Захарченка. Особливо хочеться посла
тися на його чудову повість «Брат милосердний». Дядько Йосип, 

який був колись санітаром на війні («брат милосердний»), від
чувши, що небагато вже лишилося жити, вирушає в мандрівку 
по місцях, де воював — «пізня дорога пам’яті...». Згадує, як во
ював, як потрапив у оточення, а потім у полон, до концтабору. 
І тут ми взнаємо про його єдину таємницю, якою ні з ким не 
ділився і яку тамує глибоко в душі як найсвятіше. З концтабору 
його, напівживого з голодухи, взяла до себе й відходила молода 
жінка — Галька. Так тоді вчиняли тисячі й десятки тисяч ук
раїнських дівчат і жінок. Ця тема почасти вже почала з’являтися 

в нашій літературі — у М. Кравчука, О. Васильківського та ін
ших. У невеликій повісті В. Захарченка вона прозвучала дуже 
сильно. З якою наочністю й натуральністю постає в ній народ-
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на жіноча вдача, що так виявилася під час війни і в отому пов

сюдному рятуванні полонених, в рятуванні самого життя — в 
доброті й милосерді понад усі минущі «норми» й дотодішні зви
чаєві уявлення. Ще раз засвідчила себе гнучкість морального 
мислення народу, для якого головне не форма, а суть. Чужі 
люди за страхітливих обставин війни, на межі життя і смерті 
враз ставали рідними, сягаючи такого взаєморозуміння й жер
товності, для яких за звичайних обставин мало було б усього 
людського віку. І скільки різних людських зв’язків, нерідко 

зігрітих найглибшою душевністю, народжувалося при цьому. 
Одну з таких зворушливих історій і оповів В. Захарченко, знай
шовши на диво доречний тон: просто, правдиво, без надмір
ностей і зайвих ефектів, з відбитком врівноваженості пережито

го й зболеного...
Мабуть, ті стосунки між чоловіком і жінкою, те коротке співжиття 

і довгу пам’ять, що змальовані в повісті, і не назвеш коханням. 
Однак людського тепла і благородства, навіть душевного всеро- 
зуміння в них не менше. Може, любов — як піднесена при
страсть — взагалі не єдина можлива форма доброзвичайних, 
моральних і людяних відносин між чоловіком і жінкою. При
наймні, сім’я в народі, — маємо на увазі здорову, гарну сім’ю ,— 
грунтується не тільки і не завжди на любові. Цього питання 
Василь Захарченко почасти торкається в іншому творі — повісті 

«Постріл». Головний її персонаж Михайло випадково стає пе
ред фактом зради дружини. Аналізуючи причини розпаду сім’ї, 
Михайло згадує подружнє життя своїх батька й матері, яке за
вжди було ідеалом для нього, і тепер припускає думку, що в 
ньому не все було гаразд, як на його розуміння. «А що, як і всі 
роки, подумав він із жахом, їхню сім’ю тримала не так любов, 
як народна традиція подружньої вірності, традиція боротьби за 
збереження сім’ї...»

Ноно, як подумати, особливих підстав для «жаху» Михайло не мав. 
Добре ж бо відомо, що любов — почуття далеко не завжди віч
не, і якщо в міру її вигасання на поміч приходить ота «народна 
традиція подружньої вірності», то це аж ніяк не найгірший 
ііаріант. Але, мабуть, та його пересадна оцінка стосується не 
стільки батькового й материного життя, скільки його власного. 
'Ге, що було природним для сім’ї селянської, не може вже втри
мані сім’ю городян-інтелігентів. Авторитет і влада чоловіка, 
слухняність і відданість жінки — цей «патріархальний» фунда
мент старої сім’ї вже дав розколини. Та річ не лише в тім. Сам 
Михайло плекає інший ідеал кохання, в якому народна традиція 
коригується уинлеппнм не чужою романтичності інтелігента:
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душевна спорідненість, близькість поглядів і духовних інтере
сів, спільність життєвої мети... На тлі цього глибокого (хоч і 
завжди неясного, за самою своєю природою) прагнення та 
складного переживання сімейної драми, своєї поразки наро
джується в нього нове кохання. Гарно, зворушливо показано в 
повісті, як Михайло відкриває для себе «Золоту Жінку» в това
ришці по службі Валентині Артемівні («Золотою Жінкою» 
Михайло називає її для себе за її спокійно-чесну, стримано-по- 
етичну, м’яко-великодушну вдачу); чудово, психологічно точно 
й небагатьма штрихами зображено народження любові між 
ними. Від самого початку вона оповита якоюсь елегійністю — 
може, тому, що це не самозабутня пристрасть молодості, а по

чуття, напоєне тихою душевною умудреністю, а може, тому, що 
над нею мріє тінь приреченості. І справді — любов не з’єднала 
Михайла і «Золоту Жінку»; народившись, не знайшла розвитку. 
Все зіпсував імпульсивний вияв того несвідомого егоїзму, який 
Михайло у собі не без підстав підозрював. На жаль, конкретне 

психологічне обґрунтування такого фіналу в повісті є недостат
ньо переконливим, але сама собою «нездійсненість», нещасли
вий поворот, як це часто буває, щемливіше розкриває потребу 
кохання, глибше — складність людських взаємин, крихкість їх
нього химерного візерунку, ранимість самого кохання. Втрата 
поглиблює розуміння цінності того, що здавалося досяжним 
(згадаймо поетове: «А счастье было так возможно, так близ
ко...»), і, може, тому світова література здебільшого змальовува
ла сюжети нещасливого кохання — воно й життєво вписувалося 
в ширший соціальний матеріал, і для художньої інтерпретації 
давало багатший спектр емоцій та динамічнішу психічну карти
ну. Повертаючись до повісті В. Захарченка, скажемо ще, що, 
зосередившись на духовних моментах взаємин своїх персона
жів, на психологічному візерунку кохання, він водночас не ізо
лював його від житейського потоку, від щоденних клопотів, і це 
також надає тому коханню сучасної реальності, рятує від ідиліч
ності й оранжерейності.

Почавши з того типу кохання (маємо на увазі, звісно, не самий 
феномен кохання, а його літературні образи, інтерпретації, вті
лення), який ми умовно назвали народно-поетичним, ми ми
моволі перейшли до, сказати б, духовно-романтичного та реф- 
лексійного. Треба підкреслити, що вони (знову ж таки, як типи 
літературної інтерпретації) пов’язані між собою і походженням 
(генетично), і змістом, про що вже трохи згадувалося вище. 
Особливо очевидний цей зв’язок у творах, що розробляють 
дуже поширений нині і, певно ж, невипадковий мотив невдо-
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волення споживацьким, бездуховним життєвлаштуванням та 
пошуку справжнього кохання. Найуживаніший варіант цього 
мотиву такий: духовно рафінований, романтично налаштова
ний і соціально зобов’язаний (все це, звісно, за запевненнями 
авторів, а не конче й фактично) герой не знаходить розуміння 
у своєї дружини-міщанки (або потенціальної міщанки — коха
ної) і мусить шукати свій ідеал десь на стороні, переважно в 
провінції, серед не зіпсутих ще селянок, серед дівчат з полони
ни тощо, де, як гадають відповідні автори, живі ще патріархаль
ні чесноти, народні традиції і мораль, зрештою — тип «пісен
ної» дівчини з поетичним світосприйманням, який має нос
тальгічний попит у героїв-інтелектуалів. Усі складники цього 
мотиву настільки характеристичні, що могли б стати предметом 
не лише фейлетону чи пародії, а й поважної літературознавчої 

розвідки.
Візьмімо для прикладу ситуацію: жінка-хижачка, чия диявольська 

енергія сконцентрована винятково на матеріальних формах са
моствердження, така собі войовнича амазонка міського ком
форту, буквально тероризує, духовно й громадянськи калічить 
свого делікатнішого або слабшого чоловіка-жертву. Різні її мо
дифікації зустрінемо в багатьох романах і повістях письменни- 
ків-чоловіків: «Південному комфорті» П. Загребельного, «Обвалі» 
Ю. Мушкетика, «Ваш поїзд о дев’ятій» А. Мороза, «Станції 
Сподівань» Б. Грищука, «Хочу журавля» та «Що нового під сон
цем» В. Стефака і багатьох інших. Певна річ, не випадково ж, 
не з пустої моди одразу ряд вдумливих письменників заходився 
розгортати такі колізії. Мабуть, є якась життєва підстава для 
них. Мабуть, відбилися в них якісь тенденції суспільного роз
витку, на котрі особливо чутливо і специфічно реагує жінка як 
одвічний охоронець родинного гаразду і як дуже тонкий інди
катор життєвої атмосфери. Та дарма в названих і не названих 
тут творах шукати глибшого соціально-психологічного аналізу 
симптоматичного суспільного явища, його багатоманітної вмо
тивованості й спричиненості, тонкого механізму дії отієї «ат
мосфери часу» на жіночу душу. Розуміння його зводиться 
здебільшого до уявлення про особисту зіпсутість, про властиву 
певному типові жінок агресивність, невситимість і владолюб
ство, про жіночу невдячність супроти чоловічого благородства, 
а подеколи й набирає характеру такого собі досить комічного 
зведення рахунків із прекрасною половиною людського роду.

Тс саме доводиться сказати і про явище капітуляції романтичного, 
делікатного або просто слабовільного (в прозі представлені 
всі ці варіанти) чоловіка перед тотальною облогою жіночого
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конформізму, бездуховності або міщанської зажерливості. Має
мо лиш описову констатацію ймовірних фактів, а що за ними 
стоїть, які соціальні тенденції та психологічні чинники, чому і 
як відбувається така чоловіча деградація як об’єктивне явище, 
що заслуговує на увагу (якщо це так) — до того мова не доходить. 

Усе пояснюється особливостями індивідуальної вдачі й біогра
фії. Це, звісно, важливо. Але для художника-мислителя є ще й 
інший причинний ряд: взаємозумовленість сім’ї і суспільства.

Нарешті, про третій елемент цієї схеми: поетичну дівчину з поло
нини або птахоферми, якою марять стероризовані міськими хи
жачками беззахисні романтики-інтелектуали. Оце вже справді 
легенда, яку витворила література (на відміну від того, що на
зиває легендами Г. Гордасевич і що не завжди ними є). Та хоч 
би скільки ми з неї іронізували, хоч би скільки її пародіювали 
(а вона таки варта пародії), вона існувала, існує й існуватиме. 
З тієї простої причини, що по-своєму відбиває ностальгічну 
тугу чоловіка (юнака) за уявним створінням, яке поєднує красу, 
простоту і цноту; таку ж ностальгічну віру в щиру правду діво
чої душі; нарешті, потаємне сподівання незвичайної зустрічі, 
яка змінить усе життя, разом із немотивованим переконанням, 
що такої зустрічі потребуєш і заслуговуєш. Інакше кажучи, 
йдеться про більш або менш замасковану компенсацію глибо
кого інтимного невдоволення. Зрештою — про мрію. Тобто, 
речі людські та вічні. Одначе, і визнаючи їх такими, не відмо
вишся ж ні від життєвих, ні від естетичних критеріїв.

Наприклад, хоч би як ми співчували художникові Петру Найді з 
роману Броніслава Грищука «Станція Сподівань», який порвав 
з тиранічною нареченою («Ти воліла б любити того Найду, 
котрого хотіла виліпити з мене. Найду, котрий знає, чого треба 
йому від життя, котрий неухильно, навально, напролом іде до 
мети, підтримуваний, заохочуваний і натхнений тобою») і на 
далекій станції знайшов інше кохання, що відповідає його аут- 
сайдерсько-філософічній налаштованості, все-таки важко пові
рити в цю його знахідку, важко всерйоз настроїтися на той 
книжно-сентиментальний або псевдофольклорний тон, у якому 
сприймає життя надіслана йому долею сільська вдовиця Настя, 
або повірити в її «молитовне звертання» до лелек у вельми ін
тимній ситуації: «Лелеченьки милі, лелеченьки любі... У вашо
му гнізді народилися й виросли дітки, принесіть же й мені на 
своїх крилах маленьку дитинку, ой та принесіте ж, прилиньте 

до наших вікон. Увечері, коли сонце зайде, чи перед світанком, 
коли всі сплять, щоб лихі очі не побачили та не наврочили, 
я почую, я вийду за поріг, та візьму од вас біленький сповиток,
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та занесу до хати». Звичайно, якщо Петро Найда надійно гаран
тований від почуття гумору, він зможе деякий час спокійно 
вислуховувати такі стилізовані монологи. Але зрештою, все- 
таки навряд чи його ілюзія може бути доказом життєвості отого 
народно-поетичного кохання, про яке йшлося вище, в наш час. 
Якщо воно і можливе, то не в такій сумнівній, напівпародійній 
формі. Хоч саму потребу в цілющій жіночій злагідливості, доб
роті й розчуленій емоційності, — яку відчуває Петро Найда,— 
можна зрозуміти.

Поряд із цією потребою живе й інша (в людях інакшої вдачі, інак
шого типу духовності та інакших соціально-психологічних і мо
ральних установок): потреба великого романтичного кохання, 
що підносить людину над побутом і буднями, надає вищу ду
ховну якість життю. Література завжди відгукувалася і відгу
кується на цю суто людську потребу. А коли не знаходить тако
го романтичного кохання в житті (чи з «вини» життя, чи з влас
ної вини), то конструює його, придумує.

У сучасній українській літературі ці зусилля зі створення роман
тичної альтернативи «побутовому» коханню явлено досить ак
тивно й різноманітно, хоч рівень їх не часто радує.

Один із напрямів цих зусиль — створення образу «незвичайної» 
дівчини або жінки. Такі образи завжди вабили письменників. 
Інколи вони були відгуком на якесь глибоке життєве враження, 
інколи — втіленням сокровенної мрії. А вона нелегко піддаєть
ся художньому «оформленню». Тож часто, не знаходячи цікавої 
реальної духовної структури сучасної дівчини, письменник і 
конструює книжно-романтичних екзотичних юнок з ухилом 
або в інтелектуальну претензійність (як Люба Соловей та На- 
дійка Горова в романах А. Мороза «Четверо на шляху» та «Ваш 
поїзд о дев’ятій»), або в надуману «природність», насправді 
вельми неприродну. Прикладом останньої може бути Зоряна 
Лужич із роману Богдана Сушинського «Морава».

Ця таємнича сучасна дикунка з придунайського хутірця вразила 
героя роману Дмитра Мораву своїм дивним способом життя. 

Відлюдькувата красуня, демонструючи принципову незалеж
ність і перейшовши на самозабезпечення, запливала на пустин
ний острівець, ловила, смажила та їла всіляку довірливу або 
необережну живність, виправдовуючи таке віроломство щодо 
«менших братів» ефектними афоризмами з арсеналу доморос
лого дарвінізму: «Усі жорстокі. Тільки що одні навчилися при

ховувати це, інші — ні»; «Вони приходять сюди, щоб умерти, 
так їм судилося»; «Коли я лишалася самотньою на острівцях, 
треба було якось жити, а там все поїдає одне одного» і т. д.
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Свою нехіть до звичайного людського життя і своє прагнення 
до цілковитого злиття з природою Зоряна висловлює в пантеїс
тичних погрозах на зразок: «Річкою стану!.. Річ-ко-ю!».

Але ні «річкою», ні «річ-ко-ю!» вона не стала. Випередивши таку 
метаморфозу, батько послав її до міста вчитися. Спершу тікала, 
а потім... А потім ми її побачимо вже цілком сучасною велико- 
міською дівою досить вільної поведінки. Романтика природної 
пікантності озветься романтикою пікантності моральної, точні
ше — своєрідної еротичної неприкаянності та потовкущості. 
Нерідко естетично осмислюваних як жага великого кохання. 
Мотатиметься вона по Союзу, але ніде і ні в чім себе не знахо
дитиме. І, зрештою, автор, — чи не знаючи, що з нею робити 
далі, чи згадавши її погрозу «стати річкою», — повертає її на 
Дунай, де вона, як уже не важко здогадатися, тоне... Щось у 
такому образі, такій долі є характеристичного щодо часу й су
спільства, щодо певних моральних і психологічних типів лю
дей. Та, на жаль, у розробці цієї сюжетної лінії роману (як і 
самої вдачі Зоряни) замало «матеріалу» і пластичності, перева
жає, сказати б, раціоналістичне конструювання незвичайного, 
звідси і враження надуманості.

Раціоналістична «заорганізованість» у трактуванні теми кохання в 
романі (за всіх «шаленств» персонажів) великою мірою пов’язана 
і з відповідною особливістю образу головного героя — Дмитра 
Морави. Його розсудковість доходить до того, що він як логіч
ну задачу розв’язує питання: любити йому Зоряну чи не лю
бити. «У дружини вона не годилася, у коханки й поготів...» 
Поміркувавши, доходить висновку, що «закохуватися у Зоря
ну нема сенсу». Тут, одначе, потрібні уточнення. По-перше, 
Дмитро й сам трохи-таки усвідомлює надмірність свого раціо

налізму і ставить під сумнів його правомочність. По-друге, за 
всього пріоритету розсудку він усе-таки жива людина, і його 
логічна відрегульованість раз у раз схиблює. Тому його ставлен
ня до Зоряни непослідовне й мінливе. Свій потяг до неї він 
називає «коханням без минулого і майбутнього». А я б назвав 
це коханням без кохання. По суті, основна тема роману (або, 
принаймні, основний зміст цієї його сюжетної лінії) — не лю
бов, а нездатність до любові за тоскної мрії про неї. І це дуже 
характерно. Шкода тільки, що письменник, на мій погляд, не 
дуже заглиблювався у з’ясування причин цього явища, тобто 
його ширшої, позаособової зумовленості. А воно напевне не 
зводиться до індивідуальних особливостей психіки, в ньому є і 
певні риси типовості. Звісно, появу у літературних творах схо
жих ситуацій можна пояснити і стереотипністю художнього
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мислення, але, мабуть, зароджується той або інший мотив усе- 
таки під впливом життєвих вражень і хоч якось із ними співвід
носиться. Тим-то не самою лиш випадковістю чи літературною 
модою можна пояснити те, що в багатьох романах і повістях 
фігурує нині герой, який не здатен на велике кохання сам і 
боїться такого кохання з боку жінки (дівчини), воліючи чогось 

спокійнішого і комфортнішого, що не загрожує втратою рівно
ваги або якимсь ризиком, відповідальністю. Це, крім усього ін
шого, — ще й, хоч і непряме і складно опосередковане, але все- 
таки відбиття соціальної аморфності, соціальної недорослості 
й інфантильності, браку соціальної відповідальності в особис

тості (згадаймо, як інтерпретував багато в чому зіставне питання 
М. Г. Чернишевський у статті «Русский человек на Rendez-vous»).

Мотив нездатності до великого кохання і «страху» перед ним зву
чить, наприклад, у повісті Юрія Хорунжого «Занапастити жу
равля». Щоправда, відповідну історію взято на рівні емпіричної 
констатації, як і майже в усіх інших творах з подібним «героєм». 
Взагалі ж цей стереотип, особливо коли він доповнений моти
вом нездатності оцінити жіночу самовідданість, безоглядність у 
пристрасті або колізію жіночої витонченості й чоловічої бру
тальності в інтимних почуваннях, може, в чомусь навіть і бли
жчий до життя, ніж попередній — протилежний (чоловік — 
жертва жіночої агресивності), адекватніше відбиває емоційну 
структуру жіночої душі (хоч і не всякої, звісно). До того ж, тут 
маємо, так би мовити, перевірку особистості коханням, пере
вірку на душевну сутність: любов — великий і прозірливий ек
заменатор. Саме такого сенсу набирає нездатність героя до 
справжнього кохання в оповіданні М. Кравчука «Ранній листо
пад» (почасти і в «Серпневих зливах»), як і колізія чуттєвого 
максималізму героїні з практицизмом і розрахованістю героя: 
в його інтимній поведінці відбилася соціальна ухильність кон
форміста, споживальника-обивателя. Схожу колізію в трохи 
інакшому аспекті — егоїстичної брутальності героя і складні
шої, тоншої мотивації поведінки героїні — непогано розробле

но в ряді оповідань Броніслава Грищука, як і ширше в нього: 
зіткнення поетичної і прозаїчної натур.

З мотивом нездатності до кохання межує, але за змістом від нього 
істотно відрізняється інший мотив — нездійсненості, нездійс
неного кохання, кохання, яке не сталося. Кохання бере участь 
у формуванні людської душі, є реальністю духовного життя не 
лише тоді, коли воно справді чиниться як біографічний факт, 
а й тоді (і часто — ще більшою мірою), коли воно — лише мрія, 
прагнення, потреба. В цьому останньому випадку воно мов
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ідеал, який може визначати становлення і шлях особистості не 
стільки в своєму здійсненні, скільки в різних мірах наближення 
до такого здійснення і навіть — у самій своїй недосяжності.

Тема нездійсненого кохання, кохання, яке не сталося, не розкри
лося,— одна з найдавніших, найпоширеніших і найбагатших у 

літературі. Цей мотив багатоманітно драматичний, і в ньому є 
великий гуманістичний зміст, прямо пов’язаний із розумінням 
щастя і сенсу життя. Дослідження «механізму нездійснення», 
втрати можливого кохання, процесу незнаходження одним од
ного, «розминання» двох людей у творах класиків багато що 
говорило про суспільство і людину, про соціальні та морально- 
психологічні чинники життя. В сучасній нашій літературі йдеть
ся майже винятково про цей останній, морально-психологіч
ний бік справи. Може, й тому, що конкретні соціальні обстави
ни, звичні з класичної літератури, здебільшого давно зникли, 
а дію нових соціальних обставин не так легко простежити. До 
того ж тривалий час література, здезорієнтована неправдивим 
догматичним уявленням про соціальну безвадність нашого су
спільства, просто ігнорувала їх, і, хоч останнім часом картина 
починає змінюватися, чекати одразу ж вагомих результатів бу
ло б нереально.

В аспекті лірично-психологічному в сучасній українській прозі 

чи не найчастіше і найглибше тему «нереалізованого» кохан
ня розробляв Євген Гуцало. Звертався до неї Микола Кравчук. 
Близька вона й декому з молодших, наприклад, Василеві 
ІПкляру («Моя Ганя не така», «Пізній цвіт» та інші оповідання).

Спорідненою з двома попередніми є ще одна тема: випробування 
любові життям (ідеалу — реальністю, ширше беручи). Так чи 
інакше вона присутня в багатьох творах, де йдеться про осо
бисті стосунки (взагалі її не оминути, говорячи про любов, хоч 
здебільшого все-таки й оминають). Однак розгорнуту і посутню 
її розробку, на жаль, знайдемо не часто. Хочу тут звернути ува
гу на повість Алли Тютюнник «Острови навпроти міста». Ця 
письменниця взагалі спостережливо і вдумливо змальовує світ 

інтимних стосунків сучасної міської молоді — той матеріал, 
якого наша література загалом мало торкається. Авторка схиль
на співвідносити лірику кохання, романтично-духовний ідеал 
його з реальністю міського побуту, моральні норми — зі стихією 
поведінки, «масовими» імпульсами; принаймні, такий підхід 
інколи вгадується в неї.

Повість починається з тремтливо-романтичної ноти. Закохані юнак 
і юнка, святкуючи своє одруження, усамітнилися на пустельно
му острівці, гадаючи, що там нікого немає. Але там жив чо-
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ловік, який і став свідком, а потім і співучасником їхньої історії. 
Чудово відтворено поетичну вдачу дівчини, казку кохання. 

Вдало знайдено і «погляд» на неї — очима літньої, гірко розча
рованої людини, яка втратила все й осамотніла, проте зберегла 
віру в добро та красу і тим щиріше, захопленіше, зичливіше 

сприймає чуже щастя, чужу поетичність, чарівність — наче своє 
нездійснене юнацьке, наче свій ідеал. І починає жити красою 
дівчини, їхнім коханням, що так несподівано ввійшли в його 
життя... Однак така ідилія не могла тривати довго: що з нею 
робити на довгій ниві життя? Можна було так і лишити історію 
незакінченою, або дати трагічне розв’язання (його чекаєш для 

такої натури, такого кохання). Одначе авторка пішла іншим, 
звичайнішим шляхом: дала банальне життєве продовження і 
розв’язання, в якому життя заяложує казку. Спершу щось у 
душі протестує: чи то жалко розлучатися з такою жаданою ле
гендою (навіть після статті Галини Гордасевич!), чи то не хо
четься ще одного підтвердження плиткої думки: що «надмірна» 
любов недовговічна... Однак потім змирюєшся з цим, розумієш, 
що, мабуть, інакше й не могло бути. І в такому ході подій ба
чиш свій художній сенс: ідеться ж про те, що на любов чатують 
випробування, і їх нелегко витримати. Так само спершу вини
кає невдоволення через те, що авторка, наче не знаючи, як 
чинити далі з тою легендою-ідилією (ще до її краху), перено
сить центр уваги на отого «стороннього» — свідка й «опікуна» 
чужого кохання. Але потім і в цьому відкривається сенс: при
четність до історії чужого кохання, співучасть змушує того чо
ловіка по-новому пережити і зрозуміти власне життя, відчути і 
свою провину перед дружиною, з якою не зжився, знайти вихід 
зі своєї самоти, взявши і провину, й ініціативу на себе...

І все-таки: дуже непереконливою, надуманою є зрада диво-дівчи- 
ни, якою урвалося кохання. Недарма ту зраду винесено за дуж
ки, про неї лиш поінформовано: важко в неї повірити, важко 
розкрити її психологічну мотивацію, душевну картину. Таке 
враження, що авторка виходила не з вдачі героїні, а зі своєї 
тези: з бажання показати, що «неземна» любов не витримує 
земних випробувань (чи, може, хотіла застерегти; чи, може, 
вкладала виховний заряд у свою тезу. Але йшла від тези, від 
задуму, а не від логіки вдачі, душі героїні — логіки чи ало
гізму...). У всякому разі, мені тут вчувається якась «готова» 
орієнтація, що перегукується з «демістифікаційним» пафосом 

статті Галини Гордасевич. Шкода, що вона, мабуть, не читала 
цієї повісті своєї ровесниці: цікаво, як би її сприйняла, як при
стосувала до своєї розмови.
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Досі ми говорили про твори, темою яких є любов або, принаймні, 
відсутність любові як усвідомлювана проблема. (Це останнє — 

теж один із аспектів художньої інтерпретації кохання. Туга за 
справжнім коханням у людини і в літературі може бути формою 
вираження найкращого в душі, інобуттям любові. І в розроб
ленні цього мотиву можна сягнути висот духовності сучасної 
людини.) Однак починають з’являтися в нас і твори, сказати б, 
про антилюбов — про різні «сучасні» сурогати, а то й спотво
рення або цинічне заперечення кохання. Цим самим література 
реагує на тривожні явища у сфері побуту та моралі, намагається 
увійти в еволюцію понять, що регулюють інтимні стосунки, 
в новочасну практику та її життєву і морально-психологічну 
мотивацію тощо. Не можна сказати, що цей напрям у нашій 
прозі дістав помітного розвитку, проте він уже окреслився. 
Назвемо і оповідання Олексія Микитенка («Залізний дощ», 
«Вечеря» та ін.), і повісті Галини Пагутяк, Лариси Шевченко, 
«Первоцвіт» Антона Морговського (хоч у цьому останньому ви

падку — швидше на рівні констатації, ніж аналізу та оцінки), 
і чудові образки Любові Пономаренко з її книжки «Тільки світу», 
деякі оповідання Євгена Гуцала з його книжки «Мистецтво подо
батись жінкам» тощо. Ці твори дають підставу не погодитися з 
думкою, що наша проза геть оминає новочасні житейські транс
формації інтимних стосунків та сім’ї, які «розмивають» давню на
родну традицію, звичні підвалити та уявлення. А в названій вище 
книжці Є. Гуцала знайдемо цілий невеличкий букетик із поган
куватих квітів «антикохання», що висіялися вже і в народному 
сільському побуті. До слова, одне з оповідань — «Від світу сьо
го» — прямо стосується розмови, яку повела Г. Гордасевич, а саме 
її тези, що проголошує анахронізм «легенди п’ятої — про цнот
ливість», речі, мовляв, гарної, але нині не дуже шанованої і 
не дуже помічуваної. В оповіданні маємо парадоксальну ситуа
цію, яка і підтверджує, і водночас спростовує тезу Г. Гордасевич. 
Підтверджує — бо всеньке село обурене Василем, який відмо
вляється одружитися з Вірою через дурничку: виявилася «над
щербленою», як там кажуть; спростовує — бо хай там хоч усьо
му світові байдуже, але ж йому, закоханому, не байдуже. А це ж 
і є головне для щастя двох людей: як воно їм, а не комусь. 
Щоправда, для самої Віри то наче імпровізована комедія, але ж 
їй не про кохання йдеться, а про таку собі життєву оборудку. 
А от героїня оповідання Євгенії Божик «Перший сніп» думає 
інакше, гризеться своєю «провиною» і вважає, що не має права 
прийняти любов давнього друга: «Не таким мав би бути мій 
шлях до тебе...». Гаразд, і Гуцалів дивак Василь, і дивачка Дарка
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у Є. Божик — люди «старих» уявлень, віджилої селянської 
психіки. Та ось у романі Івана Григурка «Червона риба» — ціл
ком сучасні міські юнак і юнка, сучасна курортно-пляжна лю
бов, а глухо сприкрює прогресивно мислячого Роберта відсут
ність начебто вже поспіль осміяної цноти у коханої, і ця про

гресивно мисляча циркачка мусить вигадувати наївно-хитру 
версію її травматичної втрати... Тож, мабуть, не така проста 
річ — той одвічний «забобон», і не всім так легко його позбути
ся, і, може, є в ньому щось таке, що не зовсім безвідносне до 
ідеалу кохання та людської моральної природи.

Без великого ризику помилитися можна припускати, що тенденція 
до зображення «реального» кохання, а власне антикохаиия, 

тобто звульгаризованих, бездуховних, прагматичних, підпоряд
кованих житейській вигоді та комфортному самовлаштуванню 
форм інтимних стосунків, зростатиме і в нашій літературі. 
Проте не бажано, щоб вона запанувала над іншими підходами, 
бо це теж було б збідненням життя, у якому вистачає місця для 
багатьох суперечних явищ та процесів; було б спрощенням 
людської природи, яка охоплює широкий діапазон моральних і 
психологічних виявів. Не хотілося б, щоб і сама ця тенден
ція — загалом і своєчасна, і неминуча, і потрібна (з погляду 
правдивості літератури) — набирала форми догматичної та од
номірної. Маю на увазі ось що. По-перше, навіть бувши при
хильним, з причин творчих, саме до цієї тенденції, не треба 
забувати, що вона (і ніяка інша) не може вичерпати всієї кар
тини сучасного кохання, в якій є безліч барв і відтінків. По
друге, в межах цієї тенденції є свої можливості для розкриття 
високої і благородної сутності кохання, яка навряд чи цілком 
скапітулює перед «реальністю» її масового заперечення і яка 
пробиватиметься крізь будь-які потворні, наносні, минущі фор
ми. Душа народу не житиме без краси, вона відроджуватиме і 
творитиме її.

Якщо «відмирає» або змінюється «старе», традиційне уявлення про 
любов, то на зміну йому приходитиме нове поняття, новий об
раз любові, і в ньому неодмінно озветься чимало чого зі «старо
го», традиційного, поки людина залишається людиною. Поки 
що цього нового образу любові відчутно бракує нашій літера
турі. Молодь не часто знаходить у ній художнє розкриття і тлу
мачення свого особистого, інтимного життя, її запити залиша
ються не цілком задоволеними, забагато питань — без відповіді. 

Значною мірою це тому, — і тут почасти має рацію Г. Гор
дасевич, — що в белетристиці панує інерція звичної, банальної 
«романтизації» кохання з її архаїчною атрибутикою. «Справжнє
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кохання» часто мислиться в надуманих літературно-романтизо- 
ваних (а то й сентиментальних, мелодраматичних), силувано- 
«красивих», незвичайних формах, а не в «буденних» формах 
сучасного життя. Згадаймо, як часто ми чуємо сумовите або 
скептичне зітхання: «Справжнє кохання (тепер) буває тільки в 
книжках!» (А в романі Василя Стефака «Що нового під сонцем» 
одна з героїнь міркує: «Насправді ж про кохання тільки пись
менники й торочать».) Це йде не лише від того, що в житті й 
справді поменшало «справжнього кохання», а й від того, що ми 
не завжди вміємо його розпізнати й оцінити, засліплені влас
ним умовно-літературним уявленням про нього як щось «не
земне».

Отож, на мій погляд, відчувається потреба в творі — правдивому, 
потужному, зболено-довірливому до життя, — який долав би 
цю інерцію (й ілюзію) неодмінно екзотично-романтизованого, 
книжно-гіперболізованого кохання. Показав би кохання без за
позичених шат, а в його реальній сьогоденній якості, і, може, 
не конче на умовному «красивому» чи контрастуючому тлі — 
«природа, історичні події, великі поривання й конфлікти», 
а в повсякденній обстановці сучасного міста, серед біганини, 
клопотів і невлаштованості, серед спокус і швидкоплинності 
вражень... І показав би, що це нібито «нецікаве», «спрощене», 
бездуховне» сучасне кохання серед нудьги, марноти, однома
нітності, цинізму й головокрутної безтолковщини сучасного 
міста — насправді, попри свої часом огрублені звульгаризовані, 
як на традиційний погляд, форми, — таке ж полум’яне, пере
творююче, незглибне і нескінченне, по-новому красиве і все
владне над людиною, як і кохання минулих часів, відтворене в 
класичній літературі. Дослідив би усю неповторність і «неспові- 
димість» перебігу цього вічного й вічно незбагненного почуття 
в душі сучасної молодої людини — як воно пробивається крізь 
побутові форми сучасного життя й осяває їх і як «згоряють» 
у ньому старі й нові умовності та упередження.

Щось від цього знайдемо в глибокому романі литовського пись
менника Міколаса Слуцкіса «Спрага». В нашій прозі, на жаль, 
таких творів ще немає. Однак певне деяке наближення до від
творення драматизму «сучасної» любові відчувається, особливо 
у молодих прозаїків, згадуваних вище. А ще варто звернути ува
гу на колізію духовності та бездуховності у Галини Пагутяк та 
на її укомплексованих героїнь; на оповідання Любові Поно
маренко, де є не лише зовнішній бік побутового спрощення, 

огрубления стосунків, а й — за ним — вічна сила й таїна при
страсті; особливо ж на роман Івана Григурка «Червона риба»,
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в якому автор романтиці кохання зумів надати переконливого 

сучасного звучання. Окремо можна було б говорити про рома
ни Василя Стефака «Хочу журавля» та «Що нового під сонцем», 
їх герої, — а серед них багато інтелігентів: художників, артистів, 
письменників, — не тільки потрапляють в інтимні ситуації, пе
реживають любовні історії, а й постійно розмірковують про 
особисті стосунки, про кохання — своє власне і взагалі «сучас
не». Чимало тут і ілюзорного, і поверхово-ілюстративного, але 

є і пристрасний роздум: що ж діється сьогодні з коханням 
і з самою людиною? «...Давно змінилася суть жінки, а звід
си — і стосунки чоловіка й жінки теж стали іншими», — міркує 
один із персонажів роману «Що нового під сонцем». «...Сьогодні 
замість любові — стосунки, замість почуття — гра в пристрасть, 
ми таки втрачаємо і небавом втратимо доконечно сімейні і ро
дові зв’язки, — на порозі величезної руйнації», — каже інший. 
Третій, заперечуючи «комплекс доісторичного селянина», з яким, 
мовляв «носиться» його товариш, іде ще далі: «Ось тобі нинішня 
модель благополучної сім’ї: він і вона живуть паралельно, сту
дені, байдужі, а єднає ліжко... Прекрасна Дама благополучно 
зникла. Є розрахунок. Є бездуховність, що прогресує. Кохання 
ж — вигадка...». Кожен будує свою теорію кохання, відповідно 
до власного досвіду і власних комплексів, власного рівня духу. 
Письменник же повинен піднятися до «історичного» і «загаль
ного» погляду. Тому ці та інші індивідуальні «точки зору» в 
романі — лише моменти в діалектиці думки, яка тяжіє до вис
новку, що йде не «величезна руйнація», а «велика революція в 
людських душах», в процесі якої кристал ізуватимуться свої мо
ральні норми, що не понижуватимуть, а підноситимуть люд
ство — і його любов, його душу... Добре, що В. Стефак зважив
ся на масштабну постановку моральних питань, хоч і реалізував 
її лише почасти, фрагментарно, в окремих аспектах, а не цілісно.

Ще про одне варто сказати. Коли ми говоримо про те, що література 
має правдиво відтворювати і досліджувати реальність, фактичну 
дійсність і що не література відповідає за її «сюрпризи», ми не 
повинні забувати й про те, що в дослідницькій функції літератури 
присутній, одначе, морально-нормативний момент, а точніше — 
момент ціннісний. Маю на увазі ось що. Хоч би які сфери життя 
зображала література, вона відчуває межу між добром і злом, гарним 
і потворним, — то чому ця межа (коли вже не «норма») не мала б 
існувати в живописанні сфери «сексуальної» — зокрема і кохання?

Звісно, не можна міряти «літературне» (поетичне) кохання побу
товою міркою, не можна робити висновки про літературного 
персонажа (наприклад, хоча б і Мальву Василя Земляка) за побу
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товою нормативною логікою — якщо це не в природі твору, не в 
його стильовому ключі. Між цими двома рівнями цінностей взає
мозалежність дуже складна і суперечлива. Згадаймо: з давніх-давен 
література робила предметом апофеозу і романтизації таку по
ведінку закоханих, яка в реальному житті не дуже заохочувалася, 
а інколи й переслідувалася. Література підносилася над суспіль
ним фарисейством і умовностями, над побутовим фальшом і бру
дом, вона була прозірливішою, чистішою і гуманнішою за су
спільну норму. Але не завжди. Часом, навпаки, її (окремих авто
рів, звісно) заносило у фривольність, смакування непристойностей 

або декадентський цинізм — бувало й таке. І в нашій літературі 
інколи вловлюється тенденція до такої собі моральної «всеїдності» 
в зображенні любові. Інколи і в житті, і в літературі словом «лю
бов» освячується все, навіть дуже далеке від того, що воно озна
чає. Тому або тій, хто любить, усе прощається, — отож є спокуса 
робити все що хоч, а потім на своє виправдання (і навіть висвя
чення) хапатися за всерятівне слово «любов».

У минулому багато гарного було сказано в нашій літературі про золоті 
жіночі руки — щоправда, переважно у зв’язку з успішним 
розв’язанням чергових народногосподарських завдань, але почас
ти і в аспекті створення родинного затишку. Проте в ліричному 
плані — принаймні в прозі — останнім часом не стільки вони, 
золоті руки, в центрі уваги, не традиційні очі, чоло, коси і навіть 
не перса, скільки інша, раніше мало дебатована в літературі час
тина жіночої статури — стегна. Саме тут наша проза — насампе
ред завдяки зусиллям «химеристів» і «гумористів» — останніми 
роками зробила титанічний ривок уперед. І в емоційному живо
писанні цього хвилюючого атрибуту, гадаю, вийшла на перше 
місце якщо не в світі, то в Союзі напевне. Звісно, цей об’єкт ціка
вить авторів не сам собою, а в плані інобуття таємничого психо
фізіологічного феномена, який раніше називали коханням.

А от у зображенні інших, духовних рівнів цього феномена ми таки
ми ж успіхами похвалитися не можемо.

Тут мушу застерегти. Я зовсім не проти зображення в нашій літе

ратурі еротичної поведінки, сексу. Навіть погоджуюся з тим, 
що «сексуальне розкріпачення» пера поетів і прозаїків — вели
кий здобуток вітчизняного письменства. Здається, раз і назавжди 
покінчено зі святенницькими уявленнями про передову радян
ську людину як безстатеву. А проте... еротика і секс не вичер
пують любові й не можуть її замінити. І ніяке гумористично- 
химерично-еротичне розкошування уяви (хоч і без нього немає 
літератури, хоч і воно читачеві в радість) ніколи не замінить туги 
за ідеалом справжнього кохання. Звісно, воно «потроху» є в бага-
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тьох творах (крім названих раніше творів і авторів, згадаємо ще

О. Васильківського, Ніну Бічую, Євгенію Божик; цей ряд можна б 
і продовжити). Але поки що залишається мріяти про таку історію 
кохання, яка б увібрала в себе духовне багатство сучасної людини 
і була б великим свідченням про свою добу, її духовну атмосферу, 
її моральні цінності та процеси змін у всьому цьому.

Найінтимніше з почуттів — кохання — воно й глибоко соціальне, 
історичне. Воно може бути найточнішим і найтоншим образом 
певного суспільства, його ідеалів, його способу життя... На 
жаль, у нас мало таких сучасних історій кохання, де воно по
ставало б як духовне і світоглядне явище, як «знак» морального 
й естетичного обличчя суспільства або, принаймні, як творчий 
чинник світосприймання та світорозуміння героя, фермент 

його напруженого ідейного життя...
Я не випадково наголошую на історії кохання. В сучасній українській 

прозі — безліч епізодів кохання, любовних пригод, але немає роз
горнутої історії любові як історії душі, історії становлення особис
тості, як розкриття людської долі. Маю на увазі не конче те єдине 
кохання, догмат якого так гаряче заперечує Г. Гордасевич, — маю 
на увазі всю сув’язь емоційних і духовних станів, усе внутрішнє 
життя душі, яка шукає, прагне кохання, знаходить або не знахо
дить його, розчаровується і знову намагається вибудувати світ лю
бові... Тобто, йдеться не про емпіричний факт, сюжет стосунків 
(яких у житті може бути багато), а про триваючий стан духу, який 
витворює певну цілість протягом усього людського життя або тієї 
його «дистанції», коли людина ще не втратила потреби любові в 

різних її якостях і виявах...

Літеро 
турно- 
мистеиьке 
життя
(ІО-ЗО-ті 
n’H cm.) *

Ще донедавна обережні розмови про «білі пля
ми» в історії української літератури нині пере
росли в наполегливу і широку постановку пи
тання вже не тільки про «плями» самі собою — і 
білі, і чорні, і криваві, — а ,й про повноту істо
ричної та культурної пам’яті; про повернення на

родові духовних цінностей, створених попередні
ми поколіннями, але вилучених, сфальсифікова

них чи замовчуваних протягом більш ніж півстоліття; 
про переоцінку багатьох мистецьких і літературних явищ 

та всього культурного процесу радянського періоду; про більш 
зріле і всебічно сприйнятливе ставлення суспільства до культурної

* І’о іділ з «Історії української літератури XX  ст.» (Книга перша). — К., 1994.
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спадщини взагалі. Окреслюються масштаби втрат української 
літератури, найтяжчі із «зон ураження». Цим заклопотані тепер 

літературознавство і критика, і ця спільна робота повинна мати 
не лише «інвентаризаційний» характер, а й допомогти опрацю
ванню «відновної стратегії», що, своєю чергою, може стати 
складовою частиною нової концепції розвитку української на
ціональної культури, необхідність якої сьогодні вже загально 
визнано.

Коли йдеться про втрати нашої культури і літератури та про від
повідну деформацію їхньої історії, увага громадськості та фахів
ців, природно, насамперед концентрується на «великому те
рорі» 30-х років і на тих порівняно меншої величини руйнівних 
хвилях, які йому передували або його супроводили. Однак потім 
ця увага звертається і на явища, вилучені вже не в результаті 
самого фізичного терору, а терору ідеологічного, затавровані й 
«відбраковані» з позицій світоглядної нетерпимості або полі
тичної агресивності. (Під таку заборону потрапляла, зокрема, і вся 
еміграційна література.) Нарешті, третя група літературних 
явищ, приречених на тривале забуття, — це ті, що стали жерт
вами збіднення духовних інтересів, «спрощення» смаків та й 
просто незацікавленості, лінощів, безпам’ятства. Занепад куль
тури завжди має і зворотну силу — спадщина стає непосильною 
і бачиться вбого. Невільний у посіданні минулого той, хто не
вільний у сьогоднішньому діянні. Суспільство абсолютної со
ціальної маніпуляції маніпулює і своїм минулим, перекраюючи 
та обтинаючи його за власним образом і подобою.

В Україні всі ці три шари втрат формувалися під дією як чинників 
загальносоюзного порядку, так і надзвичайно гостро явлених 
чинників специфічних, закладених в антиукраїнській політиці 
Сталіна, Хрущова—Суслова—Брежнєва. Було доведено до ідео
логічного ідіотизму синдром «українського буржуазного націо
налізму» (сталіністський варіант «мазепинського», «сепаратист
ського» синдрому російських царів). Роками й десятиліттями 
роздмухуваний антиукраїнський психоз не тільки примножив 
наслідки загального «великого терору», а й призвів до трагічно- 
викривленого, убого-звуженого бачення всієї української історії 
та культури, до психопатично-сектантської підозріливості й 
жорсткої поліційної вибірковості щодо її цінностей. Загальна 
тенденція надавати культурі антикультурної спрямованості в 
Україні доповнювано й поглиблювано зусиллями звести ук
раїнську культуру до такого обсягу й характеру, щоб вона пра
цювала на відмирання самої себе, на відмирання української 
нації. В цьому був найглибший зміст теорії та практики «злиття»
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націй і культур, — а як попередній етап передбачувано забуття 
або «стирання» відмінностей поміж ними.

Уся ця обов’язкова догматика офіційного суспільства спотворливо 
відбивалася і на концепціях історії української літератури, на її 
наукових, чи то покликаних бути науковими, курсах. І хоч про
тягом останніх десятиліть точився процес поступового вивіль
нення з лещат офіційних приписів, усе-таки влада упереджень 
та ідеологічного ляку давалася взнаки. Це позначалося не лише 
на оцінках окремих літературних фактів, а й на методологічних 
підходах, принциповому погляді на весь літературний процес, 
особливо післяреволюційних років. Над літературознавством 

радянської України (а інакшого українського літературознавс
тва ми не знали) довго тяжіла сталінізована історико-літератур- 
на концепція, що виходила не з плідності розмаїття духовного 
життя, а з існування якоїсь немовбито єдино «правильної» лінії, 
напряму, поза вузькими, щонайвужчими межами яких — су
цільні «ізми», перекручення, підступництво, помилки, недолад

ності тощо (не кажучи вже про хитрощі й диверсії класового 
ворога). Другий не цілком ще подоланий заповіт цієї концепції 
полягав у тому, що між літературним процесом до і після 
«Жовтня» покладалася неозора прірва, а якщо й декларовано 
спадковість, то хіба що стосовно класиків лиш, — тоді як на
справді процес не вривався ані на день, не вривалася й художня 
свідомість, вони тривали, трансформувалися і включалися в 
нову реальність, і національна література як надіндивідуальне і 
надчасове ціле не вмирала і не народжувалася в обмежені істо
ричні періоди — всупереч тому, щу здавалося деяким її твор
цям, — а просто набувала нової, інакшої якості, нового стану в 

сумі якостей.
Тим часом, не сповна ще визволившись з-під влади задавнених 

стереотипів, ми опиняємося під загрозою новітніх спрощень та 
однобічностей. Ідеться, зокрема, про рефлекс автоматичної пе
реоцінки «від супротивного», коли простісінько міняють знак 
«мінус» на знак «плюс» і навпаки або коли надається невласти- 
іюго значення малоцікавим явищам і малохудожнім творам 
лише немовби у віддяку за їхній нонконформізм. Це може при- 
шодити і почасти призводить до спотворення реальних масш
табів, втрати естетичних критеріїв. Ще згубнішим може вияви
тися несприйняття суспільного контексту тих чи інших явищ і 
часової ситуації, забуття історизму, антиісторичне «викриваль
нії ціно» з позицій сьогоденного радикалізму, — в найпростішій, 
але популярній формі це полягає у спокусі вишукування у ав
торів 20—30-х років висловлювань та поглядів, неприйнятих
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сьогодні, і використанні їх для самозадоволеної «компромета
ції» колишніх кумирів — замість об’єктивної оцінки їхнього до
робку.

Нарешті, глибину, драматизм та історичну значущість процесів, що 
відбувалися в Україні та в українській літературі першої по
ловини XX ст., не можна зрозуміти, якщо хоч скільки-небудь 
поважно сприймати дедалі популярніші (в Росії, а відтак і 
в масштабах «всесоюзного ідеологічного простору») неомонар- 
хістські, великодержавницькі та ультрапатріотичні байки про 
благополуччя (або й мало не ідилічне життя) в імперії Мико

ли II, безпідставно порушене революційними зловмисниками.
Для суджень про ту добу маємо надійніші свідчення, аніж мод
ні нині публікації ностальгічних спогадів колишніх «господарів 
життя» і найменш прозірливої частини монархістсько-білогвар
дійської еліти або довільні уявлення новітніх апологетів мину
лого. Це — документи суспільно-політичного життя і боротьби 
та соціально-економічна статистика; це — соціальна «поведін
ка» і політичні дії трудових мас, що були реакцією на певні 
життєві реальності; це — свідчення художньої літератури, ве
ликих митців, у творчості яких — виболена правда про життя 
народу.

Класична література дала чутливий і точний діагноз передреволю
ційного суспільства як суспільства соціально і морально хворо
го, що трималося на соціальній і моральній несправедливості, 
насильстві, експлуатації, неправді. Це суспільство не могло іс
нувати далі в такій якості і в таких формах. Воно стояло перед 
неминучістю глибоких змін або ж мусило впасти. Питання було 
тільки в тому, коли і як це станеться та яке суспільство прийде 
йому на зміну.

* * *

У друге десятиліття XX ст. український народ входив не тільки не 
маючи можливості сповна розвинути свою культуру через ко
лоніальні умови історичного існування, а й не володіючи до
статнім знанням про те, що вже було в цій культурі напрацьо
вано, позбавлений вільного доступу до неї — через систему за
борон та обмежень. Проте, попри несприятливі обставини і 
пряме придушення, національна культура мала на той час вели
кі здобутки, що засвідчували незгасну творчу потугу народу.

Це була чи не найплідніша пора української літератури. В ній пра
цювали одночасно І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбин
ський, О. Кобилянська, О. Маковей, В. Стефаник, М. Черем-
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шина, JI. Мартович, С. Васильченко, В. Самійленко, А. ТесленКо, 
М. Вороний, О. Олесь, В. Винниченко, ще живий був І. Нечуй- 
Левицький... Подумаймо: ціле суцвіття зірок першої величини, 
яких історія, коли приходить на те час, називає іменням класи
ків. А поруч з ними вже торували свої шляхи А. Кримський, 
М. Яцків, С. Черкасенко, Г. Чупринка, М. Філянський, П. Кар- 
манський, Т. Бордуляк, Г. Хоткевич, М. Чернявський, Б. Леп- 
кий, Наталя Романович-Ткаченко, Людмила Старицька-Чер- 
няхівська; розпочали свою творчість Максим Рильський, 
П. Тичина, М. Семенко. Поважні здобутки мало наукове літе
ратурознавство — насамперед завдяки працям М. Драгоманова,
І. Франка, С. Єфремова, М. Грушевського, М. Возняка, В. Щу- 
рата. Розвивалася літературнай мистецька критика (В. Горленко, 
М. Вороний, М. Євшан та ін.).

Одне за одним з’являлися літературні видання. Незміцніла ще ук
раїнська преса великого значення надавала літературно-худож
нім публікаціям. Відбувався активний процес формування ук
раїнської національної інтелігенції — і мистецької, і наукової.

Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові після того, як його у 
1898 р. очолив М. Грушевський, якого енергійно підтримував
І. Франко, вийшло на такий професійний рівень, що стало по 
суті свого роду неофіційною національною Академією наук. 
Товариство видавало «Наукові записки» (з 1892 до 1917 р. 
вийшло понад 120 томів), а крім того — «Етнографічний 
збірник» (за той самий період — 35 томів), «Матеріали до ук
раїнської етнології» (14 томів), збірники історико-філософської 
секції (15 томів), філологічної (15 томів), збірники з питань 
соціально-економічних, юридичних, природничо-математичних 

наук, медицини тощо. 1906 року в Києві засновано окреме від 
львівського «Українське Наукове Товариство», що мало філо
логічне, історичне, природничо-технічне, медичне відділення 
та статистичну комісію. Відділення видавало «Записки» та «Збір
ники», а з 1914 р. — і тримісячник з українознавства «Україна». 
Великою подією загальнонаціонального значення став вихід 

«Словаря української мови» Б. Грінченка (1907—1909). Високий 
рівень національного самоусвідомлення засвідчило всенародне 
святкування, всупереч урядовим заборонам, 100-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка.

Активізується культурне життя; створюються громадські організа
ції, що якоюсь мірою компенсують слабкість інфраструктури 
національної культури; піднесення охоплює всі сфери мистец
тва. 1904 року М. Лисенко започатковує в Києві музично-дра
матичну школу; з 1907 — тут само діє перший стаціонарний
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український театр М. Садовського, 1915 — І. Мар’яненко ор
ганізовує Товариство українських акторів. Українські театри і 
трупи на Наддніпрянській Україні і в Галичині ставили п’єси 
Лесі Українки, О. Олеся, В. Винниченка, С. Черкасенка. Нама
галися вони опановувати світову драматургічну класику, звер
талися до творів європейських авангардистських авторів. Тен

денцію до оновлення українського сценічного мистецтва блис
куче репрезентував Лесь Курбас, який 1916 р. заснував у Києві 
«Молодий Театр». Український театр передреволюційної доби 
дав таких славетних авторів, як М. Садовський, П. Сакса- 
ганський, М. Заньковецька, Г. Затиркевич-Карпинська, К. Руб- 
чакова, Л. Ліницька та інші.

Початок XX ст. приніс новий етап у розвитку української музики. 
Формується зрілий національний стиль, що поєднує динаміза- 
цію фольклорної виразовості з ускладненням ладо-тональних 
відносин, збагаченням гармонії. У цьому річищі розгорталася 

творчість М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, О. Ко- 
шиця, які по-новаторському розвивали традиції М. Лисенка.

Рясне гроно визначних майстрів з’явилося в царині малярства й 
графіки — О. Мурашко, О. Новаківський, П. Холодний (бать
ко), І. Труш, М. Бурачек, П. Ковжун, С. Левицька, О. Куль- 
чицька, Ю. Михайлів, М. Сосенко, Василь і Федір Кричевські, 
Г. Нарбут, М. Бойчук. Більшість з них мала європейську ос
віту і зазнала впливу новітніх малярських тенденцій. Світове 
визнання здобув різьбяр Олександр Архипенко, творець но
вої мистецької мови. Товариство Прихильників Української 
Науки, Літератури й Штуки організовувало в містах України 
виставки, найбільшими з яких були експозиції 1911 і 1913 ро
ків у Києві.

1893 р. механік Одеського університету Йосип Тимченко сконстру
ював перший недосконалий знімально-проекційний апарат, 
а вже 1896—1902 pp. А. Федецький у Харкові знімає перші укра
їнські хронікальні фільми. Там само, починаючи з 1909 p., ак
тор О.Олексієнко ставить фільми за творами І. Котляревського, 
М. Гоголя, М. Старицького, Г. Квітки-Основ’яненка. 1911-1914 pp. 
перший український професійний фільмовий постановник і 
оператор Д. Сахненко створив художні фільми «Наймичка», 
«Наталка Полтавка», «Богдан Хмельницький», «Запорозька 
Січ» за участю корифеїв українського театру М. Заньковецької, 
М. Садовського, Л. Ліницької.

Плідний розвиток літератури і мистецтва, розширення й активіза
ція культурної діяльності всупереч заборонним заходам царату 
засвідчували невичерпність творчих сил народу і були складни-
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ком могутнього піднесення національно-визвольного руху на 

початку XX ст. Цей рух набував дедалі гострішої політичної 
спрямованості, спершу автономістської, а згодом і самостійни
цької в деяких своїх ланках. Своєю чергою, він був однією з тих 
демократичних сил, які розхитували деспотичний режим Ро
сійської імперії і саму цю тюрму народів. Національно-визволь
ний рух народів Росії знаходить на цьому етапі спільника в 
робітничому й соціал-демократичному русі. Особливо слід під
креслити й досі ще недооцінюване значення демократичних за
воювань революції 1905—1907 pp. Саме вона дала вирішальний 
поштовх до національного та культурного відродження багатьох 
народів Російської імперії, саме з нею пов’язаний вихід на аре
ну історичного життя низки нових національних літератур.

Для України великим здобутком буржуазно-демократичної рево
люції було скасування заборони на український друк, що зро
било можливим інтенсивний розвиток української преси. Досі 
вона могла функціонувати лише в Галичині й Буковині, де ви
ходили десятки газет і часописів, у тому числі й літературних 
(«Молода Україна», «Артистичний вісник», «Світ», «Будучність», 
«Неділя», «Ілюстрована Україна» та інші — здебільшого вони 
досить скоро припиняли своє існування через матеріальні труд

нощі).
Починаючи з 1905 p., і в Наддніпрянській Україні одна за одною 

народжуються газети, а також місячники, альманахи. Багато з 
них велику увагу приділяли питанням культури, радо друкували 
літературні твори (особливо — щоденна «Рада», яку видавав 
Є. Чикаленко). Великий успіх мав сатиричний журнал «Шер
шень», у якому співробітничали видатні українські письменни
ки. Всього лиш рік — 1906 — проіснував журнал «Нова грома
да», проте встиг донести до читачів ряд творів Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, Б. Грінченка, А. Тесленка, А. Кримського, 
В. Самійленка, М. Вороного, Л. Яновської, X. Алчевської, П. Ка- 
пельгородського, М. Чернявського, С. Черкасенка, С. Єфремова. 
У журналі «Рідний край», редагованому М. Дмитрієвим, Оле
ною Пчілкою (1905—1907, Полтава; 1908—1914, Київ; 1915—1916, 
Гадяч), друкувалися П. Мирний, О. Олесь, Грицько Григорен- 
ко, Н. Кибальчич, Л. Пахаревський, Д. Яворницький та ін. Тут 
1912 р. з’явилася одна з перших публікацій П. Тичини. Місячник 
«Сяйво» (1913—1914) багато уваги приділяв різним галузям ук
раїнського мистецтва. На сторінках «Української Хати» — часо
пису, кваліфікованого в радянському літературознавстві мину
лих десятиліть як «декадентський» і «войовничо-націоналістич
ний» — виступали О. Кобилянська, О. Олесь, М. Рильський,
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М. Чернявський, Галина Журба, П. Тичина, М. Семенко, Я. Ма

монтов, X. Алчевська, Г. Хоткевич, А. Хомик, критики і пуб

ліцисти М. Євшан та М. Сріблянський, а також Б. Лепкий,

О. Грицай, М. Могилянський. Журнал мав на меті «пробу

дження національної свідомості серед нашого суспільства і роз

виток рідного письменства, культури і штуки». Він виразно під

тримував модерністичні течії в літературі й мистецтві. Недобру 

репутацію мав у радянському літературознавстві і соціал-демо- 
кратичний журнал «Дзвін» (1913—1914), який обстоював полі

тичну й організаційну самостійність українського робітничого 

руху і за це зазнав гострої критики з боку В. Леніна. Крім 

В. Винниченка, Д. Донцова, Л. Юркевича, на його сторінках 

виступали і такі марксисти, як А. Луначарський, Д. Мануїль- 
ський, а з художніми творами — Леся Українка, С. Васильченко, 

М. Вороний, С. Черкасенко.

Українська преса зазнавала цензурних утисків, переживала великі 

клопоти матеріально-фінансового характеру. Тому переважна 

більшість видань проіснувала недовго, їх просто забороняли. 
Щоб легше було обходити цензурні рогатки, а також задля про

паганди української справи серед російської та європейської 

громадськості передова українська інтелігенція багато зусиль 

докладала для видання часописів у Росії та за кордоном. Зо
крема, 1906 р. українські депутати Думи видавали в Петербурзі 

тижневик «Украинский вестник», редагував його М. Славін- 

ський, а серед співробітників були М. Грушевський, Д. Багалій, 

Д. Овсянико-Куликовський, М. Туган-Барановський, Д. Доро

шенко, М. Могилянський, С. Русова, О. Русов. У 1912—1917 pp. 
у Москві виходив місячник «Украинская жизнь» за редакцією

О. Саліковського (непостійний редактор) та С. Петлюри, за 

участю багатьох визначних українських і російських політиків, 

учених, письменників (серед яких М. Грушевський, В. Винни

ченко^. Єфремов, А. Ніковський, В. Липинський, А. Луначар
ський, М. Горький, А. Погодін та ін.). Українські видання ні

мецькою мовою виходили у Відні й Будапешті, французькою — 

в Лозанні. Понад двадцять українських газет видавали в США, 
Канаді, Бразилії, Аргентині українські емігрантські громади.

Всього в 1912 p., за підрахунками катеринославського часопису 

«Дніпрові хвилі», у світі функціонувало понад 80 українських 
газет і журналів (проти 13 у 1892 p.), зокрема у Галичині — по

над 50, у Східній Україні — 12. Напередодні першої світової 
війни кількість їх зросла. Успіхи української преси були оче
видними.

186



CTRTTI I Вон Д зю б а  \ 3 hPUHUUi

QODOBIQI Д  j

Отже, вимальовується картина великого піднесення національно- 
культурного життя. Наголосити це слід, оскільки впродовж ба
гатьох десятиліть нав’язувалося спрощене уявлення, нібито 
розквіт української культури почався тільки після встановлення 
радянської влади в Україні. Щоправда, в ряді праць останнього 
часу, та й у відомій восьмитомовій «Історії української літера
тури», наводилося багато фактів, які по суті коригували це уяв
лення. Однак у масовій свідомості воно й далі панувало.

Насправді ж потенції української культури, багатої на глибокі тра
диції і невичерпну енергію самооновлення, розкрилися на хвилі 
національного пробудження кінця XIX — початку XX ст., особ
ливо ж під впливом революції 1905—1907 pp., а далі відбувалося 
бурхливе розгортання її сил, драматична втрата одних можли
востей і здобуття інших — у контексті небачених ще в історії 
революційних зрушень і катастроф, що охопили Російську ім
перію та спричинили сильний і тривалий резонанс у всьому 
світі, зумовили могутні соціальні, політичні, духовні збурення.

З поваленням царського режиму пов’язувалися надії на вільний 
демократичний розвиток народів імперії, на побудову суспіль
ства соціальної і національної справедливості. Після Лютневої 
революції 1917 року з’явилися можливості для розвитку в цьому 
напрямі, однак нездатність Тимчасового уряду вивести країну з 
імперіалістичної війни, знайти вирішення соціально-економіч
них проблем та великодержавницька політика щодо неросійсь
ких націй, насамперед української, швидко розвіяли ілюзії. За 
цих умов на Україні міцнішає рух за автономію, а згодом — і 
державну незалежність, що входить у конфлікт не лише з ім
перським Тимчасовим урядом, а й з революційними партіями 
унітарного характеру, насамперед з РСДРП(б). Протягом 1917 р. 
і пізніше переважна частина української демократичної інтелі
генції пов’язувала свої сподівання на національне відродження 
України з діяльністю Центральної Ради. Вони не були безпід
ставні. Принаймні в перший період своєї діяльності Центральна 
Рада концентрувала в собі волю українського народу до істо
ричного буття. Після проголошення Української Народної 
Республіки (20 листопада 1917 р.) її уряди, попри зміни в пар
тійному складі й у своїй загальнополітичній орієнтації, попри 
суперечливість своєї соціальної політики, дбали про розвиток 
національної культури і робили для неї все можливе за тих тяж
ких обставин, за крайньої обмеженості матеріальних ресурсів і 
загрозливої ситуації фактичної громадянської війни. Це треба 
визнати, як і те, що й режим П. Скоропадського, який на час
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прийшов до влади після підтриманого німцями гетьманського 
перевороту (29 квітня 1918 p.), також, — бажаючи виступати від 
імені Української держави,— робив амбітні кроки задля націо
нальної культури.

Ось деякі факти, що засвідчують небувале доти піднесення ук
раїнського культурного життя в 1917-1919 pp., навіть за умов 
інтервенцій та жорстокої громадянської війни.

Уже в березні 1917 р. в Києві відкрито Українську гімназію 
ім. Т. Шевченка та 2-гу Кирило-Мефодіївську гімназію. В бе
резні—квітні з’явилися щоденні газети «Нова Рада» (за редак
цією А. Ніковського), «Робітнича Газета» (за редакцією В. Вин- 
ниченка), «Народна Воля», далі дістала назву «Боротьба» (за ре
дакцією М. Шрага) та ін. Створено Українську Педагогічну 
Академію, відкрито Український Народний Університет у Києві 
(17 вересня 1918 р. перетворено на Київський Державний 
Український Університет), історико-філологічний факультет у 
Полтаві; влітку 1918 р. засновано, а 22 жовтня офіційно відкри
то Український університет у Кам’янці-Подільському. Генераль
ний секретаріат освіти, яким керував І. Стешенко, вживав енер
гійних заходів для переведення шкіл на українську мову нав
чання; в різних містах України створено понад 80 українських 
гімназій.

За Гетьманату 14 листопада 1918 р. засновано Українську Академію 
Наук у Києві, яку очолив В. Вернадський; серед її фундаторів 
булиМ. Василенко, С. Єфремов,А. Кримський, В. Науменко — 
видатні діячі української науки. Ще раніше, 2 серпня, створено 
Національну Бібліотеку Української Держави, а 5 листопада — 
Українську Державну Академію Мистецтв, пізніше також Дер
жавну Археологічну Комісію, Державний Архів. Власне, заходи 
до створення цих інституцій ініційовано ще за часів Центральної 
Ради, від 1917 р. починаючи; зокрема, багато зусиль докла
ло Головне Управління в Справі Мистецтв і Національної 
Культури.

Особливо разючими були успіхи української преси та книгодруку
вання. Протягом 1917 р. створено 78 видавництв; у 1918 р. їх 
було вже 104: приватні, кооперативні, при «Просвітах» та гро
мадських організаціях. Причому не конче це були дрібні під
приємства, як можна було б подумати; наклад багатьох видань 
становив десятки і сотні тисяч примірників. Найвідоміші серед 
видавництв: «Час», «Вік», «Дзвін», «Криниця», «Вернигора», «Сяй
во», «Друкар», «Союз» (Харків), «Сіяч» (Черкаси), «Промінь» 
(Сміла), «Рух» (м. Вовча), «Народний стяг» (Одеса), «Селянська 
самоосвіта» (Одеса). Характерним явищем було те, що видав-
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ничі осередки виникали по всій Україні (1918 року їх було в 

Києві 40, Катеринославі - 6, Одесі — 5 тощо); діяло навіть ук
раїнське видавництво при Кубанському центрі в Катеринодарі.
1918 року створено «Український Видавничий Кооперативний 
Союз» (Книгоспілка), «Дніпросоюз», «Українську школу». Одним 
із найпродуктивніших було видавництво «Дністер» у Кам’янці- 
Подільському; це місто взагалі стало поважним видавничим 
центром, оскільки в 1919—1920 роках там розміщувалися уря
дові установи УНР. Динаміка випуску українських книжок за 
назвами досить промовиста: 1917 рік — 747; 1918 — 1084;
1919 — 665. Зниження в 1919 році є зрозумілим: палахкотіла 
війна, що несла з собою руйнацію, уряди й армії змінювали 
одні одних, і більшості з них було не до української книжки. 
Хоча того ж 1919 року вже радянський уряд України організо
вує в Харкові Державне видавництво України (ДВУ).

Характерним явищем для цих років була ряснота українських газет. 
Вони виходили не тільки в губернських центрах, а й у повітових 
осередках. Здебільшого це були видання різних партій: ук
раїнських соціал-демократів — харківський «Робітник», катери
нославський «Голос Робітника», полтавський «Вільний Голос»; 
соціалістів-революціонерів — харківський «Рух», полтавський 
«Соціаліст-Революціонер»; автономістів-федералістів — уман
ська «Вільна Україна»; самостійників-соціалістів — київський 
«Самостійник» та ін. Новим для України явищем був вихід 
(переважно на Поділлі) офіційних урядових видань: «Вісті з 
Української Центральної Ради», потім «Вісник Генерального 
Секретаріату Української Народної Республіки», вісники мініс
терств тощо.

Виходили також педагогічні, школярські, дитячі, студентські жур
нали, деякі з них, звісно, ефемерні, через ці ж обставини руїни 
та громадянської війни. З культурологічних і літературно- 
мистецьких видань слід відзначити квартальник історії, літера
тури, культури і мистецтва «Наше минуле», який виходив у 
Києві 1918—1919 pp. за редакцією П. Зайцева; бібліографічний 
журнал «Книгар» (1917—1920) за редакцією В. Королева-Ста
рого, пізніше М. Зерова; «Літературно-критичний альманах»
(1918), вякому брали участь переважно символісти П. Савченко,
Я. Савченко, Д. Загул, О. Слісаренко; «Шлях» (1917—1919) за 
редакцією Микити Шаповала й О. Мицюка; «Музагет» (час
тини 1—3 в одній книзі, 1919) — альманах, суворо оцінений 
пізнішим радянським літературознавством, орган однойменної 
мистецької групи, що об’єднувала переважно символістів.

Всього в Україні виходило 1917 р. 106 друкованих видань, 1918 — 212.
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Усі названі вище факти і явища українського національного відро
дження та культурного життя припадають переважно на період 
УНР та Гетьманської Держави. Цю обставину тривалий час 
замовчувано. Натомість в емігрантській науковій літературі ін
коли всі здобутки в культурі періоду «визвольних змагань» 
(1917—1920 pp.) постають як заслуга уряду УНР чи сил, на неї 
зорієнтованих, але ж, починаючи з 1919 року, дещо робили і 
радянська влада та революційні кола прорадянської орієнтації. 
Можливо, об’єктивнішою була б така оцінка: головним рушієм 
національно-культурної творчості, головною силою у створенні 
інфраструктури національної культури виступала сама україн

ська громадськість, яка шукала й за всіх обставин, за всіх ре
жимів використовувала можливості для втілення своїх, продик
тованих об’єктивною національною потребою, задумів. Інша 
річ, що ступінь порозуміння і співробітництва різних груп цієї 
громадськості з різними режимами в Україні був неоднаковий. 
Для більшості з них влада УНР була своєю, а більшовицька 
радянська влада — чужою. Тим паче, що більшовики в перший 
(лютий—березень 1918 р.) і другий (лютий—серпень 1919 р.) 
свої приходи до Києва (і, отже, в часи відносного свого утвер
дження в Україні) виявили нерозуміння національних почуттів 
і потреб українського народу і вороже ставлення до них, — аж 
до того, що за українську мову на вулицях Києва могли розстрі
ляти, а одним із популярних гасел червоних плакатів було: 
«Смерть буржуям и украинцам» — все українське сприймалося 
як контрреволюційне. Цьому є безліч свідчень. Наведемо лише 
одне з них — лист В. Винниченка до ЦК РКП(б), писаний 20 ве
ресня 1920 року в Москві, де він вів переговори з керівництвом 
РКП(б) та уряду радянської України: «Коли в мене на очах 

топтали портрети Шевченка, коли глузували при мені з ук
раїнської мови, коли з матерною лайкою згадували ім’я мого 
краю й коли це саме (тільки в більш пристойних формах) робили 
не прості солдати, а відповідальні партійні діячі большевизму, 
я з болем зрозумів, що й большевики мають такі куточки, до 
яких не досяг вогонь їхньої великої сміливості, що в цих куточ
ках і вони такі ж нечесні, непослідовні й старі, як перший-ліп- 
ший руський чорносотенець... Так було в 1917—1918 роках. 
Чи стало тепер, через 2—3 роки інакше? Ні! По суті майже ніщо 
з вашого боку не змінилося. Правда, портретів Шевченка не 
топчуть ногами й не завжди висміюють “собачу” (українську) 
мову; слово “Україна” вживають без матірної лайки. Але діло ж 
не в тій чи іншій мірі брутальності; іноді делікатним закор
донним словом можна дошкульніше, кривавіше зачепити, ніж
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“істинноруським”. Та й не в словах суть. Суть в послідовності, 
в непогодженості слів з ділом... Є слова, є формули, але нема 

їх здійснення, нема волі до здійснення! Якась сила, якась глуха, 
вперта стіна стоїть поміж вашим словом і ділом. Окремі особи 

з ваших же рядів силкуються нігтями дряпати цю стіну, декотрі 
з досади б’ються об неї головою, попадають навіть у чрезвичай- 

ку за те, але стіна стоїть, як і стояла» (курсив наш, — І. Дз. ) '. 

Цією стіною В. Винниченко вважав «почуття руського націо
налізму».

Хибна національна політика стала однією з причин поразки біль

шовиків в Україні в 1918 і 1919 роках та нестабільності й не 

вкоріненості радянської влади в Україні взагалі. Про помилки 
в проведенні національної політики в Україні йшлося на VIII, 
X і X II з’їздах РКП(б), в листопадовій (1919) резолюції ЦК 

РКП(б). X. Раковський, який 1919 року очолював Раднарком 
України, пізніше згадував, що В. Ленін, виряджаючи його в 

Україну, давав суворі розпорядження щодо необхідності уваж
ного ставлення до національних особливостей та союзу з тими 
українськими партіями, які стоять на радянській платформі, 

насамперед боротьбистами. Однак, вважає X. Раковський, цих 

вказівок не було дотримано, що й призвело до «нашої поразки 
на території України», і це була «не тільки військова поразка, 

а й політична» 2.
Усе це трагічно позначилося на становищі української літератури 

та особистих долях письменників, зокрема й тих, хто пов’язав 

своє життя з революцією: адже й сама вона виявлялася багато
ликою і оберталася несподіваними гримасами навіть для її 
учасників.

Жовтневий переворот 1917 р. в Петрограді, який тоді ще не був ка
нонізований під назвою Великої Жовтневої соціалістичної ре

волюції, а потім збройне силове встановлення радянської влади 
в Україні за вирішальної участі Червоної Армії розкололи ук

раїнське суспільство, й насамперед національну інтелігенцію. 
Для України це було болючіше, ніж для російського суспіль

ства, оскільки головна суперечність між демократією і диктату
рою ускладнювалася суперечністю між органічним розвитком 
українського суспільства в національних межах і нав’язуваною 

йому функціональною роллю у «світовій пролетарській револю
ції», а почасти цей розкол усвідомлювано і як вибір між со
ціальним та національним пріоритетами революційного руху.

1 Дзвін. -  1991. -  №  3. -  С. 91-92.

! Раковський X. Ілліч і Україна 11 Вісті. — 21 січня 1925 р.
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Конфлікт радянської Росії з Українською Народною Республі
кою і поразка УНР у цій братовбивчій війні були сприйняті як 

узурпація демократичних завоювань національно-визвольного 

руху і як крах українського національного відродження. Тра
гічний настрій поглиблювався кривавим характером інспірова

ної громадянської війни. Революція, що її інтелігенти-гуманісти 
уявляли святом справедливості, краси й братолюбства, весною 

відродження, обернулася оргією ненависті й руйнації, сіяла 
смерть і жах, перед якими не здригалися тільки найфанатич- 

ніші з її речників.

Не прийнявши переможної більшовицької влади, значна частина 
старої демократичної української інтелігенції опинилася в полі
тичній еміграції за кордоном. Це Олександр Олесь, Микола 
Вороний, Микола Садовський, Володимир Самійленко, Вадим 

Щербаківський, Федір Щербина, Софія Русова, Павло Ковжун, 

Спиридон Черкасенко та багато інших визначних діячів науки, 

мистецтва, літератури, не кажучи вже про тих, хто більшою чи 

меншою мірою був пов’язаний із Центральною Радою, як-от: 
Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Микола Сла- 

вінський, Дмитро Чижевський, Павло Чижевський, Василь 
Зіньківський, Євген Чикаленко, Микита й Микола Шаповали, 

Олександр Шульгин, Дмитро Антонович, Петро Холодний- 
батько і Петро Холодний-син та ін. Вагомість цих втрат визна

вали тоді й офіційні чинники. Приміром, у доповіді «Сьогочасна 
українська література» в Комуністичному Університеті ім. Арте
ма в Москві В. Коряк не без суму говорив: «Виїхав провідник 

української лірики — Олесь, батько українського модернізму — 
Микола Вороний, виїхав соціал-демократичний поет та дра- 

мороб Черкасенко, виїхали Шаповал, Богацький і нарешті — 
виїхав найкращий письменник-марксист — Володимир Винни
ченко» '.

Якщо ще врахувати, що в роки громадянської війни трагічно заги
нули від рук різномасних бандитів Іван Стешенко (1918), 

Олександра Єфименко (1918), Олександр Мурашко (1919), Лев

ко Симиренко (1920), Микола Леонтович (1921), Григорій Чуп
ринка (1921); померли Іван Нечуй-Левицький (1918), Володимир 

Науменко (1919), Федір Вовк (1918), Іван Джиджора (1919), 
Вадим Модзалевський (1920), Богдан Кистяковський (1920), 

Георгій Нарбут (1920), Кирило Стеценко (1921), Микола Сумцов
(1922) — то можна уявити масштаби втрат української культури.

1 Коряк В. Сьогочасна українська література (Доповідь у Комуністичному Уні

верситеті ім. Артема) / /  Молодняк. - 1927. — №  2. — С. 45.
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Не кажучи вже про те, що ще раніше, саме напередодні веди= 
кого історичного зламу в долі народу, не стало Лесі Українки
(1913), Михайла Коцюбинського (1913), Івана Франка (1916).

А проте, попри всі завдані їм удари, українська культура й літера
тура вийшли з цієї тяжкої кризи сповненими нових сил і надій. 
На це склалися різні потужні чинники, і насамперед та велика 

творча енергія народу, яку пробудила доба національно-виз
вольного руху і революції, породжуючи нові й нові таланти і 
починання та певною мірою навіть компенсуючи частину втрат. 
Серед цих чинників був і глибокий поворот у національній 
політиці більшовиків, розпочатий у 1919— 1920 pp. та здійсню
ваний у наступних роках під керівництвом та за наполяганням 
В. Леніна і рівнозначний глибиною та історичною значущістю 
НЕПові. Поворот цей був зумовлений сильним спротивом в 
Україні окупаційній політиці, необхідністю рахуватися з реаль
ністю, щоб «переграти» національну демократію, а також по
требою завоювати довіру в антиколоніальних рухах Азії та ін
ших частин світу, забезпечувати собі роль лідера інтернаціо
нальної боротьби за визволення від соціального і національного 
гніту. Він вплинув на настрій та орієнтацію частини української 
демократичної інтелігенції. З ’явилися ознаки еволюції в бік 
якщо не посутнього, то формального прийняття ідеї соціалістич
ної революції, з якою пов’язувалася і перспектива національ
ного відродження та розвитку України. А тій невеликій, але 
впливовій частині української революційної інтелігенції со
ціалістичного та комуністичного спрямування, яка тяжіла до 
більшовиків або шукала згоди з ними, нова національна полі
тика РКП(б) давала можливість зміцнити свої позиції та свій 
вплив на суспільство.

Ще одним важливим чинником було й те, що можна кваліфікувати 
як виникнення (чи, швидше, розквіт) альтернативних форм ук
раїнського культурного й літературного життя на еміграції. Через 
колоніальне становище України її інтелектуальні та мистецькі 
сили завжди розтікалися поза її межі; на чужині — в Петербурзі, 
Москві, Варшаві, Відні, Будапешті, Празі, Берліні, Парижі — 
в різні часи виникали осередки української культурної діяль
ності. Тепер же на Захід рушила маса політичних емігрантів. 
Однак відхід значної частини інтелігенції в еміграцію не був 
цілковитою втратою для національної культури. Певна річ, 
це послаблювало культурний потенціал суспільства радянської 
України, позбавляло його багатьох цінностей, однак ті скарби 
входили в історичні масштаби української культури як ціліс
ності, і колись мали стати надбанням усього суспільства. Більше
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того, не можна — принаймні стосовно 20-х років — говорити 

про цілковиту ізольованість двох відламів української культури, 
«материкової» та «еміграційної», бо навіть нав’язане їм політич
ними силами протистояння, жорстока полеміка якоюсь мірою 
сприяли і взаємному ознайомленню (попри тенденційні оцінки 
фактів), і взаємному стимулюванню.

Нині ми можемо ширше побачити весь спектр ідейно-естетичних 
тенденцій, письменницьких позицій та доль, типів творчих осо
бистостей, політичних і мистецьких платформ, з якими ук
раїнська література входила в пожовтневу добу. І картина вима
льовується набагато складніша за ту схему, яку протягом де
сятиліть конструювали і підновлювали на догоду всевладній 
політичній кон’юнктурі, зловмисній державній догмі.

У цьому спектрі яскраво вирізнялася і та частина старої демокра
тичної інтелігенції, що не влилася в еміграцію, а обрала пози
цію формальної лояльності щодо радянської влади, хоч і з не
однаковою — для кожного — мірою внутрішнього прийняття її. 
Виразником більшовицьких ідей вона не могла бути, однак, не 
ігноруючи реальності, прагнула на ґрунті нових історичних об
ставин служити справі української культури, використовувати 
найменшу можливість для органічної праці на користь свого 
народу. Саме через таку творчу активність і не можна назвати 
їх (Степана Васильченка, Сергія Єфремова, Миколу Черняв- 
ського, Миколу Філянського, Олену Пчілку, Людмилу Ста- 
рицьку-Черняхівську, Михайла Могилянського та ін. ) «внут
рішньою еміграцією», хоча й інший модний у 20-ті роки, спри
ятливіший термін «попутники» навряд чи їм пасував би. Цим 
літераторам (хоч і не лише їм) притаманна не тільки певна 
політична тверезість і моральна незалежність, а й глибока стур
бованість долею нації та національної культури за умов соціаль
ної революції та радянізації, пов’язана з фактичним заперечен
ням самовизначення українського народу. Тут варто згадати, 
що таку саму стурбованість непевністю національної долі вия
вили в перші роки радянської влади і Янка Купала та Якуб 
Колас у Білорусії, і Ованес Туманян та Аветік Іссаакян у 
Вірменії, і багато визначних представників грузинської, азер
байджанської, казахської, якутської та інших національних лі
тератур.

Чимало схожого було і в ситуації молодшого покоління національ
ної демократичної інтелігенції. Не солідаризуючись із більшо
вицькою владою ідеологічно або морально, багато хто мусив 
однак прийняти її як доконаний історичний факт. Зберігаючи 
певну внутрішню незалежність, ці люди проте з усією щирістю
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й самовідданістю працювали на ниві української літератури, 
скільки можна було обстоюючи її гідність та збагачуючи важли
вими естетичними ініціативами (тут і неокласики, які орієнту
валися на засвоєння античної і європейської культур, на високі 
естетичні критерії та пошук «вічної краси і правди» — Микола 
Зеров, Максим Рильський, Павло Филипович, Михайло Драй- 

Хмара, Освальд Бурґгардт; тут і близький до них Володимир 
Свідзинський; тут і Валер’ян Підмогильний, Михайло Івченко, 
Євген Плужник, Борис Антоненко-Давидович та ін.).

Серед молодшого покоління національно-демократичної інтелі
генції було й чимало тих, хто, шукаючи активної громадянської 
позиції, з більшим або меншим драматизмом проходив дистан
цію «радянізації», щоб через деякий час інтегруватися в нову 
історичну реальність, не зраджуючи проте ідеалу творення пов
ноцінної національної літератури (Павло Тичина, Валер’ян По
ліщук, Михайль Семенко, Майк Йогансен, Дмитро Фальків- 
ський, Микола Терещенко, Остап Вишня, Юрій Смолич, Ми

кола Бажан, Олександр Довженко, Юрій Яновський та ін.).
Помітна, а часом і провідна роль у літературному житті, надто в 

його організації, належала старій (умовно кажучи) революцій
ній інтелігенції радикального, боротьбистського або більшови
цького ґатунку, яка взяла активну участь у революції та грома
дянській війні, у встановленні радянської влади і цілком ото
тожнила себе з нею, з соціалізмом (Василь Еллан-Блакитний, 
Володимир Коряк, Іван Кулик, Мирослав Ірчан, Сергій Пи- 
липенко, Пилип Капельгородський, Кость Буревій, Микола Ку
ліш; окремо в цьому ряду стоять рано загиблі в революційній 
боротьбі Василь Чумак, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий).

А на підході була та й уже включалася в літературну діяльність мо
лода робітничо-селянська інтелігенція, яка брала участь у гро
мадянській війні чи прилучалася до перших заходів радянської 
влади (Микола Хвильовий, Володимир Сосюра, Григорій Епік, 
Василь Минко, Іван Микитенко, Іван Ле, Григорій Косинка, 
Іван Кириленко, Андрій Головко, Петро Панч та ін.).

Значні літературні сили сформувалися в Західній Україні. Там тво
рилися цінності, які виходили далеко за межі регіонального 
культурного життя. І надалі істотним залишався вплив Франкової 
спадщини; першорядне значення для всієї української літера
тури мала активна творчість Ольги Кобилянської і Василя 
Стефаника. Своє місце на літературній арені посідали Богдан 
Лепкий, Василь Пачовський, Петро Карманський та інші мо- 
лодомузівці. У складному спектрі західноукраїнського літера
турного життя з його гострою ідеологічною боротьбою за умов
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відносної політичної свободи й культурного плюралізму не
вдовзі окреслилися дві полярні орієнтації — на радянську Украї
ну (Антін Крушельницький, Василь Бобинський, Мирослав 
Ірчан, який, бувши в Канаді, підтримував зв’язки з Галичиною; 
згодом прийшли молодші — Петро Козланюк, Степан Тудор, 

Ярослав Галан) і на традиції національно-визвольної боротьби, 
січового стрілецтва, УНР і ЗУНР (Роман Купчинський, Олесь 
Бабій). Активним було й католицьке письменство. Поза межа
ми України поряд зі старшими, відомими письменниками-емі- 
грантами в літературне життя входили молоді, переважно не
давні учасники визвольних змагань, оборонці УНР, от-як Євген 
Маланюк, Юрій Дараган.

Звісно, будь-яка «класифікація» літературних сил, що виявили се
бе під час революції та в перші роки по ній, може бути лише 
досить умовною і орієнтовною. Йдеться натомість про те, щоб 
побачити складність і суперечливість процесу, різнорідність 
його компонентів і різноспрямованість тенденцій, що дістали 
бурхливий розвиток у найближче десятиліття. Діючи часом на 
розрив, а то й на взаємознищення, ці сили й тенденції одначе 
творили об’єктивно єдине (навіть коли суб’єктивно воно не 
було знане й усвідомлене) духовне поле життя і діяльності ук
раїнців, українського народу в його сукупності.

Є певний історичний парадокс у тому, що доба революції і грома
дянської війни та перших повоєнних літ — доба кривавих тра
гедій, пароксизмів нищення, господарської руїни, матеріально
го і, здавалося б, духовного зубожіння — була і добою бурхли
вого, часом яскравого літературно-мистецького життя. Пояснити 
цей парадокс можна принаймні трьома взаємопов’язаними 
причинами. Перша: піднесення національних сил на початку 

століття нагромадило великий творчий потенціал, мистецький 
розвиток набрав енергії, що шукала виявлення і за нових обста
вин, кожна з ліній розвитку прагнула свого органічного вивер
шення. Друга: сама революційна доба мала й свій ентузіастич- 
но-оптимістичний бік, вносила розмах у мистецьке думання, 
провокувала масштабні експерименти і — виступаючи багато 
в чому суперечливою, туманно-багатообіцяльною, з привабли
вими гаслами соціального й національного визволення — нада
вала певну свободу, розкутість естетичної уяви, простір для 
найрізноманітніших надій та ініціатив. Третя: пробудження 
соціальної активності демократичних мас, з одного боку, інду

кувало активність мистецтва, з іншого — долучало до мистець
кої творчості нові сили (згадаймо Тичинине: «Хлюпни нам, 
море, свіжі лави...»).

196



СТЯТТІ І бон О зю бо 3 KPllHUUi

ПОПОВО '• Д  j

Отож літературне й мистецьке життя цих років відзначається спон
танністю, строкатістю і часом галасливою змагальністю різних 
груп, багато з яких гадали, що настав саме їхній зоряний час. 
Спочатку нова доба посилала найрізноманітніші імпульси най
різноманітнішим тенденціям, хоча дуже швидко її орієнтації 

почали звужуватися — в міру перемоги і стабілізації більшо
вицького режиму.

Картина літературного життя й культурних настроїв швидко змі
нюється, виникають і зникають — наражаючись на матеріальні 
труднощі або несприйняття суспільства чи цензурні перепо
ни — поодинокі видання. Зокрема, 1920 р. заборонено «Літе
ратурно-Науковий Вісник», відновлений 1917 р. (після репресій 
проти українського друку, до яких вдавався царський уряд із 
початком першої світової війни). Недовго проіснував і часопис 
«Шлях» (від середини 1917 до січня 1919 p.), «орган незалежної 
думки», в якому друкувалися Ольга Кобилянська, Гнат Хотке- 
вич, Максим Рильський, Олександр Олесь, Микола Філянський, 

Яків Савченко, Олекса Слісаренко. Першим спеціалізованим 
виданням української критики й бібліографії став часопис 
«Книгарь» (1917—1919) за редакцією В. Королева-Старого й 
М. Зерова. В ньому активно співробітничали С. Єфремов, Д. До
рошенко, С. Черкасенко, Микита Шаповал, С. Русова, О. Левиць- 
кий, П. Филипович, Ф. Якубовський, П. Зайцев, В. Дурдуків- 
ський, Є. Тимченко, П.Богацький, О. Скоропис-Йолтуховський 
та інші визначні вчені й літературознавці; друкувалися у цьому 
виданні Л. Старицька-Черняхівська, С. Петлюра, Л. Ревуцький,
А. Ніковський, К. Широцький. Виправдовуючи свою самоха
рактеристику — «літопис українського письменства», — журнал 
подавав широкий і кваліфікований оперативний огляд книж
кової продукції (цікаво, що 1917 р. до редакції було надіслано 
358 українських видань, а за дев’ять місяців 1918 р. їх кількість 
сягнула 883 назв).

1918 року група «молодих письменників і поетів» підготувала у світ 
«Літературно-критичний альманах». У ньому було репрезенто
вано твори переважно символістів (за винятком М. Семенка), 
які принципово відсторонювалися від революційної стихії, 
сповідували вищість особистості над загалом, плекали ідеал за
гальнолюдської краси й солідаризувалися з гаслом «мистецтво 
для мистецтва» — принаймні на цьому наполягав їхній тодіш
ній теоретик І. Майдан (Д. Загул). Згуртувавши значні літера

турні сили, це угруповання заходилося коло видання місячни
ка «Музагет», але вийшов 1919 р. тільки один збірник, до яко
го увійшли твори Д. Загула, В. Кобилянського, О. Слісаренка,
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П. Тичини, П. Филиповича, М. Терещенка, В. Ярошенка. Місяч

ник став важливим явищем в історії української літератури і 

засвідчив, що український символізм, який сягнув вершини 

свого розвитку, не уникнув реакції на бурхливі події; це позна

чилося й на позиції його теоретиків, хоча водночас і І. Майдан, 

і Ю. Меженко обстоювали перш за все значення індивідуаль

ності всупереч «юрбі» і національне мистецтво всупереч «кла
совому».

Більшості літераторів важко було зорієнтуватися в розвированій і 

сум’ятній дійсності, серед запеклої боротьби різних політичних 

сил, за калейдоскопічної зміни урядів і влад. Особливо неспри

ятливими були обставини для тих, хто хотів зберегти грома

дянську незалежність або принципову аполітичність, та тих, хто 
тяжів до політичного чи естетичного консерватизму. Багатьом 

доводилося коригувати свою позицію під тиском «вимог дня», 
еволюція інших була попереду.

Набагато впевненіше почувалися літератори лівої партійної орієн

тації. Вже 1918 р. в Харкові невелика група революційної ін
телігенції утворила «Цех каменярів» (пізніше частина її ввійшла 

до Літературного комітету при Відділенні мистецтв радянського 

уряду). Велику активність розвинули літератори-боротьбисти. 

При київській газеті «Боротьба» (орган ЦК Української партії 
соціал-революціонерів) Василь Блакитний і Гнат Михайличенко 

організовують першу в Україні пролетарську літературну групу 

«Боротьба». 1919 р. вони видають альманах «Зшитки боротьби», 
збірник «Червоний вінок», покликані засвідчити народження 

української пролетарської літератури. За активної участі бо

ротьбистів виходить у 1919—1920 роках і журнал «Мистецтво», 

орган Української секції Всеукрліткому, який редагували Гнат 

Михайличенко (одне число) і футурист Михайль Семенко. 
В ньому співробітничали В. Блакитний, В. Чумак, В. Коряк, 

П. Тичина, нещодавні символісти Д. Загул, М. Терещенко, В. Яро

шенко, художники Ю. Нарбут, А. Петрицький, О. Мурашко. 

Прагнучи об’єднати навколо себе найкращі літературні й мис

тецькі сили, дбаючи про добрий естетичний рівень, журнал 
водночас у дусі часу декларував цілковитий розрив з минулим 

і закликав до формування нового революційного мистецтва. 
«Зложіть нові епопеї нової боротьби, нові казки й легенди. 

Виходьте геть з кімнат під небо блакитне, під сонце золоте. 

Червоні заграви на небі! Дерева вибруньковуються! — Весна!» — 

таким патетичним закликом В. Коряка відкривалося перше 

число «Мистецтва». Цей тон історичного оптимізму (а може,
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й революційної риторики) характерний для усіх видань такдгсг 

роду, що мобілізували літераторів під прапори радянськості.
У своїх теоретичних позиціях часопис був близький до пролеткуль- 

тівства — лівацького руху, що заперечував класичну спадщину 
як феодальну чи буржуазну, проповідував створення «лабора
торним шляхом» такої собі «чистої пролетарської культури», що 
відповідала б такій самій лабораторно чистій «пролетарській 
психіці». Пролеткульта виникли в Росії (теоретичне обгрунту
вання їм дали О. Богданов, В. Плетньов, О. Гастєв) і розвинули 
бурхливу діяльність, створюючи мережу осередків, самодіяль
них гуртків та студій з різних галузей мистецтва. Хоч В. Ленін 
засудив пролеткульта ще 1920 року, побачивши, як вони про
фанують справу культурного будівництва, вони існували ще 
довго. Більше того, в партії тривалий час точилася дискусія про 
можливість чи неможливість особливої пролетарської культури. 
Л. Троцький заперечував її: «Пролетарської культури не тільки 
нема, а й не буде, і жалкувати з приводу цього справді немає 
рації: пролетаріат узяв владу саме для того, щоб покінчити з 
класовою культурою і прокласти шляхи для культури людсь
кої». Схожої позиції дотримувалися О. Воронський і М. Осин- 
ський. Натомість М. Бухарін стверджував: «Ми не повинні від
махуватися від проблем створення пролетарської літератури». 
Тут треба зазначити, що ідеї пролетарської культури, проле
тарського мистецтва не тотожні пролеткультівству, хоч з ним і 
пов’язані. Це особливо стосується України, де практика про- 
леткультів не набула великого поширення (їх адептами були 
здебільшого російські літератори; пролеткультівський журнал 
«Зори грядущего» виходив російською мовою, а спроба видава
ти його українською була невдалою; не змогло, через опозицію 
українських письменників, розгорнути свою діяльність оргбю
ро Всеукраїнського Пролеткульту, створене 1922 р. у Харкові). 
Однак теорії «пролетарського мистецтва» досить активно роз
робляли В. Блакитний, Г. Михайличенко, В. Коряк, М. Семен- 
ко, М. Хвильовий та ін. Зокрема, В. Блакитний, наголошуючи 

потребу організованої пролетарської творчості, інтерпретував 
її не як антитезу загальнолюдській, а, навпаки, як вирішаль
ний етап до справді загальнолюдської. У «теоретичному шкіці» 
«До проблеми пролетарського мистецтва», надрукованому в 
№ 5—6 «Мистецтва» в липні 1919 року, він писав: «Пролетаріат, 
як окрема кляса — ненормальність капіталістичного ладу. Він 
іде до знищення кляс і усуває цю ненормальність. Пролетаріат, 
як позитивно-творчий елемент, — основа нового ладу, основ
ний і складовий елемент Людства. Він не творить Людства, він
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його очищає від поділу на кляси й інших анормальностей. 

А тому він не утворює свого, окремого від загальнолюдського 
мистецтва, своєї культури, він тільки знищує перепони до їх 
розвитку, відкидає від них брудний накип вікових ненорматив
них умов, сміття й забобони, занесені в них хворими і паразит
ними групами Людства, нетрудовими клясами, яким не буде 
місця в новому житті». Якщо загалом ця думка (як і вся стаття) 

спрямована проти пролеткультівських вульгаризацій і претензій 
на створення особливої пролетарської духовності, то останній її 
складник — щодо «очисної» місії пролетаріату в сфері культу
ри — все-таки залишає лазівки для ідеологічних і сектантських 
порахунків з культурною спадщиною. Та й сам В. Блакитний, 
донедавна один з керівників українського Пролеткульту, запе
речував, скажімо, музику Леонтовича, Стеценка, Степового, 
закидаючи їм «гріх скотоложства із церковщиною».

Запальну й розгорнуту аргументацію на користь «пролетарського 
мистецтва» розвивав у своїх статтях у «Мистецтві» Г. Михайли
ченко, часом перегукуючись із пролеткультівцями. «Нове про
летарське мистецтво — це мистецтво праці», — стверджував він; 
воно «стремить стати масовим», ґ. Михайличенко висував гас
ло «мистецтво — на вулицю», яке підтримували також і футу
ристи та інші «ліві» деструктори мистецтва. Однак у питанні 
про національну сутність мистецтва він принципово розійшов
ся з ними й особливо з російським Пролеткультом, що не виз
навав за творчістю жодної національної визначеності. Натомість 
його український варіант теорії інтернаціонального пролетар
ського мистецтва виглядав інакше: «Маючи за далеку провідну 
зірку червону інтернаціональну живу мову, мусимо ствердити, 
що шляхи до неї лежать тільки через національні мови... Про
летарське мистецтво до завершення свого інтернаціонального 
єства може дійти через шляхи національні не тільки по формі, 
а й по змісту». Таке твердження не випадкове, воно випливало 
із принципової позиції боротьбистів у національному питанні, 
з їхнього прагнення поєднати ідеї пролетарської революції з 
національними інтересами українського народу.

Втім, для більшості українських літераторів, хоч би до яких груп 
вони належали і якої естетичної програми дотримувалися, був 
украй актуальним пошук узгодження свого національного єства 
та національних стимулів з історичною реальністю, в якій, як 
тоді здавалося, домінувала переможна тенденція до пролетар
сько-інтернаціоналістичного перетворення світу. Тому в біль
шості з численних маніфестів та декларацій різних літературно- 
мистецьких угруповань, що почали виникати як гриби, стояли
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в центрі два найголовніші питання: якою має бути нова рево
люційна література і яке її ставлення до минулих періодів та 

надбань світового й національного мистецтва; як поєднати про

летарський інтернаціоналізм, комуністичний дух нової літера
тури з її національною істотою — і чи можливе й потрібне таке 

поєднання. В обох питаннях було багато неясностей, плутани

ни, поспішних і наївних пророцтв. Попереду відкривався «ра
дісний шлях помилок», якщо вжити вислів, що став популярним 
за кілька років. На жаль, через деякий час виявилося, що він не 

осяйний, а трагічний.
У згаданому вже харківському альманасі «Жовтень» Микола Хви

льовий, Володимир Сосюра і Майк Йогансен проголошували: 

«Однаково одгетькуючи всіляких неокласиків, що, підфарбу
вавшись червоним карміном, годують пролетаріат заялозеними 
формами з минулих століть, і нежиттєтворчих футуристичних 

безмайбутників, що видають голу руйнацію за творчість, та всі
лякі формалістичні школи і течії (імажинізм, комфутуризм 

тощо), — оголошуємо еру творчості пролетарської поезії справж
нього майбуття». І далі: «Ми тут, на Україні, почуваємо себе 

тільки часткою всесвітньої душі робітничої поза межами держав 
і націй». Однак зразу ж: «Мову українську беремо, яко певний 

і багатий матеріал, даний нам у спадщину тисячолітніми по
коліннями батьків наших — селянства українського. Перетво
римо, переплавимо, перекуємо ті скарби селянські на нашій 

фабриці, в огні нашої творчості, під молотами наших зусиль 

одностайних» '.
Ще виразніше виступає ця суперечність — точніше, спроба знайти 

розв’язання суперечності — між прокламованим інтернаціональ

ним і неуникненним національним — у Декларації Всеукраїн
ської Федерації пролетарських письменників і митців (1922). 

Спочатку в ній категорично заявлено: «Ми розуміємо Феде

рацію... як заперечення національного мистецтва». Але далі — 
істотне уточнення: «Пора стати пролетарському мистецтву на 
нові рейки». І: «Розвиток індустріального пролетаріату йде на 

Україні на кошти раз у раз підходячих селянських резервів. 
Отже, виховувати цей пролетаріат виключно на російській мові, 
це значить затримувати його культурний розвій, це значить ро

бити з нього так званих “перевертнів-хахлів” з низьким культур
ним світоглядом. В умовах робітничо-селянської державності, 

в умовах диктатури пролетаріату ми позбавляємось примусової

1 Хвильовий М., Сосюра В., Йогансен М. Наш універсал (До робітництва і проле

тарських митців українських) / /  Жовтень. — 1922. — С. 1—2.
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русифікації, що дає можливість пролетаризованому селяни
нові зробитись свідомим членом, творцем комуністичного су

спільства»

Притаманне багатьом літературним маніфестам підкреслене від- 
хрещування від національної культури пояснюється тим, що 

офіційна більшовицька ідеологія ототожнювала її з культурою 

буржуазною, реакційною. Отож доводилося вдаватися до «діа
лектичної» казуїстики (як це робив, приміром, В. Блакитний у 

передсмертному листі до гартованців, протиставляючи гаслу 
«національної культури», яке, мовляв, використовує буржуазія 

проти пролетаріату, гасло «практичного революційного культу- 
робудівництва у національних формах», будівництво «культури 

по формах національної, по тенденціях же, напрямку — інтер
національної, комуністичної»2 — класична формула пізнішої 

радянської культурології). Не менш знаменними були і постійні 

посилання на селянство як вирішальний чинник для визначен
ня культурної політики в Україні — за цим можна вбачати 

спробу коригувати її, аргументуючи від реальності, а водночас 
мовою сприйнятних для більшовизму понять.

Маніфести й теоретичні виступи революційного «пролетарського» 

(як і «селянського») письменства свідчили, що його ідеологія 
перебувала ще в стадії формування. Приймаючи і гаряче ствер
джуючи постулат інтернаціоналізму (який тоді для них означав 

і заперечення російського колоніалізму та великодержавного 
шовінізму), українські революційні письменники водночас 

здебільшого обстоювали національний характер творчості, рід
ну мову як її основу; об’єктом своєї турботи проголошували 
історичне буття українського народу. В цьому неважко поміти

ти певне полемічне спрямування, а в «різнопрочитанні» інтер
націоналізму — зародок того політичного конфлікту між «суве- 

ренницьким» і великодержавницьким розумінням інтерна
ціоналізму, що склався в ході відомої літературної дискусії 
1925—1927 pp. та пізніше, в ідеологічних баталіях навколо

О. Шумського, М. Хвильового, а згодом і М. Скрипника.

Певно, ця позиція революційного українського письменства, від
биваючи відповідні суспільні настрої та об’єктивні обставини, 
якоюсь мірою вплинула і на формування політики україніза

ції. Зародки її можна бачити в змінах тактики більшовиків, 
які наштовхнулися на опір значної частини українського се

лянства як під час обох наступів Червоної Армії на Україну

‘ Арена. — 1922. — №  1. — С. 3—4.

2 Блакитний В. (Етан). Твори: Повн. зібр. — Харків, 1929. — С. 375.
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(1918 і 1919 pp.), так і під час здійснення продрозкладки, а'та- 
кож були стурбовані настроями недовіри серед національної 
інтелігенції.

Українізація була покликана до життя багатьма поважними об’єк
тивними чинниками. По-перше, глибокий слід у свідомості ук

раїнського суспільства залишили роки національної революції 
1917—1920 pp. та існування УНР, і на це не можна було не зва
жати. По-друге, треба було завоювати довіру селянства та украї
номовної частини інтелігенції, а цього не можна було досягти, 
не подолавши мовнокультурну дистанцію між селом і містом, 
селянством і робітничим класом. Важливе значення мали між

народні чинники: загроза з боку сусідніх європейських держав, 
ладних розіграти «українську карту», використати невдоволення 
українського населення; ще більше — необхідність для РКП(б), 
а потім ВКП(б) спиратися на союз із національно-визвольними 
рухами у ворожому капіталістичному світі, насамперед в Азії, 
і відповідно зберігати престиж борця за соціальну і національну 
справедливість. Нарешті, це також був і крок назустріч нечис
ленним, але впливовим українським партіям — боротьбистів та 
укапістів, соціалістична програма яких була орієнтована на за
хист національного буття українського народу і які тому мог
ли скласти небезпечну конкуренцію більшовикам.

Першими офіційними документами української влади у справі ук
раїнізації були декрет Раднаркому від 27 липня 1923 р. «Про 
заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-ос
вітніх установ» та декрет ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 1 сер
пня 1923 р. «Про заходи рівноправності мов і про допомогу 
розвиткові української мови». Далі протягом кількох років одна 
за одною з’являлися постанови ЦК КП(б)У, ВУЦВК, Раднаркому 
УРСР щодо тих чи інших аспектів українізації; її проведення 
тримали під пильною увагою. Були розроблені й, незважаючи 
на опір шовіністичного апарату й російського та зрусифікова
ного міщанства, почасти здійснені заходи щодо переведення 
урядових та адміністративних органів на українську мову спіл
кування, розвитку українського шкільництва, української куль
тури — звісно, «соціалістичної формою, національної змістом», 
щодо підготовки національних кадрів, насамперед партійних. 
У найзагальнішому політика українізації зводилася до того, щоб 
історично неминуче задоволення елементарних національних 
потреб українського народу відбувалося під контролем партії і 
в бажаних їй рамках та формах.

Головну роль в обґрунтуванні й практичному переведенні украї
нізації відігравали В. Блакитний, також колишній боротьбист
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нарком освіти О. Шумський, а після його усунення — М. Скрип

ник, хоча переважно її пов’язують з іменем саме останнього. 

І не випадково. Адже Скрипнику належить і найширше обгрун

тована теоретична концепція українізації, і найсистематичні- 

ше практичне її втілення, що вимагало від нього неабиякої 
енергії.

Слабкою ланкою у концепції українізації був її класово-прагматич

ний характер, суто інструменталістський підхід до питань ду

ховного порядку. Лінію на підтримку української мови та роз

виток української культури аргументовано необхідністю проле

тарського впливу на селянство, змички міста й села. Абсолютна 

духовна цінність рідної мови та національної культури не бра

лася до уваги, принаймні в офіційній аргументації (хоча не 

виключено, що наголос на класово-утилітарних моментах для 

декого був тактичним ходом, даниною панівним ідеологічним 

уподобанням). Це послаблювало моральний авторитет україні
зації (даючи підстави сприймати її як тимчасову політичну ак

цію) і якоюсь мірою полегшувало її ліквідацію, коли партія від 

«змички» із селянством перейшла до тотальної війни проти 

нього. 1 саму українізацію проводили непослідовно, зі зволі

каннями й застереженнями, вона супроводжувалася гострими 
незгодами в керівництві КП(б)У та постійним балансуванням 

між боротьбою з «великоруським шовінізмом» і боротьбою з 

«українським буржуазним націоналізмом» (М. Скрипник нази

вав це «подвійною бухгалтерією», хоч і сам змушений був від

давати їй данину, як почасти й В. Блакитний).

І все-таки десять років українізації (з яких лише кілька були рока

ми більш-менш повного її розгортання) у взаємодії з соціально- 
економічними процесами дуже багато дали для національно- 

культурного розвитку. Змінилася національна структура міського 
населення (внаслідок допливу з села та освідомлення частини 

русифікованих), робітництва, партійних і адміністративних 

кадрів, зростала мережа наукових інституцій та їхня переорієн

тація на комплексне дослідження проблем України; до 1933 р. 

початкове й семирічне шкільництво було українізовано на 

88,5 відсотка (вища освіта до 1929 - на 69), преса - на 89, 

книгодрукування — на 83. Попри суворий ідеологічний нагляд, 

зберігався певний світоглядний і естетичний плюралізм у сфері 
літератури та мистецтва, і вони переживали бурхливе піднесен

ня, що дало підстави називати цей період добою культури ото 
відродження України. У цей час розвивалося багато тенденцій 
та явищ, що окреслилися на початку 20-х років. Існував со-
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ціально-культурний простір для активної художньої діяльності, 
мистецьких ініціатив, самоврядувальних структур.

Увесь характер суспільно-політичного життя з його революційни
ми збуреннями, масовістю публічних акцій, екзальтованістю ці
лих соціальних груп, пропагандистською галасливістю, шумо

винням скороминущих гасел накладав відбиток і на культурну 
атмосферу та способи функціонування мистецьких сил. При
родне бажання літераторів і митців об’єднуватися в цехові ор
ганізації для творчого спілкування та захисту своїх професійних 
інтересів у цей небуденний час виявлялося особливо гостро і 
ще посилювалося жагою самоствердження серед напруженої 

мінливості життя, пошуком однодумців у прагненні збагнути 
перспективи історії і місце творця та дати адекватну відповідь 
на запити дня, а почасти й спокусою перемоги в ідеологічній і 

естетичній конкуренції.
У роки революції та перші пореволюційні літератори групувалися 

й перегруповувалися переважно навколо «своїх» (недовготрива
лих) часописів та альманахів. Потім почали виникати організа
ційні осередки та більш-менш сталі об’єднання. Цей процес 
розширювався в міру нормалізації побуту й стабілізації радян

ського режиму.
Одним із перших осередків була символістська «Біла студія», ство

рена 1918 р. в Києві за участю поетів Я. Савченка, П. Савченка, 
К. Поліщука, П.Тичини, О.Слісаренка, В. Кобилянського, М.Се- 
менка, театральних режисерів Л.Курбаса й М.Терещенка, ху
дожника А. Петрицького. Невдовзі, на початку 1919 p., група 
реформувалася в нову — «Музагет». Символісти встигли видати 
згадувані вже «Літературно-критичний альманах» (1918) та по
трійне число журналу «Музагет» (1919). На цьому їхня групова 
діяльність припинилася; під ідеологічним тиском та внаслідок 

естетичних контраверсій і шукань більшість символістів еволю
ціонувала в бік «пролетарської літератури» або безпосередньо, або 

через етап футуризму.
Український футуризм визрівав у надрах символізму і не одразу 

виокремився організаційно. Його лідер М. Семенко, вже ви
давши збірки «Prelude» (1913), «Дерзання», «Кверофутуризм»
(1914), ще пов’язував себе із символістами. Організаційне офор
млення футуризму відбулося вже після революції. У 1919 р. 
М. Семенко в Києві створює осередок «Фламінго», потім — 
«Ударну групу поетів-футуристів». 1921 р. заявляє про себе київ

ська науково-мистецька група «Комкос» («Комуністичний кос
мос»); на початку 1922-го вона під впливом М. Семенка пе
ретворюється на «Аспанфут» («Асоціацію панфутуристів»).
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У Харкові існував гурток футуристів «Ком-Космос» (1921), 

в Одесі — «Юголіф» (за участю російських письменників). Футу

ристи войовничо нападалися на прихильників традиційних 

мистецьких форм, пропагували урбанізацію культури й експе
риментаторство аж до деструкції. їхніми органами у 20-ті роки 
були «Семафор у майбутнє», «Гольфштром», «Катафалк искус

ства» (російською мовою). Під впливом цієї течії перебував 
створений 1925 р. у Москві Союз українських пролетарських і 
селянських письменників у РРФСР «СІМ» («Село і місто»), 
який у своєму маніфесті, подібно до футуристів, наголошував 

потребу європеїзації, модернізації змісту і форм українського 
мистецтва: «...для України таке велетенське завдання дігнати, 
що нам забрали століття неволі, століття одсталості, гетьман

ства, отаманства, хуторянської анархії і провінціалізму»
У лавах футуристів перебувало багато колишніх символістів —

0. Слісаренко, Я. Савченко, В. Ярошенко, М. Терещенко (втім, 
вони й тут теж недовго втрималися); з’явилися й неофіти — Гео 
Шкурупій, Гео Коляда, М. Щербак.

Ще в роки революції навколо М. Зерова склалася група поетів і 

літературознавців, зорієнтованих на створення високого гар
монійного мистецтва на основі засвоєння класичних здобутків 
світової літератури (М. Рильський, П. Филипович, М. Драй- 
Хмара, О. Бурґгардт). їхні опоненти пізніше назвали це угрупо

вання «неокласиками». На відміну від інших груп неокласики 
не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з 
ідейно-естетичними маніфестами. Проте їхня присутність у лі
тературному житті була досить вагомою, що позначилося не 
лише на творчому рівні, а й під час літературних дискусій 1925— 
1927 pp.

Наявність окремих локальних груп, що виникли на основі ідейної 

симпатії чи естетичного тяжіння, не розв’язувала справи шир
шого об’єднання літераторів та митців у межах усієї України. 

Першою спробою було створення Всеукраїнської федерації про
летарських письменників і митців. Однак вона виявилася не
життєздатною і проіснувала недовго.

Справді масовими літературними організаціями стали Спілка се
лянських письменників «Плуг» (1922) та Спілка пролетарських 
письменників «Гарт» (1923).

Ініціатором створення і головою «Плугу» був С. Пилипенко, його 
активними членами — А. Головко, А. Панів, І. Сенченко, Г. Епік,

1. Кириленко, О. Копиленко, Д. Гуменна, П. Панч, І. Шев-
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ченко, В. Гжицький, П. Усенко тощо. В ухваленій плужанами 

З квітня 1922 р. «Платформі ідеологічній і художній» з 36 пунк

тів наголошувалося, що «революційно-селянська творчість плу- 

жан має бути скерована насамперед на організацію психіки й 

свідомості широких селянських мас і сільської інтелігенції в 

дусі пролетарської революції». Конкретизувалися й шляхи до

сягнення цієї соціально-утилітарної мети: «...революційно-се

лянські митці, йдучи в ногу із пролетарськими, братимуть ма

теріал для своєї творчості із сучасної дійсності і побуту часів 

революції, а також революційну романтику життя й боротьби 

трудящих мас, переважно селянських, у минулому і його долю 

в майбутньому, освітлюючи все в дусі матеріалістичного світо

гляду, виходячи з прогнозів, що він нам їх дає...». Окремі пункти 

платформи стосувалися регламентації художніх засобів плу- 

жанської продукції: «...основним завданням “Плуг” ставить 

собі створити широкі картини, твори із всебічно розробленим 

сюжетом, головним чином, із життя революційного селянства. 

Згідно цього завдання “Плуг” прагнутиме, поруч із революцій

ною лірикою, що досі панувала в післяжовтневій українській 

літературі, продукувати твори з епічною і драматичною розроб

кою матеріалу, причому форма творів має наближатися до най

більшої широти, простоти й економії художніх засобів» '.

«Плуг» мав секції: комсомольську, жіночу, дитячу, Західної України 

(з 1927 р. — окрема організація). У його складі було чимало 

талановитих письменників, чиї твори збагатили українську лі

тературу. Заслугою «Плугу» було й те, що він орієнтував пись

менників на безмежний і драматичний матеріал життя україн

ського села, суттєво доповнюючи таким чином однобічно-«ін- 

дустріальну» і часом наївно-«пролетарську» орієнтацію інших 

літорганізацій. Широко розчиняв він двері перед обдарованою 

селянською молоддю. Однак «Плугові» дуже зашкодило док

тринерство, намагання обмежити й регламентувати підхід 

письменника до тлумачення та обробки матеріалу, — як і абсо

лютизація простоти й доступності форми, курс на масовість 

будь-що. Отож пересічний плужанин досить вузько брав сіль

ське життя, не цікавився широким історіософським та філо

софським осмисленням його явищ; натомість схилявся до нату

ралістичної описовості й побутовізму, часто-густо підсолодже

них рожевими «революційними» ідиліями і нашпигованих 

газетними агітками, з епігонським використанням традиційних

1 llnvr. - 1924. -  №  1. -  С. 24.
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форм «селянської» оповіді. Тож плужанство не без підстав ста
ло синонімом провінціалізму й сірості.

Спілку пролетарських письменників «Гарт» засновано на початку 

1923 р. з ініціативи В. Еллана-Блакитного, а також В. Коряка,

І. Кулика, В. Сосюри, М. Хвильового та ін. Спілка мала цент
ральне бюро в Харкові на чолі з В. Блакитним, а також філії в 

Києві та Одесі. Найсильнішим був харківський осередок, до 
якого входили М. Хвильовий, П. Тичина, М. Йогансен, В. Полі

щук, І. Дніпровський, О. Досвітній, А. Любченко, Г. Коцюба, 
П. Лісовий (П. Свашенко),М. Майський, П. Іванів, М. Христо
вий, Ю. Смолич, а пізніше О. Слісаренко, М. Яловий, М. Ба

жан, Г. Шкурупій та ін.

У статуті «Гарту» в пункті другому мовилося: «В основу своєї праці 
спілка “Гарт” кладе марксівську ідеологію й програмові посту

лати комуністичної партії». З волі В. Блакитного «Гарт» претен
дував на роль найадекватнішого інтерпретатора партійної лінії 
в культурному житті й відповідно на домінуюче місце в літера

турному й мистецькому процесі. Більш як через рік після засну
вання «Гарту» В. Блакитний виступив із великою теоретичною 
статтею «Без маніфесту» в якій по суті обґрунтував гегемоній- 

ні претензії спілки. Він підкреслював її відмінність як від зви

чайних професійних, так і мистецьких організацій, зайнятих 
вузькогруповими інтересами. Піддавши гострій критиці всі ін

ші письменницькі угруповання і почасти солідаризувавшись 
лише з «Плугом», він говорить про «Гарт» як про громадську 

організацію, завдання якої — допомагати комуністичній партії 
у творенні «комуністичної культури, культури вселюдської, ін

тернаціональної й безкласової» 2. Оскільки культура цілісна, то 
«Гарт» має бути не лише літературний, а й музичний, театраль

ний, малярський тощо. Справді, В. Блакитний докладав вели
ких зусиль, щоб під «гартовським» дахом об’єднати всі мистець

кі загони й культурні сили. Це, звісно, зустрічало спротив на
віть у самому «Гарті», попри величезну особисту симпатію 

більшості письменників до фундатора спілки.

За всієї концептуальної стрункості й категоричності програмової 
статті В. Блакитного, в ній помітна неузгодженість наявних 

суперечностей. Зокрема, абсолют інтернаціональної культури 

уточнено тезою про «українську мову як знаряддя творчості», 
а останню знов-таки скориговано слушним зауваженням про 

«потребу розвинення широкої роботи на мовах нацменшостей
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України». Заклик до широти культурного світогляду погано уз

годжувався з партійним постулатом про те, що твори мистецтва 

поділяються на «корисні» (з «витриманою комуністичною ідео

логією», ті, які «організують думку й почуття трудящого люду 

до активності, до боротьби і роботи») і «шкідливі» («заплутані 

щодо ідеології або просто реакційні», «які у пролетаріату вбива

ють потягдо активної участі в суспільному житті, розм’якшують 

його революційну волю») — «таких творів треба не допускати 

до широкого поширення всіма способами, починаючи від го

строї критики... й кінчаючи забороною з боку радянських ор

ганів».

Очевидною також була суперечність між закликом до високого 

професіоналізму, удосконалення майстерності — і орієнтацією 

на «аматорів» не лише в театрі та інших мистецтвах, а й у літе

ратурі («письменники-пролетарі» «здебільшого зовсім не є 

письменники-професіонали»; «для “Гарту” ознака професійна 

не є основна»).

Втім, В. Блакитний вірив у здатність масових «прихильників мис

тецтва», взагалі трудового люду піднятися до висот культури, 

і в цій його вірі — не лише дух часу, а і його особиста зворуш

лива демократична пристрасть, високе гуманістичне пориван

ня. Багато що може пояснити ось цей пасаж з його статті 

«Новий письменник — нова література»:

«Ще донедавна з уявою про письменника, поета зв’язувався образ 

або такого собі облизаного панича, шляхетного прища, або 

кудлатої, босякуватого вигляду особи, або екзальтованої пан

ночки з закоченими вгору очима... Старий поет, старий пись

менник зростав або в поміщицьких маєтках, або в “салонах” 

доморослої курдупельної буржуазії, що чим-дуж намагалася 

жити “як у Європі”, або по шинках, кав’ярнях, в умовах богем- 

сько-босяцького життя. Для них література, мистецтво були або 

розвагою на ситий шлунок, або єдиною формою виявлення 

своєї енергії, придушуваної режимом, або, нарешті, просто 

проклятою халтурною роботою, в яку затягувався, як п’яниця в 

пиятику, і від якої шукалося відпочинку в безалаберному побуті 

літературної богеми... Новий письменник різниться від старого 

не тільки зовнішнім виглядом. В літературу йде він із села, 

з заводу, від партійної й радянської роботи, як громадянин со

ціалістичної республіки, як будівник суспільного ладу. Не дур

но правила про прийом до “Гарту” вимагають, щоб кандидат 

був або робітником від верстату, або комсомольцем, або
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комуністом, або ж, нарешті, мав надійні рекомендації та прой
шов громадсько-літературний стаж»

І все ж «Гарт» об’єднав чи не найбільше число талановитих ук
раїнських письменників, хоча чимдалі багатьох з них не могли 
не насторожувати надмірний догматизм і доктринерство шано
ваного ними лідера, як і перспектива розчинення професійного 

письменницького ядра в масі аматорів та функціонерів з літера
турними претензіями.

Внутрішні незгоди призвели до того, що в листопаді 1925 p., неза
довго до смерті В. Блакитного, більшість письменників вийшла 

зі складу спілки під тим компромісним приводом, що «Гарт» 
мав перетворитись на масову літературно-культурницьку ор

ганізацію, вони ж створять організацію суто письменницьку 
(нею стала ВАПЛІТЕ). «Гарт» після цього фактично самолікві- 
дувався.

Другу половину 20-х pp. позначено ускладненням процесів літера

турного й мистецького життя і загостренням ідеологічної та ес
тетичної боротьби. Пояснюється це як диференціацією літера
турно-мистецьких сил, їхньою конкуренцією, що за умов надмір
ної політизованості та ідеологізованості набувала спотворених 

форм, так і — насамперед — тим, що намагання багатьох пись
менників і митців, цілих угруповань максимально використати 
усі можливості для повноти самовиявлення, досягти жаданої 

творчої свободи, подати втілення волі українського народу до 
національного буття суперечило лінії партії на цілковитий кон
троль над усіма сферами життя, в тому числі й інтелектуаль

ною, духовною, на забезпечення потрібної їй інтерпретації дій
сності та виховання зручної для неї «нової» людини. Партійна 
пропаганда постійно мусувала тезу про те, що класовий ворог, 
зазнавши поразки в збройній і політичній боротьбі, тепер споді

вається взяти реванш на фронті культурному й літературно- 
мистецькому. Ця зловісна теза (не позбавлена підстав у тому 
сенсі, що духовна свобода і просто тверезий житейський глузд, 
вигнані з політики й ідеології, все-таки пробивалися у літера
турі й мистецтві) кидала гнітючу тінь на діяльність творчих ор
ганізацій та на літературні й мистецькі дискусії другої половини 
20-х років.

У квітні 1925 p. М. Хвильовий виступив у додатку до газети «Вісті» — 
тижневику «Культура і побут» (в числі 17) з великою статтею 
«Про “сатану в бочці” або про графоманів, спекулянтів та ін
ших просвітян», спрямованою проти плужанського масовізму

'Література. Наука. Мистецтво. — 6 квітня 1924 р.
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та «червоної» халтури. Критик висунув дилему: «Європа чи про

світа?» — і закликав дати відсіч примітивізму, опановувати євро

пейську культуру, поважно зайнятися професійною роботою.
Стаття справила величезне враження не лише на літературну гро

мадськість, а й на всю національну інтелігенцію. Невдовзі,
24 травня, з приводу неї у великому залі Всенародної бібліотеки 

України в Києві відбувся диспут «Шляхи розвитку сучасної лі
тератури», на якому були присутні понад 800 осіб, представни
ки всіх літературних організацій Києва — «Гарту», «Плуга», 

«Ланки» (створеного 1924 р. об’єднання письменників різних 

напрямів, які намагалися протистояти ідеологічному тиску, збе

регти творчу незалежність; до нього входили В. Підмогильний, 

Є. Плужник, Б. Антоненко-Давидович, Т. Осьмачка, Б. Тенета,
В. Івченко, Г. Косинка, Я. Качура, Я. Савченко та ін. 1926 р. 
«Ланка» реорганізувалася в «МАРС» — «Майстерню револю

ційного слова»), «Жовтня» (засноване на початку 1925 р. пись
менницьке угруповання, що вийшло з «Аспанфуту»; виступало 

з критикою «Плуга» й «Гарту»; до нього входили В. Десняк,
І. Ле, Ю. Яновський, М. Терещенко, Ф. Якубовський, В. Яро

шенко та ін.).
У диспуті взяли участь О. Дорошкевич (головуючий), Ю. Меженко 

(доповідач), Б. Коваленко, М. Зеров, В. Десняк, В. Підмогиль
ний, С. Щупак, М. Могилянський, П. Филипович, Б. Антонен

ко-Давидович, Іван Ле, М. Івченко, В. Нечаївська, І. Жигалка, 
М. Рильський Дискусія засвідчила, що киян не менше, ніж 

харків’ян, хвилювали окреслені М. Хвильовим наболілі пробле
ми розвитку української літератури і що ставлення до них неод
нозначне. Якщо більшість промовців підтримала пафос драж

ливої статті (навіть обережний О. Дорошкевич у своєму слові 

визнав, що вона «має величезне культурне й громадянське зна
чення»), розвивала багато в чому суголосні думки (непересічно 

виступив М. Зеров, який згодом ще відгукнувся низкою ста
тей у пресі), то Б. Коваленко, Іван Ле, С. Щупак, а почасти й

В. Десняк вбачали в ній небезпечний ідеологічний ухил, не
дозволенну атаку на той невибагливий загал, що був підпорою 
партійної лінії в літературі; саму ж дискусію вони використали 
для звичних «класових» звинувачень на адресу «попутників».

Тим часом у Харкові події розвивалися ще бурхливіше. Навздогін 

своєї першої статті М. Хвильовий опублікував ще цілу се
рію матеріалів, полемізуючи зі своїми опонентами, серед яких

'Дим.: Шляхи розвитку сучасної літератури /  Диспут 24 травня 1925 року / /  

Культкомісія місцевкому УАН. — К., 1925.
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найактивнішим був С. Пилипенко, керівник «Плуга»: багато 
ущипливих закидів М. Хвильового він узяв на адресу свою та 
своєї організації. Г. Яковенко, С. Пилипенко, Б. Коваленко та 
інші прихильники масовізму закидали критику та його одно
думцям «олімпійство», зарозумілість, ревізію партійної лінії в 
літературі. Коли ж М. Хвильовий у гострій формі висловив 
думку про те, що задля подолання культурного епігонства й 
окреслення власного шляху українській літературі треба орієн
туватися не на Москву («центр всесоюзного міщанства»), а нав
чатися у «психологічної Європи», — дискусія з літературної пло
щини перекинулася в політичну, в неї втрутилися партійні 

функціонери, а потім і безпосередньо Політбюро ЦК КП(б)У 
(фактично за вказівкою Сталіна).

З літературною дискусією 1925—1927 pp. пов’язані виникнення, іс
нування і доля найвидатнішої літературної організації 20-х ро
ків — ВАПЛІТЕ (Вільної Академії Пролетарської Літератури). 
Створена з ініціативи М. Хвильового як альтернатива масовим 
і надто підпорядкованим офіціозу організаціям, як лабораторія 
професійного удосконалення та вільної творчості задля ко
муністичного ідеалу в широкому гуманістичному розумінні, 
вона об’єднала багатьох кращих українських літераторів і справ
ді могла пишатися яскравими талантами своїх учасників: М. Ку
ліш, А. Любченко, Ю. Шпол,М. Бажан, І. Сенченко, М. Йоган
сен, П. Тичина, П. Панч, Ю. Смолич, О. Досвітній, І. Дніпров
ський, О. Слісаренко, Г. Епік та ін.

Від самого заснування ВАПЛІТЕ і однойменний журнал (1927, 
вийшло п’ять чисел; перед тим, 1926-го, збірник ВАПЛІТЕ з 
матеріалами дискусії) опинилися під пильним наглядом і пос
тійним обстрілом войовничих догматиків і речників офіціозу. 
Особливо посилилась і скоординованого характеру набула ідео
логічна критика на адресу ВАПЛІТЕ і самого М. Хвильового 
після утворення «Молодняка» та ВУСППу. «Молодняк» (1926— 
1932) виник як організація комсомольських письменників 
(у Харкові — П. Усенко, Л. Первомайський, І. Момот, В. Кузь
мич, О. Кундзіч, Я. Гримайло, Д. Гордієнко та ін.; у Києві — 
Б. Коваленко, О. Корнійчук, М. Шеремет, А. Шиян, П. Колес
ник, А. Клоччя; були філії в Дніпропетровську, Запоріжжі, 
Миколаєві, Кременчуці та інших містах), видавав однойменний 
журнал. І організація, і журнал чимало зробили для активізації 
літературної творчості молоді, виявлення талантів, пропаганди 
літератури серед молоді, але водночас і деморалізації україн
ського письменства своєю агресивною ортодоксальністю та бру
тальними наскоками на інакодумців.
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ВУСПП (Всеукраїнську Спілку Пролетарських Письменників) 
було організовано в січні 1927 р. з наміром об’єднати всіх ло
яльних режимові митців у протидії тим, кого партія вважала 
носіями буржуазно-націоналістичної чи буржуазно-естетської 
небезпеки (ВАПЛІТЕ, неокласики, «МАРС», а також і футу
ристи та конструктивісти — В. Поліщук та його прихильники з 
організованого ним 1925 р. «Авангарду»). ВУСПП була укра
їнською аналогією до сумнозвісного російського РАППу, яка 
домінувала у ВОАППі (Всесоюзному об’єднанні асоціацій про
летарських письменників), що його членом була і ВУСПП. 
Подібно до РАППу, ВУСПП прагнула узяти під свій контроль 
усе літературне життя і перебирала на себе роль прямого речни
ка партії в літературних справах. Поступово ВУСПП залучила 
до своїх лав багатьох письменників, зокрема й з інших, ідеоло
гічно обстрілюваних угруповань, але його політику фактично 
визначали керівники організації — І. Кулик, В. Коряк, І. Мики- 
тенко, І. Кириленко.

Створення й активізація ВУСПП, її претензії на гегемонію (по суті 
підтримувані негласно партією, хоч вона й демонструвала де
який час позірний нейтралітет), посилення нагінок на ВАПЛІТЕ, 
М. Хвильового, неокласиків, на будь-які відхилення від біль
шовицької однозначності взагалі, висування на перший план 
боротьби з «українським буржуазним націоналізмом» — усе це 
провіщало наближення нової, трагічної доби в літературному, 
культурному й громадському житті.

А тим часом ще тривало національно-культурне піднесення. Відбу
валося зростання і примноження української преси, періодики, 
книгодрукування. Ось деякі дані, що характеризують динаміку 
книгодрукування в тогочасній Україні. У 1921 p., першому році 
після утвердження радянської влади, було видано 214 назв кни
жок українською мовою, тобто 32 відсотки від загальної кіль
кості (в 1918 — 1084, або 71 відсоток). В 1923 — 385 (16 відсотків), 
а в 1928 — вже 3220 (57 відсотків). Пік зростання дав 1931 рік: 
6455 книжок українською мовою (80 відсотків від загальної 
кількості). Після цього процес пішов у зворотному напрямі. 
Однак треба зауважити, що серед українськомовної книжкової 
продукції значну частину становила політико-пропагандистська 
література і набагато меншу — наукова.

У 20-ті роки переживала піднесення українська літературно-художня 
періодика, та й преса, партійна й урядова, відводила чимало міс
ця на своїх шпальтах літературним матеріалам та критиці. На
самперед, це стосується «Вістей ВУЦВК» (редагував В. Блакитний,
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а після його смерті — Є. Касьяненко). В. Блакитний створив 
при цій газеті додаток-тижневик «Література, Наука й Мис
тецтво» (пізніше — «Культура і побут»). Тоді ж з’явилися обся
гові літературні часописи: у Харкові «Червоний шлях» (1923— 
1936, який у 20-ті роки редагували спочатку Г. Гринько, згодом
0. Шумський); у Києві «Життя й Революція» (1925—1933, за 
редакцією О. Дорошенка та І. Лакизи). Обидва журнали від
значалися добрим професійним рівнем, різнобічною тематикою
1, принаймні в перші роки, неупередженістю в доборі автури.

Згодом виникають «Плужанин» (1925—1927); далі «Плуг» (1928—
1932); місячник футуристів «Нова Генерація» (1927—1931) за ре

дакцією М. Семенка, альманах конструктивістів «Авангард» 
(1928—1929) за редакцією В. Поліщука. Письменники-емігран- 
ти із Західної України видавали збірники «Західна Україна» за 
редакцією В. Атаманюка і Д. Загула. Для «Червоного шляху» й 
«Життя й Революції», «ВАПЛІТЕ», «Літературного ярмарку», 
для модерністських «Нової Генерації» та «Авангарду», а також 

для популярно-літературних «Нової громади» (1923—1929, за ре
дакцією О. Варавви) та «Універсального журналу» («УЖ», 1928— 

1929, за редакцією Ю. Смолича, О. Ковальова, О. Мар’ямова, з 
участю М. Йогансена, Ю. Яновського, О. Досвітнього, О. Близька,
В. Вражливого, О. Вишні, М. Кулика, А. Петрицького, І. Падалки,
В. Кричевського) характерним було постійне звернення до мис
тецьких проблем — театру, музики, живопису, кіно, що відби
вало тогочасні прагнення синкретичності і взаємодії різних кіл 
митців (особливо авангардного штибу), часом і організаційно 
підтверджені.

20-ті роки були часом піднесення театрального життя й формуван
ня нового українського театру, який спирався на національну 

літературу (хоч водночас опановував світовий репертуар) і своєю 
чергою впливав на неї в естетичному плані.

Уже 1918 р. в Києві діяло три театри: Державний драматичний, 
Державний народний і «Молодий театр». Перші два в 1919 р. зли
лися. У Народному театрі з успіхом виступали М. Заньковецька 
і П. Саксаганський (був його художнім керівником). «Молодий 
театр» очолював Лесь Курбас, який, поряд зі світовою класи
кою, сміливо інтерпретував на сцені твори української літерату
ри («Чорну пантеру» В. Винниченка, етюди О. Олеся, «У пущі» 
Лесі Українки). Визначною подією в культурному і громадсько
му житті стала постановка Л. Курбасом поеми Т. Шевченка 
«Гайдамаки». 1922 р. в Києві виникає Театр ім. Заньковецької. 
Того ж року Л. Курбас на базі свого «Молодого театру» створює 
мистецьке об’єднання «Березіль», яке, за його задумом, мало
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бути синкретичним, запроваджуючи різні мистецькі студії"не 
лише театрального, а й живописного, музичного, літературного 
характеру. Йшлося про підготовку молодих, на модерному єв
ропейському рівні, кадрів для всіх родів мистецтв. І хоча цей 
грандіозний план Л. Курбасові не вдалося здійснити з об’єк
тивних причин, але його реформаторська діяльність у театрі 
(спершу в Києві, а з 1926 р. у Харкові, куди переїхав «Березіль»), 
його орієнтація на «всесвітню естетику», розуміння «мистецтва 
як науки», теорія мистецького перетворення життя, заперечен
ня ілюзорності на користь інтелектуальному конструюванню й 
монтажу, розуміння театру як «акцентованого вияву, акценто
ваного впливу», поєднання українського бароко і новоєвропей
ського експресіонізму, все це, а головне — постійний експери
мент та пошук, справило великий вплив не лише на драматур
гію, а й на все мистецьке і літературне життя, тим паче що з 
багатьма найталановитішими митцями й письменникамиJI. Кур- 

баса пов’язувала тісна творча співпраця. У театрі Леся Курбаса 
зросли блискучі майстри сцени: А. Бучма, Й. Гірняк, В. Чистя
кова, Н. Ужвій, М. Крушельницький, В. Гаккебуш, О. Добро- 
вольська, І. Мар’яненко, Л. Сердюк та ін., які змогли почасти 
підтримувати рівень українського театру і в пізніші часи його 
руйнування.

На консервативніших мистецьких засадах залишався тоді Театр 
ім І. Франка, схильний до натуралізму. Він був створений у
1920 р. у Вінниці під опікою УГА, 1923 р. переїхав до Києва, 
а 1926 — до Харкова; його очолював колишній актор «Молодого 

театру» Гнат Юра.
інаменною — свідомою й успішною спробою довести можливість 

діяльності українського театру в «інтернаціональному» місті — 
була сценічна творчість у 1925—1930 pp. Одеської держдрами 
(М. Терещенко, В. Василько, Б. Тягно, В. Скляренко, В. Норд, 
Б. Ердман, Л. Кауфман та ін.).

І’оки відновлення української державності — 1917—1920 — стали 
періодом рішучих заходів щодо організації українського музич

ного життя. Було створено Республіканську капелу під орудою
О. Кошиця, яка уславилася гастрольною поїздкою по світу, 
покликаною привернути увагу світової громадськості до Укра
їни; капелу «Думка» (під орудою К. Стеценка, а потім Н. Горо- 
довенка). Розпочав діяльність Музично-театральний інститут 
ім. М. Лисенка у Києві, з’явилися перші оперні трупи в Києві 
й Харкові. Однак становище погіршилося тим, що влада з її 
пропагандистським ставленням до мистецтва почала впрова
джувати бюрократичну регламентацію, утилітаризм і недовіру до
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«буржуазних естетів». До того ж загинув трагічно М. Леонтович, 
емігрував О. Кошиць, передчасно померли К. Стеценко і Я. Сте
повий, що послабило потенції музичного життя. Зашкодила 
йому і гіпертрофія групівщини, почасти — як і в інших галузях 
мистецтва — заохочувана з політичних міркувань. Виникає без
ліч музичних товариств і об’єднань, що часто ворогували між 
собою без достатніх підстав, на кон’юнктурній основі. І якщо 
створене 1923 р. Товариство ім. М. Леонтовича (Л. Ревуцький, 
Б. Лятошинський, В. Косенко, В. Костенко, М. Вериківський, 
П. Козицький) мало тільки мистецькі інтереси, то в діяльності 

інших (ВУТОРМ — Всеукраїнське товариство революційних 
музик, ACM — Асоціація сучасних музик, АПМУ — Асоціація 
пролетарських музик України, АРКУ — Асоціація революцій
них композиторів України) було занадто багато ідеологічних 
настанов та групових пристрастей. Проте загалом це був період 
активного музичного творення і напружених мистецьких по
шуків.

Українська музика збагачується жанрово. Крім вокальних творів, 
з’являються великі інструментальні хорові та оперні; музика 
прагне до масштабності форм і змісту. Зразками симфонічної, 
вокально-симфонічної та інструментальної музики великих 
форм стали Перша симфонія (1918), кантата-поема «Хустина»

(1923) та Друга симфонія («Симфонія Ес-дур») Л. Ревуцького; 
дві симфонії Б. Лятошинського та його «Увертюра на чотири 
українські народні теми»; концерти для фортепіано з оркестром 
і для скрипки з оркестром, ораторія «Дума про дівку-бранку 
Марусю Богуславку» В. Косенка. Тоді ж було створено опери 
«Дума чорноморська» Б. Яновського, «Золотий обруч» Б. Лято
шинського, «Кармелюк» В. Косенка, «Хвесько Анджибер» В. Зо- 
лотарьова, «Яблуневий полон» О. Чишка; балети «Пан Каньов- 
ський»М. Вериківського, «Ференджі» Б. Яновського, «Кармань- 
йола» В. Феміліді, «Дніпрельстан» Л. Рудницького. Активно 
розвивається і камерно-вокальна творчість.

Опанування найскладніших музичних жанрів засвідчувало про
фесійне зростання українського музичного мистецтва. У своїх 
кращих зразках воно прагне досягти повноти жанрів і форм, 
модернізувати способи вираження, орієнтуючись на новочасні 
європейські тенденції, водночас використовуючи можливості 
національної системи звуковідчування та народні традиції, 
звертаючись до національного матеріалу в тематиці й ритмоме
лодійному фонді.

Українське образотворче мистецтво також переживало в 20-ті роки 
період інтенсивного розвитку. Великий імпульс йому дала твор-
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ча і педагогічна діяльність Олександра Мурашка, котрий трагіч
но загинув у 1919 р. У малярстві виявляється різноманітність 

ідейно-тематичних і стильових пошуків. Тенденцію до відобра
ження історичних подій та особливостей побуту українського 
народу найвиразніше репрезентував М. Самокиш. Традиції ім
пресіонізму продовжували Г. Світлицький, П. Волокідін, С. Ки- 
шеневський. До конструктивізму й футуризму тяжіли В. Єр- 
милов, В. Пальмов, А. Таран, А. Петрицький і В. Меллер (останні 
два багато працювали в жанрі театральної декорації, як і
О. Хвостов-Хвостенко, О. Тишлер, створюючи її модерну на
ціонал ьно-українську модифікацію); К. Малевич еволюціону

вав від кубофутуризму до абстракціонізму. Ф. Кричевський 
шукав синтезу українського національного стилю, поєднуючи 
імпресіонізм із декоративністю та стильовими засобами народ
ного мистецтва. Найпотужніше спроба створення синтетичного 
національного стилю виявилася у творчості угруповання «бой- 
чукістів» (М. Бойчук, Т. Бойчук, І. Падалка, В. Седдяр, О. Пав
ленко, М. Рокицький, О. Довгаль та ін.). «Бойчукізм» протистояв 
натуралізмові й ілюзіонізмові, імпресіонізмові й кубізмові, спря
мовуючи свої зусилля на створення нового національного мону
ментального стилю, з високим ступенем узагальнення й стиліза
ції, — не останньою чергою спираючись на ті традиції українсько
го народного малярства й іконописання, що були пов’язані із 
впливом візантійського мистецтва. Свою систему прийомів мо
нументального живописання «бойчукісти» намагалися присто
сувати до сучасної тематики. Вони, як й інші малярські та різь
бярські школи й напрями, були втягнені в орбіту здійснення 
так званого «ленінського плану монументальної пропаганди», 
який, попри свою прагматичну тенденцію, давав можливість 
вирішувати проблему донесення мистецтва до народу і водно
час випробувати різні професіональні підходи та реалізувати 
творчі експерименти найрізноманітнішого характеру. (Набуває 
у цю добу розквіту політичний плакат, у цьому жанрі працюва
ли видатні майстри, що вирішували в його межах виражальні 

проблеми загальноестетичного порядку.)
Поряд із живописом успішно розвивається станкова графіка й 

книжкова ілюстрація (Ю. Нарбут, J1. Лозовський, С. Налепип- 
ська, О. Сахновська, В. Касіян, І. Падалка, А. Середа та ін.), 
різьбярство (тут визначилися митці різних естетичних спряму
вань: в традиціях реалізму працював Є. Гаврилко, впливу за
хідноєвропейських модерністів зазнали Л. Блох та І. Севера, 
яскравим конструктивістом був на початку свого творчого шля
ху І. Кавалерідзе).
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З картиною творчого плюралізму складно співвідносилася мно
жинність цехових організацій, які покликані були гарантувати 

певний мистецький простір для тієї чи іншої художньої групи, 
але фактично, через надмірну політизованість і претензії на до
мінування, вносили деструкцію й сум’яття в творче життя. До 
найбільших належали АХЧУ (1925) — Асоціація художників 
Червоної України, що об’єднувала митців, схильних до нату
ралізму і беззастережного сприйняття офіційної ідеології та 
смаків; АРМУ (1925) — Асоціація революційних митців України, 
в якій тон задавали «бойчукісти»; ОСМ У (1927) — Об’єднання 
сучасних митців України, яке створили вихідці з АРМУ, невдо- 
волені гегемонією «бойчукістів», — В. Пальмов, А. Петрицький, 
Д. Шавикін та інші, що прагнули забезпечити свободу творчих 
пошуків; ОММУ (1927) — Об’єднання молодих митців України. 
Взаємні звинувачення спотворювали творчу змагальність і не
вдовзі прислужилися — як і в інших галузях мистецтва — ад
міністративному «наведенню порядку»; офіціоз зводив рахунки 

з кожною групою руками іншої.
20-ті роки були періодом багатонадійного становлення українсько

го кінематографа. В 1919—1920 pp. розгортає свою діяльність 
ВУФК (Всеукраїнське фотокіноуправління) з осідком в Одесі. 
Кіноательє виникають у Ялті, Харкові, Києві. Перші вітчизняні 

фільми, створені в ці роки, і тематикою, і характером не були 
українські. Така тематика починає панувати з 1923—1924 pp. 
У фільмі «Остап Бандура» В. Гардіна грала М. Заньковецька. 

В українському кіно працюють режисери Л. Курбас, Ф . Лопа- 
тинський, П. Чардинін, Г. Стабовий, І. Кавалерідзе, М. Тере
щенко, А. Кордюм, Й. Перегуда, Б. Тягно, В. Гардін та ін.; ви
датний оператор Д. Демуцький; актори М. Садовський, А. Бучма,
І. Мар’яненко, Н. Ужвій, трохи пізніше — С. Шкурат, П. Масо- 
ха; художники В. Кричевський, В. Меллер, М. Симашкевич. 
Сценаристами й редакторами були письменники Д. Бузько 
(за його сценаріями створено фільми «Отаман Хмель» і «Лісовий 
звір»); О. Досвітній (автор сценарію фільму «У павутинні»); 
М. Бажан, Д. Фальківський, Г. Шкурупій, М. Яловий, Ю. Янов- 
ський, М. Йогансен та ін.

Поряд зі створенням фільмів про громадянську війну («Укразія» 
П. Чардиніна — дві серії) та соціалістичне будівництво («Два 
дні» Г. Стабового) особливу увагу українських митців привер
тала праця над національно-історичними фільмами (двосерійна 
стрічка П. Чардиніна «Тарас Шевченко» з Амвросієм Бучмою у 
головній ролі, 1926; «Тарас Трясило» того ж П. Чардиніна, 
за мотивами однойменного віршованого роману В. Сосюри, та-

218



CTRTTI I8 q h  О зю б о і 3 hPUHUlii

DOnOBIQI \ Д I

кож з А. Бучмою в головній ролі, 1927); фільми І. Кавалерідзе 
тощо. Знімаються стрічки за творами класиків української літе

ратури («Микола Джеря» М. Терещенка, «Навздогін за долею» 
його ж за М. Коцюбинським, «Бурлачка» Ф. Лопатинського за
1. Нечуєм-Левицьким, «Фата Моргана» Б. Тягна та ін.).

У ці роки в Україні працює славетний Дзига Вертов, котрий спра
вив великий вплив на розвиток світового документального кіно. 
1930 р. він створив перший український звуковий документаль
ний фільм «Симфонія Донбасу». Досі зберігають своє значення 
не оцінені належно формальні шукання талановитого модерно

го скульптора й кінорежисера Івана Кавалерідзе, автора не- 
перевершених пам’ятників Т. Шевченку (в Ромнах і Полтаві), 
Г. Сковороді (в Лохвиці), Артемові (в Бахмуті й Святогорську) 
та низки фільмів, таких, як «Злива» і «Коліївщина», де він про
бував, зокрема, збагатити мову кінематографа скульптурною 
об’ємністю, скульптурними засобами зображення, своєрідно ви
рішував просторові і динамічні завдання (хоча на змістові філь
мів, особливо «Коліївщини», негативно позначилася вульгар
но-соціологічна концепція у висвітленні історії).

І Широке світове визнання й славу українському кіно принесла 
творчість О. Довженка, чиї фільми «Звенигора» (1927), «Арсе
нал» (1929), «Земля» (1930), а почасти й перший український 
звуковий художній фільм «Іван» (1932) стали новим словом у 
розвитку кінематографічного мистецтва взагалі й увійшли до 
його золотого фонду.

Поважним складником загальної картини духовного й інтелекту
ального піднесення українського суспільства було зростання 
наукового потенціалу. Центром наукової праці стала Українська 
академія наук, перейменована 1921 р. у ВУАН (Всеукраїнську 
академію наук), з місцевими філіями (пізніше перетвореними 
на окремі інститути). Науково-видавнича діяльність зосереди
лась у видавництві Академії наук (1922). Над розбудовою ук
раїнської науки працювала блискуча плеяда видатних учених: 
видатний природознавець В. Вернадський, мікробіолог і епі
деміолог Д. Заболотний, математики Д. Граве, М. Кравчук, 
М. Крилов, економісти М. Туган-Барановський, К. Воблий, 
М. Птуха, історики Д. Багалій,Д. Яворницький, М. Слабченко, 
геолог П. Тутківський, гігієніст і епідеміолог О. Корчак-Че- 
пурківський, археолог і етнограф М. Біляшівський, філологи й 
літературознавці С. Єфремов, М. Сумцов, В. Перетц, А. Крим
ський та інші. Авторитет у світовій науці здобули наукові шко
ли М. Кравчука (математика), Д. Граве (алгебра), М. Крилова 

(математична фізика), Л. Писаржевського (хімія), О. Богомольця
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(експериментальна патологія), Є. Патона (електрозварювання),
І. Шмальгаузена (зоологія), М. Грушевського (історія).

Особливого розмаху діяльність Академії наук, надто її гуманітар

них підрозділів, набула після повернення в 1924 р. з еміграції в 
Україну академіка М. Грушевського, який з великою енергією 

взявся за науково-організаційну роботу. Він реорганізував істо

ричну секцію, очолив Археографічну комісію, створив Науково- 
дослідну кафедру історії України, редагував журнал «Україна» 

(1924—1930), «Наукові збірники» історичної секції та низку ін
ших видань, водночас продовжуючи писати фундаментальні 

дослідження — «Історію України-Руси» та «Історію української 

літератури».
Українська наука в цей час зажила світового авторитету. У ній 

успішно розвиваються як фундаментальні дослідження, так 

і прикладні. Наукова робота набуває державного масштабу, стає 
важливою ланкою української культури, засвідчуючи, яку гли

бинну інтелектуальну енергію здатна виявити українська су
спільність за хоч скільки-небудь сприятливих умов. А, втім, 
умови й обставини почали зловісно змінюватися, ідеологічний 
тиск дедалі відчутніше поширювався й на науку.

Особливістю національної історії України та відповідно особли

вістю розвитку її культури була державно-територіальна розсе- 
парованість. Хоч більша частина українського народу прожива
ла у межах УРСР, яка формально вважалася державою цього 

народу, вагомий відсоток українців залишався поза її кордона
ми. Зокрема, станом на 1 січня 1933 p., як випливає зі статис

тичних таблиць В. Кубійовича ’, на території УРСР мешкало
25 млн 470 тис. українців, Західної України — 4 млн 540 тис., 
Буковини й Бессарабії — 770 тис., Карпатської України — 

460 тис.; в РРФСР — 4 млн 480 тис., в Білорусії — 740 тис., 
у Польщі (поза межами Західної України) — 650 тис., в Чехо- 

Словаччині — 90 тис., в Румунії (поза Північною Буковиною й 
Бессарабією) — 80 тис., на інших територіях у Європі — 74 тис.; 
у СШ А - 800 тис., Канаді — 400 тис., Бразилії — 50—60 тис., 
Аргентині — 50 тис., інших країнах Америки — 10—20 тис. 

Отже, майже 12 млн українців, близько третини, на той час 
перебували поза УРСР (у тому числі 20,6 відсотка — поза 

СРСР). Це значна частина духовного потенціалу нації. Майже 
скрізь там розвивалося більш або менш інтенсивне національно-

‘ Див.: Енциклопедія українознавства. — Мюнхен; Нью-Йорк; 1959. — Т. 1. — 
С. 166, 174.
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культурне життя. Насамперед це стосується «українського П’є
монту» — Галичини та інших українських земель, що опинили
ся під владою Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини. Хоча уряди 
Польщі й Румунії проводили жорстоку політику полонізації 
та відповідно румунізації, проте відносна політична слабкість 
цих режимів та деякі елементи відносної ж свободи слова зали
шали трохи простору для політичної й культурної діяльності 
українців.

І тут українство виявило подиву гідну енергію. Хоча програна бо
ротьба за національну незалежність супроводжувалася велики
ми втратами інтелігенції, молоді, вони почасти компенсувалися 

хвилею політичної еміграції з радянської України. Однак вплив 
Наддніпрянської України на Західну в цей час, як і їхні взаємо
впливи, пов’язується насамперед із небувалим раніше посилен
ням відчуття соборності, прагненням до творення не лише єди
ної держави, а й єдиної національної культури. З цього погляду 
можна говорити про взаємодію в культурних процесах Західної 
України (почасти й Буковини, Закарпаття) і України радянсь
кої, хоч польська, румунська й радянська влади — кожна по- 
своєму — перешкоджали нормальним культурним взаєминам 
або ж намагалися використати їх у власних політичних інтере
сах. Можна говорити і про певну взаємодоповнюваність літера
турних і мистецьких явищ та процесів у цих частинах України — 
як у значенні об’єктивному (бо тільки спільно вони утворювали 
повнішу картину), так і в значенні суб’єктивному (часом більш 
або менш усвідомлене прагнення розвинути ті мистецькі якості, 
яких бракувало в іншій частині України, або висловити те, чого 
не можна було сказати за умов іншого режиму).

Для перших років після поразки ЗУНР для Галичини характерна 
певна депресивність. Проте літературне життя поволі відроджу
валося й організовувалося. Творчо активними залишилися чи
мало з колишніх молодомузівців. Символісти молодшого по
коління об’єднуються навколо журналу «Митуса» (1922). Тут 
виступають В. Бобинський, О. Бабій, О. Турянський, Ю. Шкру- 
меляк, М. Підгірянка, Р. Купчинський, М. Голубець. Невдовзі 
шляхи їхні розійшлися. Літературно-мистецькі об’єднання не 
були тривкими. Відбувалася ідейно-політична й естетична ди
ференціація, приспішувана потребою самоозначення в ситуації 
міжнародної боротьби навколо України. Під впливом радянсь
кої політики українізації й афішування «незалежності» УРСР, 
під враженням успіхів у республіці української літератури й 
мистецтва дужчають радянофільські настрої в Галичині (А. Кру- 
шельницький, І. Крушельницький, А. Павлюк, Р. Сказинський,
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С. Масляк, Я. Галан, пізніше С. Тудор, П. Козланкж). Радяно- 
філи гуртувалися навколо організації «Горно» та своїх видань 
«Вікна», «Нові шляхи», «Культура» і прагнули приєднати до 
себе всю ліву інтелігенцію, підтримуючи, зокрема, й новаторсь
кі естетичні тенденції. Антагоністом радянофільства виступав 
очолений Д. Донцовим «Літературно-Науковий Вісник» (1922— 

1932, згодом «Вісник» — 1933—1939). «ЛНВ» намагався стати 
репрезентантом усіх «здорових» сил української літератури, ру
пором національного активізму, і задля цього, сповідуючи во
люнтаристський націоналізм, не цурався і яскравих зразків ук
раїнської радянської літератури, якщо їх можна було інтерпре
тувати в націоналістично-романтичному дусі. Завдяки гострій, 
стилістично досконалій публіцистиці самого Д. Донцова, участі 
поетів «празької школи» і «варшавської школи» (на талановиту 
прозу націоналісти так і не здобулися), публікаціям творів пись- 
менників-емігрантів та вміло дібраним передрукам із радян
ських видань, як і перекладам світової літератури, часопис став 
непересічним виданням, помітним чинником у формуванні су
спільно-політичної думки в Галичині. Його публіцистика мала 
відгомін і в Східній Україні, де невдовзі журнал перетворився 
на головну мішень протинаціоналістичної пропаганди. Втім, 
досить гостро полемізували з Д. Донцовим не лише комуністи, 
а й націонал-демократи та клерикали в самій Галичині, як і він 
з ними.

Релігійне спрямування переважало в творчості поета й публіциста 
О. Петрійчука-Моха, поета, критика, драматурга Меріяма (Г. Луж- 
ницького), автора фантастичної повісті «Країна блакитних 
орхідей» М. Капія, поетів С. Семчука, В. Лімниченка, які згур

тувалися в об’єднанні «Логос» при видавництві «Добра книж
ка», виступали у католицькому львівському журналі «Поступ» 
(1921-1931).

Чимало літераторів, які прагнули зберегти нейтралітет у дедалі го
стрішій ідеологічній та політичній боротьбі, дбаючи про осо
бисту світоглядну незалежність і професійні естетичні критерії, 
тяжіли до літературного журналу «Назустріч», що його редагу
вав визначний критик і есеїст М. Рудницький. Тут активно 
співпрацювали О. Боднарович, В. Сімович (які також у різний 
час були його очолювали); поет, маляр, графік і критик С. Гор- 
динський, поет і прозаїк Ю. Косач, поет Б.-І. Антонич. Але це 
був початок 30-х pp.

Вагомим чинником літературного процесу в Західній Україні була 
творчість представників старшого покоління — серед них У. Крав
ченко, Наталена Королева, Катря Гриневичева, Т. Бордуляк,
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О. Маковей, Б. Лепкий (який дуже плідно виступав і в критйці 
та літературознавстві), Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефа- 
ник. Хоча вони не брали активної участі в літературному житті, 
а молодше покоління начебто не дуже прислухалося до них, 
саме їм належать твори непересічної вартості.

Значного розвитку досягла в Галичині українська преса, зокрема й 
літературна, мистецька й наукова. Крім численних широкого 
політичного спектра партійних видань, виходили часописи від 
прокомуністичних до радикально-націоналістичних, кожне з 
яких намагалося втілювати свою літературну програму. (Крім 
Львова, періодичні видання виходили в Коломиї, Перемишлі, 
Станіславові, Тернополі, Сокалі, Яворові та інших містах.) Часо
писи загальнонаціонального спрямування, як-от ілюстрований 
двотижневик «Світ», жіночі та молодіжні журнали, літературно- 
мистецькі — «Поступ» («Вісник літератури й життя»), «Україн
ське мистецтво» (за редакцією М. Голубця), журнали з проблем 
театру й музики, представляли культурологічну палітру видань. 
Книговидавничу справу характеризують такі цифри: 1924 р. 
вийшло 195 назв книжок; 1925 р. — 181 назва; 1926 р. — 207;
1927 р. -  321; 1928 р. -  450; 1929 р. - 391; 1930 р. - 410 назв.

Багатобарвним було мистецьке життя Галичини. Формується низка 
українських театральних колективів — «Новий Львівський Театр», 
Театр ЗУНР, Національний театр у Львові (режисери О. Загаров, 
Й. Стадник). Із «Березоля» повертається В. Блавацький і ство
рює Театр ім. Тобілевича, а потім «Заграву», де ставить «На полі 
крові» Лесі Українки, «Слово о полку Ігоревім» Г. Лужницького, 
«Землю» (інсценізація В. Блавацького за оповіданнями В. Сте- 
фаника). Естетичне оновлення західноукраїнського театру від
бувається під значним впливом ідей Л. Курбаса, хоча зберіга
ють свою силу й традиції побутового театру та мелодрами.

У малярстві працюють такі талановиті майстри, що зробили ви- 
соковартісний внесок до українського мистецтва, як І. Труш,
О. Новаківський, О. Курилас, Л. Гец, М. Бутович, Р. Лісовський, 
М. Осінчук, Я. Музика, П. Холодний. Рівень книжкової графі
ки визначався насамперед творчістю П. Ковжуна. Мистецькі 
організації, такі, як ГДУМ (Гурток діячів українського мистецтва) 
на чолі з П. Холодним та М. Голубцем, АНУМ (Асоціація неза
лежних українських митців), де чільне місце належало П. Ковжу- 
ну, влаштовували малярські виставки у Львові та інших містах.

Чахідна Україна і в 20-ті роки була плідним тереном для розвитку 
національної музики. З ’являються твори великої ідейної насна
ги, масштабної форми, зрілого професіоналізму («Стрілецька 
рапсодія» і симфонічна поема «Каменярі», опера «Бар Кохба»
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С. Людкевича, автора класичної симфонічно-хорової оди «Кавказ»; 
«Українська рапсодія» і фортепіанні концерти В. Барвінського; 
фортепіанні твори Н. Нижанківського; модерністичні квартети, 
балет «Бурі на Заході», дві симфонії, твори для фортепіано
А. Рудницького), засвідчивши прагнення до універсальності 
змісту й музичної мови, оновлення засобів виразовості, за
своєння досягнень новітньої західноєвропейської музики в 
синтезі з національною музичною традицією.

Картину культурного піднесення Західної України доповнює різ
нобічна наукова діяльність, головним осередком якої залиша
лося засноване ще 1873 р. і реорганізоване 1893 р. Наукове то

вариство ім. Т. Шевченка (НТШ). З 1921 р. при ньому діяли 
окремі науково-дослідні установи (Інститут нормальної і па
тологічної психології та Бактеріологічно-хімічний інститут). 
Зусиллями НТШ було створено три музеї — Культурно-історич
ний, Природописний та Українського Війська, нелегальні ук
раїнські вищі школи — Львівський український університет і 
Львівську українську політехнічну школу; виходили друком 
«Записки...» НТШ, «Праці комісії шевченкознавства», «Збірник 
Правничої Комісії» та інші видання, українознавчий журнал 
«Стара Україна», щоправда, недовго (1923—1924). Очолювали 
НТШ у цей період С. Томашівський (1913—1915), В. Щурат 
(1921—1923). У 20-ті роки НТШ діяльно співпрацювало з 
Українською Академією наук у Києві.

Слід узяти до уваги, що всі українські здобутки в Галичині у сфері 
освіти, науки, літератури й мистецтва досягнуті не тільки без 
допомоги держави (Польської), а й усупереч її антиукраїнській 
політиці, — отже, ґрунтувалися лише на зусиллях і жертовності 
самого українського громадянства.

Певне пожвавлення українського культурного й літературного жит
тя спостерігалося в Закарпатті. В Ужгороді діяло товариство 
«Просвіта», яке видало в 1920—1924 pp. 38 книжок «Наукового 
Зборника Товариства “Просвіта”». Для дітей виходила газета 
«Віночок». Діяв «Руський театр» під проводом М. Садовського, 
а потім О. Загарова, «Руський національний хор». Крім цих 
просвітницьких і культурних організацій, існувало москвофіль
ське «Общество ім. Духновича». В літературі найпомітніші пос
таті в цей період — В. Гренджа-Донський, чия творчість набула 
загальноукраїнської ваги, та Зореслав (Сабол Степан Севастіян) — 
автор релігійно-патріотичних медитацій. Чимало підручників та 

інших книжок для шкіл видали «Учительське товариство 
Підкарпатської Русі» в Ужгороді (1921—1938), «Учительська 
Громада» в Мукачеві, «Педагогічне товариство Підкарпатської
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Русі» (1924—1936). Виходили книжки для робітництва і селян
ства, пластової молоді; театральна серія та ін., поширювалася 

релігійна література. Крім місцевих українських видавничих 
осередків, частину продукції постачали чеські видавництва з 
Праги. За редакцією чеха Ф. Тльоге виходила серія «Книжки 
русина». Демократична конституція Чехо-Словаччини забезпе
чувала сприятливіші, ніж в інших сусідніх з Україною держа
вах, умови для розвитку української культури, хоча сили ук

раїнства тут не були такими значними, як у Польщі.
У набагато гірших обставинах розвивався український національ

но-культурний рух на окупованих Румунією землях. А проте і 
там існували українські політичні партії та громадські організа
ції, провадилася певна культурна й видавнича діяльність. 
У Чернівцях виходив «літературно-науковий журнал» «Промінь» 
(1922—1923), за редакцією І. Пігуляка, опікуваний «Комітетом 
молоді», в ньому друкувалися О. Кобилянська, Д. Макогон. 
У Чернівцях діяла українська громадська друкарня, яка за 1921—
1928 pp. видала 39 назв книжок. В українському літературному 
житті Північна Буковина залишила глибокий слід завдяки на
самперед творчості видатної письменниці О. Кобилянської 
та О. Федьковича; з Буковиною, Чернівцями пов’язана і яс
крава творчість Ірини Вільде, чий талант почав розкриватися у 

30-ті роки.
Поза Україною осередки культурного й літературного життя ук

раїнців були у Москві, Ленінграді, на Кубані, на Далекому 
Сході. У Петербурзі (згодом Ленінграді) й Москві традиційно 
існували чималі українські культурні колонії, де видавали ук
раїнські книжки, готували українські вистави. В деякі історичні 
періоди цензурні умови для українців були тут кращі, ніж у су
воро пильнованій їхній батьківщині, і саме там у XIX та на 
початку XX ст. виходили українські часописи й книжки, було 
видано чимало першорядних пам’яток української культури. 
З початком національної революції більшість творчої інтеліген
ції повернулася на батьківщину, щоб узяти найактивнішу участь 

у її відродженні, тож українська культурна присутність зменши
лася, однак усе-таки залишалася помітною величиною аж до 
30-х років — років рішучого розгрому українства. Ще під час 
громадянської війни, 1920 p., було утворено Петроградський 
український драматичний театр ім. Т. Шевченка; тут само у 
1930—1932 pp. діяв Український драматичний театр «Жовтень». 
До 1933 р. існувало Товариство дослідження української історії, 

письменства і мови. У Москві в 20-ті роки існувало видавництво 
«Село і місто» — при однойменній українській літературній
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організації, про яку вже згадано. 1932 р. тут засновано Державний 
український театр РРФСР. 1929 р. у Москві проведено Тиждень 
української літератури; починаючи з того ж року, постійно вла
штовувалися виставки образотворчого мистецтва, гастролі ук
раїнських театрів тощо. Все це мало створювати атмосферу ін
тернаціоналізму, сприяти дружбі радянських народів. Не можна 
заперечувати певного значення цих заходів для взаємопізнання 
і культурних обмінів, однак влада надавала їм пропагандист
ського значення, а обміни й зв’язки дедалі більше використо
вувала для нав’язування єдиної моделі культурного розвитку 
та уніфікації духовного життя. У парі з цим ішли претензії ро
сійських та ортодоксально-більшовицьких офіціозни мистець
ких організацій на домінуючу роль у створюваному державою 
«єдиному культурному просторі». Особливу енергію тут виявля
ли РАПП (Російська асоціація пролетарських письменників) та 
її всесоюзна іпостась ВОАПП (Всесоюзне об’єднання асоціацій 
пролетарських письменників).

У 20-ті роки відбувалося нове відродження українського культур
ного життя на Кубані. Воно було пов’язане з політикою ук
раїнізації (М. Скрипник домігся поширення її на Кубань та 
почасти Вороніжчину). У станиці Полтавській діяв Український 
педагогічний технікум, у Краснодарському педагогічному інс
титуті відкрито українське відділення. Виходила крайова газета 
«Червоний прапор» (пізніше «Червона газета») і близько 20 ра
йонних та колгоспних газет українською мовою. Діяли літера
турні об’єднання.

Українська газета виходила і в Ростові.
Складні перипетії випали на долю українського руху на Далекому 

Сході, в Зеленому Клині. Українці відіграли значну роль у ство
ренні Далекосхідної республіки (1920—1922), мали в ній своє 
міністерство. Український Далекосхідний секретаріат готував 
проголошення Української держави — Зелена Україна, але до 
цього не дійшло через перемогу більшовиків. 1923 р. у Читі 
відбувся суд над 26 діячами українського руху — представника
ми «Ради», «Громади», кооперативу «Чумак», газети «Щире 
слово». Українські осередки на Далекому Сході було розгром
лено. Тільки в Маньчжурії деякий час діяла ще Маньчжурська 
Українська Крайова Рада, а в Харбіні існували українська гім
назія та Український дім ім. Т. Шевченка. Однак у 20-ті роки 
українізація сягає і Зеленого Клину. Відновлюються українські 
школи, створюється 17 українських національних районів. У Бла
говіщенську існував у 1926—1932 pp. український педагогічний 
інститут. У Хабаровську виходила українською мовою щоденна
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газета «Соціалістична перебудова». Культурну автономію ук

раїнців було ліквідовано 1935 р.
Сьогодні важко навіть уявити, як було б збагачено палітру ук

раїнського культурного життя, якби процес його відродження у 
всіх місцевостях поселення українців не був силоміць обірва
ний; яким би міг стати той єдиний потік, у який би злилися всі 
оті більші, менші й зовсім малі допливи.

У зарубіжжі найбільшим осередком українського громадсько-полі
тичного й культурного розвою в 20-ті роки були Чехія та 
Словаччина, власне, Прага. Цьому сприяли як давні традиції 
української науково-культурної присутності тут, постійні ук- 
раїнсько-чесько-словацькі літературні та інші зв’язки, так і 
привабливість для української еміграції демократичних обста
вин суспільного життя Чехо-Словаччини за Масарика (наукові 
праці та мемуари видатного чеського державного діяча пе
рейняті українськими політичними симпатіями). У Празі діяв 
«Український громадський комітет» (1921—1925), численні 
політичні організації, наукові інституції, музеї, архіви. Назвемо 
з-поміж них найпомітніші: Український академічний комітет, 
Українська наукова асоціація, Українське історико-філологічне 
товариство, Українська господарська академія (в Подєбрадах), 
Український вільний університет, перенесений 1921 р. з Відня, 
Педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, Українська реальна 
гімназія, Студія пластичного мистецтва, Музей визвольної бо
ротьби України. Серед численних часописів найцікавіші сту
дентські «Спудей» та «Студентський вісник», орган української 
соціалістичної молоді «Життя», націоналістичний «Розбудова 
нації» і найбільш представницький «безпартійний» (а фактично 
соціалістичного спрямування) двотижневик, потім місячник 
«Нова Україна», який редагували Микита Шаповал та В. Винни
ченко (в різний час також інші їхні прихильники). Тут друкува
лися П. Богацький, К. Коберський, J1. Білецький, В. Сімович, 
М. Возняк, В. Дорошенко, Д. Антонович, Г. Журба, С. Русова,
О. Кобилянська, М. Черемшина та ін.

Українська еміграція в тогочасній Чехо-Словаччині розгорнула 
широку видавничу діяльність, центрами якої стали Прага й 
Подєбради. Протягом 1920—1930 pp. діяло 143 видавничі осе
редки, видано 734 назви книжок з усіх галузей знань, врахову
ючи збірники праць українських наукових інституцій.

V Празі жили й працювали видатні українські вчені: філософ і лі
тературознавець Д. Чижевський, правник С. Дністрянський, гео
граф С. Рудницький, історики Д. Антонович і Д. Дорошенко,
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мовознавець С. Смаль-Стоцький, літературознавець О. Колесса, 

хімік І. Горбачевський, статистик і економіст Ф. Щербина, аг
рономи В. Доманицький і В. Чередіїв, економіст В. Тимошенко, 
гідротехнік і меліоратор І. Шовгенів тощо. їхній внесок в ук
раїнську науку ще чекає свого освоєння й належної оцінки.

Українське мистецьке життя в Празі репрезентовано іменами 
М. Бутовича, Р. Лісовського, Г. Мазепи, В. Січинського, М. Брин- 
ського. Злата Прага стала притулком і місцем плідної творчості 
одного з найвизначніших українських поетів — О. Олеся; тут 
більш чи менш тривалий час жили й працювали М. Ірчан, 
У. Самчук, О. Теліга, Є. Маланюк, О. Бабій, В. Хмелюк,А. Пав- 
люк; а Ю. Дараган, О. Ольжич, О. Стефанович, О. Лятуринська,
І. Ірлявський, М. Чирський створили «празьку школу» — одну 
з найяскравіших в українській поезії, про неї йтиметься згодом.

Не менш цікавою була і творчість «варшавської групи» поетів — 
Ю. Липи, Н. Лівицької-Холодної, Є. Маланюка, О. Теліги (остан
ні двоє переїхали до Варшави з Праги). (Тут треба зауважити, 
що Є. Маланюк був також видатним публіцистом і літератур
ним критиком та культурологом, а Ю. Липа — відомим ученим- 
медиком, писав прозу, віддавався культурології та історіософії, 
хоча в цю галузь його внесок проблематичний.)

Варшава відома як один із центрів політичного життя української 
еміграції. Тут деякий час перебували керівники УНР М. Грушев- 
ський, С. Петлюра, А. Лівицький та частина «екзильного» уря
ду, діяли українські політичні партії та громадські організації. 
Визначними науковими й мистецькими осередками були 
Український науковий інститут, Українське економічне бюро, 
Православний митрополичий архів-музей тощо. У Варшаві жи
ли й працювали визначні українські вчені І. Огієнко, П. Зайцев, 

Р. Смаль-Стоцький, Л. Чикаленко, В. Біднов, П. Андрієвський, 
М. Кордуба, С. Балей, О. Лотоцький, Д. Дорошенко; митці 
П. Андрусів, П. Холодний-молодший, П. Мегик. Різні україн
ські товариства видавали газети й журнали, серед яких особли
ве загальнокультурне значення мали ті, що їх трохи пізніше, 
в 30-ті вже роки, видавав І. Огієнко (місячники «Наша культу
ра», «Рідна мова», літературно-мистецький двомісячник «Ми», 
виразник частини української еміграції, прихильної до курсу 
УНР, опозиційної до донцовського «Вісника», в якому дру
кувалися, зокрема, П. Зайцев, Б.-І. Антонич, Г. Лазаревський,
Н. Лівицька-Холодна).

Ще в XIX ст. українство мало свої, історично зумовлені позиції — 
політичні, культурні, наукові — у Відні. Став він і одним із при
тулків пореволюційної еміграції. Сюди в кінці 1919 р. переїхав
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уряд ЗУНР на чолі з президентом Є. Петрушевичем. Тут 1920 р. 
засновано Український вільний університет і Український со
ціологічний інститут, що невдовзі перебазувалися до Праги. Тут 
діяли видавництва «Дзвін», «Вернигора», Дніпросоюз, «Земля», 
«Чайка» тощо, виходили газети й журнали різних партій, зокре
ма часописи «Нова Доба» (за редакцією В. Винниченка), «На пе
реломі» (за редакцією О. Олеся), збірник «Хліборобська Україна»
B. Липинського. Із відновленням організованих форм українсь
кого життя в окупованій Польщею Галичині значна частина 
емігрантів перебралася туди.

Чимала українська колонія осіла у Берліні. В 1918-1921 pp. тут існу

вали посольство та різні місії й установи УНР. З 1919 р. почи
нає діяти Українська громада, різні політичні об’єднання, сту
дентські спілки тощо. 1926 р. заходами колишнього гетьмана 
П. Скоропадського засновано Український науковий інститут. 
З численних видавництв слід відзначити «Українське слово» 
(1921—1925), яке за редакцією 3. Кузелі тут видало понад 50 назв 
книжок, зокрема, словник Грінченка—Уманця, «Слов’янський 
світ» Д. Дорошенка, монографію про О. Архипенка чотирма мо
вами, антологію української поезії «Золоті струни» та ін.; «Укра
їнська накладня» Я. Оренштайна, що перебазувалася сюди ще 
1916 р. з Коломиї, де діяла з 1903 p., — випустила до 1932 р. 
230 томів універсальної «Загальної бібліотеки» української кла
сики та сучасного письменства. В Берліні виходила низка укра
їнських газет і тижневиків, а також українські видання німець
кою мовою. Поза Берліном осередки української еміграції діяли 
в Гемелінгені та Дельменгорсті. В Мюнстерському університеті 
викладав українську й російську мови О. Бурґгардт (видатний 
український поет-неокласик, що виступав під псевдонімом 

Юрій Клен,). Цікавим явищем українського інтелектуального 
життя став універсальний тижневик «Літопис політики, пись
менства і мистецтва», який 1923—1924 pp. видавав у Берліні
C. Томашівський.

Українська еміграція 20-х років у Франції найбільше прикметна 

щодо політичної, а також мистецької діяльності. Політична ак
тивність зумовлена перебуванням у Парижі Дипломатичних 
місій УНР і ЗУНР, а також поселенням ряду діячів УНР —
С. Петлюри, В. Прокоповича, Миколи Шаповала та інших. 
Найбільшим громадським об’єднанням був Союз українських 
еміграційних організацій у Франції. Ті, хто не втратив радянсь
кого громадянства, створили радянофільську СУГУФ — Спілку 
українських громадян у Франції. Виходило вісім українських 
і іеріодичних видань, з них два — французькою мовою. Громадсько-
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політичний і літературно-мистецький тижневик «Тризуб» (1925— 

1940) - орган УНР — був заснований ще С. Петлюрою і вихо

див аж до початку другої світової війни. В ньому співпрацювали 

В. Прокопович (головний редактор), О. Шульгин, М. Єреміїв,
О. Лотоцький, М. Славінський, Д. Дорошенко, Ю. Горліс-Гор- 

ський та інші. З Парижем здебільшого пов’язана історія укра

їнського малярства. У 20-ті роки тут існувала «Група україн

ських митців», до якої увійшли В. Перебийніс, О. Грищенко, 
М. Глушенко, В. Полісадов, І. Бабій, В. Хмелюк (він також поет- 

експресіоніст). Велику популярність здобула С. Левицька, про 

яку схвально відгукувалися Г. Апполінер та А. Луначарський. 
Після смерті художниці у Франції було створено «Асоціацію 

друзів Софії Левицької» на чолі з Жаном Маршаном. З Парижем 

пов’язана творчість С. Гординського, М. Андрієнка-Нечитайла, 

М. Паращука, тут навчався М. Бойчук. У Парижі зійшла зоря 

світової слави О. Архипенка. При групі українських митців іс
нувала секція кінематографістів, яку очолював Деслав (Є. Слаб- 

ченко), що залишив помітний слід у французькому кіно. 

З 1928 р. в Парижі й Ніцці жив видатний український ком
позитор, педагог і музикознавець Ф. Якименко (Акименко). 

З науковців найбільше відомий історик І. Борщак. У Франції 

тривалий час жив і творив В. Винниченко.

Культурною діяльністю займалися українці у Болгарії, Югославії, 
Італії (Є.Онацький, М.Липовецька та ін.), Швейцарії (Є. Ба- 

чинський, М. Єреміїв), Великобританії та в інших країнах Європи.

Багате політичне й громадське життя характерне для численної ук

раїнської діаспори в Канаді й США. Досить впливовими були 

робітничі українські організації; точилася гостра боротьба між 
радянофільськими і самостійницькими політичними партіями; 

енергійну діяльність провадили українська католицька, право

славна і євангельська церкви. Великого розмаху набув рух за 

рідну школу. 1916 р. створено Інститут ім. Петра Могили в Сас- 

катуні, а в 20-ті роки — Інститут ім. митрополита А. Шептицько- 
го в Саскатуні та Інститут св. Василія Великого в Едмонтоні. 

Ці релігійно-виховні заклади здійснювали водночас і україно

знавчі дослідження. Розвивалася музична культура, самодіяль

на та професійна, насамперед під впливом О. Кошиця, який з 

1926 р. поселився у Нью-Йорку, але диригентську й педагогічну 
роботу провадив більше в Канаді, куди згодом і переїхав. 

Аматорські драматичні театри існували у Вінніпезі, Торонто, 

Едмонтоні. З драматичними творами виступали О. Івах,Д. Гунь- 
кевич, О. Луговий; помітну роль у драматургічному поступі, як
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і літературному взагалі, відіграв пролетарський письменник з.

Галичини М. Ірчан.
Література в 20-ті роки була репрезентована піснями іммігрантів та 

фольклоризованими віршами поетів, які висловлювали тугу за 
рідним краєм і враження від нового життя. Популярність здо
був Т. Федик, автор збірки «Пісні про Канаду і Австрію», впер
ше видану ще 1908 p., а потім неодноразово перевидавану.
З відомих на той час поетів можна назвати С. Семчука, М. Манд- 
рику, колишнього члена Центральної Ради; М. Кумку, В. Куд- 
рика; з літературними працями виступав Т. Павличенко, вче- 

ний-еколог і відомий політичний діяч, член Центральної Ради.
З українських періодичних видань у Канаді найпомітніші тиж
невик «Наш поступ» (Едмонтон, 1923—1927), католицький ча
сопис «Українські вісті» (виходив у Едмонтоні з 1928), газета 
«Український робітник» (Торонто). Всього в Канаді на середи
ну 30-х років налічувалося 18 українських періодичних видань; 

у США — 24, в Аргентині — 4, в Бразилії - 4.
Цікаво, що в Канаді з’явилася одна з нечисленних на той час в 

українській белетристиці соціальних фантазій — «Практична 
утопія. (Теорія в оповіданнях)», яку 1926 р. видав Іван О. Зелез 
у Монреалі. Це був опис ідеального суспільного устрою, поба
ченого на умовному континенті очима умовного мандрівника- 
чужинця, проект побудови суспільства достатку на основі здо
бутків науки і техніки.

У культурному житті української громади у США найцікавіші сто
рінки пов’язані з музикою і театром. Перебування тут О. Коши- 
ця, прибуття після революції композиторів М. Гайворонського,
Р. Придаткевича, П. Печеніги-Углицького сприяло розвиткові 
хорового співу. Українські хори існували в Нью-Йорку, Чикаго, 
Детройті, Клівленді, Скрентоні. В 1930-ті роки була спроба 
створення української оперної трупи в Нью-Йорку, при «Укра
їнській бесіді». В театральній справі першим успіхом було сфор
мування 1922 р. трупи І. Іваницького. У 1923—1928 pp. у Нью- 
Йорку діє професійний український театр, під орудою І. Базека, 
потім І. Кедровського, М. Карлаша. В Голлівуді працював ре
жисер І. Годяк, українець з походження. Початки емігрантської 
літератури являли собою наслідування народної творчості (пое
ти Г. Грушка, С. Чернецький та ін.). Під впливом української 
національної революції з’являється патріотична поезія. Опові
дання про тяжкі умови життя на чужині, про адаптацію до но
вих умов писали Г. Грушка, Ю. Чупка, 3. Бичинський, М. Бєля 
та ін.; драматичні твори залишили М. Струтинський (йому на
лежить і повість «При битій дорозі»), І. Луцик та С. Мусійчук.
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Чимало місця на своїх сторінках надавали літературним спро
бам робітничі й комуністичні видання. Зокрема, у «Робітничому 
віснику», популярно-науковому місячнику Української Феде
рації Комуністичної партії Америки, друкувалися М. Тарнов- 
ський, В. Шротенко. (До слова, і в канадській «Робітниці» 
виступали М. Тарновський, М. Ірчан, І. Кулик, Н. Суровцева.) 
Треба ще згадати таких поетів, як М. Герасимчук, М. Рей, 
Харюк (поезії в прозі). У напівфольклорній, досить поширеній 
поезії основна тематика — спогади про Україну, настрій яких 
сповнений то гіркотою поневірянь на батьківщині (М. Вайнер. 
«Камінер. Доля галицького сироти», 1917, накладом україн

ської книгарні ім. Шевченка в Нью-Йорку), то ностальгічним 
оспівуванням краси і слави України (Д. Захарчук. «Рідний край. 
Поезії», Нортгемптон, без року). По революції в СШ А опини
лися вчені-українці, з яких визначне місце в американській на
уці посіли хімік і дослідник атомної енергії Ю. Кістяківський, 

історик Ю. Вернадський, технолог С. Тимошенко, економіст
В. Тимошенко, геолог О. Грановський.

У Латинській Америці — в Аргентині та Бразилії — культурне жит
тя української еміграції зосереджувалося навколо «Просвіт» та 
сокільських організацій. Виходили українські часописи (в Бра
зилії - з 1907 p., в Аргентині — з 1928 p.). У Буенос-Айресі існу
вали «Український Національний Клуб» та «Спілка Інженерів».

Загалом культурне й мистецьке життя української еміграції в Но
вому Світі в перші десятиліття XX в. не створило визначних 
зразків і не було таким насиченим і яскравим, як у Європі, куди 
емігрувала значна частина наукової й творчої інтелігенції («полі
тична» еміграція). У країнах Америки «економічна» еміграція, 
переважно селянська, лише поволі вписувалася в життя су
спільства й таким же чином виробляла інтелігентний проша
рок, який зміг себе інтенсивніше проявити вже у наступних 
поколіннях. (Втім, як уже згадувалося, українська еміграція за 
океаном поповнилася деякими визначними митцями і вчени
ми, але не всі з них зберегли українську самоідентифікацію.)

Принципова відмінність була і в тому, що політична еміграція в 
Європі й далі відчувала себе частиною життя й культури Віт
чизни; її творчість (попри політичний остракізм) суб’єктивно 
усвідомлювалася і об’єктивно залишалася складником загальних 
процесів розвитку української літератури й мистецтва в 20-ті pp., — 
тоді як творчість вихідців з України у Канаді, США й Латинській 
Америці ставала переважно суто еміграційною; за окремими 
винятками (О. Кошиць, О. Архипенко, М. Ірчан та ін.), це було 
вже становлення особливої, діаспорної моделі української куль-

232



СТПТТІ І В он О з ю б о  ! 3  hPUHULli

тури, яка лише згодом стала давати більш-менш професійну 
продукцію. До того ж українські емігрантські колонії за океа
ном практично не мали контактів зі своєю Україною (за винят
ком деяких, переважно політичних, зв’язків українського робіт
ничого руху в Канаді й СШ А з радянськими емісарами та ін
формації, теж переважно політичної, у пресі). Культурні 
контакти підтримувалися завдяки перебуванню за океаном
І. Кулика, який у 1924—1927 pp. працював радником радянсь
кого посольства в Канаді, та М. Ірчана, чиї п’єси — особливо 
«Родина щіткарів» — залюбки виставляли робітничі театри.

І Цо ж до еміграції в Європі, то до неї надходило більше стимулів від 
політичного й культурного життя на Батьківщині. В 20-ті роки 
ще не зовсім припинився інформаційний і науково-культурний 
обмін. Письменники й митці з України були не такими вже 
й рідкісними гостями в країнах Європи. Скажімо, аж до 1930 р. 
українські митці брали участь у бієнале в Венеції, в інших міжна
родних виставках. За кордон виїздили як окремі письменники 
(О. Довженко, М. Хвильовий), так і спеціальні делегації. В 1924—
1925 pp. у Чехо-Словаччині, Німеччині, Франції побували П. Ти
чина, В. Поліщук, О. Досвітній; 1928 р. в Німеччині, Поль
щі, Австрії, Чехо-Словаччині — І. Ле, О. Копиленко, О. Вишня,
І. Микитенко, М. Терещенко, І. Фефер, Д. Бузько, а Туреччину 
відвідали — П. Тичина та Л. Первомайський, 1929 р. до Німеччини 
виїздили М. Семенко та О. Близько, до Чехо-Словаччини —
С. Пилипенко. Не можна сказати, що це були дуже інтенсивні й 
безпосередні контакти та обміни (якщо зважити на їхню політич
ну вибірковість: адже у складі іноземних письменницьких деле
гацій, що приїздили в Україну, були майже винятково «проле
тарські письменники» Заходу); не доводиться сумніватися в про
пагандистському характері цих місій (принаймні такого значення 
надавала їм офіційна влада), — а проте об’єктивно вони засвід
чували зростання можливостей української літератури виступа
ти на світовій арені.

Ці місії справляли певне враження й на українську еміграцію. Про 
атмосферу інтересу до них і навіть ажіотажу можна судити, на
приклад, з фейлетона «Вже!!! Приїхали!!!» у празькому журналі 
«Життя» — з приводу літературного вечора П. Тичини, О. До
світнього і В. Поліщука1. Про В. Поліщука фейлетоніст пише в 
саркастичному тоні (називаючи його — «Моньо-Порнографіч- 
пий»), про О. Досвітнього — у нейтральному, а про П. Тичину — 
з великою повагою.

1 Дми.: Життя. Неперіодичний орган української соціалістичної молоді. — Пра- 

і .і, 1925. -  Ч. І. -  С. 11.
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Поза сумнівом, режим прагнув використати успіхи української лі
тератури й мистецтва для пропагандистського впливу на еміг
рацію. Те саме стосується і самої політики українізації. На цьо
му етапі йшлося не лише про розклад політичної еміграції як 
небезпечного — з огляду на міжнародні обставини — ворога, 
а й також про використання її інтелектуального потенціалу для 

будівництва соціалізму та соціалістичної культури в Україні. 
Певно, в О. Шумського і М. Скрипника це було щире бажан
ня. Величезний розмах національно-культурного будівництва, 
за всіх його суперечностей, справляв враження на еміграцію. 
Частина її завагалася, почали ширитися настрої примирення 
з радянською владою і повернення в Україну. Одним із пер
ших на це зважився М. Грушевський. Його рішення спричини
ло гостру дискусію в емігрантській пресі, більшість якої вису
нула проти нього політичні й моральні обвинувачення. А проте 
багато хто наслідував його приклад, зокрема й такі видатні діячі, 
якС. РудницькийчиМ. Вороний.О. ШумськийтаМ. Скрипник 
запросили для роботи у сфері освіти й культури багатьох гали
чан (що потім дало ще один «аргумент» для звинувачення їх у 
націонал-ухильництві). Згодом вони всі опинилися в сталін
ських таборах.

Як політична, так і культурна ситуація в СРСР, а відповідно (і особ
ливо) в Україні вже з другої половини 20-х років починає змі
нюватися на гірше. Економічні поступки періоду НЕПу, зумо
вивши пожвавлення господарського життя, вивели значні його 
ділянки з-під контролю партійно-державної бюрократії, що не 
відповідало її інтересам і планам централізованого інтенсивно
го соціалістичного будівництва. Певний плюралізм у сфері на
уки, літератури й мистецтва був бар’єром на шляху досягнення 
партією абсолютного ідеологічного монополізму, тим паче, що 
будь-які відхилення від ідеологічних догм вона розглядала як 
прояви буржуазної ідеології, пряме вираження класових інтере
сів непманства й «куркульства». Ще більшу тривогу викликали 
наслідки українізації. Задумана як засіб посилення впливу пар
тії на українське суспільство і комунізації українства, вона ви
ходила за визначені їй межі, сприявши величезному розмахові 
національно-культурного відродження. Тривалий час партія ба
лансувала в національному питанні, врівноважуючи україніза
цію запеклою ідеологічною боротьбою з «українським буржуаз
ним націоналізмом», проте чимраз більше пересвідчувалася, що 
ситуація не підлягає контролю, що розвиток в Україні йде в 
напрямі утвердження ідеї радянської України як самостійної 
політично-державної величини, хоча і в складі СРСР. Найви-
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разніше ідея суверенності України була виражена в публіцисти
ці М. Хвильового, в його статтях під час літературної дискусії 
1925—1927 pp. М. Хвильовий повернув партійний постулат ко
муністичного інтернаціоналізму проти самої ж партії, точніше, 
проти тих, хто під гаслом інтернаціоналізму насаджував вели
кодержавну політику. Опонуючи їм, він писав: «Ми під впли
вом своєї економіки прикладаємо до нашої літератури не 
слов’янофільську теорію самобутності, а теорію комуністичної 
самостійності... Росія ж — самостійна держава? Самостійна. 
Так і ми самостійні...». Посилання на економіку не випадкове. 
Трохи пізніше М. Волобуєв опублікував у журналі «Більшовик 
України» працю «До проблеми української економіки», в якій 
розглядав Україну як «історично оформлений народно-гос
подарський організм» і обстоював необхідність забезпечення 
«українським економічним центрам права і можливості дійсно
го керівництва всім народним господарством». Ідея суверен
ності діставала солідне економічне й теоретичне обґрунтування, 
знаходила опертя і в політичній лінії частини керівництва 
КП(б)У, у тих, кого невдовзі назвали націонал-ухильниками: 
спершу О. Шумського, а потім М. Скрипника, 

громадських і культурних колах, а особливо в літературі утвер
джувався ідеал соціалістичної України як могутньої сучасної 
індустріальної держави — з виразно національним наповнен
ням цього ідеалу і як рівної серед рівних в інтернаціональній 
гармонії. Все це дуже непокоїло ортодоксальні й великодержав- 
ницько-русотяпські сили партії в Україні та в Москві, як і біль
шовицьке керівництво. Першим прямим сигналом був відомий 
лист Сталіна (від 26 квітня 1926 p.) J1. Кагановичу та членам 
Політбюро ЦККП(б)У про «помилки» комуніста М. Хвильового. 
На розвиток вказівок Сталіна пленум ЦК КП(б)У у червні
1926 р. у тезах «Про підсумки українізації» гостро нападав на 
М. Хвильового, ще не називаючи його на ім’я. Цей документ 
дуже показовий щодо «діалектичного» балансування партії — поки 
що воно тривало — в національному питанні. Спершу йшли за
певнення в тому, що «партія стоїть за самостійний розвиток 
української культури, за виявлення всіх творчих сил україн
ського народу». Це, звісно ж, була данина настроям, що пану- 
иали серед української громадськості. Навіть перехоплювано 
деякі позиції самого М. Хвильового та його прибічників: «Партія 
стоїть за широке використання розвиваючуюся українською 
соціалістичною культурою всіх досягнень світової культури, 
іа цілковитий її розрив з традиціями провінційної обмеже
ності і рабського наслідування, за створення нових культурних
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досягнень, гідних творення великої кляси». Однак, «вибивши» 
таким чином аргументи з рук поки що не названих опонентів, 
пленум від імені партії закидав «протиставлення української 
культури культурам других народів», більше того, вбачав у цьо
му політичне суперництво. «Кинуті в пресі гасла орієнтації на 
Європу, “геть від Москви” й т. ін. в значній мірі показні, хоча 
поки що стосуються питань культури й літератури. Такі гасла 
можуть бути тільки прапором для української дрібної буржуазії, 
що зростає на ґрунті НЕПу, бо вона розуміє відродження нації 
як буржуазну реставрацію, а під орієнтацією на Європу безпе
речно розуміє орієнтацію на Європу капіталістичну — відмежу
вання від фортеці міжнародної революції, столиці СРСР — 
Москви»

Це було не тільки пряме втручання у хід літературної дискусії, а й 
офіційне надання їй статусу політичної. Після цього партійні 
керівники й функціонери намагалися спрямувати її в потрібне 
їм річище, брутально «підправляли» збоченців. З партійного 
Олімпу озивалися JI. Каганович, Г. Петровський. Активно 
втручався у дискусію завагітпроп ЦК КП(б)У А. Хвиля, який 
також виступив з низкою статей і книжками «Ясною дорогою. 
Рік на літ. фронті» (1927) та «Від ухилу в прірву» (1928).

Під політичним і моральним тиском М. Хвильовий змушений був 
визнати свої помилки. Тиск тривав. Після публікації в журналі 
«ВАПЛІТЕ» першої частини роману М. Хвильового «Вальдш
непи» часопис було заборонено. Невдовзі й організація мусила 
заявити про саморозпуск. Проте М. Хвильовий та його друзі не 
здавалися. У грудні 1928 р. вони розпочали видання літератур
но-мистецького альманаху (фактично журналу) «Літературний 
ярмарок», який проіснував до лютого 1930 р. Це було чи не 
найяскравіше явище в українській періодиці. Журнал об’єднав 
письменників і митців, які протистояли нівеляційній лінії 
офіційних кіл та вузькому догматизмові ВУСППу; на противагу 
сірятині й казенщині вони підносили вигадливість, дотепність 
навіть у оформленні журналу та поданні матеріалів, творчу дум
ку в теоретичних і публіцистичних виступах, орієнтацію на ви
соку художню якість у доборі взірців поезії й прози. Тут були 
надруковані «Іван Іванович», «Ревізор», «Із Варіної біографії» 
М. Хвильового, «Гофманова ніч» М. Бажана, «Вертеп» А. Люб- 
ченка, «Козак Швачка» Ю. Яновського, «Червоноградські пор
трети» І. Сенченка, уривки з поеми В. Сосюри «Мазепа», ро-

1 Шляхи розвитку української пролетарської літератури /  Ред. В. Коряк. — Хар

ків, 1928. — С. 71; див. також: Лейтес А., Яшек М. Десять років української 
літератури (1917—1927).— Харків, 1928. — С. 300.
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ман В. Гжицького «Чорне озеро», п’єси М. Куліша, поезія і 

проза М. Йогансена, В. Мисика, О. Близька; інтермедії О. Вишні, 

М. Йогансена, В. Юринця. Цікавим жанром постає «листуван

ня» ярмарчан із читачами. Після припинення «Літературного 

ярмарку» М. Хвильовий та його однодумці зробили останню 
спробу хоч якось утримати свої творчі рубежі — створили групу 

«Пролітфронт» і почали видавати однойменний часопис. Він 

мусив стати на ортодоксальнішу і войовничішу «класову» пози
цію, однак і це його не врятувало — встигло вийти лише вісім 

чисел (квітень—грудень 1930р.), в яких друкувалися М. Хвильо

вий, П. Тичина, Ю. Яновський, О. Вишня, І. Сенченко, В. Ми

сик та ін.
Поряд із М. Хвильовим та ВАПЛІТЕ мішенню партійної критики 

стали інші групи, насамперед неокласики. І тут вогонь скерову

вало партійне керівництво. У постанові Політбюро ЦК КП(б)У 
від травня 1927 р. зазначалося: «...антипролетарські течії відби
лися в роботі українських буржуазних літераторів типу “неокла

сиків”, не зустрівши опору, й навіть були підтримані деякими 
попутниками і ВАПЛІТЕ на чолі з Хвильовим та його групою» ‘. 
Це була реакція на солідарність неокласиків і ваплітян у літера

турній дискусії. Звичайно ж, критика неокласиків з боку непри

хильних до них груп дістала новий імпульс. Треба сказати, що 
партія вміло використовувала (а може, й інспірувала) міжгру- 

пову боротьбу в літературі й мистецтві, хоча офіційно закликала 
до консолідації на принциповій пролетарській основі.

Чим же тоді пояснити зростаючу запеклість міжгрупової боротьби, 

що наприкінці 20-х, а надто на початку 30-х pp., почала наби
рати форми взаємних політичних доносів? Особливо «Авангард» 
та «Нова Генерація» були неперебірливими в наскоках на нео

класиків і ваплітян та їхніх послідовників, але й ці давали добру 

відсіч. Зокрема, ярмарчани у колективному листі не тільки ви

словлювали «обурення проти неприпустимих і об’єктивно контр

революційних вибриків В. Поліщука», а й вимагали від «конт
ролюючих радянських органів» ужити заходів, «щоб такої літера

тури взагалі не з’являлося на радянському ринкові» 2. (А незабаром 
нищим аргументом у полеміці літераторів стане звинувачення 
одне одного у «фашизмі».)

Мибуть, головною причиною такого затруєння літературної атмо
сфери було перенесення в неї методів жорстокої політичної бо

ротьби — це по-перше. По-друге, абсолютизація ідеологічного

1 МЛІІЛІТЕ.- 1927,- №  3. -  С. 201.
Чін-ратурний ярмарок, — 1929. — Кн. 10.— С. 303—304.
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критерію. По-третє, гегемонія комуністичної партії в усіх сфе
рах життя; за цих умов кожна літературна і мистецька група 
повинна була довести, що саме вона і тільки вона може здійс
нювати політику партії в культурному будівництві. По-четвер
те, месіанська психологія, месіанський пафос «пролетарської» 
партії передавалися і «партійним» літераторам, а месіанізм за
вжди має своїм зворотним боком сектантство і шизофренічне 
переслідування «нечистих». По-п’яте, сама партія уміло мані
пулювала настроями в літературно-мистецьких групах, залиша
ючи надію кожній з них і не даючи карт-бланш жодній; це до

помагало партії контролювати літературно-мистецьке життя, 
але водночас розпалювало амбіції окремих угруповань, що вба
чали в інтересі до них партії можливість власної гегемонії в цій 
сфері. Нарешті, свою роль відіграли й особисті амбіції окремих 
діячів, саме тих, хто підсвідомо відчував недостатність свого 
творчого потенціалу й намагався компенсувати її політичним 
самоутвердженням та творенням догм і платформ.

Усе це спотворило хід і наслідки «літературної» дискусії. Сама вона 
мала велике позитивне значення, стимулювавши висловлення 
багатьох плідних ідей, розгорнувши широкий діапазон публі
цистичної й естетичної думки, поглибивши самоусвідомлення 
українського письменства та засвідчивши силу поривання до 

творення повноцінної національної культури. Однак партія че
рез своїх функціонерів і душоприказників спрямовувала дис
кусію в річище ідеологічної репресивності. Об’єктивно ж під
сумки дискусії — як їх інтерпретував офіціоз — стали важливим 
етапом в ідеологічній і моральній підготовці масових політич
них репресій проти української інтелігенції. Якоюсь мірою дис
кусія була навіть одним із чинників, що зумовили неминучість 
репресій: парткерівництво побачило глибину шумування ук
раїнської суспільності, силу інтелектуального спротиву і зрозу
міло, що самої лиш ідеологічної принуки йому вже замало.

Масштабні цілеспрямовані репресії розпочалися 1929 р. арештами 
в так званій справі СВУ (Спілки визволення України), яку обі
грали на судовому трагіфарсі в березні-квітні 1930 р. у Харкові. 
Нищівного удару було завдано по Всеукраїнській академії наук, 
УАПЦ, освітньому й кооперативному рухах. Серед підсудних бу
ли академіки С. Єфремов і М. Слабченко, видатний діяч УАПЦ 
В. Чехівський, історик Й. Гермайзе, правник 3. Моргуліс, мо
вознавець Г. Голоскевич, філолог В. Ганцов, педагогічний діяч 
В. Дурдуківський, письменники Л. Старицька-Черняхівська, А. Ні- 
ковський - всього 45 нібито керівників СВУ (основну масу за
арештованих на публічний процес не виводили).
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Нелика помилка — уявляти політичні процеси над українською ін

телігенцією як просто безглузду й невмотивовану витівку реп

ресивних органів, як виплід уяви політичних шизофреніків. 

Процес у справі СВУ — це глибоко продумана й ефективно 

здійснена стратегічна державна операція. Звернімо увагу на хро

нологію подій. «Викрито» було СВУ й заарештовано велику 

групу її «діячів» 1929 р. Це був «рік великого перелому», коли 

розгорнуто «вирішальний наступ» на «капіталістичні елемен

ти», розпочато «ліквідацію куркульства як класу» і масову при

мусову колективізацію. Передбачаючи зростання опору народу, 

насамперед селянства й інтелігенції, режим мусив удатися до 

превентивного, випереджального удару (усі політичні репресії 

20—30-х років мали саме такий характер: виявити осередки мож

ливого спротиву, несподіваною акцією паралізувати їх, арешту

вати «ворогів», а решту залякати, — хоча в 30-ті роки до цього 

долучився й «економічний» розрахунок: ДПУ-НКВС стали пос

тачальниками дешевої робочої сили для «будов соціалізму» за 

відомчими рознарядками). І тут усе було точно й тонко розра

ховано, аж до визначення дати початку процесу: 9 березня 

1930 року, день пам’яті Т. Шевченка. Цей прийом також неод

норазово використовувано й надалі, щоб підкреслити відступ

ництво «ворогів», їхню нікчемність перед усенародним підне

сенням, приреченість, а з іншого боку — прозоро натякнути 

суспільності, що її ентузіазм повинен мати певний характер і 

межі, інакше може завести туди, де опинилися оті «вороги»...

Репресії проти української інтелігенції мали не лише ідеологічну 

мотивацію, вони були пов’язані з усією політичною й соціаль

но-економічною ситуацією в країні. Тому не випадково неого- 

лошена війна проти українського селянства та зумовлений нею 

голод 1932—1933 pp. одним із своїх аспектів мали вже не просто 

репресії, а терор проти української інтелігенції, з очевидною 

метою — не дати їй можливості стати в обороні села. І справді, 

таких виступів, принаймні публічних, не було, — якщо не брати 

до уваги актів відчаю з боку М. Хвильового та М. Скрипника.

І неологічні кампанії в літературі й мистецтві сягають у цей час кри

тичної температури. Періодичні видання рясніють політичними 

вироками, «читанням у серцях» і прямими доносами. їх жерт

вами стають як «праві попутники», так і «ліві» — футуристи, 

конструктивісти. Але під особливо щільним обстрілом, як і рані

ше,— колишні ваплітяни та неокласики. Виявилося, що не тіль

ки М. Драй-Хмара провадив «уперту боротьбу з пролетарською
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літературою» а й М. Рильському «властиво через пропаганду 
пасивності боротися з радянською дійсністю», «пропагувати 

ідеї активного націоналізму, навіть імперіалізму» 2; всі ж вони 
разом — «Зеров, Филипович, Рильський та ін. » — «штурмують 
українську радянську літературу... хочуть зробити її зброєю рес
таврації»3. Типовою для стилістики тогочасної критики була 
назва статті Тетяни Іванової: «Фашистська контрабанда за ди

мовою заслоною “марксистської” критики». Це — з приводу 
тритомової «Антології української поезії», що вийшла за редакцією
В. Атаманюка, Є. Плужника та Ф. Якубовського у «Книгоспілці» 
1930—1931 pp. Там само М. Рильського кваліфіковано, з поси
ланням на авторитет С. Щупака, як автора «фашистських вір
шів». Стрімко деградували колись солідні журнали «Червоний 
шлях», «Життя й Революція»; втратив свій рівень і започатко
ваний у лютому 1928 р. «місячник марксистської критики та 
бібліографії» журнал «Критика», який спершу — хоч і був ство
рений спеціально задля пильнування ідеологічної чистоти в лі
тературі (за редакцією М. Скрипника, А. Хвилі, В. Десняка,
B. Коряка, Ф. Тарана, І. Кулика, Т. Степового, Я. Савченка) — 
відзначався ґрунтовністю і професіоналізмом.

Так починалися 30-ті роки — найтрагічніша доба української куль
тури.

Звісно, і про цей період не можна говорити як про щось цілісне й 
однозначне. Це був по-своєму бурхливий і суперечливий час, 

обличчя якого постійно змінювалося. Можна умовно — говоря
чи про суспільно-політичне й культурне життя в Україні — роз
членувати його на кілька періодів або, швидше, визначити кіль
ка хвиль у цьому потоці. Перша хвиля — 1930—1932 роки. Махове 
колесо штучно загострюваної «класової боротьби» вже розкру
чене чимдуж, але і в суспільно-політичному, і в культурному 
житті ще зберігається інерція деяких позитивних процесів 
20-х років. Частина партійних кадрів докладає зусиль, щоб утри
матися на більш-менш розумних темпах і методах колективіза
ції та індустріалізації. Ще триває робота в напрямі українізації 
преси, школи, деяких сторін державного життя. Зберігаються 
деякі залишки відносного лібералізму в культурній політиці. 
Все це — великою мірою завдяки позиції «націонал-ухильни- 
ків» у керівництві, насамперед М. Скрипника. Ще можлива по-

1 Підгайний Л. Поетика маскування / /  Життя й Революція. — 1934. — №  4. — С. 84.

2 Щупак С. Літературний фронт на Україні / /  Там само. — 1931.— №  5—6. —
C. 114,

3Хвиля А. Куди ведуть дороги шведських могил / /  Там само. — 1933. — №  8—9. — 

С. 72.
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ява друком таких творів, як «Чотири шаблі» Юрія Яновського 
або «Смерть» Бориса Антоненка-Давидовича.

У грудні 1932 і в січні 1933 pp. відбулися пленуми ЦК ВКП(б), що 
мали фатальне значення для України; 14 грудня 1932 р. і 24 січ
ня 1933 р. було прийнято постанови ЦК ВКП(6), в яких гострій 

критиці піддано «помилки» КП(б)У в проведенні колективізації 
та в національній політиці. Для зміцнення керівництва і прове
дення «виправленої» політики в Україну приїхали П. Постишев, 
М. Хатаєвич, Є. Вегер, шеф ДПУ В. Балицький, а з ними велика 
кількість інших керівників різних рангів. Так почався другий пе
ріод масового терору й спровокованого голоду. Протягом 1933— 
1935 pp. були здійснені справді геноцидні спустошення і в ук
раїнській культурі та науці. Розгромлено Всеукраїнську академію 
наук і Всеукраїнську асоціацію марксистсько-ленінських інсти
тутів, ліквідовано низку науково-дослідних закладів. «Чистка» 
охопила всі рівні та ланки культурної структури, народної освіти, 
літератури й мистецтва. Одразу ж після провокаційного вбивства

С. Кірова схоплено й розстріляно 26 грудня 1934 р. Г. Косинку, 
Д. Фальківського, О. Близька, К. Буревія. Жертвами репресій 
стали також режисер Л. Курбас, М. Бойчук і вся школа «бой- 
чукістів», письменники О. Вишня, М. Куліш, О. Досвітній, 
трохи пізніше В. Підмогильний, Є. Плужник, Б. Антоненко- 
Давидович, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, М. Се- 
менко, Г. Шкурупій, В. Поліщук, О. Слісаренко та багато ін
ших; не обминула ця участь і тих, хто був довіреним партії.

Сталінський посланець П. Постишев з гордістю вихвалявся своєю 
роботою протягом 1933—1934 років — у промові на II обласно
му з’їзді Рад Київщини: «1933 рік був роком розгрому націо
налістів, петлюрівців та інших класово-ворожих елементів, які 
засіли на різних ділянках соціалістичного будівництва. В 1933 ро

ці ми, висловлюючись образно, наступили важкою ногою про
летарської диктатури на осине гніздо націоналістичної контр
революції. І зрозуміло, що в момент розтрощення основної 
маси ворогів їх частина встигла розповзтися в темні кутки.

1934 рік був роком викриття більш тонко законспірованих і замас
кованих націоналістів і троцькістів, роком добивання решток 

розгромленого класового ворога».
І далі: «Більшовицький наступ на фронті будівництва радянської 

української культури відбувався в 1934 році по лінії: а) добиван
ня решток розгромленого в 1933 році блоку українських націо
налістів і троцькістів; б) висування на всі дільниці будівництва 
української радянської культури більшовицьких українських 
кадрів; в) перебудування системи і роботи науково-дослідних і
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учбових закладів; г) дальшого зміцнення позицій пролетарсько
го інтернаціоналізму на Україні».

Яким чином настанови П. Постишева конкретизувалися в літера
турному житті, яскраво засвідчує опублікована 10 лютого 1935 ро
ку в газеті «Комуніст» стаття С. Щупака «Вороже спотворення 
історії літератури». Вона є своєрідним реєстром «викритих» на 
той час «диверсій класового ворога» в галузі українського літе
ратурознавства. Диверсії ці, виявляється, йшли широким фрон
том і охоплювали практично весь обсяг української літератури. 
Добре попрацювали диверсанти над українською класикою. 
«Лицарі дворушницької контрреволюції», серед яких С. Щупак 
називає П. Христюка, В. Десняка, А. Річицького та ін., оголо
шували І. Франка «першим українським пролетарським пись
менником», тоді як він був реформістом; Драгоманова оголо
шували проводирем «українського марксизму», тоді як В. Ленін 
називав його «українським міщанином». «Відомо, — нагадує С. Щу
пак, — що Куліш був не демократ, а ідеолог прусської реакції в 
Росії, що Щоголев був реакційним представником феодалізму, 
що Нечуй-Левицький —буржуазний шовініст, що Винниченко — 
ідеолог буржуазної контрреволюції в період пролетарської ре
волюції та її підготування, що група модерністів відбивала пе
ріод розкладу і занепаду буржуазної літератури. Замазування 
всіх цих класових процесів — тільки в інтересах буржуазії і бур
жуазної реставрації». Серед ворожої агентури або підспівувачів 
виявилися і вчорашні ортодокси: І. Лакиза, В. Коряк, В. Десняк 
та ін. Літературознавцеві М. Степняку дісталося за те, що ого
лосив новаторами в українській літературі молодомузівців — 
«виразників фашистської ідеології» — Б. Лепкого (автора «фа
шистської» трилогії «Мазепа») і В. Пачовського («буржуазного 
самостійника, який ідеалізує в своїх творах гетьманщину»)1.

Однак навіть такий деспотичний і терористичний режим мусив за
стосовувати хитру механіку політичного й психологічного маніпу
лювання, дезорієнтації народу. Отже, 22 лютого 1935 р. П. Пос- 
тишев виступає на пленумі Київського міськкому партії з про
мовою «Про деякі завдання марксо-ленінської освіти», в якій 
обстоює... українізацію і запевняє, що певні групи української 
інтелігенції були «розгромлені» зокрема й тому, що вони свідо
мо намагалися загальмувати будівництво радянської української 
культури, чинили найзапекліший опір справі більшовицької ук
раїнізації. Ця теза не випадкова — вона глибоко продумана, ін
терпретована в багатьох виступах самого Постишева та інших 
керівників і звучить лейтмотивом у тодішній пресі.

1 Комуніст. — 1935.— 15 лютого.
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У промові на II з’їзді Рад Київщини П. Постишев констатував: 
«Висування українських кадрів інтенсивно відбувалося в 1934 ро

ці по лінії науки, художньої літератури, кіно, театру, музики, 
живопису, архітектури і інших вищих ступенів будівництва ук
раїнської радянської культури.

Коли на цих ділянках сиділи націоналісти, вони, зрозуміло, не да
вали ходу й всіляко затискували зростання наших радянських 
українських кадрів. Хіба міг би, приміром, Курбас стерпіти на 
сцені “Березоля” Корнійчука, Кочергу або Микитенка? Ти йому 
подай Куліша, Остапа Вишню і їм подібних націоналістів, 
контрреволюціонерів, яких він міг використати щонайменше 
як драматургів і щонайбільше як ворогів Радянської України. 
Тепер, коли ми вигнали й розгромили націоналістів, просуну
лися вперед і швидко ростуть у нас дійсно радянські кадри на 

всіх ділянках».
Тут бачимо, як вправно використовувано принцип «поділяй і во

лодарюй», як послідовно проваджувано політику протиставлен
ня різних груп інтелігенції та нацьковування їх одна на одну. 
Якої трагічної метаморфози зазнало правильне саме собою і 
високо гуманістичне гасло висування талантів з робітників і 
селян: замість орієнтувати їх на навчання у майстрів, замість 
виховувати з них спадкоємців культурної традиції, їх викорис
товували для уривання цієї традиції, для підміни майстрів.

І Іищення української культури політичні гіпнотизери називали бо
ротьбою за українську культуру, і це пропагандистське навію
вання багатьох позбавляло розуму й волі. Тим паче, що вод
ночас із цим нищенням справді висувалися нові кадри, дру
кувалися книжки, зводилися нові театри й палаци культури, 
святкувалися ювілеї визначних діячів культури тощо. Зрештою, 
в реальності відбувалися суперечливі процеси, влада і пропа
ганда мали певний простір для маневрів і сповна його викорис
тали. Народ виживав, виживала культура, і певні її здобутки 
прислужилися для створення ілюзії небувалого розквіту, і чи
мало чесних людей щиро обманювалося.

Аналогічний обман, підміну понять, маніпулювання свідомістю лю
дей, демагогічне перекручування звичних цінностей побачимо і 
в багатьох інших «акціях» на культурному «фронті». Взяти хоча б 
створення єдиної Спілки радянських письменників СРСР.
І, мабуть, не всі тоді здогадувалися, що єдина Спілка письмен
ників стане могутнім знаряддям у руках влади для наведення 
казарменого ладу в літературі, спростить механізм контролю 
над духовним життям, механізм його уніфікації та й просто 

процедуру складання списків для каральних органів...

СТАТТІ ІВон Озюба і 3 hPUHUlli
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Мистецькі явища і процеси варто розглядати, по- 

W Я ж  ' - V перше, в конкретному історико-культурному кон
У U \ тексті; по-друге, в діахронній та синхронній по- 

flpOLiGC 1 рівняльності і враховуючи те, що певні риси, 

2 0 - К  роь іВ  І прийоми, якості, бувши доречними і ефективними 

НН  СІТІ. * /  в межах відповідної художньої системи, стають не
виправданими і малорезультативними поза нею, 

а отже, і погляд на них «збоку» не завжди є справед
ливий. Тобто, треба враховувати естетичне самоусві

домлення доби, а не екстраполювати на неї власне. 
Культурне і мистецьке життя першого десятиліття радянської вла

ди в Україні мало ознаки як спадковості щодо попереднього, 
дореволюційного етапу, так і протистояння йому, його запере
чення. Спадкоємність було зумовлено об’єктивно — невідклич- 
ністю основних завдань національно-культурного самоутвер
дження, незакінченістю, невичерпаністю більшості ліній роз
витку, що окреслилися в надзвичайно розмаїтій літературній і 
мистецькій творчості початку XX ст.; суб’єктивно — тим, що 
значна частина художніх сил пожовтневого часу більшою або 
меншою мірою була вкорінена в консервативних або модерних 
традиціях класичної і посткласичної доби. Однак і заперечення 
чи протистояння також було зумовлено об’єктивно — новими 
історичними обставинами, потребами і вимогами нової соціаль
но-політичної реальності, створюваної нею духовної атмосфе
ри; суб’єктивно — приходом нового покоління митців, яке ут
верджувало себе часом у складних стосунках із попереднім. Пев
на річ, обидва ці виміри — і зв’язок з тенденціями дореволюцій
ної доби, і конфронтація з ними — існували і виявлялися не в 
чистому вигляді, не в чіткій розмежованості, а «перемішано» 
і в складній діалектичній взаємодії. Хоча в українській історії 
несприятливі й трагічні обставини не раз уривали тяглість на
ціонального життя, однак це обривання розвитку ніколи не було 
таким абсолютним, як видається на поверховий погляд, — внут
рішня робота тривала і під руїнами чергової катастрофи, щоб у 
слушний час знову і знову про себе нагадати.

Отож після спустошень 1919—1921 років, з початком відносної ста
білізації життя і деяких прагматичних змін в економічній і на
ціональній політиці більшовиків, нагромаджений раніше по
тенціал вибухає, детонуючи нові творчі сили; культурна діяль-

* Розділ з «Історії української літератури XX століття» (Книга перша). — К., 1994.
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ність спалахує з багатьох притоптаних вогнищ і розпросторю

ється в раніше небачених масштабах.
Культурний процес 20-х років мав тенденцію до високої міри ціліс

ності — в значенні широти охоплення сфер культури і видів 
мистецтва та їхньої взаємодії.

Не тільки авангардистські (з гегемоністськими претензіями), а й ін
ші течії втягували в себе представників різних мистецтв, тяжіли 
до організаційного об’єднання та естетичного універсалізму — 
згадаймо хоча б студії Леся Курбаса та Михайла Бойчука з їхнім 
виходом далеко за межі власного ремесла в сусідні й у загаль- 
ноестетичну сферу; техномистецьку групу «А» (Ю. Смолич, 
О. Слісаренко, В. Меллер); спробу створення Всеукраїнського 
революційно-мистецького центру та ін. І хоч організаційні зу
силля не були вельми продуктивними, тенденція до розширен
ня естетичного світогляду і естетичне взаємостимулювання ста
вали відчутними чинниками мистецького життя.

Можна відзначити низку рис, так чи інакше характеристичних для 
широкого спектру культурних явищ початку радянської доби.

У перші революційні та пореволюційні роки якщо не найвиразні

шою, то найгучніше заявленою була тенденція до колективістич- 
ності, і то не лише в сенсі вибору об’єкта та ціннісного принципу 
зображення, а й навіть у способі художньої творчості — її аперсо- 
нальності, груповій анонімності, масовості. В індивідуальній твор
чості вбачався гріх буржуазного індивідуалізму й егоїзму, мар
нославства. Були спроби впровадження групового авторства навіть 
у художній літературі (свого роду виробничий бригадний метод); 
групова творчість практикувалася у майстернях живописців, зок
рема бойчукістів (утім, у малярстві вона має певні традиції); в те
атрі спостерігалися елементи колективної режисури, а сам театр 
перетворювався на «масове революційне дійство».

11 Іе характеристичнішою і важливішою стороною цієї орієнтації на 
колективістичність художньої культури були антиіндивідуалізм 
і антипсихологізм у самому змісті й формах мистецтва, вису

нення маси як об’єкта зображення і вироблення прийомів для 
відтворення анонімної масової або майже безособової дії (най
виразніше це відбилося в кінематографі, специфіка якого дава
ла досить широкий простір для творчих шукань: згадаймо 
«Броненосець “Потьомкін”» С. Ейзенштейна, «Арсенал» та «Іван» 
О. Довженка, твори В. ГТудовкіна, І. Кавалерідзе та ін.).

Гіпертрофія колективістичності була — великою мірою — результа
том теоретичних і практичних зусиль Пролеткульту. В Україні 
иідповідні пролеткультівські ідеї найвиразніше виявилися в стат
тях Г. Михайличенка і В. Блакитного в часописі «Мистецтво» 1919 р.
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«Демократична» зарозумілість нашого часу схильна розглядати все 
це як безгрунтовні дивацтва чи прості заблуки розуму. Але це 
не так. То була спроба — хоч і невдала через свої догматичні 
крайнощі — знайти нові мистецькі форми, що відповідали б 
епосі масової революційної дії, організованих класових виступів 
пролетаріату і свідомого, як уявлялося тоді багатьом, творення 
історії; що вивільнили б творчу енергію мас, колективний та
лант класу. Все це було реальністю тодішнього світопочування 
лівацьки політизованої інтелігенції, відчутним складником су
спільної атмосфери — і не лише на терені колишньої Російської 
імперії, а й на Заході. З іншого ж боку, це мала бути свого роду 
аналогія колективній творчості архаїчних часів. Деякі мотиви 

цього широкого естетичного настрою перегукувалися з давно 
усвідомлюваними потребами демократизації мистецтва та мрія
ми великих митців про його безпосередню дієвість. Скажімо, 
ідея театру як масового революційного дійства сягає своїм 
корінням ідей Дідро, а потім Ромена Роллана про масовий на
родний театр. Давню історію мають і різного роду спроби подо
лання бар’єру між мистецтвом і життям, впровадження мистец
тва в побут і форми життя, залучення до активної співучасті 
в його творенні глядача і слухача; уявлення про мистецтво як 
практичне життєтворення і світотворення. Інша річ, що тут, 

у пролеткультівстві й у своєрідному «пролетарському роман
тизмі» 10—20-х років, данину яким віддало широке коло тала
новитих поетів, прозаїків, теоретиків (в Україні — Г. Михай
личенко, В. Блакитний, В. Коряк, С. Пилипенко, В. Сосюра, 
М. Майський, В. Гадзінський, ранній М. Хвильовий та ін.), 
ті ідеї діставали соціально-утилітарну модифікацію.

Те, що називають пролеткультівським космізмом, космізмом рево
люційної поезії перших десятиліть XX ст., — насправді не було 
власне космізмом, принаймні в сучасному розумінні слова (за 
винятком таких явищ, як філософсько-музикальний космізм 
Павла Тичини). Це не було проникнення в таємничу і глибин
ну взаємопов’язаність імпульсів мікро- і макросвіту, не було 
прилучення до несповідимих енергій Всесвіту, а швидше ема
нація на Всесвіт пролетарської благодаті; риторичне і механічне 
прилучення небесних світил та фізичної карти Всесвіту до прак
тичних потреб революції та класової боротьби. їх мобілізу
вали на допомогу диктатурі пролетаріату як «молотобойців 
Диктатури» (вислів А. Лейтеса), в гіршому разі — як попут
ників пролетаріату. Не було урочої задуми перед незбагнен
ністю Всесвіту, а було поблажливе дарування йому, розпро- 
сторення на нього пролетарської честі, і Михайло Семенко чи
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ііс раніше за Маяковського рекрутує до пролетарських лав йо- 
іюго побратима в класовій боротьбі: «Товариш Сонце»!

И основі гіпертрофії уніфікаторського колективізму лежали уяв
лення не лише про есхатологічну місію пролетаріату, а й про 
його особливу природу, відмінну від природи будь-якої іншої 
суспільної верстви. Цій особливій природі мали відповідати і 
особлива пролетарська психологія, і особлива пролетарська ес
тетика. Відповідні схоластичні теорії тяжко відбилися на долі 
насамперед естетичної і критичної думки, а також — хоча й 
трохи меншою мірою — на літературній та мистецькій практи
ці. Своєрідну «соціомеханіку» пролетаріату конструював тала
новитий російський поет і вчений О. Гастєв, ідеї і твори якого 
мали великий вплив і в Україні. Він, зокрема, напряму пов’язував 
психологію пролетаріату з машинним виробництвом: «і ось ця 
саме риса і надає пролетарській психології вражаючої анонім
ності, що дозволяє кваліфікувати окрему пролетарську одини
цю як А, В, С або як 325, 0,75 та 0 і т. п. У подальшому ця 
тенденція непомітно створить неможливість індивідуально
го мислення, ставши об’єктивною психологією цілого класу... 
Ця психологія розкриває новий робітничий колектив, який 
можна назвати механізованим колективізмом... Рух цих колек- 
гивів-комплексів наближається до руху речей, де вже наче не
має індивідуального людського обличчя...» '.

Хаіі сьогодні це й здається неймовірним, однак таку патетику без
ликості і бездушності тоді багато хто сприймав як новий со
ціальний гуманізм, нову етичну і естетичну програму. В поезії, 
прозі, в естетичних маніфестах владно-урочисте «МИ» переможно 
заступає нікчемне і зганьблене «Я». Але були й ті, хто зберіг тве
резість думки й одразу розпізнав усю зловісність перспекти
ви такого «механізованого колективізму». І чи не як відповідь 
О. Гастєву та К° з’явилася блискуча антиутопія Є. Замятіна «Ми»?

йіісмо, поза цими крайнощами колективістська етика й естетика 
мали своє раціональне обгрунтування і привабливе втілення в 
творах революційних поетів і прозаїків. Однак практика вноси
ла свої корективи, закони художньості чинили спротив сваволі 
догматичних теорій. Поступово і «пролетарське мистецтво» му
сило відчинити двері людській особистості, хоч не припиняли
ся схоластичні суперечки про класовий зміст цієї особистості та 
відповідне дозування «належних» їй рис.

Одним із наслідків вульгаризації колективістського принципу 
була орієнтація на «масовізм» у художній творчості, що, разом

’ Пролетарская культура,— 1919. — №  9—10. — С. 44—45.
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з просвітянськими традиціями, призводило до уневажливлення 
естетичного цензу, а таким чином — і до заперечення самої 
творчості як естетичного акту, зведення її до ідеологізованої 
самодіяльності.

Для всіх мистецтв і для всієї сфери культури була характерною 
колізія між масовізмом і професіоналізмом у творчості. Її було 
породжено не тільки згаданими ідеологічними настановами, 
а й об’єктивною суперечністю між стихійною творчою актив
ністю маси людей із «соціальних низів», чию енергію розкувала 
революція, і низьким професійним та загальнокультурним рів
нем більшості з них; між потребою революційної доби у тво
ренні нового мистецтва і потребою в естетичній висоті й духовній 
потузі такого мистецтва доби. Тому гострі дискусії між хвильо- 
вистами й неокласиками з одного боку та плужанами, молод- 
няківцями й іншими опонентами з іншого, не можна зводити 
лише до протистояння естетичних платформ чи рівнів майстер
ності або освіченості, тим більше до особистих конфліктів. Це 
об’єктивна історична проблема акумуляції культурного потен
ціалу, форсованого створення кадрів національної культури 
у нації, внаслідок свого колоніального становища позбавленої 
культурної еліти, сформованої інтелігентної верстви,— шляхом 
залучення, відбору і шліфування талантів з робітничо-селян
ської маси, «з народу». Розв’язання цієї проблеми шукали по- 
різному; по суті і плужансько-молодняківський лікнеп, і вап- 
літянське академство, хоч і з різних кінців та на різних рівнях 
культурності, шукали здійснення одного й того самого зав
дання: підвищення професійної компетенції. Ту саму проб
лему М. Бойчук розв’язував, залучаючи селянську молодь у свої 
малярські класи, а Лесь Курбас — у театральні студії. Може, вони 
обидва знайшли найефективніше розв’язання.

Сказане вище стосується, звісно, проблеми в її «чистому» вигляді. 
Однак вона мала і свій «брудний» бік. Маються на увазі іміта- 
торство, пристосуванство й ідеологічно освячена халтура — пос
тійні супутники радянської літератури й мистецтва, а часом і 
їхнє «альтер его». Вважалося, що саме ці явища спричинилися 
до славетних памфлетів Миколи Хвильового. Насправді вони 
тільки дали підставу Хвильовому для розмови набагато поваж
нішої. Червону ж халтуру не він перший зауважив і заатакував. 
Загроза червоної халтури в літературі виникла одночасно з чер
воною владою. Ще 1920 року Кость Котко у нотатках «З блок
ноту фейлетоніста» стурбовано «сигналізував»: «Необхідно вже, 
кому слід, звернути увагу на писак, що під вивіскою «пролет- 
поетів» пробираються до редакцій газет з бездарними віршика-
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ми» J. Пізніше Юрій Вухналь у гуморесці «Погиб талант» вивів 
образ поета Сашка Індика, який обрав собі промовистий псев
донім Червоносмичкозагравний: «бо натхнення у мене червоне, 
сам я селянин і стою за смичку города з селом, а поезія моя 
загравна» 2. Поет-червонохалтурник протягом 20-х років був 
улюбленою мішенню червоної ж сатири. А проте це не заради
ло і не могло зарадити справі. Як одверту брутальну халтуру, 
так і респектабельне пристосуванство та витончене імітаторство 
було зумовлено самою суспільною атмосферою; самі засади 
«пролетарського мистецтва», «радянського мистецтва» залиша
ли їм чимало оперативного простору. Ще Плеханов стверджу
вав, що для мистецтва головне — передові ідеї, отже, проле
тарська доба неминуче дасть вище мистецтво, ніж буржуазна.

Від цієї плехановської тези неважко було перейти до підміни ху
дожнього критерію критерієм ідеологічної «правильності». 
Небезпеку такої підміни містив і принцип ідеологічного цензу, 
на якому наполягав В. Блакитний (власне, виправдовуючи пос
тійну практику більшовицького контролю над художньою твор
чістю: «Доцільним і корисним є поширення творів з витрима
ною комуністичною ідеологією. Некорисним і шкідливим є 
продукування речей заплутаних щодо ідеології або просто реак
ційних; і тому поширенню художніх творів, що викликають у 
масах настрій бадьорості, організують думку й почуття трудя
щого люду до активності, до боротьби й роботи, — поширенню 
й з’явленню таких творів треба всіма засобами сприяти; і, нав
паки, творів, які в пролетаріату вбивають потяг до активної 
участі в суспільному житті, розм’якшують його революційну 
волю, розпорошують його силу, — таких творів не треба допус
кати до поширення всіма засобами, починаючи від гострої кри
тики внутрігромадсько-мистецького колективу і кінчаючи го
строю забороною з боку радянських органів»3).

Багато українських письменників розуміли небезпечність такої по
зиції, її згубність для мистецтва. Характерне з цього погляду 
свідчення про те, що «Ланка», яка об’єднувала групу таланови
тих незалежних майстрів (Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка, 
Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Є. Плужник), «боїться переважан
ня ортодоксальної ідеології над художньою правдою»4. На схо
жих позиціях стояли в Росії «Серапіонові брати», ідеолог яких 
Лев Лунц стверджував: головне — «щоб голос був не фальшивий»,

‘ Нк і і. — 25 серпня 1920 р.
Монодий Більшовик.— 1926.— № 9,— С. 8.
І ірі 1924. '

' Липи й Революція,— 1925.— № З,— С. 66.
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«щоб ми вірили в реальність твору, хоч би якого кольору він 
був» Незалежні письменники як могли обстоювали своє пра
во на правду, свободу творчості, протистоячи зловживанню 
ідеологією. Своєю чергою влада, не мавши ще достатньої опори 
у сфері культури і мистецтва, мусила з певною обережністю і 
розрахованою поступовістю йти до встановлення цілковитого 
контролю над нею. Завдяки цим обставинам протягом першого 
пореволюційного десятиліття в літературі (як і в інших галузях 
художньої творчості) зберігався певний простір якщо не для 
вільної думки, то принаймні для енергійних формальних шу
кань і стильового самовираження.

Отож триває — хоч і в трансформованому вигляді, з переструкту- 
ризацією і переакцентуванням — розвиток стильових ліній, які 
набрали сили на початку XX ст., їх збагачення обертонами, по
ява альтернатив...

В українській літературі початку XX ст. як противага по-народни- 
цькому ідеологізованому реалізмові й натуралізмові заявила про 
себе потужна і широка стильова течія, що її дослідники не без 
підстав окреслювали як неоромантизм. Власне неоромантизм 
пов’язували з творчістю насамперед Лесі Українки, Ольги Ко
билянської, Олександра Олеся. (Можна згадати і ряд творів 
Франка — «Мойсей», «Похорон» та ін.) У спектрі цього стильо
вого потоку з’являються й імпресіоністські (М. Коцюбинський, 
В. Стефаник, М. Яцків), символістські (Г. Чупринка, М. Філян- 
ський), «протоекспресіоністські» (В. Стефаник) барви. Спільною 
рисою так широко взятого неоромантизму — в його відштовху
ванні від народницької літератури — були гостро виявлені 
суб’єктивізм і активізм, які виливалися, з одного боку, в акту
алізацію формальних моментів, а з іншого — в більшу енергію 
особистісної інтерпретації дійсності та в орієнтацію на вольове 
діяльне начало в «національній» людині. Український неоро
мантизм поставав як синтез національних і європейських тенден
цій та стимулів, поетики фольклору (не орнаментально, а сві
тоглядно сприйнятої) і модерну.

Можливо, неоромантизм мав таким чином тенденцію до перетво
рення на синтетичний національний стиль (у такому разі цей 
процес не дістав закінчення). Можна зробити і протилежне при
пущення: те, що дістало назву неоромантизму, було несфор- 
мованим, неоднорідним явищем, з якого вилонювалися окремі 
більш естетично самовизначені течії. У будь-якому разі, бурхли-

1 Луни, JI. Почему мы Серапионовы братья? / /  Литературные записки,— 1922. — 
№ 3.
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вий розвиток української літератури в 20-ті роки приніс як ево
люцію самого неоромантизму, так і його розгортання у віяло 
споріднених модерністичних течій.

В одній зі своїх модифікацій неоромантизм набуває характеру 
яскраво революційного романтизму, або пролетарського роман
тизму (обидва терміни вживано в літературній критиці 20-х ро
ків), світоглядну основу якому давали ідея визволення людства 
з-під влади капіталу і віра в усесвітню місію пролетаріату, а емо
ційний і етичний тонус — пафос роздмухування світової рево
люції і міражі «червоних заграв загірньої комуни». Специфічно 
українським було тут пов’язання ідеї соціального визволення з 
національним та розуміння світової революції як шляху виходу 
України в рівноправне світове життя, як форми самореалізації 
народів, у тому числі й українського. Це була та особливість 
українського революційного, або пролетарського, романтизму, 
яка робила його «проблематичним» з погляду ортодоксальної 
ідеології та реального режиму і згодом призводила до більш або 
менш одвертої конфронтації з ними. Його адекватними вираз
никами можна вважати В. Чумака, В. Блакитного, Г. Михай
личенка, М. Ірчана, В. Сосюру, В. Коряка (з певними застере
женнями, як і І. Кулика), раннього М. Хвильового, — хоч тони 
його можна чути і в О. Досвітнього, і в Ю. Яновського, і в 
Д. Фальківського, і в М. Куліша, і в раннього А. Головка.

Революційний романтизм можна розглядати не як літературний 
стиль, а як певне світопочування, навіть як певний ідеологічний і 
душевний «настрій», що при художній самореалізації мав — по
дібно до неоромантизму, з яким був генетично пов’язаний,— 
також барви і прийоми передреволюційного символізму і сим
волізму 1918—1919 pp. (Д. Загул, О. Слісаренко, Я. Савченко), 
імпресіонізму (В. Чумак, ранній М. Ірчан), «червоного» симво
лізму (Г. Михайличенко, ранній А. Головко), імажинізму (В. Со- 
сюра), експресіонізму (JI. Курбас, згодом О. Довженко) та ін. 
Певний резонанс знаходив він і в таких індивідуальних стилях, 
як філософський символізм і музичний «кларнетизм» (термін 
Ю. Лавріненка) П. Тичини; як стиль М. Бажана, що поєднував 
інтелектуальну енергію і барокову вигадливість; як «духовний» 
романтизм Ю. Яновського; як «вітаїзм» М. Хвильового; як фан
тазійний експресіонізм Т. Осьмачки.

{рештою, й «ліві» та експериментаторські течії, які починали із 
заперечення мистецтва взагалі, а потім «пом’якшили» свої на
міри і проголосили його деструкцію та трансформацію його 
в соціально утилітарне життєтворення, — вони також у сво
їх максималістськи-негаторських претензіях і чудернацьких



253

прожектах парадоксально відбивали дух революційного роман
тизму доби — доби великого виклику історії, зарозуміло-сва
вільної, хоча і з благородними намірами, перебудови світу. Поза 
тим існувала і реалістична література ненародницького харак
теру (В. Підмогильний, І. Сенченко, В. Домонтович), у бік 
реалізму еволюціонував і А. Головко.

Масштабність історичного зламу наклала свій відбиток і на духов
ний світ українського письменства в Галичині та на еміграції 
(в останньому випадку визначальним було особисте пережи
вання тріумфу і поразки національної революції). Звідси і в 
емігрантській літературі якості романтичного світопочування та 
риси неоромантичної поетики, хоч і з протилежною (щодо лі
тератури «радянського табору») політичною та ідеологічною 
спрямованістю, під іншим емоційним знаком — не оптимістич
ного пафосу, а стоїчного трагізму і впертої надії. Неоромантика
ми можна вважати і О. Бабія та М. Дарагана, і О. Телігу та О. Оль- 
жича, О. Лятуринську, О. Стефановича, і Ю. Липу; яскравим 
неоромантиком (хоч і з рисами неокласицизму в поетиці) був 
Євген Маланюк. їм, як і радянським «революційним» романти
кам, властиві були динамізм, драматизм, сильно виражене во
льове начало, апелювання до вічних духовних і моральних вар
тостей (пізніше в радянській літературі втрачене або сфальшо- 
ване), туга за героїзмом і його вславляння, ідеал суспільно 
активної людини і «великого чину». Тільки чин цей вбачали в 
боротьбі не за світову соціалістичну революцію, а за визволен
ня України від більшовицьких загарбників. Уславлювано не со
ціалістичний, а національний ідеал. Як і радянські революційні 
романтики, ці поети-емігранти шукали опертя і санкції в ге
роїчних сторінках української історії, але знаходили їх не в гай
дамаччині чи козаччині, а переважно в княжій державотворчій 
чи гетьманській добі української історії, ідеалові модерної ін
дустріальної, пролетарськи-інтернаціональної України як на
ціональної держави з глибокою історичною мотивацією.

Ця дзеркальність взаємозаперечення була одним із виявів гли
бинної єдності роздвоєного українського духу. Адже і за міфо- 
творенням більшовицької України, України Радянської, і за мі- 
фотворенням України «націоналістичної» стояла, зрештою, спо
творена історичними обставинами енергія національного само
ствердження.

Але й поза цим деякі інші стильові тенденції мали загальноукра
їнський характер. Яскравий вітаїзм (який зовсім не був вигад
кою Хвильового: згадаймо «Тіні забутих предків» М. Коцю
бинського, «Кам’яну душу» Г. Хоткевича, оповідання і п’єси
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В. Винниченка, ранні твори Ю. Яновського, І. Сенченка та ін:).
побачимо пізніше у Б.-І. Антонича з його потребою бути «лю
диною життя», вільно жити «за своїми гонами». В картину ук
раїнського символізму (його «пізньої» хвилі) вписувалася твор
чість О. Турянського, Ю. Шкрумеляка, М. Підгірянки, Р. Купчин- 
ського; від символізму починалася еволюція В. Бобинського в 
бік революційного «волюнтаризму». Рисами експресіоністської 
поетики позначена рання творчість Авеніра Коломійця; «за- 
збручанський» футуризм і конструктивізм знайшли відгук у 
творчості «лівих» поетів, що групувалися навколо «Нових шля
хів». Українська радянська література в період свого піднесення 
и 20-ті роки істотно впливає на еміграційну та західноукраїн
ську (особливо М. Хвильовий). Своєю чергою, літературні кола 
радянської України дістають певні імпульси від літературного і 
мистецького життя в Західній Україні та в еміграції, особливо 
під творчості таких визначних письменників старшого поколін
ня, як В. Стефаник, JI. Мартович, Б. Лепкий, О. Кобилянська,
Г. Бордуляк, В. Винниченко, С. Черкасенко, К. Гриневичева,
О. Олесь, М. Вороний, П. Карманський, В. Пачовський. Саме 
в 20-ті роки багато хто з них створив визначні художні цінності, 
а В. Стефаник переживає новий злет своєї творчості, що харак
теризується, зокрема, посиленням трагедійно-патріотичного мо
тиву («Дід Гриць» та ін.).

2()-ті роки гостро стояла і бурхливо дебатувалася як у літератур
ному, так і в мистецькому житті проблема оцінки класичної 
спадщини, ставлення до національних традицій та до модерних 
західних течій. «Ліваки» заперечували класичну спадщину і вза
галі національну культуру. Однак більшість літературних угру
повань в Україні — навіть найреволюційніших — мусила зва
жати на національний момент, на невирішеність завдань на
ціонального визволення, а тому усвідомлювала необхідність 
національної визначеності культури свого народу, важливість 
творчості рідною мовою. Значна частина українських письмен
ників — притому найталановитіших — чудово усвідомлювала 
роль літератури і свою власну в утвердженні національного буття 
народу, звідки й черпала свою творчу наснагу. Ось як сказано 
було про це — мовою тодішніх понять — у декларації «Ланки»:
• Асоціація визнає за українським письменством величезне іс
торичне значення в справі змагання до соціальної національної 
йолі, тим-то асоціація не розриває з найкращими визвольними 
традиціями української літератури й не відкидає літературної 
спадщини старої літератури української, вважаючи, що Жовтнева
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революція й її література становить собою органічний етап у 
історичному розвитку України»

Треба сказати, що питання про класичну спадщину в Україні сто
яло трохи інакше, ніж у Росії. По-перше, сама ця спадщина і 
обсягом, і характером відрізнялася від російської, в ній перева
жали елементи селянські й демократичні. Це трохи звужувало 
можливості класової хірургії за допомогою теорії про «дві куль
тури в кожній національній культурі», — хоча й не рятувало 
від такої хірургії, особливо пізніше, в 30-ті роки. Принаймні, 
Шевченка, Франка, Коцюбинського, Лесю Українку не тільки 
не ставили під підозру, а й намагалися «привласнити», подати 
як попередників пролетарської літератури, — тоді як у російсь
кій літературі з класиків на таку роль пропоновано лише справ
ді пролетарського письменника Максима Горького. (Зате, що
правда, в Україні величезний простір для сваволі давала дема
гогічна теза про буржуазний націоналізм.) По-друге, в Україні 
не такими сильними були позиції Пролеткульту. Певний авто
ритет серед ініціаторів української пролетарської літератури він 
мав хіба в перші революційні роки. Невдовзі й вони від нього 
відійшли. Пролеткульт швидко скомпрометував себе ще й своїм 
антинаціональним настановленням, як пізніше й напостівство, 
що з ним почасти асоціювалося. Втім, залишки і того, і другого 
давалися взнаки протягом усіх 20-х років.

Важливою складовою боротьби щодо класичної спадщини були 
ідеологічні маніпуляції навколо Шевченка. Заперечити його 
ніхто не міг (спроби футуристів виглядали жалюгідно), але всі 
хотіли приписати його до свого табору. Успішно скориста
лися з революційних мотивів Шевченкової поезії більшовики, 
інтерпретувавши їх у дусі свого розуміння класової боротьби 
і народної революції. І народницько-хуторянському, і войов
ничо-націоналістичному культам Шевченка вони протистави
ли свій більшовицький культ. У цьому химерно поєдналися 
і щире бажання бачити всі протестні та революційні ідео
логії минулого в ролі спільників чи складників більшовизму, 
і водночас досить цинічний політичний розрахунок. Наявність 
цього останнього засвідчує хоча б і те, що, скажімо, 1920 року 
день народження Шевченка було оголошено державним свя
том, але після стабілізації становища в Україні про це тихенько 
забули. Проте політичні та ідеологічні маневри навколо Шев
ченка ніколи не вщухали. Цікаво, що й футуристи, забувши про 
безнадійні вихватки М. Семенка, поспішили натомість зараху-
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вати Кобзаря до своїх правофлангових: Шевченко — «перііГИй 
український футурист» Втім, футуристам, як і іншим сектан
там, потрібен був не власне Шевченко, а Шевченко саме в їхній 

інтерпретації. Слушно виступаючи проти хуторянської профа
нації образу поета, вони вдавалися до профанації вульгарно- 
соціологічної, революційно-фразерської: «Ей, ви, не хапайте за 

манжети тов. Шевченка! ... Геть Тараса ... і живе хай ... тов. Шев
ченко!» 2. Власне, це була самодіяльна варіація на мотив офіцій
ної пропаганди, яка заходилася ідеологічно «регулювати» все

народні почуття до Шевченка.
Водночас — треба підкреслити — в 20-ті роки було чимало зробле

но для поважного наукового вивчення спадщини Шевченка, як 
і інших класиків української літератури. В гострих ідеологічних 
і естетичних суперечках утверджувалося розуміння значущості 
здобутків української демократичної літератури минулого для її 

подальшого розвитку.
Українська художня культура в період свого піднесення функціо

нувала в загальноєвропейському контексті, була відкритою до 
світових духовних процесів. І її занепад завжди був пов’язаний 
зі штучної герметизацією, блокадою (через підпорядкування по
літиці зовнішнього імперського центру і, відповідно, провін
ціал ізацію), а відродження — із зусиллями прорвати цю блока
ду, відновити різноспрямовані зв’язки та здатність одержувати і 
трансформувати світові імпульси. Свідомий і цілеспрямований 
характер таких зусиль бачимо особливо в українській літературі 
кінця XIX — початку XX ст. (М. Драгоманов, І. Франко, Леся 
Українка, М. Коцюбинський, М. Вороний, В. Винниченко,
О. Олесь та ін.).

Український неоромантизм (і символізм та імпресіонізм), крім на
ціональних стимулів, живився й стимулами західноєвропейсь
ких літератур та російської. Досить назвати Метерлінка («Синя 
пташка»), Гауптмана («Затоплений дзвін»), лірику Рільке і Вер- 
феля, драми Ґ. Ібсена, драми і романи Б. Бйорнсона, романи 
К. Гамсуна («Містерії», «Пан», «Вікторія»), поетів і драматургів 
«Молодої Польщі», ранні твори М. Горького. За умов радян
ської влади проблема взаємодії з європейською культурою ус
кладнилася. Виникла небезпека нового ізоляціонізму, вже ідео
логічно мотивованого: в атмосфері протистояння більшовиць
кого режиму «світовому імперіалізмові» та заперечення «буржуазної

1 І іітірд Стріха. Футуррозкопки //  Нова Генерація. — 1928. — Т. 7.
Ira Коляда. Реабілітація Т. Г. Шевченка / /  Нова Генерація. — 1929. — №  1. — С. 36.
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культури» під політичним обстрілом опинилася орієнтація на 
європейську духовну спадщину частини української інтелігенції 

(як-от неокласиків). Однак, з іншого боку, більшовицький курс 
на «світову революцію», а потім його інерція, концепція «про
летарського інтернаціоналізму» зумовили як спеціальний інте
рес до пролетарської літератури Заходу, так і тісні зв’язки з 

європейськими «лівими» в літературі й мистецтві, що створюва
ло принципово новий і ефективний канал підключення до єв

ропейського естетичного потенціалу.
Отож не випадково дуже активними у нав’язуванні міжнародних 

контактів, популяризації світової літератури і в перейманні ес
тетичних уроків європейського експресіонізму, футуризму, да
даїзму та інших наймодерніших течій стали українські футу
ристи, конструктивісти, прихильники «Нової Генерації» та ін. 
(це стосувалося не лише літератури, а й живопису, театру, по
части музики). Вони справді багато зробили, хоч було в цьому і 
певне хизування, і спекуляція на своїй новочасності, «європей- 

ськості», якою побивано естетичних ретроградів, мовляв, і ху
торян (Гео Коляда: «Ми — екстренні футуристи на болоті лі
тератури України»),

Український поетичний авангард зазнав впливів Уїтмена і Верхарна, 
Рембо і Бехера, був знайомий з Волькером і С. К. Нейманом, 

Сейфертом і Бронєвським. Знаменним був вихід 1929 р. «Анто
логії американської поезії» та «Антології сучасної французької 
поезії». Німецьким і австрійським експресіонізмом фахово ці
кавилися Лесь Курбас, Олександр Довженко, Микола Бажан; 
до експресіонізму тяжіли Т. Осьмачка і почасти О. Близько. 
Проза О. Досвітнього, Ю. Шпола, О. Слісаренка, Гео Шкурупія, 
М. Йогансена, А. Чужого стилістично укладалася не без впливів 
нової французької (Блез Сандрар, Жюль Ромен), американсь

кої (Дж. Дос Пассос), російської (Ілля Еренбург) прози — з її 
гострою «телеграфною» мовою, «інтернаціональною» стилісти
кою, динамізмом і ліричною пристрасністю.

В українському авангарді, від перших футуристичних декларацій 
М. Семенка до експериментальних повістей М. Йогансена, був 
той здоровий епатаж, яким відзначалося все європейське модер
не антибуржуазне мистецтво і про який сказав Ортега-і-Гассет: 
«Молоде мистецтво самим своїм існуванням змушує доброго 
буржуа відчувати себе таким, яким він є насправді: добрим бур

жуа, істотою, нездатною до художницької самопожертви, глу
хою і сліпою до чистої краси».
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Однак епатажність і антибуржуазний виклик в українському аван
гарді поєднувалися з історичним оптимізмом і вірою в свою 
соціальну та естетичну місію, більше або менше пов’язану з 
місією України. Втім, уявлення про місію України найбільше 
відбилося не в авангардистському експериментаторстві, а в ідеї 
Миколи Хвильового про «азіатський ренесанс» (але згадаймо 
також і «Вітер з України» П. Тичини, і «Чотири шаблі» Ю. Янов
ського, і ранні поеми М. Бажана, які «локалізують» в Україні 
найбільші, епохальні конфлікти людського духу).

Контакти з європейським пролетарським і «лівим» мистецьким ру
хом мали велике значення для української літератури, але не 
могли цілком задовольнити ширший інтерес до світової культу
ри та реальне входження в її інтелектуальні й естетичні виміри. 
Тому робилися спроби взаємодії з ширшим спектром європей
ської духовності. Такими були зусилля ВАПЛІТЕ, хвильовіст- 
ського «Пролітфронту», неокласиків та «академістів» і «інтелек
туалів» (Ю. Меженко, А. Ніковський, Б. Якубський, О. Білецький,
С. Савченко, А. Шахрай та ін.), В. Підмогильного (переклади з 
французької філософії) тощо.

Досить ефективну сполучну ланку між українською радянською лі
тературою і літературами європейськими становили пролетар
ські і революційні письменницькі осередки в Західній Україні, 
а також західноукраїнські революційні емігранти в радянсь
кій Україні. Натомість політичні перешкоди не давали змоги 
ефективно використати ті величезні можливості, які надавала 
наявність на Заході значних груп української літературної 
і мистецької еміграції, — цю еміграцію зусиллями режиму не 
тільки бойкотовано, а й усіляко компрометовано, особливо 
з кінця 20-х років, коли з усяким «заграванням» було покін- 
чено.

З кінця 20-х років, з посиленням політичного терору, звужуються 
контакти українських письменників із зарубіжжям. їх підпо
рядковують державно та політично спрямованим міжнародним 
акціям (Міжнародна конференція революційних письменників 
у Харкові 6—15 листопада 1930 p.; Антифашистський конгрес у 
Львові 1935 p.; Конгрес на захист культури у Парижі 1935 p.;
і, звичайно, І Всесоюзний з’їзд радянських письменників у Мос
кві 1934 p.). З другої половини 30-х pp. міжнародні контакти 
української літератури зводяться до мінімуму і набувають пе
реважно декоративного та пропагандистського характеру. Вод
ночас із декретивним упровадженням методу соціалістичного 
реалізму активно перекрито було шляхи для будь-якого вико-
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ристання творчих досягнень, естетичних відкриттів світової лі
тератури.

Звуження і блокування міжнародних зв’язків української (радян
ської) літератури було частиною загального плану «згортання» 
того багатства змісту, жанрових шукань і стильової палітри, роз
маїття напрямів розвитку, якими вона відзначалася в 20-ті роки.

Це «згортання» здійснювано в атмосфері не лише догматичної 
уніфікації літературно-мистецького життя (засобами організа
ційними та пропагандистсько-критичними), а й репресивного 
тиску, з фізичним вилученням найталановитіших представни
ків багатьох літературних груп.

У своїй культурній політиці партія розраховано і вміло використо
вувала суперництво різних мистецьких угруповань. За умов 
цивілізованості та політичної свободи таке суперництво було б 
не лише природним, а й плідним. Однак за умов тоталітаризму, 
диктатури й одержавлення всіх сфер життя, догматизації ду
ховності і претензій партії на пряме керівництво мистецьким 
процесом це суперництво набуло форм політичної боротьби, 
змагання за довіру влади, а потім і публічного політичного до- 
нощицтва, яке партія активно заохочувала. Особливу роль у 
розпалюванні міжгрупової ворожнечі відіграла офіціозна літе
ратурно-мистецька критика. Її взагалі намагалися перетворити 
на своєрідний каральний орган, політичну прокуратуру і полі
тичний розшук водночас. Щодо цього не бракувало офіційних 
вказівок та вимог. Ось що писав, наприклад, начальник Голов- 
літу (цензури), заст. зав. Агітпропом ЦК ВКП(б) С. Л. Інгулов: 
«Критика повинна мати наслідки: арешти, судові процеси, су
дові вироки, фізичні та моральні розправи. ...В радянській пресі 
критика — не зубоскальство, не звичайне обивательське хихи
кання, а тяжка, шкарубка рука, рука класу, яка, опускаючись 
на спину ворога, дробить хребет і кришить лопатки. “Добий 
його!” — ось заклик, що звучить у всіх промовах керівників 
радянської держави»

Українські часописи і літературні видання кінця 20-х та особливо 
початку 30-х pp. сповнені статей, які прямо сигналізували пар
тії та ДПУ про політичний кримінал (здебільшого вигаданий), 
запопадливо «розшифровували» підтекст тих чи інших творів 
або висловлювань (об’єктом такої политічної експертизи ста
вали, крім, звичайно, М. Хвильового, — М. Івченко, В. Під- 
могильний, М. Драй-Хмара, М. Рильський, В. Сосюра, В. Свід-

1 Ингулов С. Критика не отрицающая, а утверждающая //  Красная газета. — 
1928. — 6 мая.
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«всесоюзних» звинувачень «класового» характеру, в Україні най- 

ширший простір для фіскальних ініціатив надавала невичерпна 
тема «українського буржуазного націоналізму». В цю негідну 
колотнечу втягнено було і самих письменників. Особливо по
працювали тут футуристи і В. Поліщук, які не шкодували по

літичного дьогтю не тільки для ненависного їм Хвильового, 
а й для майже всіх найталановитіших письменників, у тому 
числі П. Тичини, М. Куліша, Остапа Вишні, неокласиків. «Нова 

Генерація» мало не з номера в номер ганьбить їх і, в розвиток 
вказівок партії, скрізь і всюди вишукує «український фашизм». 
Але треба визнати, що й деякі опоненти не залишалися в боргу: 
«Пролітфронт» М. Хвильового і він сам особисто так само інк
римінують «фашизм» своїм кривдникам.

Мк пояснити цю жорстоку боротьбу на взаємне знищення? Воче
видь, головна причина полягала в ідеологічній, психологічній і 

моральній атмосфері самого суспільства, яке культивувало «кла
сову» ненависть, моральний релятивізм, підозру і страх. Не ос

танню роль відігравало й пряме інспірування з боку партійних 
органів та ДПУ. Але не можна скидати з рахунку і ще один 
чинник — сказати б, суб’єктивний: місіонерські й гегемоністсь- 
кі претензії багатьох літературно-мистецьких груп, які вважали 
саме свою програму рятівною і тому обов’язковою для нового 
суспільства, для майбутнього «золотого віку» людства, і в цьому 
функціонерсько-есхатологічному запамороченні добивалися своєї 

гегемонії будь-якими — відповідно до офіційної моралі — засо
бами, намагалися дістати від партії особливі повноваження в 
мистецькій сфері.

ІІсшіа річ, усі вони прорахувалися і програли. Використавши їх, 

партія від них одвернулася, бо для цілковитого підпорядкуван

ня й уніфікації духовної сфери жодна з них їй не була потрібна. 
Наприклад, гірке розчарування чекало на футуристів. Здавалося б, 

нони були найбільш послужливі для партії в атаках на «націо
налізм» (часом, до речі, слушно і дошкульно критикуючи пат
ріотичну халтуру та непрофесіоналізм). Однак партія, холодно 
приймаючи їхні послуги, сама не пішла їм назустріч, не зроби

ла їх своїми довіреними, як вони того домагалися, а, навпаки, 

невдовзі покінчила і з ними. Бо їй потрібне було «популярне» 
мистецтво, ерзац, але такий, який здатен був би емоційно впли- 
нати на маси. Авангардне мистецтво для цього зовсім не було 
нридатне, ні в яких своїх модифікаціях.
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Ефективним засобом остаточної уніфікації літературного життя і 
постійного контролю над ним стало створення єдиної Спілки 
радянських письменників. Роль її в «упорядкуванні» літератури 
соціалістичного реалізму відома. Але тут маємо один із найбіль
ших парадоксів в історії радянських літератур. На час створення 
Спілки радянських письменників міжгрупова боротьба набула 
таких потворних форм і так стероризувала письменників, що 
багато з них сприйняли розпуск численних літературних ор
ганізацій і створення єдиної Спілки з полегкістю, повіривши в 
те, що вона зможе нормалізувати літературне життя. І треба 
сказати, що Спілка, аби виправдати своє призначення, таки 
мусила дещо робити для заспокоєння літературної громад
ськості та консолідації творчих сил. Звісно, на офіційній плат
формі. 1, звичайно, в ролі консолідатора виступила партія, яка 
потай маніпулювала міжгруповою боротьбою, а офіційно її за
судила.

Одним із важливих наслідків реорганізації літературних структур 
стало пряме підпорядкування української письменницької Спіл
ки — Всесоюзній, тобто московському центру.

Організаційний рівень уніфікації було підкріплено «методологіч
ним»: формулюванням і директивним упровадженням (хоч і з 
імітацією органічного самонародження з практики пролетар
ського мистецтва) єдиного для всіх митців «методу соціалістич
ного реалізму». Основний принцип соціалістичного реалізму, 
який формульовано то як «правдиве зображення дійсності в її 
революційному розвитку», то як «відбиття сучасного історично
го процесу в світлі ідеалів соціалізму», фактично, попри всі де
кларування свободи творчості і заклики писати правду (які, тре
ба сказати, за умов терору звучали вельми цинічно), означав 
певну ідеологізовану схематизацію життя і несуверенність ху
дожнього бачення.

Сама собою нормативність — не нове явище в історії художнього 
розвитку людства; історія знає чимало нормативних естетичних 
систем. Однак нормативність соціалістичного реалізму не має 
аналогій з погляду своєї тотальності та ідеологічної агресив
ності, і її примусовість ґрунтується на авторитеті не естетичної 
теорії, а політичної догми. Власне, естетична нормативність пе
ретворилася на державну директивність і регламентацію, яка 
поширювалася і на тематику (оспівування «соціалістичного 
будівництва», «радісного життя», «щасливого дитинства», «дружби 
народів», «трудових подвигів», маяка людства — Кремля, серця 
землі — червоної Москви, а найголовніше — «батька всіх паро-
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дів», «корифея всіх наук», «вождя світового пролетаріату» — «лю
дини у сірій військовій шинелі»), і на інтерпретацію (історичний 
оптимізм, трудовий ентузіазм, неодмінне зображення трудно
щів і їх подолання, критика окремих недоліків, гостре деклара
тивне викриття бюрократизму, істеричне вигадування шкід
ництва, оспівування високих моральних якостей, героїзму і ко
лективізму радянських людей та ін.), і на художні прийоми 
(вимога «простоти» і «зрозумілості», заперечення «формалізму», 
заохочення псевдомонументалізму, орієнтація на описовість у 
прозі та на «мелодійність» у поезії, табу на умовність і «психо
логічне самокопания» тощо).

Іиичайно, на рівні естетичного теоретизування все це діставало рес
пектабельне оформлення, на рівні пропагандистському — при
вабливо (хоч і не завжди) закамуфльовувалося, але на рівні 
літературної практики оберталося саме такою бузувірською ре
гламентацією.

Проте і за таких умов українська література залишалася хоч і по
каліченим та скутим, але живим організмом, творчі сили якого 
раз у раз виявляли себе найнесподіванішим чином. При цьому 
література інстинктивно використовує «слабкі» місця, супереч
ності й «щілини» в офіційних настановленнях та в системі ди
ректив і контролю, намагається наповнити своїм змістом офі
ційні гасла та кампанії.

іокрема, у зв’язку із загостренням міжнародної обстановки і за
грозою другої світової війни (після приходу до влади Гітлера), 
з половини 30-х pp. відбувається переосмислення історії Росій
ської імперії, партія закликає посилити патріотичне виховання 
і збільшити увагу до вивчення і популяризації «героїчних сторі
нок» історії — все це, звичайно, мало лягати в річище новоім- 
нерської більшовицько-великодержавницької ідеології. Але ук
раїнські письменники почасти скористалися цією обставиною 
для розробки тематики з української історії — жанр історично
го роману та повісті переживає піднесення.

Декларування свободи творчості і багатоманітності художніх 
форм залишало певний простір для творчої індивідуальності, 
вияви якої можна бачити в окремих творах Ю. Яновського,
І. Кочерги, О. Довженка, М. Рильського, М. Бажана, П. Ти
чини, Л. Первомайського, А. Малишка — тобто і вцілілих 
представників порівняно старшого покоління («основополож
ників» української радянської літератури), і комсомольців 
20-х pp., і наймолодших.
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По©ЗІЯ \ На рубежі XIX—XX століть очевидною стає криза 
І натуралістичних модифікацій реалізму в євро- 

(оіо початку І Пейському мистецтві, обгрунтовуваних естетич- 
пп cm. оо і  ними теоріями, суть яких дістала оптимальне 
ЗО-н рокіВ) J  вираження в «нашій» формулі, що виникла пізні

ше: «відображення життя у формах самого життя», 
і пов’язаних із статичним раціоналізмом у філосо

фії. їх дедалі успішніше витісняють активніші спосо
би оформлення, зумовлені переважанням динамічного во

люнтаризму в світопочуванні й філософуванні. Це позначилося 
на європейській поезії кінця XIX — початку XX ст. не менше, 
ніж на живопису й музиці.

Ситуація в українській поезії цієї доби складалася дуже своєрідно. 
Очевидним було її відставання від європейської у формальних 
шуканнях, хоч вони вже починалися, та й у ступені суб’єктивації 
світу. Потім була затримка розвитку через війну, а далі — ви
бухове піднесення в революційні роки. Все це зумовило дивне 
й неповторне явище: співіснування цілого «віяла» поетичних 
напрямів та естетичних теорій, які в російській та європейській 
поезіях розвивалися триваліше, послідовніше, виростаючи один 
з одного або одне одного заперечуючи. Більше того, відбувалася 
контамінація елементів різних напрямів і концепцій. Окремі ж 
поети або поєднували риси цих напрямів, або переходили з од
ного в інший. Часом це була органічна еволюція, і тоді поет, 
сказати б, у своєму філогенезі повторював онтогенез, переходив 
скорочений курс кількох етапів історії поезії. Інколи ж маємо 
принциповий (чи безпринципний?) еклектизм або ж ішлося 
про умоглядну чи й кон’юнктурну переорієнтацію.

Елементи такого розвитку зароджувалися раніше. Друга половина
XIX ст. в українській поезії не була добою самих лиш епігонів 
Т. Шевченка, попри їхню очевидну перевагу. Естетична опози
ція цьому епігонству формувалася в різних напрямах. Якщо 
М. Старицький намагався вдихнути нову енергію в соціальну та 
патріотичну лірику, то козакофільська в своїй основі поезія 
Я. Щоголіва набула рис, що дали підставу пізнішим історикам 
літератури розглядати його як предтечу українських «парнас
ців» — неокласиків. Рутинну естетичну свідомість (хоч і не лише 
естетичну) розхитував В. Самійленко — причому не тільки 
своєю сатирою, а й високою культурою поетичного перекладу.

* Розділ з «Історії української літератури XX ст.» (Книга перша). — К., 1994.
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ІЮ ПОВіаі : Д  j

В пізній поезії Лесі Українки поряд з неоромантичним пафо
сом з’являються елементи сюрреалізму, ускладнюється асоціа
тивність; поетеса вдається не лише до білого вірша, а й до вер
лібру. Уважно відгукується на естетичні новації у світі літерату
ри «синтезувальний» І. Франко.

І Іочаток нового століття ознаменований в українській поезії по
явою модернізму або, принаймні, модерністських маніфестів. 
Український модернізм був доволі аморфним явищем, перехо
довим між раннім неоромантизмом і символізмом, можна ска
зати, що це був свого роду протосимволізм.

М. Вороний 1901 р. звертається до українських письменників із 
відкритим листом, що набув значення своєрідного маніфесту 
українського модернізму. В ньому він закликав до «європеїз- 
му», пошуків нових шляхів у поезії, до написання творів, «де 
було б хоч трошки філософії, де хоч клаптик яснів би того да
лекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю недо
сяжною красою, своєю незглибною таємничістю»1. 1903 р. він 
видав альманах «З-над хмар і з долин», покликаний «хоч почас
ти» наблизити українське літературне видання «до новітніх 
течій у напрямі європейської літератури». Модернізм М. Воро
ного був відносним, сказати б, поміркованим, йшлося про від
мову від народницького шаблону, грубої тенденційності, про 
подолання естетичної глухоти. І несправедливими були звину
вачення в «декадентстві», хворобливому індивідуалізмі, втечі у 
світ ілюзій, які переслідували М. Вороного від самого початку. 
Насправді ж він, приділяючи велику увагу естетичному онов
ленню поезії та її тематичному «розкріпаченню», аж ніяк не був 
позбавлений громадянськості й навіть публіцистичного темпе
раменту. Загалом його творчість, що тривала понад три деся
тиліття (до арешту в 1934 p.), різноманітна, змістом і стилісти
кою неоднорідна, вона збагатила українську літературу і свого 
часу дала неабиякий імпульс новаторській енергії молоді, — хоча 
ця молодь дуже швидко переросла помірковані «дерзання» 
М. Вороного і почасти зробила його мішенню своїх (футуристи 
і конструктивісти) поглумок як немовбито символ рутинно
го традиціоналізму та провінційності, що претендує на «євро- 
пеїзм».

V кпртину становлення українського символізму (його ранніх ста
дій) вписувалася поезія М. Філянського (збірки «Лірика», 1906; 
«Calendarium», 1911), який, принципово ухиляючись від декла
рування громадянських почуттів та взагалі усталених душевних

1 НІНІ. - 1901,- Кн. 9 .-  С. 14.



265

станів, шукав семантичних «знаків» для вираження невловних 
індивідуальних переживань. Як зауважив ще 1924 р. О. Дорош- 
кевич, лірика М. Філянського «ховається в недосяжній глибині 
інтимних переживаннів». І ще: «...Філянський, надзвичайно 
тонкий лірик, використав поетичний символ на службу місти
цизму й пантеїзму» '. Хоча про містицизм можна тут говорити 
швидше в значенні непідвладності буття раціоналістичним по
будовам.

1903-го розпочався творчий шлях О. Олеся, з чиїм іменем пов’язана 
ціла доба української поезії. Завдяки творам першого періоду 
поет увійшов в українську літературу як витончений лірик, поет 
любові й «пораненого серця». Академік С. Єфремов писав, що 
в цій своїй улюбленій сфері інтимної лірики Олесь «дає зразки 
справжньої високої поезії» — то лагідної, почасти — гайнів- 
ської, то впалої в розпач, як у Леопарді, то олімпійськи-велич- 
ної, як у Ґете 2. Революція 1905—1907 pp. стала зламним етапом 
у творчому розвитку О. Олеся: громадянські й патріотичні мо
тиви опановують його поезію. Однак він не став тенденційним 
чи декларативним — і процеси історичні, суспільно-політичні, 
народний рух він сприймав не як «утилітарист», а як «естет»: 
«Яка краса — відродження країни!» Власне, категорія «краси» — 
одна з головних у творчості Олеся (як, до слова, і М. Вороного) — 
набуває в нього соціального та етичного наповнення, співвід
носиться з народними ідеалами правди й справедливості, із за
конним правом народу на самостійне буття. Ось чому співець 
«краси» стає і співцем національного визволення. В Українській 
Народній Республіці він бачить здійснення споконвічних надій 
свого народу — і своїх власних — на вільне життя у власній дер
жаві. Цій своїй мрії він залишається вірним і в еміграції в Празі, 
хоча часом вона вже уявляється йому ілюзорною і вбирається у 
барви трагічної безнадії.

О. Олесь реформував українську поезію, він не тільки розвинув її 
неоромантичні й символістичні тенденції та знайшов «спорід
нення» модерністичному художньому мисленню — в народно
поетичному, не лише збагатив мелос українського вірша та його 
тропіку, — він, головне, вдихнув в українську поезію дух неви
черпної індивідуалізації внутрішнього життя, вніс до неї що- 
найтонший ліричний психологізм і спонтанну задушевність, 
і за допомогою цієї граничної інтимізації (що емоціоналізувала 
і його національно-політичний ідеал) парадоксальним чином

‘ Життя й Революція, — 1925.— Кн. 10.— С. 73.
2 Єфремов С. Муза гніву та зневір’я,— К., 1910 [Відбиток з «Ради»].— С. 15.
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причастився до загальнолюдської духовної проблематики, спря
мував українську поезію в річище сучасної йому європейської 
або, принаймні, дав новий стимул рухові в цьому напрямі. 
І хоча молодші його сподвижники, сприйнявши цей стимул, 
пішли далі (найталановитіші з них), часом його і заперечуючи, 
естетично долаючи (втім, чимало було й наслідувальників-про- 
фанаторів), — все ж «олесівський» посил, імпульс був одним із 
найпомітніших і найплідніших в українській поезії першої 
чверті XX ст. Об’єктивне ж художнє значення його творчості, 
певна річ, виходить далеко за ці часові межі й зберігатиметься 
тривалий час.

І Це однією значною постаттю раннього українського символізму 
(чи «протосимволізму») був Г. Чупринка. У передреволюційні 
та перші революційні роки він здобув велику популярність, 
його вважали одним із найяскравіших поетів національного 
відродження. Вірш Чупринки вражав версифікаційною винахід
ливістю, дивовижною мінливістю ритміки, багатством звуково
го інструментування й водночас спонтанною емоційністю, його 
формальні досягнення недовго зберігали значення новаторських 
відкриттів, і вже наступне покоління поетів не завжди збері
гало шанобливе ставлення до нього. З-поміж ранніх символіс
тів Г. Чупринка, мабуть, найбільш політично ангажований поет, 
співець «народу Храму» та «великих мук борців народних» 
(він — учасник революції 1905 p., причетний і до подій грома
дянської війни в Україні).

Нже мовилося про характерну для нашої поезії обставину: швидку 
зміну поетичних репутацій. Це — частина ширшої картини ак
тивності поезії, динаміки суспільно-політичних настроїв і есте
тичних шукань, та й читацьких запитів. Згодом, під дією потуж
ного каталізатора — революції — модернізм і символізм як його 
відгалуження якісно змінювалися, а молодше покоління сим
волістів та поетів, які зазнали його впливу, засвоїли окремі еле
менти його поетики (а таких була більшість), швидко еволюціо
нували в бік «лівого» й експериментального мистецтва (загалом 
кажучи — червоно-революційного авангардизму).

А от у Західній Україні умов для такого розвитку не було, заплід
нення «планетарними» революційними ідеями не відбулося. 
Натомість тут діяли інші імпульси, зумовлені близькістю до єв
ропейських мистецьких центрів, традиційною орієнтацією на 
європейське культурне життя і безпосереднім зв’язком з ним, 
що почасти компенсувало провінційність суспільно-політично
го життя в Галичині. Власне, під впливом краківської «Молодої 
Польщі», яка протиставилася соціально-побутовому реалізмові
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в його зрутинілих формах і демонстративно орієнтувалася на 
західноєвропейських модерністів (пор. також «Молоду Бельгію», 
раніше «Молоду Німеччину»), хоча фактично серед її джерел 
були і традиції національного романтизму початку XIX ст.,— 
і виникла на Галичині «Молода Муза».

У першому числі молодомузівського двотижневика «Світ» від 24 лю
того 1906 р. був уміщений своєрідний маніфест «Наше слово», 
де так визначалася місія нової групи: «У відрадних днях широ
кого суспільного та політичного життя приходимо до вас — 
і вказуємо в хвилях борби призабуту, може, а предсі все так 
тужно вижидану стежину: Добра і Краси. ...Від злиднів і турбот
них дисонансів най веде нас на соняшні левади, запашні ниви 
— в світ ясних, злотих зір!» '.

Однак насправді більшості молодомузівців так і не вдалося «звіль
нитися» від соціальних та національних тем, мотивів, болю, 
і вони так чи інакше озивалися в їхній творчості. Загалом ка
жучи, «Молода Муза» мала значні заслуги перед українською 
літературою: насамперед у розробленні «вічних» мотивів, спро
бі виходу на загальнолюдську духовну проблематику (здебіль
шого в здрібненому масштабі), увазі до отого світу «Добра і 

Краси», збагаченні формальних прийомів, шліфуванні евфоніки 
та ін. Але повністю розкрити свої творчі потенції «Молода 
Муза» не змогла. Через фінансові, матеріально-організаційні 
труднощі, за умов байдужості значної частини громадянства до 
національної культури вона проіснувала недовго. Власне, ви
давництво припинило своє існування вже в 1909 р. Звичайно, 
творчість молодомузівців на цьому не урвалася. Дехто з них ак
тивно працював у літературі й далі, творчо зростав, здобув авто
ритет і визнання поважної величини в національній культурі. 
Насамперед це стосується Б. Лепкого, П. Карманського, М. Яц- 
кова, В. Пачовського.

Симпатиками «Молодої Музи» в Наддніпрянській Україні були лі
тератори, що гуртувалися навколо київської «Української хати» 
(1909—1914), яку редагували П. Богацький і М. Шаповал і на 
сторінках якої критики М. Сріблянський (псевдонім Микити 
Шаповала), М. Євшан, О. Грицай боронили й пропагували те, 
що їм здавалося модерністськими тенденціями української літе
ратури — в них вони вбачали її майбутнє. «Чиста краса» у хатян 
трохи несподіваним чином поєднувалася з національною ідеєю. 
Поезію в журналі було репрезентовано творами О. Олеся, 
Г. Чупринки, М. Вороного, Г. Журби, а також М. Рильського,
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П. Тичини, М. Семенка та інших тогочасних початківців. (З прозаї
ків і драматургів у ній друкувалися О. Кобилянська, В. Винни
ченко, С. Черкасенко та ін.)

Стильовою течією, яка переважала в тодішній поезії, а почасти 
виявилася і в прозі, був символізм. Критика 20-х років визнава
ла за ним панівне місце в поезії передреволюційних і револю
ційних літ, а відомий російський дослідник JI. Тимофеев писав 
навіть, що «...символізм постає на Україні раніше, ніж у Росії, 
в особі, наприклад, «“батька українського модернізму” М. Воро
ного та Ольги Кобилянської...» На його думку, українська по
езія «випередила» російську, що пояснюється її, української 
літератури, молодістю та відсутністю великої літературної тра
диції. Думка, звісно, небезсумнівна, але й не випадкова.

Символісти вбачали своє естетичне завдання у подоланні натура
лізму й побутовізму, у заглибленні в таємні першооснови буття, 
недоступні логіці, — звідси потяг до асоціативних значень сло
ва-образу, постійно повторюваних символів і містифікації зміс
ту. Якщо до цього додати те, що сприймалося тоді як певна 
ущербність світогляду, брак глибоко усвідомленої суспільної 
позиції, відірваність від пекучих потреб народного життя (хоч 
це далеко не завжди було так), то, здавалося б, символізм як
найменше міг дати тій новій літературі, яка прагнула виразити 
революційний дух доби. Однак насправді він дуже широко від
гукнувся в ній. І творчість перших революційних прозаїків, 
яких вважали у 20-ті роки зачинателями української пролетар
ської літератури, Андрія Заливчого та Гната Михайличенка, — 
символістична своєю поетикою, а елементи символізму є й у 
раннього М. Хвильового, і в раннього А. Головка, і в багатьох 
інших (у широких межах неоромантичного та революційно-ро
мантичного настрою). І майже всі талановиті поети тієї доби — 
Д. Загул, В. Бобинський, В. Чумак, В. Блакитний, М. Рильський, 
П. Тичина, В. Сосюра, М. Терещенко, Я. Савченко, В. Ярошенко 
та ін. — так чи інакше зазнали впливу символізму, більше або 
менше причетні до нього, принаймні у своїй ранній творчості. 
«З українського символізму почали свою літературну працю і 
Павло Тичина, і навіть офіційний ієресіярх нашого лівого фрон
ту Михайль Семенко» 2. Символізм чимало дав українській 
літературі, збагативши насамперед зображальний арсенал і сти
лістику поезії. Та річ, певно, не тільки в цьому. Є підстави говорити

1 Тимофеев Л. Современная украинская литература //Новый мир.— 1929. — № 3. — 
С. 171-172.

Нояснго М. Післяжовтнева українська література / /  Червоний шлях.— 1927. — 
№ П. - С. 160.
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про деяку відмінність українського символізму від європейсь
кого й російського. Він у цілому поступався їм філософською 
концептуальністю та естетичною визначеністю; водночас у ньо
му менше езотеризму, окультності й містицизму, більше від
гуків на життя; він небайдужий до ідеї національного визволен
ня, що набирала часом форми «національного містицизму», або 
«містики національної ідеї» ', за кваліфікацією соціологізуючої 
критики 20-х років (свого роду компенсація за послабленість 
філософського містицизму). Не можна не помітити зв’язку ук
раїнського символізму з неоромантизмом (яскраво виражені 
елементи якого були вже у Лесі Українки) та з новими (зокрема 
імпресіоністськими) пошуками в прозі (М. Коцюбинський, 
О. Кобилянська, В. Стефаник, М. Яцків).

Певно, і в самій неозначеності, безмежності, трансцендентності сим
волістського настрою та образності, зокрема, вбачалося щось 
здатне відтворити «космічний» розмах революції, її «фатальне» 
і часом навіть для її ентузіастів незбагненне обличчя.

Та невдовзі стало очевидним, що для осмислення суспільно-істо
ричних зрушень, які принесла доба революції, потрібна цілісна 
світоглядна концепція (на її роль претендував тоді і в цій ролі 
насаджувався тільки марксизм-ленінізм), а для естетичної ін
терпретації цієї доби — інша психо-емоційна та образно-лек
сична структура, ніж та, з якої виростав символізм. На зміну 
споглядальності, індивідуалізмові, містиці, витонченій химерій- 
ності як панівне світопочування і панівний тонус приходили 
цілеспрямований (або інспірований) соціальний активізм, ко
лективістичний ентузіазм, динаміка масових почувань і мова 
мітингуючої вулиці. Таким тоді уявлялося нове, революційне 
мистецтво. Його головні постулати першими проголосили ті, 
хто й раніше відчував його необхідність, ішов від символізму до 
революційної романтики — В. Чумак, В. Блакитний, Г. Михай
личенко — і в своїх маніфестах, і в своїй творчості.

Засвоївши елементи поетичної культури символізму, акмеїзму та 
інших модерністських течій, В. Чумак поєднав їх з традиціями 
Шевченка, Франка, Лесі Українки і поставив на службу поезії 
соціально-революційній. Разом з Г. Михайличенком, В. Блакит
ним, М. Семенком, В. Коряком він організовує перше українсь
ке радянське художнє видання — журнал «Мистецтво» (об’єд
нало навколо себе кверофутуристів (М. Семенко, О. Слісаренко), 
неосимволістів (Я. Савченко, Д. Загул, В. Ярошенко, М. Тере-
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щемко) і Павла Тичину *; бере участь в альманасі «Червоний 
німок» (Одеса), готує збірник революційної поезії, до якого 
увійшли твори В. Блакитного, К. Поліщука, М. Семенка, П. Ти
чини і самого В. Чумака.

Пою власний поетичний збірник з’явився уже після загибелі авто
ра. Ця невеличка книжечка під назвою «Заспів» справила гли
боке враження, особливо на літературну молодь. Вона була і 
залишається однією з дорогоцінних перлин української рево
люційної поезії. 1 хоча сам В. Чумак розвивав пролеткультівсь- 
ку теорію поезії як оформлення «колективних» соціальних емо
цій (у статтях «Євангеля Новітнього Заповіту» і «Революція як 
джерело»), однак, усупереч власній теорії, зате у згоді з приро
дою мистецтва й природою власного таланту, він зміг ті «колек
тивні» соціальні емоції повсталого люду відтворити через гли
боко суб’єктивні емоції романтичного піднесення і жертов
ності, через свою неповторну особистість, у якій поєдналися 
бентежність і ніжність, рішучість і мрійливість.

І Цс одна невеличка поетична книжка, яка вийшла на початку 
1921 p., відіграла тоді величезну роль. Це — «Удари молота і 
серця» В. Еллана-Блакитного. Як і В. Чумак, він починав — ще 
в семінарії — з лірики, позначеної впливами символізму. Однак 
темперамент борця, мотиви революційного поривання й со
ціальної життєдіяльності дедалі гостріше прохоплюються в його 
поезії, починаючи вже з періоду першої світової війни. Змі
нюється стилістика і вся поетика його віршів. Поступово зни
кає умовна символіка книжного походження. Він засвоює тон
ку техніку безпосереднього відтворення мінливих вражень та 
їхньої взаємодії в душі; ритмомелодику, яка завдяки паузам, 
перебивкам, зламам темпу немовби прямо відбиває психічний 
процес; оперує ефектами зіткнення барв, звуків... Усе це дало 
підставу критиці 20-х років кваліфікувати зрілого Еллана як ім
пресіоніста. Справді, прийоми імпресіонізму та імажинізму (може, 
й експресіонізму) знайшли своє місце в поетичному стилі 
Еллана; однак панує в цьому своєрідному стилі цілеспрямоване 
вольове начало, тематична зосередженість, динаміка прямої 
мови, рвучкий і вибуховий ритм, що немовби уловлював нові 
соціальні ритми життя й боротьби робітничих мас, епіграма
тична економність вираження, точна й кована образність; це 
був стиль, який органічно відбивав дух українського інтелігента- 
революціонера, суворого романтика дії, самодисциплінованого

1 'І и и 1\оленго М. Післяжовтнева українська література // Червоний шлях. — 
1‘Ш . - № II. -  С. 158.
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організатора революційної енергії мас і її конденсатора, глаша
тая. І якщо сьогодні це сприймається інакше, то зміст історич
ного явища від того не змінюється, — хіба якщо модернізувати 
історію на потребу минущого дня.

І В. Чумак, і В. Еллан-Блакитний як поети дуже швидко й «форсо
вано» пройшли шлях від символізму до революційного роман
тизму пролетарського штибу. Тут далися взнаки їхні політичні 
переконання і практична діяльність, що вплинули на весь ду
ховний і емоційний склад. У багатьох інших поетів еволюція 
відбувалася важче й складніше, не завжди органічно, а часом 
під сильним ідеологічним тиском, — але все-таки відбувалася. 
Тому зрозуміло, що за умов загострення політичної боротьби в 
перші роки радянської влади та громадянської війни символізм 
як поетична течія переживає гостру кризу, яку поглиблювала й 
ідеологічна дискредитація з боку офіціозу, й цензурні утиски. 
Самоліквідуються символістська група «Біла Студія» і її наступ
ниця — «Музагет» (1919), припиняється випуск однойменного 
журналу, в якому співпрацювали Д. Загул, П. Тичина, В. Яро
шенко, М. Терещенко, П. Филипович, М. Жук, К. Поліщук, 
О. Слісаренко, В. Кобилянський та інші. І коли ще 1919 р. в 
одному з символістських маніфестів декларовано незалежність 
індивідуму від колективу, то вже 1920 р. багато символістів бе
руть участь в альманасі «Гроно», який проголосив постулат гар
монійного поєднання індивідуму і колективу. (Далі відбулося 
цілковите підпорядкування індивідуму, особистості — «волі ко
лективу», яку, своєю чергою, було зведено до волі партійних 
можновладців.) Згодом, аналізуючи еволюцію українських сим
волістів, Я. Савченко, сам активний символіст, а потім футу

рист, напише в статті про Д. Загула: «Письменники-символіс- 
ти, а серед них Дмитро Загул, — всі прийшли в Жовтневу добу, 
щоб своєю новою, визволеною від символістських форм, твор
чістю, своєю культурно-громадською роботою стати щиро на 
слугування великим соціальним завданням пролетарської епо
хи, на слугування пожовтневому письменству. І ніхто не сміє 
запідозрювати цих письменників в ідеологічно-громадянській 
нещирості...»1. І все-таки не можна скидати з рахунку того, що 
світоглядна й естетична еволюція символістів (як і представни
ків низки інших мистецьких груп) відбувалася не як вільний 
творчий вибір, а під потужним ідеологічним пресингом та дер
жавно організованою дією «об’єктивних обставин», «логіки іс-

1 Савченко Я. Дмитро Загул / /  Життя й Революція,— 1926. — №  11.
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горії» тощо, — отже, самозахисні запевнення в щирості не зйі-.
миють питання про вимушеність.

11 остичму спадщину багатьох символістів досі ще не зібрано (В. Яро
шенко, Я. Савченко, М. Жук, К. Поліщук, О. Слісаренко) або 
подано недостатньо (Д. Загул, В. Кобилянський та ін.). Творчі 
декларації символістів (як і інших груп), критико-теоретичні 
виступи, розкидані по малодоступних або втрачених виданнях, 
мало вивчено. Характерно, що символістська школа дала ряд 
кваліфікованих критиків — як Ю. Меженко або, почасти, ті ж 
Я. Савченко та Д. Загул. Цьому сприяла їхня добра літературна 
освіченість, зумовлена властивим символізмові інтересом до 
( вропейських літератур. Як поети і Д. Загул, і Я. Савченко за
знавали чималих труднощів в ідеологічній та естетичній «пере
будові». Першому доводилося приглушувати певний філософ
ський ірраціоналізм та потяг до «незбагненної краси» в ім’я 
програмового оптимізму, другому нелегко давалося пристосу
вання символістської поетики, від якої він так і не зміг визво
литися,— до соціально активної, а то й агресивної самонастрое - 
ності, в яку він себе заганяв. Можливо, це і стало причиною 
його цілковитого переходу від поезії до критики. До речі, кри- 
гики-символісти, зокрема той же Д. Загул, а особливо Я. Сав
ченко, були вельми ортодоксальними і досить дивним чином 
надто заповзятливо нападалися на неокласиків та ваплітян, по 
суті близьких їм у протистоянні провінціалізмові, в освоєнні 
європейської поетичної культури.

Місце символізму в історії української літератури, зокрема поезії, 
трансформація його принципів та прийомів і «співучасть» їх у 
формуванні інших творчих напрямів та естетичних платформ — 
усе це не можна ще вважати достатньо вивченим і об’єктивно 
оціненим. Те саме можна сказати і про український футуризм. 
(Хоча на цю тему вже є Грунтовні праці — зокрема, зарубіжних 
україністів М. Неврлі, О. Ільницького.) Цікаво, що найдош- 
кульніших ударів символізмові у період його розкладу завдав не 
хто інший, як М. Семенко, який очолив невелику, але дуже 
діяльну групу панфутуристів і перетягнув на свій бік не одного 
і колишніх символістів. Свій кверофутуристичний гурток М. Се
менко вперше організував у Києві 1913 р. та особливо активізу
вався він, починаючи з 1918 p., а 1919 р. він створює групу 
лівого мистецтва «Фламінго», бере участь у виданні найреспек- 
іабельнішого на той час журналу «Мистецтво». «Коли в 19 р. 
був утворений журнал “Мистецтво”, перший український ра
дянський мистецький журнал, Семенко грав ролю командар
ма поезії... — свідчив згодом В. Коряк.— Наступ Семенка на
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символістів був побідний, і вони перейшли в стан футуристів» 
Свій панфутуризм М. Семенко проголошував «ленінізмом у 
мистецтві», закликав до «комуністичної деструкції» всіх мину
лих мистецьких форм і запевняв, що комунізм замість «мистец
тва як емоціонального культу» поставить «конструктивні і ма
тематичні» «методи організації», зрештою просто «наукову 
організацію праці й побуту», що і є «програмою-максимум 
мистецтва». В «Аспанфуті» (Асоціації панфутуристів), а потім 
«Комункульті» (Асоціації комуністичної культури) брали участь 
поети Я. Савченко, О. Слісаренко, Г. Шкурупій, В. Ярошенко, 
М. Терещенко та ін.

Треба зважити на те, що творча практика багатьох панфутуристів і 
комункультівців, як і членів інших літературних угруповань, 
особливо «лівих», фактично не завжди узгоджувалася з їхніми 
деклараціями. Уже в ті роки уважні критики вказували і на па
радоксальність, очевидну суперечливість навіть програмових 
положень «Аспанфуту» й «Комункульту», які пропонували по
долання або знищення мистецтва... засобами самого мистецтва. 
Зокрема, Ю. Меженко писав: «Цілком природним і зрозумілим 
при такому підході (відсутності традицій і потреби в них) буде 
поява Київських ліквідаторів мистецтва (у примітці конкрети
зовано: «Семенко, Мик. Терещенко, Слісаренко, Шкурупій та 
інші юнаки», — І. Дз.), котрі правицею своєю ліквідують, а ліви
цею пишуть вірші, хоч і незграбні, хоч часто і невдалі, але пов
ні екстазу життя і творчої емоції» 2. О. Дорошкевич же, рецен
зуючи комункультівський збірник «Гольфштром», де виступали 
М. Семенко, О. Слісаренко, В. Ярошенко, Г. Шкурупій, Н. Щер
бина, Г. Петников, М. Бажан, Г. Коляда та ін., зазначив: «...Саме 
ті кращі речі, що їх дали за цей час М. Терещенко, В. Яро
шенко, Ол. Слісаренко, нічого спільного з панфутуристською 
теорією не мають» 3.

Однак і цілком заперечувати зв’язок між теорією і практикою «лі
вих» немає підстав, як і ігнорувати вплив цих теорій та декла
рацій на загальний перебіг літературного процесу. Тим-то дово
диться жалкувати про те, що естетична самосвідомість цього та 
інших літературних напрямів, виражена в деклараціях і плат
формах, теоретичних розробках, критичних публікаціях тощо, 
перестала існувати для наступних літературних і читацьких по
колінь — досі не видано жодного репрезентативного збірника

1 Коряк В. Сьогочасна українська література //  Молодняк. — 1927. — № 3. — С. 88.
2 Меженко Ю. На шляхах до нової теорії 11 Червоний шлях. — 1923. — № 2. —

С. 199.
3 Життя й Революція. — 1925. — № 6—7. — С. 127.
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відповідних матеріалів. А тим часом ціла низка талановитих по
етів 20-х років (Д. Загул, М. Семенко, В. Поліщук, М. Доленго, 
Я. Савченко та й В. Блакитний, а раніше В. Чумак) були вод
ночас і дуже активними теоретиками, критиками чи естетични
ми «маніфестантами» — характерна риса доби!

Не дуже пощастило футуристам і з перевиданням їхніх поетичних 
текстів. Власне, перевидано лиш М. Семенка (Поезії. — К., 
1985). Але й у це видання не увійшло багато найвинахідливіших, 
гострих, експериментальних, епатуючих його творів. Певна річ, 
саме М. Семенко — найяскравіший, найдіяльніший і найневго- 
монніший з футуристів; саме завдяки його енергії та організа
ційним та ідеологічним хитромудрощам ця течія під різними 
назвами та в різних формах змогла проіснувати аж до 1930 р. 
(останній семенківський журнал — «Нову Генерацію» — було 
ліквідовано 1930 р.) — за умов жорстокої внутрішньолітератур- 
ної і політичної боротьби. (Можливо, на цьому етапі футурис
там ще сприяло те, що вони виступали як войовничі проповід
ники соціалістичного мистецтва і люто нападали на неокласи
ків і ваплітян, проти яких і був спрямований головний удар 
офіціозу.)

Однак не слід ігнорувати й інших футуристів або тих, хто віддав 
більшу або меншу данину футуризмові. Помітною постаттю в 
20-ті pp. був яскравий і зухвалий Гео Шкурулій, який проголо
сив себе «королем футуропрерій», такий собі умисний задери
ка, в поезії якого за підкресленим епатажем і хвацькістю дедалі 
виразніше проступав романтичний ліризм і невипадкове для 
тієї доби поєднання іронії з призвуками тамованого трагізму. 
Свій слід залишив Гео Шкурупій і в українській прозі — зусил
лями модернізувати її, культивувати динаміку сюжету.

З футуристами активно співпрацював Кость Буревій, який під 
псевдонімом Едвард Стріха публікував у «Новій Генерації» са
тиричні та пародійні вірші, а також віршовані політичні декла
рації та полеміки з літературними супротивниками:

Ми йдемо по ваших спинах

І налигачами 

Тягнем вас вперед:

«Наша бере! Наша бере!!!»

Неокласик Безштанькович — 

учорашній, сьогоднішній, 

завтрашній — 

в полум’ї нових пожеж 

вмре ‘.

QOnOBIQI ' Д  I

1 Нова Генерація.— 1929. — №  7.
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Треба сказати, що під кінець 20-х pp. футуристи та їхній орган 
«Нова Генерація» у гарячкових зусиллях забезпечити собі літе
ратурне існування в атмосфері нагнітання політичних пристрас
тей і «класової» ненависті вдаються до неприродно (навіть для 
них) форсованої політичної тріскотні й натужної бомбастики, 
якою не гребували й такі порівняно вправні автори, як Віктор 
Вер, Євген Яворовський, Г. Коляда (і навіть той же Едвард 
Стріха). Ось один із її зразків:

...міліони пожеж 

шляхи устелять Леніну!

Рачки поповзе на ешафот 

англійський лорд, 

японський (! — І. Дз.) лорд, 

американський лорд.

Нехай риють могилу 

самі собі.

Буржуйському рилові 

смерть у боротьбі! 1

Отже, знамените Тичинине «всіх панів до д’ної ями» і «будем, бу
дем бить» — не оригінальне.

І все-таки необ’єктивним було б сьогодні наполягати на традицій
ній переважно негативній оцінці українського футуризму та на 
уявленні про його суто руйнівну функцію.

Якщо відхилитися від галасливих лозунгів і словесного епатажу фу
туристів, якщо не зводити все до їхніх глумливих наскоків на 
традиційні форми мистецтва та брутальних прийомів полеміки 
з опонентами (в цьому не самі вони були мастаками!), то треба 
визнати, що вони не лише завдавали прикрощів українській 
літературі, а й були колотливими стимуляторами її розвитку, 
пошуку нових форм, європеїзації (хоча, на відміну від неокла
сиків, вони орієнтувалися не на багатовікову класичну євро
пейську культуру, а на революційну «ліву» Європу, — і в цьому 
одна з причин запеклої й невиправданої боротьби з неокласи
ками). Не можна також забувати, що футуристи були якщо не 
найактивнішими співучасниками, то, принаймні, невід’ємною 
частиною того більш масштабного явища в поезії, прозі, живо
пису, театрі, кіно 20-х pp., яке дістало назву «українського аван
гарду» і набуло європейського визнання (до речі, в періодичних 
виданнях футуристів багато уваги приділялося всім мистецтвам; 
у них співпрацювали видатні художники-авангардисти, від

1Коляда Г. Смерть капіталістичній шпані, що провокує війну! // Нова Генера
ція,- 1928. - № 11. - С. 293.
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К. Малевича до А. Петрицького, кінорежисер Фавст Лопатин- 
ський та інші митці).

До українського авангарду як загальномистецького руху належала 
й літературна організація «Авангард» (1928—1929), що складала
ся із послідовників В. Поліщука — не менш діяльного, ніж 
М. Семенко, і не менш плідного щодо теорій, маніфестів, ідей 
групування й перегруповування сил тощо. Свій напрям В. По
ліщук називав «конструктивним динамізмом, або спіралізмом» 
(маючи на увазі розвиток мистецтва нібито по спіралі, тобто 
механічно накладаючи на мистецтво відому соціоісторіософ- 
ську тезу) і, подібно до футуристів, проголошував «лінію бо
ротьби проти відсталості... всілякої неокласики, академізму, 
декадентщини, українізованої пільняківщини (тут мався на увазі 
пасамперед М. Хвильовий, якого В. Поліщук постійно і зло
стиво атакував. — І. Дз.), імпресіонізму...». У виданнях «Аван
гарду», зокрема, в однойменному журналі, брали участь І. Сель- 
вінський, К. Зелінський, Й. Бехер (солідарність із російськими 
конструктивістами була принциповою), адже авангардівці обі
цяли не більше й не менше, як «зібрати навколо себе кращі 
сили українського і європейського пролетарського мистецтва»! 
З українських письменників до «Авангарду» також належали 
або з ним співпрацювали Л. Чернов, Р. Троянкер, М. Майський, 
О. Сорока та багато інших. Але з власне авангардівців найобда- 
рованішим і найпродуктивнішим був В. Поліщук, який друку
вався і під власним іменем, і під псевдонімами — і як поет, і як 
романіст, і як «теоретик», публіцист, есеїст. Його різноманітна, 
якісно нерівноцінна, однак все-таки часто яскрава творчість 
тривалий час не була доступна новим поколінням читачів, але 
й збірка вибраного, що вийшла 1988 p., містить лише частину 
його поетичної спадщини (книжка мала мізерний наклад і од
разу ж стала бібліографічною рідкістю), так що ситуація відсут
ності В. Поліщука в літературному житті мало змінилася.

Деякого впливу футуризму і почасти конструктивізму зазнав один 
і найталановитіших представників молодшого покоління ук
раїнських поетів 20-х років — О. Близько (починав він у 
«Молодняку», який очолював П. Усенко). А втім, у нього мож
на знайти відгомони і П. Тичини, і В. Еллана-Блакитного, і 
В. Маяковського, і «гайнівські» інтонації, і поєднання бадьоро- 
«земного» комсомольського ентузіазму з пролеткультівсько- 
ліфівським космізмом, широкомовним оспівуванням «плане- 
тоер», але за всього цього він дивовижно органічний і само
бутній поет, оскільки всі ці впливи, відлуння, ремінісценції 
«розплавлялися», перетоплювалися у вогненному потоці його
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емоційності й спонтанної образності, в пластичності його уяви 
й думки, а його духовний діапазон охоплював широку «площу 
розкиду» - від зосередженості на конкретному й локальному, 
від потягу до тепла рідного вогнища — до потужного романтич
ного поривання в універсум. Наприкінці 20-х та на початку 
30-х pp. у міру лютішання ідеологічного режиму в літературі 
О. Близько, як і багато інших поетів, переживає творчу кризу, 
яку намагається приховати за реанімацією «ростинських» тра
дицій В. Маяковського та різного роду поетичних «ударних 
вахт» на уславлених будовах соціалізму або, навпаки, на місцях 
«ганебних проривів» у соцбудівництві... У такі дні народилося 
трагічне зізнання:

...І я тоді ставав на перехресті —

Безсилий рвати злі кодоли пут —

В літературі, в інституті, в тресті 

Тікав з кута я в ще глухіший кут.

Мого термометра чимраз дрібніла скаля,

Мене з’їдав мовчання чортів гріх;

Вперед мене рогатки не пускали,

Назад мені вже не було доріг...

Ще одним дуже своєрідним поетом (також і прозаїком, і теорети
ком, і перекладачем) був Майк Йогансен. Це він разом з 
М. Хвильовим та В. Сосюрою 1921 р. опублікував «Наш універ
сал» — звернення до «робітництва і пролетарських митців ук
раїнських», яким відкривався збірник «Жовтень» (Харків, 1921), 
одне із перших радянських українських видань. Автори «Нашого 
універсалу», відмежовуючись від «існуючих шкіл і напрямів лі
тературних», декларували нові шляхи й проголошували «еру 
творчості пролетарської поезії справжнього майбуття». Певно, 
за зразки пролетарської поезії укладачі «Жовтня» вважали вірші 
В. Сосюри «Роздули ми горно...», «1917 рік» та М. Йогансена 
«Жовтень» і «Комуна»:

Ти думаєш — що то Комуна:

Був ринок, а буде казарма?

Ні, друже: Комуна — це місто, як море, як гори,

Таке біле і таке широке.

Боїшся, що буде в Комуні сумно,

В суботу не буде церковного дзвону?

Ні, брате. Під дзвонів червоні пеани додому

З роботи підуть комунари.

У світлі пізнішого досвіду — і життєвого, і поетичного — це вигля
дає трагічно-наївним. Однак тоді це було не лише протестом
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проти «казарменого» образу комунізму, а й спробою естетизації 
нових соціальних емоцій, розширення ідейних і духовних обріїв 
поезії, підключення її до революційної енергії трудових мас - 
так, принаймні, це уявляли самі учасники грандіозного істо
ричного експерименту.

V іруновій боротьбі 20-х років М. Йогансен зберігав певну неза
лежність, хоч і був близький до М. Хвильового, співпрацював у 
виданнях «ВАПЛІТЕ» і «Літературний ярмарок».

Поезія М. Йогансена відбивала драматизм світопочування укра
їнського інтелігента, який не відгороджувався від тривог, болів 
і надій свого часу і свого народу. Серед літературної громадсь
кості і в літературній критиці він мав репутацію поета з грун
товною філологічною підготовкою й теоретичною базою, уваж
ного до форми, музикально чутливого, «ювеліра словосполучень», 
«копача словесних надр». Свій тонкий «імпресіоністський» ін
струментарій, своє артистично-романтичне світопочування він 
дедалі більше намагався підпорядкувати суспільнозначущій 
концепції, освоєнню нових пластів соціального досвіду, прокла- 
мованого як історична творчість трудових мас. Спонукуваний 
тодішньою офіціозною критикою до тенденційності і «реаліз
му» у партійно-сфальшованому розумінні цього терміна, він, 
звертаючись до тем індустріалізації, соціалістичного будівниц
тва, вводить елементи описовості й прозаїзації, безпосередньої 
предметності, втрачаючи на витонченості; «випрямляє» складні 
музикальні мережива свого вірша, але намагається компенсува
ти втрати здобутками у сфері мовної палітри, спектра життєвих 
реакцій, напруженості соціальних емоцій. Він хотів, щоб це 
була творча еволюція, а не регрес. Однак це в ті роки вже не 
дуже вдавалося...

(к ібно стояла в українській літературі 20-х і початку 30-х pp. група 
письменників -неокласиків. Ця назва закріпилася в терміноло
гічному інструментарії критиків та істориків української літера
тури , хоч і неоднаково акцентувалася й тлумачилася в різні часи 
та різними людьми. Чи привід для такої назви дала широка гу
манітарна освіченість, насамперед М. Зерова та М. Рильського; 
чи антологічні інтереси М. Зерова; чи розуміння термінодавця- 
ми орієнтації цієї творчої групи на високу естетичну міру віч
них зразків; чи, навпаки, нерозуміння — зведення цієї орієнта
ції до протиставлення завданням та інтересам доби? У всякому 
разі, термін цей не був самоназвою, як, приміром, терміни: гар- 
тованці, плужани, ваплітяни, футуристи та багато інших, що 
відбивали розмаїття творчих орієнтацій початкової пори ста
новлення української радянської літератури. Самі учасники
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угруповання не дуже радо сприйняли це означення як неадек
ватне, але мусили з ним змиритися. Як свідчив О. Дорошкевич, 
«термін неокласики... викликав деякий протест з боку учасни
ків цієї групи» '. Уже згодом про це виразніше й категоричніше 
написав М. Рильський: «Треба прямо сказати, що досить неви
разний термін “неокласики” прикладено було випадково і дуже 
умовно до невеличкої групи поетів і літературознавців, які гур
тувалися спершу навколо журналу “Книгар” (1918—1920), а піз
ніше — навколо видавництва “Слово”» 2. Неокласики — чи не 
єдині в тогочасному літературному процесі, хто обійшовся без 
маніфестів, універсалів і програм; не створили вони і своєї ор
ганізації; певно, їх об’єднували не честолюбна енергія єдності, 
не войовничий догматизм і не обов’язкові формальні принци
пи, а якийсь глибший і тонший культурний настрій, хай і со
ціально та історично зумовлений, але не жорстко конкретизо
ваний у суспільних проявах. І персональний склад групи визна
чався не організаційним членством, а естетичними симпатіями 
й культурними тяжіннями, тому й не був аж надто чітко окресле
ний. Інколи під неокласиками розуміли тільки трьох: М. Зерова, 
М. Рильського та П. Филиповича. Інколи ж, навпаки, відноси
ли до них ширше коло літераторів, що відчували потребу «вели
кого стилю» (формула ця побутувала серед неокласиків), орієн
тувалися на неминущі традиції, високий мистецький рівень та 
зосереджену професійну роботу; або й просто тих, хто визнавав 
авторитет неокласиків, щось у них переймав чи не приставав до 
більш войовничих громад. Отже, у різних джерелах близькими 
до неокласиків називано і публіциста, прозаїка й критика М. Мо- 
гилянського, і літературознавця та прозаїка В. Петрова (В. Домо- 
нтовича) і поета Т. Осьмачку, а то й Є. Плужника, М. Йогансе
на, В. Підмогильного, навіть львів’янина М. Рудницького, поета, 
прозаїка і блискучого есеїста й критика. Тобто хоч сфера аутен
тичного «неокласицизму» досить вузька (і вичерпується славет
ним «гроном п’ятірним» — М. Зеров, М. Рильський, П. Фили- 
пович, М. Драй-Хмара, О. Бурґгардт),— він так чи інакше ре
зонував із набагато ширшим колом культурних явищ і тенденцій. 
Це засвідчує й літературна та ідеологічна боротьба навколо них.

В атмосфері тієї доби ставлення до неокласиків гостро політизува- 
лося. Особливо непримиренною до них була та критика, яка 
вважала себе ортодоксально марксистською й претендувала на 
роль офіціозної. Наприклад, В. Коряк оголошував неокласику

‘ Дорошкевич О. Літературний рух на Україні в 1924 році / /  Життя й Револю
ція. -  1925. - № 1-2,- С. 74.

2 Рильський М. Зібр. творів: У 20 т. — К., 1986. — Т. 13. — С. 475.
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«літературою епігонів», створюваною для безжурного мережйн- 
ня речей, якомога дальших від революційної дійсності; «мерт
вою стилізацією без віри й надії, з мертвою любов’ю до неживої 
блакитної порожнечі» Однак тут ще не було звинувачень у 
прямій політичній ворожості до радянської влади, які посипали
ся невдовзі й були підготовкою до широких репресій. Ще мож
на було боронитися, полемізувати. І М. Зеров, скажімо, блис
куче спростовував некоректні закиди Д. Загула, Я. Савченка,
О. Дорошкевича та багатьох інших. І змушував рахуватися зі 
своїми контраргументами. Наприклад, В. Блакитний відгукнув
ся статтею на «широкий лист» М. Зерова до вістянського додат
ка «Література. Наука. Мистецтво» (1924, 7 вересня), в якому 
той, відповідаючи на «лайливі рецензії в “Більшовику” (Дем- 
чука й Я. Савченка. — І. Дз.) дає — і цілком справедливо — нещад
ної трьопки своїм рецензентам за: 1) безграмотність, 2) неуваж
ність і примітивізування думок супротивника й 3) за брехню 
з підливою лайки» 2. І хоча В. Блакитний кваліфікує книжку 
М. Зерова «Нове українське письменство» та його курс лекцій 
про нову українську літературу (саме про це йшлося) як «не- 
марксівський виклад історії літератури», він водночас закликає 
об’єктивно проаналізувати «ідейну еволюцію епігонів україн
ської буржуазної демократичної інтелігенції», «відокремити еле
менти справжньої зміни поглядів від зміни фразеології на “за- 
щитну марксівську”»,— а не підмінювати цей аналіз вульгариза
торськими проробками: «...крайня пора настала повести боротьбу 
і з літературним хуліганством, махновщиною, що тільки дискре
дитує те, в ім’я чого безграмотний і, що найгірше, нездатний до 
думання “критик” б’є собі лоба на сторінках нашої преси» 3.

Годі ще можливим було «примирливе» ставлення до неокласиків; 
звичні закиди у відірваності від радянської дійсності та асо- 
ціальності почасти врівноважувалися визнанням їхніх мистець
ких здобутків та спробами об’єктивної оцінки їхнього місця в 
літературі й повчальності їхньої професійної культури — таке 
знаходимо, скажімо, в О. Дорошкевича (який загалом спершу 
відчутно симпатизував неокласикам, однак потім мусив паніч
но відмежовуватися від них): «Та група поетів, яку інколи звуть 
пеокласикою (хоча цим терміном і не можна охопити усіх ха
рактерних рис цієї групи), безперечно дуже багато дала ук
раїнській поезії»; і хоч, мовляв, у поетів-неокласиків культ сло
весної форми на ділі здебільшого йде всупереч з суспільними

Коряк В. Організація жовтневої літератури. — Харків, 1925. — С. 116, 139. 
Киакитний (Еллан) В. Твори: Повн. зібр. — Харків, 1929. — С. 352.
Гам само. — С. 351, 352.
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запитами дня, все ж таки «не можна не погодитись, що ця гру

па поетів внесла багато естетично цінного в українську молоду 
поезію, особливо в галузі поетичного стилю» *. Або: «Вони ви

датні митці, відомі поети, люде з цілком визначеним поетич
ним і громадянським світоглядом. Вони люде статики, спокою, 

поетично-філософської споглядальності й віддалення від ско- 
роминущої поетичної хвилі» 2. Це була слушна, хоч і далеко не 
повна характеристика.

Простір для розмаїття оцінок загрозливо звузився після того, як 
виступи М. Хвильового поклали початок відомій літературній 

дискусії 1925—1928 pp., що переросла в політичну. В її перебігу 
виявилися моменти порозуміння й симпатизування між «бур
жуазною» неокласикою і «пролетарським» ВАПЛІТЕ, а М. Хви
льовий в особі М. Зерова знайшов собі начебто несподіваного, 
а по суті закономірного й інтелектуально потужного спільника 
в боротьбі проти просвітянства, кон’юнктурщини, «червоної» 
халтури, за високу культуру письменства. На жаль, це зле при
служилося і М. Хвильовому, і М. Зерову — противники ви
користали їхнє зближення для компрометації обох: мовляв, 
зійшлися на ґрунті ворожості до політики партії. До того ж за 
бурхливою самодіяльністю добровільних політичних ярлику- 
вальників дедалі виразніше вимальовувалася й недвозначна 
політична підтримка високих офіційних достойників, які нерід
ко й самі забирали голос публічно. Наприклад, коли О. Досвіт
ній виступив у часописі ВАПЛІТЕ зі статтею «До розвитку пись

менницьких сил», в якій говорив, що неокласики «є частиною 
творців у галузі нової літератури, критики, матеріалістичного 
розуміння історії культури»; що «справа лише в тім, що вони 

ще не цілком пройнялися розумінням тої взаємної боротьби 
класів, що точиться в теперішнім суспільстві»3, П. Любченко із 
повчальницьким сарказмом пояснив: «Неокласики пройнялися 
розумінням взаємин боротьби класів, але, пройнявшися, вони 
рішуче стали на бік буржуазії» 4. Мине ще кілька років — і «по
леміку» завершать чекісти...

' Дорошкевич О. Підручник історії української літератури, — Харків; К., 1924. —

„ с - 32L
1 Його ж . Літературний рух на Україні в 1924 році / /  Життя й Революція,— 

1925. - № 3. - С. 67.
Досвітній О. До розвитку письменницьких сил //  ВАПЛІТЕ. — 1926. — Зошит 

перший. — С. 15.

4 Любченко П. Старі й нові помилки 11 Життя й Революція. — 1926. — № 12. — 
С. 97.
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Однак спробуймо бодай у найзагальніших рисах схарактеризувати 
справжній ідейно-художній сенс неокласики та її реальне місце 
в історії української літератури. На яскравому, а подекуди й 
барвистому тлі літературного життя перших пореволюційних 
літ позиція неокласиків (як і інших «попутників») постава
ла скромною й оборонною. Вони нікому нічого не накидали, 
а тільки прагнули зберегти право на власний моральний і есте
тичний кодекс, виходячи зі свого уявлення про загальнолюд
ські мистецькі цінності, про деяку незалежність вічного мистец
тва від скороминущих виявів поверхні життя, про класичну 
норму в найзагальнішому (а не тільки суто античному чи суто 
«парнаському») розумінні: строга досконалість форми, пошук 
гармонії духу, повага до «вічних» начал людської душі і від
повідний абсолют художньої правди.

іа такою позицією неокласиків проглядали не тільки їхні індивіду
альні уподобання та смаки, а й ширші об’єктивні обставини. 
Це, по-перше, наявність у творчих сферах українського суспіль
ства певної «маси» старого культурного самоусвідомлення, яке 
не вважало себе вичерпаним і шукало пристосування до зміне
ної дійсності та певного самоутвердження. По-друге, за умов 
торжества революційного нігілізму та пролеткультівщини де
далі глибшою ставала об’єктивна потреба в реабілітації й ос
воєнні культурної спадщини, усвідомленні й розвитку загаль
нолюдських та національних мистецьких традицій. По-третє, 
внаслідок колоніального становища України структура націо
нальної культури була збідненою й спотвореною. Кадрів націо
нальної інтелігенції було мало, «запас» традицій — недостатній. 
Через несприятливі історичні обставини, через прямі заборони 
та постійні уривання лінії розвитку українське письменство не 
зазнало усіх етапів стильових пошуків та природної еволюції, 
зміни художніх методів, що й європейські й російська літерату
ри. Зокрема, мало були розвинені форми й стилі, пов’язані з 
культивуванням античності, з «антологічними» й «класицис
тичними» (в широкому значенні — як тяжіння до унормованос- 
ті й цілісності, дисципліни духу) традиціями. Українська літе
ратура недостатньо зверталася до багатств світової культури, 
зокрема до її професійно рафінованих зразків. Усе це давало 
неокласикам історичний «шанс» та відчуття своєї невичерпа
ності. Головне ж — вони пропонували свій варіант поєднання 
імпульсів світової культури з національною традицією і стихією, 
і національними можливостями. Отже, фальшивою була часто 
иживана раніше формула про неокласиків як представників і 
носіїв старої культурної традиції. «Старою» вона була переважно
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для «революційних» ліваків та ще за ознакою дореволюційного 
походження. Фактично ж, стосовно реального стану українсь
кої літератури, неокласики заходжувалися коло тієї роботи, яку 
в ній ще ніхто не проробив, але яка була необхідною; отже, 
з цього погляду вони були швидше новаторами, ніж консервато
рами. І можна погодитися з думкою відомого україніста з Че- 
хо-Словаччини Мікулаша Неврлі про те, що «свободою духа й 
прагненням до світовості київських неокласиків можемо вважа
ти “модерними” поетами, без огляду на їх замилування до кла
сичних форм». Як почасти і з тим, що «все найкраще, що було 
створене в дальших роках в українській поезії, розвивалось під 
прямим або посереднім впливом київських неокласиків» '.

За певної спільності естетичних симпатій і уявлень про завдання 
поезії, шляхи розвитку української літератури, неокласики як 
творчі індивідуальності були дуже різними. Найбільший пое
тичний талант мав серед них М. Рильський — чи, може, він 
більше за інших міг своє обдаровання реалізувати. В його твор
чості українська традиційна поетика досягла найвищого роз
витку, поєднуючи простоту і глибину. У духовності М. Рильсько
го сковородинське «сладок мир» відтінене тривожним, перей
нятим відповідальністю почуттям любові до вітчизни-України, 
а повнота сприймання буття дістає умиротворено-гармонійне 
вираження.

Поезія М. Зерова надзвичайно насичена культурологічно й історіо- 
софськи, суворо дисциплінована думкою, майстерною сонет
ною формою; його емоції «окультурені», сконтрольовані тон
ким розумом і вишуканим смаком. П. Филипович ліричніший 
і розкутіший, відкритіший для різноманітних стильових «спо
кус», від народнопоетичних до модерністських, безпосередні
ший у вираженні громадянських проблем; в його творчості від
чувається романтично забарвлене вольове начало, а в метафо- 
риці — сліди впливу символізму. У М. Драй-Хмари ще більше 
помітний і вплив символізму, і «невпорядкована» чуттєва стихія, 
вторгнення емоційно «випадкового»; у нього більше таємни
чості — якогось позараціонального залишку, якогось прихова
ного життя душі, невловного й нез’ясовного. Можна констату
вати, що в поезії М. Драй-Хмари були елементи близькості до 
сюрреалізму, «позараціоналістичної» поетичної мови, мови 
уяви, підсвідомості та інтуїції, які нині утверджуються в твор
чості деяких молодих поетів.

1 Неврлі М. Художні напрямки й літературні угруповання в ранній українській 
пореволюційній літературі [Відбиток з ж. «Дукля»].— Пряшів, 1968.— № З, 
6,- С. 7.
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Ще один із «п’ятірного грона» — О. Бурґгардт — учений, естетик, 
пост, перекладач. Німець за національністю, він 1931 p., ряту
ючись від репресій, емігрував до Німеччини. Вже там написав 
свої найвизначніші твори — поеми «Прокляті роки» та «Попіл 
імперій», історіософський пафос яких спрямований проти дес
потизму, політичного, національного й морального пригнічен
ня людини і людства.

V чомусь співмірний із неокласиками духовною культурою Є. Плуж- 
м и к. У 20-ті роки, коли до кожного письменника підшукувано 
неодмінно «соціологічний еквівалент»: «поет селянства», «поет 
робітничого класу», Є. Плужника не без підстав вважали «пое
том інтелігенції». Певна річ, на роль виразника колективних, 
групових почувань він не претендував, був у цьому сенсі безна
дійним «індивідуалістом». Однак він справді один з найінтелі- 
гентніших поетів в історії української літератури не тільки за
вдяки своїй внутрішній культурі, а й обсягу й характеру реф- 
лсксій. Є. Плужник — поет світового болю і болю українського, 
який умів філософствувати вищою мірою поетично й особистіс- 
по; елегійний і іронічний не тільки щодо самого себе, а й щодо 
своєї доби; внутрішньо надзвичайно делікатний, далекий від 
риторики, не згідний на жоден фальш, навіть найобов’язко- 
ніший.

111с один талановитий поет, якому вдалося зберігати духовну неза
лежність і непіддатливість, — В. Свідзинський. В українській 
поезії він стоїть трохи осібно. Його пов’язували з неокласика
ми, однак це слушно тільки почасти. Вплив античної духов
ності (як наслідок перекладацької роботи) та культура вірша, 
дисципліна вислову, певний раціоналістичний контроль над 
чуттєвою сферою — це, мабуть, і все, що в нього з неокласика
ми спільного (тут їхній вплив безперечний). Проте В. Свідзин
ський далеко не такий книжник, раціоналіст та «ідеократ», як, 
скажімо, М. Зеров. З неокласиків найближчий до нього М. Риль
ський — спочутливістю до предметного багатства буття, врівно- 
ііаженого конкретикою, естетизацією буденності й пафосом 
уречевлення. Але й від нього, не кажучи вже про інших неокла
сиків, Свідзинський відрізнявся більшою органічністю народ
нопоетичного світогляду і більшою безпосередністю інтуїції та 
підсвідомості, більшою розвільненістю вірша й слова, своєрід
ністю спектра настроїв та думок (тут не говоримо про літератур
ну масштабність обох постатей). Щось є у нього трохи спорід
неного з раннім П. Тичиною — в характері імагінації, в музиці 
думки, в персоніфікаціях природи. Деякі мотиви його співставні 
і Плужниковими; інколи ці поети близькі в способах збагачення
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й «прозаїзації» ритміки, у виході за канонічні розміри, у «пере
биванні» їх тощо. Поза тим сліди його поетичної школи не так 
у сучасній літературі, як у народній поезії; книжні ж впливи 
були переважно наслідком багаторічної й подвижницької пере
кладацької діяльності.

Яскравою зіркою на поетичному небосхилі 20-х pp. спалахнув 
В. Мисик. Юнак з Дніпропетровщини, за плечима якого була 
лише сільська семирічка (згодом він закінчив технікум сходо
знавства), завдяки жадобі знань, працьовитості й рідкісному при
родному обдарованню прилучився до висот духовної культури, 
виявив щонайтоншу майстерність перекладача світової класич
ної літератури та оригінального поета, який немовби взяв від 
неокласиків ясність думки і лаконізм енергійного вислову, а від 
«романтиків вітаїзму» — потугу емоційної стихії, космізм почу
вань, буйність уяви, героїчність самоствердження — і все це змон
тував у неповторну єдність, гармонізовану душевною доброзич
ливістю до світу, м’якістю й цнотливістю погляду на життя. Однак 
дивному й рідкісному талантові В. Мисика не судилося сповна 
розкритися. У грудні 1934 р. його заарештували і разом з 28-ма 
іншими письменниками та діячами української культури засудили 
до розстрілу. Потім смертну кару замінили десятьма роками ка
торги. Після війни В. Мисик повертається до творчості, але вже 
не завжди сягає колишнього рівня художності й оригінальності; 
натомість і далі збагачує українську поезію шедеврами переклада
цького мистецтва (Берне, Кітс, Рудакі, Хайям та ін.).

Серед заарештованих у грудні 1934 р. був і Д. Фальківський — його 
тоді ж таки і стратили, як і О. Близька, К. Буревія, Г. Косинку. 
Д. Фальківський — романтик революції, який часто поринає у 
спогади про своє чекістське минуле, але з роками в них дедалі 
більше гіркого розчарування, внутрішнього драматизму й по
чуття провини. Гостро відгукнулося в його поезії і неприйняття 
НЕПу (що характерне для всіх українських поетів — революцій
них романтиків — від В. Блакитного до В. Сосюри) як повер
нення старих соціальних бід:

...Тільки іноді знов у Чека 
Послужить заманеться мені:

Не тому, що там добре служить 
(Я люблю заколисаний степ),
А тому, що радий від душі 

Розстрілять ненажерливий неп.

А втім, у ліриці Д. Фальківського знайдемо і чимало віршів зі 
спокійнішим настроєм, перейнятих любов’ю до українського 
села і природи Полісся...



И к відомо, жертвами сталінського терору ставали не тільки «небіга- 
тиадійні» (через соціальне походження, незалежність думки 
;іГю творчу оригінальність), а й цілком безкомпромісні револю
ціонери, і зразкові догматики, і підкреслено ортодоксальні функ
ціонери. З цього погляду показовою є доля І. Кулика. Біографія 
його насичена подіями: юнаком 1914 р. виїхав до США, мріючи 
одержати там мистецьку освіту; у 1917 р. повернувся на батьків
щину, взяв активну участь у революційних подіях та грома
дянській війні; в 1919—1920 рр. — на підпільній роботі в Західній 
Україні, за завданням партії; в 1924—1927 pp.— як дипломат пе
ребуває у Канаді. Поетична його творчість розпочалася ще до 
революції, але розквітла в 20-ті pp. Вона була пройнята револю
ційним пафосом, часом надто прямолінійного характеру. Він то 
наслідував В. Маяковського, то використовував — і небезуспіш
но — фольклорні прийоми та «народний примітив» для агітпро
пі вського віршування. Багатий життєвий і політичний досвід 
іумовив звернення І. Кулика до теми міжнародної солідарності 
трудящих. Наприкінці 20-х pp., під впливом ознайомлення з 
модерністською поезією Заходу, він намагається оновити, уск
ладнити свою художню мову, і тут йому не завжди щастило 
умикнути штучності.

Іанишила свій слід в українській літературі активна праця І. Кулика 
в галузі перекладу (переважно американських авторів). Як один 
і керівників офіціозного ВУСППу, а потім СРПУ, І. Кулик 
войовничо переслідував усіх, хто здавався недостатньо ортодок
сальним; був якщо не натхненником, то ретельним виконавцем 
багатьох ідеологічних кампаній у літературі та «проробок». Однак 
це не врятувало його від трагічного вироку в 1937-му...

І Іс оминула лиха доля і Я. Савченка, який у другій половині 20-х pp. 
стає одним із провідних вусппівських критиків, запекло атакує 
неокласиків і ваплітян (хоча і в цей час були у нього естетично 
чуйні оцінки, приміром М. Бажана), усіляко демонструє свою 
ортодоксальність і в поезії, галасливо «викриваючи» буржуазну 
Сиропу і накликаючи на неї пролетарський «страшний суд». 
А починав він перед революцією та після неї як типовий сим
воліст (зокрема, редагував виданий 1918 р. в Києві «Літературно- 
критичний альманах» символістів), видав дві збірки — «Поезії» 
(Житомир, 1918) та «Земля» (Житомир, 1921), позначені міс
тичними й фаталістичними мотивами, в яких відбилося і суб’єк
тивне переживання трагізму війни та революції.

Чи/мо свого батька М. Вороного, якого через деякий час після повер
нення до радянської України вислали у північні табори, роз
ділив його син Марко, який друкувався то під власним іменем,
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то під псевдонімом Антіох. Його багатонадійний талант не 
встиг розквітнути. Поезія Марка Вороного позначена експре
сією і багатою уявою, трагізмом світопочування, що виявляєть
ся то в апокаліптичних візіях, то в непозбутньо-предметних 
спогадах лихоліття революції та громадянської війни:

В заснуле місто, де імла і ранок,

Де кожен од дощів присів фасад,

Ввійшла в церкви, у двері і на ґанок 

Епоха віри, смерті, мрій і зрад.

Гляділи лиця з жахом з-за фіранок,

Як йшли кочевники під гук гармат,

Як дерев’яний запалав півстанок 

Й  прикладом вікна вибивав солдат.

Мав М. Вороний і потяг до біблійних та екзотичних мотивів.
А втім, екзотика вабила багатьох українських поетів 20-х, перегуку

ючись із «морською» романтикою (що має глибоку традицію в 
українській поезії, насамперед у народній пісні та думі) та на
бираючи часом форми мандрівничого й світоблукальницького 
пригодництва (за яким стояла ностальгія за повноцінним націо
нальним буттям, туга національного самоутвердження): «Матро
си», «Рейс», «Рейд» О. Близька, «Конкістадори» В. Мисика, «Присвя
та» Ю. Яновського, «Пісня зарізаного капітана» Г. Шкурупія, 
«Це було на острові Цейлоні» В. Сосюри, «Шляхи під сонцем», 
поема «Сонце й серце» та інші твори JI. Чернова-Малошийченка 
(з його жагою всюдиприсутності та світового престижу модер
ної України).

Одним із варіантів цієї теми було звернення до образів революцій
ної Європи, характерне для більшості поетів 20-х pp. і досить 
швидко збаналізоване; а також до образів літератури Сходу та 
Китаю (живіше й ліричніше завдяки екзотичному переживан
ню),— тут відзначилися В. Сосюра, М. Терещенко. Екзотика й 
революційна романтика поєдналися також у темі радянської 
Середньої Азії, якій віддали щедру данину багато поетів, а най
більше Л. Первомайський.

Не у лірично- чи риторично-екзотичному аспектах, а в історіо
софському поставала далека азіатська країна з поеми «Монголія» 
(1927) І. Багряного. Поетові, членові літературного об’єднання 
МАРС, було лише 25 років, коли його заарештували (1932). 
Однак він устиг уже проявити свій небуденний талант. Про це 
свідчить названа поема, в якій контраст величного минулого й 
жалюгідного сьогодення містив для українського читача про
зорі алюзії; і збірка віршів «До меж заказаних» (1927); і поема 
«Аве Марія» (1929) з її уславленням бунтарства і запереченням
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духовного рабства; й історичний роман у віршах «Скелька»
(1929), в якому йшлося про експансію російської православної 
церкви, її колонізаторсько-експлуататорську й русифікаторську 
роль в Україні. Відбувши заслання, І. Багряний під час війни 
дістався до Львова (брав участь у створенні Української Головної 
Визвольної Ради), а потім опинився у Німеччині. В еміграції 
написав головні свої прозові та публіцистичні твори.

Схожим чином складалася доля і в Т. Осьмачки та В. Барки. 
Останній, зокрема, у радянський час опублікував дві поетичні 
збірки «Шляхи» (1930) та «Цехи» (1932), однак саме в еміграції 
став одним із найвизначніших українських письменників та 
мислителів XX ст.

Особливим і досить широким «сектором» української поезії був 
плужанський. Плужани, приносячи в поезію розмаїті й часто 
безпосередні, живі враження сільського життя, здебільшого 
підпорядковували їх — згідно з ідеологією своєї організації — 
апології класової боротьби, викриттю куркульства, оспівуванню 
соціалістичної перебудови села та радості колективної праці. 
Однак талановиті з-поміж них і в цьому організовано-патетич- 
пому хорі змогли здобутися на власний голос. Особливо це сто
сується Степана Вена (Бендюженка), якого помітив і підтримав 
ще 1923 p. М. Зеров. Він устиг видати лише одну збірку поезій 
(«Солодкий світ», 1929), проте засвідчив непересічний талант, 
пластичність поетичного мислення й психологічну чутливість, 
а образ хутірського буття розмикається в нього у відчуття вели
кого світу «за обріями наших орбіт». Степан Бен — один із ра
зючих прикладів того, як багато талантів народжувала українсь
ка сільська глибинка, тих яскравих особистостей, що самотуж
ки здобували шлях до ґрунтовної освіти й високої духовності. 
Він також став жертвою репресій.

І раї ічно закінчилося і життя А. Паніва, одного з керівників «Плугу», 
автора поетичних збірок «Вечірні тіні» (1927) та «Без меж» 
(1933), непересічного лірика села, хоч і надто захопленого офі
ційною риторикою. З-поміж інших плужан слід відзначити 
В. Алешка, автора збірок «Поезії, кн. І» (1920), «Громодар»
(1920), «Степи цвітуть» (1928), та М. Сайка, автора книжки 
«Жайворон в степу» (1930).

* їі<>< рідною «кузнею» комсомольської поезії був «Молодняк», 
її якому починали М. Шеремет, І. Гончаренко, М. Дубовик, 
О. Сорока, Я. Гримайло, Т. Масенко, І. Бойко, Ф. Малицький, 
( '. Фомін, П. Голота, М. Шпак та інші. З молодняківців най
більше художньо виявили себе П. Усенко та Л. Первомайський. 
Згодом комсомольська поезія з її, може, й щирою, але поверховою
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життєрадісністю й «бойовитістю» поступово виходить на пер
ший план.

Зовсім інакше розвивалася літературна ситуація в 20—30-ті роки в 
Західній Україні, хоча на неї відчутно впливали події та зміни в 
Україні Наддніпрянській. Мистецьке життя тут відзначалося 
плюралізмом завдяки певній політичній та інтелектуальній сво
боді. Але й на ньому лежала печать гострої класової, політичної 
та ідеологічної боротьби, значною мірою інспірованої, а ще 
більше спотвореної тим, що йшло з радянської України й 
що там відбувалося. Політика нищення українського народу, 
а потім і голодомор 1933 р. створили парадоксальну ситуацію, 
коли прорадянськи налаштовані літератори, намагаючись ви
правдати те, що діялося в СРСР (на який покладали свої со
ціальні, політичні й національні надії), змушені були ігнорувати 
очевидні факти або просто обдурювати себе й інших. А тих, хто 
говорив сумну правду, «прогресисти» й прорадянці називали, 
слідом за офіційною радянською пропагандою, підлими на
клепниками, платними підспівувачами імперіалізму. І вийшло 
ось що: писання «лівої» і «прогресистської» преси та літератури 
про Радянський Союз і радянську Україну 30-х років багато в 
чому сприймаються сьогодні як тяжкий фальш, що кидає прик
ру тінь на весь «прогресивний» літературний рух у Західній 
Україні тих років, — тим паче, що «прогресисти» були надто 
вже нетерпимі до інакодумців, не тільки до політичних опонен
тів з таборів ОУН чи УНДО, а й навіть до всіх, хто не погоджу
вався брати на віру їхній просталінський ентузіазм або просто 
тримався осторонь політичних пристрастей, як-от Богдан-Ігор 
Антонич. У подальшому майже всі письменники-комуністи, які 
емігрували з Галичини до радянської України, були розстріляні 
або загинули в концтаборах, а їхня творчість надовго потрапила 
під заборону. Нелегко довелося й тим, хто залишався в Західній 
Україні, — вони опинилися в політичній ізоляції та були дезорієн
товані, особливо після того, як Комінтерн під тиском Сталіна 
розпустив Компартію Польщі та КПЗУ.

Одним із найталановитіших західноукраїнських поетів був В. Бо- 
бинський. Європейськи освічений інтелектуал, що починав як 
символіст, а потім був орієнтований на західну ліво-модерніст
ську поезію, він намагався надати своїй неофітській комуніс
тичній переконаності якість універсального гуманістичного сві
тогляду; немалою мірою саме завдяки йому комуністичний лі
тературний рух і комуністична літературно-художня преса в 
Західній Україні 20-х відзначалися високим духовним тонусом 
(попри сектантську войовничість, — поки не почався розклад,
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пов’язаний з кризою Компартії Західної України за умов ста
лінської антиукраїнської політики. Але суть цієї політики не 
для всіх тоді була очевидною). В. Бобинський зберігав свою 
віру і 1930 р. приїхав на радянську Україну, сповнений рішу
чості віддати свої сили справі національно-культурного відрод
ження, творення української соціалістичної культури. Тут він 
ще встиг видати кілька книжок віршів, присвячених переважно 
осмисленню тієї гострої соціальної та національно-політичної 
боротьби, що точилася в Західній Україні. Й хоч В. Бобинський 
інтерпретував її в дусі ортодоксального марксистського «класо
вого» підходу, однак відкритість і глибина національно-патріо
тичного почування поета, як і незалежність його художнього 
мислення взагалі, його складне філософське сприйняття світу 
вже виразно контрастували з насаджуваною в літературі ідей
ною схоластикою та догматичною пронагандивністю. 1934 р. 
В. Бобинського репресовано, і він загинув у засланні.

Ще раніше, 1933 p., був репресований інший революційний поет 
з Галичини, В. Атаманюк, автор збірок поезій «Чари кохання»
(1921), «Хвилі життя» (1922), «Жовтень» (1924), «Галичина» 
(1925), «За Збручем грози» (1930), водночас прозаїк, критик, 
упорядник низки антологій, зокрема разом з Ф. Якубовським 
та Є. Плужником — тритомової антології української поезії 
(1930—1931), що її невдовзі було затавровано як ворожу «фа
шистську контрабанду» оскільки досить повно репрезентува
ла представників різних шкіл української поезії. Незабаром 
були репресовані й майже всі інші письменники — члени ор
ганізації «Західна Україна», зокрема поети М. Кічура, автор по
етичних збірок «Без керми» (1910), «Tempi passati» (1913), «На 
старті» (1928), «Відблиски криці» (1930) та ін.; М. Гаско, автор 
збірок віршів «Обабіч кордону» (1930), «Шлю вам свій привіт»
(1930), один із небагатьох, хто вижив і був реабілітований за 
життя; І. Крушельницький, мистець і автор поетичних збірок 
«Юний спокій» (1929), «Бурі й вікна» (1931), драматичних поем 
«Спір за мадонну Сільвію» (1931) і «На скелях» (1931); прозаїки
А. Крушельницький, В. Гжицький, драматург і прозаїк М. Ірчан 
та інші. Раніше дуже сильна, творчо та інтелектуально, група 
революційних письменників Галичини фактично перестала іс
нувати (хоча ще залишалися молодші — О. Гаврилюк, С. Тудор, 
Я. Кондра).

1 Іванова Т. Фашистська контрабанда за димовою заслоною «марксистської» 
критики // Життя й Революція. — 1932. — № 1. (Тут само Ф. Якубовсько- 
го звинувачено в тому, що недостатньо розкритикував М. Рильського — 
автора «фашистських віршів».)
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Антиподами прорадянської групи були літератори політичної емі
грації, насамперед поети «празької» т а  «варшавської» шкіл (усі 
вони були тісно пов’язані з літературним життям у Галичині, 
зокрема, більшість співпрацювала з донцовським «Вісником»).

Найбільша колонія українських інтелігентів-емігрантів, зокрема лі
тераторів, перебувала у Празі. Тут працював видатний українсь
кий поет О. Олесь. З молодшого покоління «пражан» слід від
значити насамперед Ю. Дарагана (1894-1926), автора єдиної 
збірки «Сагайдак» (1925). Як учень Г. Чупринки та О. Олеся, 
Ю. Дараган, одначе, виробив власний стиль історіософської лі
рики, позначений експресією, артистичним лаконізмом, при
родністю настрою, немовби перейнятого зі «Слова о полку Іго
ревім» та українських історичних пісень і дум.

Чималу й різноманітну спадщину залишив JI. Мосендз (1897—1948). 
Учений-хімік, був і вельми продуктивним літератором. Своєю 
орієнтацією на «культурну» поезію він близький до київської 
школи неокласиків, але часом йому бракувало пластичності й 
емоційності. Чи не успішніше виступав у прозі (історичний ро
ман «Останній пророк» та ін.). Крім того, багато зробив як пе
рекладач, літературний критик, публіцист.

О. Стефанович (1900—1970), як і багато інших поетів його поколін
ня, спершу перебував під впливом символізму, потім еволюціо
нував у напрямі неокласики. У зрілу пору самобутня його твор
чість, стилістично багатобарвна й емоційно поліфонічна, уві
брала рецидиви «поганського» світогляду і сплески містичних 
настроїв, і християнськи релігійний стан духу, і осяяне ним 
переживання історичної долі України, апокаліптичні мотиви і 
споглядання природи, що переходить у космічні рефлексії, 
і тонку інтимно-еротичну лірику. Йому ж належать і своєрідні 
культурологічні поеми про Г. Сковороду, М. Гоголя, Т. Шевченка.

Говорячи про «празьку групу», не можна обійти мовчанням диво
вижно талановиту жінку — О. Лятуринську (1902—1970), худож
ницю, скульпторку, поетесу, прозаїка, фольклористку, есеїстку, 
перекладача. В поезії вона — пластична й музикальна; її чутли
ва вдача схильна до стилізації (то в дусі суворої величавості 
староукраїнської літератури, то сердечності та імпульсивності 
народної поезії). Значне місце в її творчості посідають харак
терні для «празької школи» княжі мотиви, тобто поетична ін
терпретація Київської та особливо Галицької Русі як золотого 
віку української державності — і пізніших княжих традицій. 
Поетичне розкриття і уславлення громадянських і моральних 
гідностей княжого періоду — лицарства, честі, воїнської звитя
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ги, стійкості, готовності до подвигу й самопожертви — певна 
річ, ідеалізоване; ці мотиви вписувалися в трохи ілюзорне уяв

лення про національно-історичну перспективу.
І Ці- характерніше це для Олега Ольжича (1908—1944), сина О. Олеся. 

Нін навчався у Києві, Відні, Берліні, Празі. Став ученим-архео- 
логом, і перша його поетична збірка «Рінь» (1935) присвячена 

давнім цивілізаціям, однак це не споглядання їхньої «зовніш
ності», а вчування в їхню духовну сутність, інтелектуальне ос
мислення історії людської культури, становлення роду людсь
кого та людської особистості. У подальшому історіософський і 

етичний пафос поезії О. Ольжича наповнюється матеріалом ук
раїнської історії та національно-визвольної боротьби, актуалі
зується обставинами, пов’язаними з акціями польської держави 
і «пацифікації» українців через спротив, що дедалі зростав, ук

раїнського націоналістичного підпілля. Звідси в поезії О. Оль
жича мотиви протистояння окупантові та ворожим українській 
нації історичним силам взагалі, мотиви героїчного поривання 
до свободи, національного самоствердження народу в подвигах 

його мужніх синів, — мотиви, які звучать з великою емоцій
ною силою у віршах чітких, кутих, суворих. О. Ольжич загинув 
9 червня 1944 р. в концтаборі Заксенгаузен, куди гестапо кину
ло його як учасника націоналістичного підпілля.

Під рук гестапо загинула й Олена Теліга (1907—1942), ставши, як і 
О. Ольжич, легендою в колах української еміграції. Народилася 

вона в Санкт-Петербурзі, в роки революції опинилася в Києві — 
її батько став міністром Центральної Ради, 1923 р. емігрувала з 
матір’ю до Праги, 1929-го — переїхала з сім’єю до Варшави, 
а загинула в Києві, куди прибула, як і деякі інші літератори 
і еміграції та з Західної України, в надії відроджувати українське 

життя й культуру, що, звісно, не входило в плани фашистських 
окупантів... В поезії О. Теліга (всупереч тому, що можна було б 
припустити, зважаючи на її біографію) не була надто політизо- 
плпа. Хоча і їй були властиві більш або менш спільні для «празь
кої групи» мотиви національно-політичного романтизму, ут
вердження лицарства та піднесеного стану духу, часом деякої 
національної войовничості, — вони доповнювалися й коригува- 
/іися екзальтованістю «романтичної» жіночої натури, емоцій

ним і етичним протестом проти ординарного міщанського існу- 
в.иіня, почасти екзистенційними роздумами.

< грі-д літераторів «празької групи» були також поети М. Грива 
(1X93-1931), М. Чирський (1903—1942), поет і літературозна-
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вець, перекладач С. Масляк (1895—1960), який 1945 року повер
нувся в Україну.

У варшавській літературній групі вирізняються три найталановитіші 
поети: Н. Лівицька-Холодна, автор камерної, інтимної лірики, 
Є. Маланюк (1897—1968), який починав ще в Каліші та Подє- 
брадах, і Ю. Липа (1900—1944).

Є. Маланюк — один із найвизначніших українських поетів XX ст.
З трагічною силою висловив любов до «степової Еллади», біль 
вигнанства. Він — із тих поетів, творча енергія яких сконцен
трована в імперативній ідеї. Це — виковування героїчного на
ціонального духу в передчутті нових битв за історичне майбуття 
України з деяким домішком «донцовської» агресивності й не
терпимості, з образами «заліза» й «крові», з лексикою нена
висті, що часом створює враження «дзеркальної» антитетич- 
ності жорстокій «класовій» риториці П. Тичини чи М. Бажана 
30-х років. Водночас з великою силою звучать у Є. Маланюка 
загальнолюдські історіософські, філософські та екзистенціальні 
мотиви. Він — майстер строгої і врівноваженої форми, однак за 
цим свідомим самообмеженням (що почасти йде і від культури 
форми неокласичної школи) відчувається сильний темпера
мент; метафорика його водночас разюча й проста; думка в ньо
го стає емоцією і народжує образ. Маланюк активно виступав 
як глибокий, хоч нерідко і тенденційний витлумач літератури, 
особливо сучасної йому; він гостро і дошкульно полемізував зі 
своїми сучасниками — радянськими українськими письменни
ками, як і вони з ним.

Ю. Липа, син відомого одеського лікаря й літератора І. Липи, 
за освітою також медик, відзначався різнобічністю захоплень: 
у полі його зору були історія, археологія, етнографія й етно
логія, антропологія, психологія, філософія, соціологія, еко
номіка, політика. Йому належать низка книжок і багато ста
тей з різних питань, так чи інакше пов’язаних з українською 
тематикою. Писав він ще прозу, есе, критичні статті, займав
ся перекладами. Його творчість не позбавлена патріотичної 
дидактики, однак тексти настільки емоційні, стиль їх на
стільки індивідуальний, що, звичайно ж, це художня літера
тура, а не політична публіцистика. Не чужі йому були й ін
тимна лірика, і лірика релігійна. Бурхливе й невгомонне 
життя Ю. Липи урвалося восени 1944 р. в Яворові, де він 
служив лікарем у загонах УПА.

Трохи осібно в літературному житті Західної України та еміграції 
(обидві ці ланки були пов’язані, зокрема, і низкою спільних
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видань, не кажучи вже про циркуляцію ідей та особисті контакт) 
стояла творчість поета з Лемківщини Богдана-Ігоря Антонича 
(1909—1937). Проживши коротке життя, він залишив невитрав
ний слід в українській поезії. Бувши на рівні сучасних йому 
європейських естетичних уявлень і водночас дістаючи наснаж - 
ливі імпульси від української радянської літератури, що бурхли
во зростала (насамперед від поезії раннього П. Тичини), він 
створив власний самобутній і широкий художній світ. Його па
нівний пафос — благоговійне осягання вселенського буття, вклю- 
ченості в нього людської долі та людської індивідуальності. 
У ранній творчості Б.-І. Антонич ішов до цього через розкрит
тя — в невичерпній і спонтанній імажиністській образності — 
глибинних зв’язків людини й природи. Потім він еволюціо
нував до потужно одухотвореного урбанізму, а структура його 
поетичної мови збагачувалася стихійною асоціативністю й сюр
реалістичними виплесками підсвідомості. Складний світ інтелі
гентської самосвідомості в нього, з одного боку, «підключений» 
до якогось вселенського пантеїстичного дійства, метаморфоз 
самоодухотворливої матерії, а з іншого — має на собі печать 
конкретних національно-історичних трагедій і болів. Б,-І. Антонич 
об’єктивно став предтечею багатьох пошуків сучасної україн
ської поезії.

У 30-ті розквітла творчість С. Гординського (1906—1993), багато
гранно обдарованої людини: він — і маляр, і мистецтвознавець, 
і літературознавець, і перекладач, і літературно-мистецький кри
тик та рецензент, і поет. І в кожній галузі виявив надзвичайну 
продуктивність та професійну майстерність. Як поет він дуже 
різноликий та мінливий, хоча можна визначити й такі констан
ти його поетики, як близька до неокласичної строгість форми, 
пошук гармонії, карб ерудиції та книжності, елегантність і від- 
шліфованість вислову; однак водночас він сприйняв і імпульси 
неоромантизму, а вірші історіософські й на українську тема
тику часом сягають політичної патетики й «вулканної» емоцій
ності, закутої в тяжкі строфи.

І Це один визначний інтелектуал Західної України і багатогранний 
культурний діяч М. Рудницький, більше знаний як літератур
ний критик та есеїст, був також цікавим поетом, автором ін
тимної та еротичної лірики й імпресіоністично-психологічних 
віршів у прозі, з елементами орнаментальності.

V W-ті роки, особливо в другій половині, українське літературне й 
мистецьке життя остаточно втратило навіть ті ознаки відносної 
гдпості, які були йому притаманні в 20-ті роки, і розвивалося
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немовби в двох цілковито ізольованих одне від одного середо
вищах: у Західній Україні та в емігрантських осередках — і в 

Україні. Як і раніше, «кількісно» воно зосереджене переважно 
в радянській Україні, проте якість його катастрофічно впала. 
Втім, література, як уже мовилося, знаходить свої резерви для 
виживання. Після всіх погромів спостерігається наприкінці 
30-х деяке пожвавлення, прихід нових творчих сил. У поезії це, 

насамперед, такі молоді таланти, як К. Герасименко та А. Ма
лишко. Активно виступають поети JT. Первомайський, С. Го- 
лованівський, М. Упеник, І. Вирган, Т. Масенко, С. Воскрека- 
сенко та інші.

Нині змінюється картина цінностей і координат у нашій літературі, 
однак це не ставить під сумнів видатне місце в українській по
езії таких її визнаних класиків, як П. Тичина, М. Рильський, 

М. Бажан, В. Сосюра. Більше того, саме у відновлюваному аде
кватному історико-літературному контексті стає очевиднішою 
їхня роль і відбувається глибше осмислення їхньої творчості. 

Адже й вона зазнала і брутальних цензурних спотворень, і тен
денційних або спрощених витлумачень. Ці поети стали жертва
ми доби також і в тому сенсі, що під жорстоким ідеологічним 
тиском (та й перед прямими погрозами) їхня творча еволюція 

набувала багато в чому неприродного для них характеру. І, від
гукуючись на ультимативні вимоги, які їм висувалися начебто 
від імені епохи, вони часом то відмовлялися від себе, то просто 
втрачали в творчості більше, ніж здобували.

У «генеральному наступі» на всіх фронтах «будівництва соціаліз
му», в тому числі й на фронті ідеологічному, важливе місце 

відводилося викоріненню, по-перше, загальнолюдських мо
ральних цінностей; по-друге, цінностей національної культу
ри та духовності, національної самосвідомості взагалі, — ос
кільки й ті, й ті були перешкодою на шляху до дегуманізації 
й уніфікації, загального духовного рабства, що звалося ціл

ковитою ідейно-політичною єдністю суспільства. Наступ вів
ся під прапорами класової боротьби, класового світогляду, 
класової політики, класової моралі, класової культури тощо. 
Поняття класовості містифікувалося й знелюднювалося. Літе
ратуру змушували брати найактивнішу участь у перекрою
ванні людської свідомості нібито на класовий лад і в шельму

ванні загальнолюдських та національних цінностей, — і вона 
це робила. Найбільше запопадливості доводилося виявляти в 
цьому багатьом із тих, хто відчував за собою «вину». Вони
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воювали з власними гуманістичними ідеалами і з самими со
бою — нерідко у формі викриття нібито ненависного класо

вого ворога.
і трьох великих українських поетів радянської доби — П. Тичина, 

М. Рильський, М. Бажан — мабуть, найбільше був зламаний 
перший. Саме тому, що він був емоційно найвитонченішим і 
психологічно найтендітнішим, найбеззахиснішим у своїй ду
шевній делікатності: генієм був... М. Рильського почасти ряту
вала класична урівноваженість натури, самовладання, деяка 
«олімпійська» відстороненість від щоденності, і його переорієн
тація не супроводжувалася такими лютими самокартаннями, 
виведеними назовні, на адресу карикатурного ворога... М. Ба
жан — поет волі й раціо, поет щонайглибше керованої думки, 
і йому легше було засвоїти державний тон...

Певна річ, не йдеться про те, що з якогось моменту П. Тичина, 
М. Рильський, М. Бажан чи хтось інший перестали бути пое
тами, розгубили свій талант. Ні, звісно. Однак талант був за- 
тиснений, пригнічений і деформований внутрішньою бороть
бою. Хоча й вона могла стати й ставала своєрідним творчим 
імпульсом.

Відбувалася капітуляція творчої особистості перед тоталітарною 
державою та її всепотужною догмою. Хоча водночас ми повин
ні розуміти, що не завжди капітуляція була повною і що не за
вжди малися на увазі лише втрати. Інколи можна говорити не 
про власне капітуляцію, а швидше про адаптацію. А всяка адап
тація, навіть до деспотизму, може залишити трохи простору для 
збереження певного творчого елементу. У цьому ж випадку 
ідеологічна й духовна ситуація була складнішою — деспотизм 
наступав під прикриттям ідей вищої соціальної і національної 
справедливості, і література намагалася культивувати ці ідеї не
мовби трохи відособлено від озброєного ними деспотизму,
ч власного переконання...

Великими були здобутки української поезії в першій половині
XX ст., великими — і втрати. Сьогодні ми не все ще знаємо про 
неї. Але й те, що знаємо, — лише частина того, що могло б 
«відбутися», якби лінії її розвитку могли розкритися сповна, 
а не були обірвані силоміць — нерідко в самому початку...
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П роча  \  Ha початку XX ст. українська проза вже досяг
лі 1 ла високого розвитку, відзначалася тематич-

+ І ним багатством, жанровою повнотою й сто
рони НН cm.) у льовим розмаїттям. Вершинами її були кла

сичні твори М. Коцюбинського, В. Стефаника, 
О. Кобилянської, Марка Черемшини, Леся Мар- 

товича.
Доба революції та громадянської війни урвала про

цес нагромадження змістового й зображального потенціалу 
української прози. Драматичні події життя, його бурхлива ди
наміка, політичні збурення руйнували психологічні умови і не 
залишали часу для обсервації та виношування масштабних за
думів. Основною формою художнього реагування на запити й 
імпульси життя стає поезія, а в прозі — такі «мобільні» жанри, 
як нарис, етюд, оповідання.

На розвитку прози тогочасної України відбилася й та обставина, 
що ряд зрілих майстрів або опинилися в еміграції (як В. Вин
ниченко), або, залишившись на батьківщині (як С. Васильчен
ко, М.Чернявський, Дніпрова Чайка, Л. Яновська, А.Кримсь
кий), нелегко адаптувалися до нових суспільних обставин (трохи 
швидше ця адаптація відбувалася у молодших представників 
демократичної інтелігенції — П. Капельгородського, Н. Рома- 
нович-Ткаченко, К. Анищенка). Отож «ініціатива» перейшла 
до молодих і наймолодших, часто — початківців, здебільшого 
активних учасників революційних подій або захоплених ними. 
Відбувалася своєрідна зміна поколінь (за винятком Західної 
України, де ситуація була інакшою: домінувало в прозі старше 
покоління, а молоде поповнення прозаїків далеко не дорівню
вало йому творчим потенціалом).

В ефемерних літературних виданнях доби революції та громадян
ської війни з’являються ескізи й оповідання Андрія Заливчого, 
Гната Михайличенка, Василя Чумака, Василя Блакитного, 
Сергія Пилипенка, Андрія Паніва, Григорія Коцюби, Івана Дні
провського. Виходять перші книжечки оповідань: К. Анищен
ка «Оповідання» (1918), А. Заливчого «З літ дитинства» (1919), 
М. Івченка «Шуми весняні» (1919), О. Досвітнього «Розкаяння. 
Чия віра краща?» (1920), К. Котка «Петлюрія» (1921) та «Чуд- 
справмайстри» (1922); вийшли також «Твори. Т. 1» (1920)

* Розділ з «Історії української літератури XX ст.» (Книга перша). — К., 1994. 
Публікується зі скороченнями.
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В. Підмогильного; «Блакитний роман» (1921) та «Новели» (1922) 
Г. Михайличенка; «На золотих богів» (1922) Г. Косинки.

Серед цих перших публікацій були вже такі, що засвідчували без
сумнівний талант авторів і переконливо відтворювали небуден
ність доби з її гострими соціальними зіткненнями, «перетряс
кою» всього життя, надіями на нове, справедливе світовлашту- 
вання попри трагізм моменту.

Революційно налаштована частина письменників була сповнена 
ентузіастичного бажання творити нове мистецтво, небувале зміс
том і формою. Гнат Михайличенко у числі першому «Мистецтва» 
(1919) декларував: «Творячи нове мистецтво, пролетаріат му
сить дати йому не тільки новий напрямок змісту, а й поставити 
собі завдання нових форм його виявлення». Однак у його твор
чості (як і багатьох інших «деклараторів») нічого особливого 
«пролетарського» не було. Зокрема, голосний колись «Блакитний 
роман» відбивав психіку індивідуаліста-інтелігента, хоча і ре
волюційно екзальтованого, а з погляду стильового був досить 
важкуватою амальгамою алегоризму, символізму, імпресій.

І все-таки сама ця енергійна націленість на оновлення давала свої 
наслідки. Малі прозові форми демонстрували широкий спектр 
стильових манер, хоча у перші роки переважають експресив

ність (М. Хвильовий, І. Дніпровський, І. Сенченко), елементи 
імпресіонізму (Г. Косинка, почасти В. Підмогильний), орнамен- 
тальність в оформленні психологічної новели (М. Хвильовий,
А. Головко, Г. Косинка, П. Панч, О. Копиленко). З ’являються 
оповідання з філософським забарвленням (А. Любченко), поз
начені романтикою духовного аристократизму (Ю. Яновський); 
цікаві експерименти в прозі роблять футуристи. Популярними 
жанрами стають нарис (О. Мар’ямов, М. Йогансен), фейлетон 
(К. Котко, Остап Вишня, згодом Ю. Гедзь, Вухналь та ін.). Ряд 
авторів еволюціонує до традиційного реалізму (П. Панч, А. Го
ловко, К. Гордієнко). Автори ведуть пошуки грунтовних сю
жетів, оскільки лірична розкутість стає переситом і сприймаєть
ся як розхристаність і брак організації матеріалу. Відчувається 
погреба в ширших полотнах.

Визначну роль у становленні та розвитку української радянської 
прози відіграє повість. Для цього був добрий грунт: адже в ук
раїнській дожовтневій прозі повість — чи не провідний жанр, 
який досяг сюжетного розмаїття і тематичного багатства, по
давши зразки родинно-побутової повісті-хроніки, соціально- 
побутової, соціально-історичної, історично-пригодницької, пси
хологічної, фольклорно-поетичної повісті. Розквіт жанру часто
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припадає на періоди бурхливих змін у суспільному житті, ос
кільки повість чутлива до новацій життя, здатна безпосередньо 
(хоч і не так оперативно, як оповідання) відгукуватися на живі 
проблеми й народжувані процеси.

Невдовзі після завершення громадянської війни з’являються повісті 
П. Панча «Старі гнізда» (1923), Д. Бузька «Лісовий звір» (1923), 
О. Копиленка «Буйний хміль» (1924), що намагалися художньо 
осмислити гострі соціальні процеси тієї доби. Чутливо реагує 
повість і на створення нових форм співжиття й господарюван
ня — згадаймо хоча б «Пасинків степу» (1924) та «Зелених сер
цем» (1924) А. Головка. Саме повість стала своєрідним «поліго
ном» для випробування нових композиційних та стильових по
шуків української прози. О. Білецький серед численних художніх 
експериментів називає «ліричну повість-рапсодію з інтродук
ціями й фіналами, з переходом ритму на вірші, з піклуванням 
про звукову інструментовку, з музичністю композиції».

У 20-ті роки жанрова палітра української повісті збагатилася моти
вами політичного детективу й політичної сатири (Ю. Смолич), 
світового революційного пригодництва (О. Досвітній), історич
ного біографізму (С. Васильченко) та історичного детективу 
(В. Таль, М. Горбань), експериментальними формальними струк
турами (О. Слісаренко, М. Йогансен).

З кінця 20-х років провідне місце в українській прозі належить 
романові. «Американці» (1925) О. Досвітнього, «Останній Ейдже- 
вуд» (1926) Ю. Смолича, «За плугом» (1926) В. Чередниченко, 
«Бур’ян» (1927) А. Головка — перші твори цього жанру в літе
ратурі радянської доби. Вони спростували твердження Ф. Яку- 
бовського, що епопея, роман віджили свій вік. Прозірливішим 
виявився О. Білецький, який ще в огляді прози за 1925 р. дій
шов висновку: «Черговим завданням наших письменників буде 
спроба утворити новий революційний роман». Це природно: 
всяка національна література, набираючи сил і утверджуючись, 
розвиває романну епіку як таку, що відкриває найбільші мож
ливості для художнього синтезу доби. Однак потік романів, що 
наростав, свідчив і про певну гіпертрофію жанру, зумовлену, 
зокрема, гігантоманією 30-х (згадаймо хоча б раппівське гасло: 
«За Магнітобуди літератури!»). Більшість «масштабних» творів 
не витримали екзамену часом. Втім, не можна ігнорувати того, 
що саме в 20~30-ті роки цей епічний різновид збагатився внут- 
рішньожанровими модифікаціями, такими як: соціально-по
бутовий роман (А. Головко), проблемно-психологічний роман 
(В. Підмогильний, Я. Качура, О. Копиленко), роман історико- 
революційний з елементами пригодництва (О. Досвітній), істо-
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ричний (С. Божко), сатиричний (Є. Плужник, Леонід Скрипник, 
Ю. Смолич, Д. Бузько), науково-фантастичний (Ю. Смолич), 
пригодницький (О. Слісаренко, Гео Шкурупій, В. Ярошенко). 
З’являється низка романів, написаних на матеріалі революції та 
громадянської війни. У 30-ті роки чи не панівним жанром стає 
колгоспний та «виробничий» роман, про який йтиметься далі.

Розвиток української прози, як і всієї української літератури, був 
генерований не лише потребами доби, їх інтерпретацією у про
грамах літературних груп та в естетично-критичній думці, а й 
тією кінетичною енергією, яка була забезпечена творчими по
шуками попередників. Особлива роль випала на долю тих, хто 
ще в дореволюційні часи готував нову якість літератури, як-от 
М. Коцюбинський.

Меличезний вплив на розвиток української літератури, змінивши її 
стан, справила творчість В. Винниченка. Письменник карди
нально розширив її тематику, проблематику, матеріал, розімкнув 
її увесь соціальний простір передреволюційної доби, населив 
свої твори персонажами найрізноманітніших класових, куль
турних, професійних і психологічних «параметрів», дав мож
ливість зазвучати голосам найрізноманітніших тембрів; його 
сюжети, композиційні прийоми, стилістичні барви були яскра
вими й оновленими для української прози. Глибокий і саркас
тичний критик буржуазії, він з любов’ю і співчуттям, але без 
ідеалізації зображав представників трудових прошарків, поєд
нуючи відчутну дозу революційно-романтичного настрою зі 
скепсисом і гіркотою, особливо коли зачіпав проблематику на
ціонального визволення, яку також висвітлив у незвично широ
кому суспільному та житейському охопленні. Після поразки 
революції 1905—1907 pp. у творчості В. Винниченка посилю
ються індивідуалістичні мотиви, велике місце посідають модні 
тоді питання статевої моралі. Однак постійні закиди в тому, що 
письменник займався дискредитацією революціонерів, потре
бують уточнення. В. Винниченко сам був і залишався револю
ціонером, добре знав і це середовище, і царські тюрми, і методи 
боротьби царизму з політичними. Однак він правдиво говорив 
і про те, що серед в’язнів, представників різних політичних на
прямів і партій було чимало людей із понівеченою психікою, 
індивідуалістів, честолюбців, натур деспотичного складу (може, 
тому, що становище професійного революціонера взагалі не
природне). На ці явища він і реагував як чутливий художник. 
Сьогодні, з відстані часу і трагічного історичного досвіду, тут 
можна вбачати й певне застереження.
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Літературна доля В. Винниченка-емігранта не позначена тим одно
значним вигасанням та самоповторенням, які часто випадають 
на долю таких авторів. Навпаки, письменник виявив активний 
динамізм, вперто шукаючи нові інтелектуальні та художні гори
зонти. Був уважним до тенденцій європейської думки, а в чо
мусь і прогностичний. Можна говорити про деяку його причет
ність до розвитку загальноєвропейського жанру соціально-са
тиричної антиутопії, що у формах інтелектуального гротеску 
окреслює образ соціально й морально хворого людства, сигна
лізує про тенденції, що загрожують його розвитку. Під цим ку
том зору особливо цікавий його роман «Лепрозорій» (1938), 
як почасти і пізніший твір «Слово за тобою, Сталіне» (1950). 
Дістала відображення в цих романах і критика псевдосоціаліс- 
тичного одержавлення засобів виробництва (яка присутня і в 
соціально-філософських працях В. Винниченка 30-х років) та 
антилюдської сутності суперцентралізованої держави.

Видатну роль відіграв В. Винниченко і щодо утвердження в нашій 
літературі жанру науково-фантастичного (а власне і соціально- 
фантастичного) роману. Тут класичною стала його «Сонячна 
машина» (1921 — 1924). Згадана вище антиутопічність письмен
ника дивним чином поєднувалася в нього з утопічністю. Власне, 
він — творець яскравих зразків соціально-утопійного роману. 
Це — і та ж «Сонячна машина», і «Нова заповідь» (1931—1933), 
і «Вічний імператив» (1936). Утопічністю позначені й філо
софсько-соціологічні праці В. Винниченка, насамперед най- 
значніша з них — «Конкордизм», створена на початку 30-х ро
ків. У ній, зокрема, розвинена теорія так званої «колектократії», 
колективного володіння засобами виробництва; такий соціаль
ний лад (протиставлений як капіталізмові, так і соціалізмові) 
уявлявся йому панацеєю від усіх бід людства, подоланням прин
ципу найманої робочої сили, несумісного з рівністю й свобо
дою людини. Це соціологічне «побажання» підкріплювалося 
філософією «сонцеїзму», що обгрунтовувала природність люд
ського прагнення до щастя та гармонії в суспільстві, у ставлен
ні до природи, і світового буття. Ідеї «Конкордизму» проступа
ють у багатьох художніх творах видатного письменника.

В. Винниченко — один з тих митців та мислителів, які жили світо
вими ідеями, вкорінюючи їх у національний грунт і національ
но збагачуючи та модифікуючи. Або — можна сказати й навпа
ки — які йшли від українського життя до світових ідей, бачили 
в українському світове, загальнолюдське. Його ідея про «плане
ту без наймитів», що постала із поглядів кирило-мефодіївців і 
Т. Шевченка («Україна без холопа і без пана»), як і М. Дра-
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і оманова, водночас вписується в контекст ідеологічних і теоре
тичних контроверсій XX ст. у пошуках шляхів здійснення со
ціальної справедливості та моделювання гуманістичного світо- 
нлаштування. І деякі моральні уявлення В. Винниченка (навіть 
ііого «чесність з собою» — не така вона однозначно іммораліс- 
тична, як її раніше інтерпретували), його ідея «повноти життя» 
також суголосні зі світовими етичними пошуками, що набува
ють загострення в кризові епохи. Проблематика, що його хви
лювала: моральність і революція, моральність і соціалізм, спро
би заглибитися в моральні колізії певних революційних груп — 
усе це також було зумовлене не тільки атмосферою суспільного 
занепаду та відповідними локальними обставинами, а й, мож
ливо, мало деякі загальні підстави: передчувану небезпеку мо
рального релятивізму (хоча суб’єктивно Винниченко і сам з 
ним «грав»), спровокованого абсолютизацією «великих» со
ціальних ідей та самого акту насильницької революційної дії. 
Водночас митця можна розглядати у контексті традиційного 
українського морально-філософського індивідуалізму (в зна
ченні обстоювання ним особистості, її місця в системі само
достатніх цінностей). Хоча все таки головною ідеєю В. Вини- 
ченка була ідея соціальної і національної справедливості.

( сред найвидатніших постатей української літератури XX ст. —
М. Хвильовий. У 20-ті роки він перебував у центрі інтелекту
ального руху, був одним із головних і плодотворних будівничих 
революційної літератури, генератором багатьох ідей, що накла
ли відбиток на культурне, духовне обличчя того часу; невтом
ним ініціатором незліченних починань, завжди придушуваних 
«згори», але таких, що встигали дати свої наслідки. До нього 
сходилося багато «нервових зв’язків» тогочасного літературного 
життя й боротьби. І цей «без страху й докору» лицар українсь
кої літератури, багатогранний, яскравий і трагічний талант був 
вирваний з історичного поступу, та півстоліття його «відсут
ність» намагалися не помічати.

М Хвильовий був поетом, але, залишаючись ним і в інших літера
турних жанрах, перш за все, найглибший вплив справив як 
прозаїк та мислитель-політолог і культуролог (висловлюючись 
по-сучасному), публіцист та полеміст. У прозі він пройшов 
шлях від лірико-романтичного етюда до новаційного на той час 
тину повісті й роману: вільної конструкції (з винахідливим 
іронічним демонструванням цієї композиції), творів есеїстич- 
иих і інтелектуалістичних, що органічно поєднують виокрем- 
ііепня «потоку свідомості» з прийомами й пристрастю філо
софського та політичного диспуту.
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Як ніхто інший, він зі скоряючою щирістю й силою виразив ро
мантичну натхненність революції та її неминучу експансивну 
зверненість до всесвітності, її співвіднесеність з вічністю (на 
відміну від панівного світопочування, яке починало від момен
ту революції відрахунок світового часу); для М. Хвильового ре
волюція — лиш епізод у світовому поступові, однак він же зумів 
прозріти безнадійність, недосяжність цієї всесвітності та все- 
часності, неможливість для самої революції обійняти світове й 
вічне буття; показав піднесення й вигасання «мятежа» («мятеж - 
ний» — його постійна наївно-горда самохарактеристика, «мя- 
тежность» — вища точка піднесення людського духу); як ніхто 
інший, він «зсередини», з болем невтишимого внутрішнього пе
реживання, розкрив трагедію революційного максималізму, що 
захлинувся в рутині життя; відтворив болісні ідейні суперечки 
про долю революції, філософію якої саме життя піддало суво
рому іспитові. Він передбачив (власне, вже бачив) перероджен
ня революції, її гнітючі трансформації в лещатах бюрократизму, 
великодержавного шовінізму й деспотизму й чутливо вловив, 
точно відобразив становлення чиновничо-парткомандного апа
рату, його перші самовдоволено-владні кроки...

Творчість М. Хвильового різноманітна в мотивах і мінлива в часі. 
Однак в усі періоди було в нього і щось спільне, були певні 
лейтмотиви, що, розвиваючись, варіюючись, дисонуючи між 
собою, склали стійку сутність його світовідчуття. Це, насампе
ред, мотив блакитної далечіні, «загірньої комуни», мотив мрії, 
поривання в невиразиму благість людського єднання в правді, 
красі й щасті; вищий ступінь емоціоналізації тьмяного соціаліс
тичного ідеалу. А поруч мотив «чорного трибуналу комуни» — 
вже сповнена сумнівів і самокартання, вже роз’ятрена мораль
ною і національною вимогою до себе, але все ще з забійною 
силою інерції — романтизація терору як неминучої і тому свя
тої сили самоутвердження революції; ця романтика не одразу 
обернеться розпачем і трагічною сатирою. Тут і мотив незбаг
ненного звітрювання духу революції та підміни його мертвою 
казенщиною: талмудизація ідеології і гірко-саркастичний мо
тив «всефедеративного міщанства», в болоті якого гаснуть усі 
«вогні фанатизму»...

У контрапункті цієї проблематики відбувається якесь саморозпи- 
нання духу революції. Талановитий письменник і болісно зако
хано, і відчайдушно оголено розкрив людські прояви психології 
революціонера, який не хоче або не може жити звичайним «ру
тинним» життям, якому для самовиявлення й самоутвердження 
необхідні, жадані світові катаклізми, перебудова основ буття і
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який цю свою непристосованість (чи нездатність?) до конкрет
ної «тривіальної» діяльності усвідомлює для себе як романтич
ний протест проти сірості обивательського існування та пори
нання до соціального подвижництва. Не випадково такі типи не 
імогли знайти себе в пореволюційних буднях і НЕП сприйняли 
як гріхопадіння з небес революції в прірву реставрації та трясо
вину міщанства. Романтично-екзальтованій свідомості, що аб
солютизує боротьбу, містифікує її способи та цілі, революція 
уявляється самоствердною формою без реального змісту: вихор, 
терор, ЧК, влада — все це: як? а що? — всякає в пісок дедалі 
нуднішої риторики і в бездонність житейської рутини. Дух ге
роя М. Хвильового мучиться й борсається між полюсами, 
а точніше, на грані революційної романтики й революційного 
розчарування, на стикові утопії й дійсності, що її спростовує. 
Романтичний настрій історично майже завжди пов’язаний із 
незрілістю форми життя або ідеї, з їхньою недостатньою визна
ченістю, коли відчуття величі досягається завдяки неокресле- 
ності, аморфності явища. Чи можна сказати, що М. Хвильовий 
де містифікував революційну романтику? Поза всяким сумні
вом, він демістифікував революційний фанатизм, бачивши, як 
його «юні фанатики комуни», які «горіли у вогні фанатизму», 
здатні з власної волі або чужого збудження впадати у «тварин
ний екстаз». Що ж до революційної романтики, то й найгіркіші 
розчарування не цілком відлучили М. Хвильового від неї; він 
протистояв її дискредитації та опошленню всією чистотою своєї 
душі; можна сказати, що революційно-романтичний настрій 
поступово переходив у нього в своєрідну соціальну форму «сві
тового болю». А з іншого боку — в романтичний сарказм, ро
мантичну сатиру на виродження комуністичного імпульсу іс
торії.

ще один ряд лейтмотивів М. Хвильового — що виражають його 
національне єство. Крізь усю його творчість — від «Життя» (одно
го з ранніх етюдів) до «Вариної біографії» — проходить образ 
української дівчини, який асоціюється з Катериною Т. Шевчен
ка, але внутрішньо полемічний щодо неї. Шевченкова Кате
рина — жертва безтямного кохання до «москаля». Героїня М. Хви
льового — не просто жертва; вона серед сонного буття загумінку
іі щедрої бентежної природи (саме через «зіткнення» імпульсів 
краси й таїни природи з рутиною побуту) відчула непереборний 
потяг до нового, тривожного, далекого —неназваної соціальної 
революції, і побачила це нове, тривожне, далеке в «чужому» 
комуністі, і віддала йому свою любов, не розуміючи його, 
;іле відчуваючи його позаособову силу, його належність якійсь
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великій світовій ідеї; заради нього вона відцуралася батька й 
матері, села (де комуністів не люблять) — і залишилася непри
каяною, пропащою... Як і в Т. Шевченка, цей образ більшою 
чи меншою мірою символізує Україну. Та коли у першого — це 
співчуття до жертви й засудження спокусника, то у другого з 
цим образом пов’язаний складніший і суперечливіший спектр 
рефлексій: пробудження духу, віднайдення своєї дороги, не в 
усьому чіткої, обман і розчарування — це неминучі й навіть 
плідні акти, що початкують самоствердження і можуть привес
ти до зрілого свідомого діяння, творення своєї долі власними 
силами після гірких помилок та розпачу.

У цьому ж ряду — і проблема роздвоєння, братовбивства, матере
вбивства (як символ національного самознищення) — не без 
впливу М. Хвильового він варіювався в українській літературі 
тих літ (хоча справжнє джерело цих проблем, зрозуміла річ, — 
сама трагічна історична реальність). Тут і повторювані рефлек
сії національної відринутості: «Невже я зайва людина тому, що 
люблю безумно Україну?»

Творча особистість М. Хвильового уся зіткана із суперечностей, 
які, однак, не тільки не позбавляють сенсу суперечні одна од
ній думки та настрої, а живлять їх. Серед таких суперечнос
тей — і несумісність між його мрією про «голубу Савойю», 
орієнтацією на «психологічну Європу» — і містично-револю
ційною (в його інтерпретації) Азією, між гаслами «вікна в 
Європу» та «азіатського ренесансу».

Ця суперечність — не лише в його теоретичних і публіцистичних 
викладках, а й у думках, що присутні у багатьох його художніх 
творах, і в самому художньому стилі. В першому й другому ви
падках це помітно зі змісту висловлювань, а в третьому — вга
дується завдяки порушеним проблемам; навіть у структурі його 
«потоку свідомості» є поєднання «європейського» аналітизму з 
«азіатською» степовою розкиданістю й пристрасністю, контра
пункту думки й темпераменту.

Чому М. Хвильовий однаково потребував як «психологічної Євро
пи», так і «азіатського ренесансу»? І що було первинним? Ма
буть, усе ж таки відчуття революційних глибин «Азії» та «азіат
ського ренесансу». Ця тема народилася у творчості М. Хви
льового майже на самому початку. Спершу немов якийсь докір 
«дикій» стихійності та незбагненності українського селянського 
бунту, потім — як острах і захоплення непередбачуваними мож
ливостями цієї української стихії, і нарешті — як спроба теорії 
про особливу місію «козацького краю» — України — у світовій 
революції та майбутньому світовому комуністичному життє-
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влаштуванні. Не доводиться заперечувати зв’язок цієї теорії 
з ідеями українського месіанізму та прометеїзму, які найоче
видніше засвідчені в ідеях Кирило-Мефодіївського братства 
(і своєю чергою суголосні польському та слов’янському месіаніз
му взагалі). Але так само не доводиться заперечувати і її опертя 
(чи спробу спертися) на політичну й культурну реальність часів 
революції, громадянської війни та перших пореволюційних 
років. І річ не стільки в тому, що форми громадянської війни та 
партизанщини в Україні постійно асоціювалися у М. Хвильового 
з великими етногеополітичними катаклізмами майже тися
чолітньої (і більше) давності, імпульси яких ішли з Азії, скільки 
в тому, що українська національна революція і українське 
відродження розглядалися як свого роду модель майбутньої ре
волюції на Сході, національного пробудження й відродження 
східних народів.

Концепція «азіатського ренесансу» письменника суб’єктивно була 
спробою віднайти міжнародну підтримку українському відро
дженню, міжнародний контекст для нього, стимулювати ук
раїнські революційно-творчі сили перспективою виходу на роль 
світового авангарду. Але також — не в останню чергу — і бра
терськими почуттями до інших пригнічених народів, жертов
ним альтруїзмом. Об’єктивно ж маємо справу не тільки з від
биттям реальної ролі України в ситуації сподіваної світової 
революції (хай і відображенням неадекватним, гіперболізова
ним), а і своєрідним внеском у тлумачення вічної теми Захо

ду-Сходу.
Однак Україна в уявленні М. Хвильового була не тільки Азією, 

а й Європою (власне: то Азією, то Європою), і самого лише 
азіатського міжнародного контексту для її відродження було за
мало. Так само, як недостатньо було для її національно-куль
турного піднесення стимулів лише «азіатського ренесансу». 
Тому концепція східного відродження доповнюється у М. Хви
льового ідеями орієнтації на «психологічну Європу», тим паче, 
що в конкретній культурній ситуації 20-х pp. і в конкретній 
ідейно-естетичній боротьбі письменник потребував аргументів 
від «Європи» більше, ніж від «Азії». Азія залишалася величиною 
швидше національно-політичною, притому чи то умовною, чи 
то ірраціональною. «Європа» ж була для нього певним узагаль
ненням суми культурних технологій, професіоналізму й пере
дових форм художнього мислення. І до її авторитету М. Хви
льовий постійно звертається в своїй боротьбі за високий інте
лектуальний та професійний рівень української літератури,
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в боротьбі проти «червоної халтури», «революційної» графо
манії, «масовізму», малоросійщини тощо.

Бувши ризиковано-необачним, а то й навмисне-зухвалим у своїх 
полемічних формулюваннях, митець і критик тим самим давав 
зайву зброю до рук своїм опонентам. Та не можна не бачити, 
що ці полемічні надмірності були тільки зовнішнім приводом, 
зачіпкою для його державних гонителів і суддів. Справжня ж 
причина була в іншому: в незалежності й потузі творчості й 
думки М. Хвильового, в його величезному впливі на українську 
літературу та на піднесення всього національно-культурного 
життя. Саме йому, цьому піднесенню, треба було покласти край. 
Розгорнутий у державному масштабі вже з кінця 30-х років на
ступ на «хвильовізм» був боротьбою з українською літературою 
й культурою; невдовзі вона переросла у терор проти україн
ського народу взагалі — і не випадково М. Хвильовий заподіяв 
собі смерть у голодний 1933 рік...

Українська проза 20-х pp. пропонувала не трохи українізовану вер
сію загальної («загальнорадянської») схеми революції та грома
дянської війни (як це стали робити в наступне десятиліття), 
а картину саме української революційної історії, яка значно 
відрізнялася від, скажімо, ходу (і змісту) революції та грома
дянської війни в Центральній Росії, або в Сибіру, або на Кавказі 
та в Середній Азії. Відрізнялася й особливим поєднанням со
ціальних та національних моментів, і розкладкою співучасних 
сил, і спектром ідеологій, і глибиною та яскравістю селянсько
го руху... І великий здобуток нашої прози 20-х років у тому, що 
вона встигла відобразити цю картину — одна лише вона це зро
била: адже література наступних років, як і історична наука, 
спотворювали й фальсифікували історичну правду, зводячи все 
до протиборства більшовиків зі згуртованим табором контрре
волюції.

Ряд талановитих письменників робив це кожен по-своєму. Та М. Хви
льовий зосереджувався на суто національній «матерії» україн
ського революційного процесу і «зсередини» розкривав драма
тизм колізії всесвітньо-соціалістичних і народно-національних 
побудників революції, суб’єктивізуючи цю колізію у внутріш
ньому світі ліричного героя. А. Головко у своїх ранніх повістях 
об’єктивував її, «розфасовуючи» на кілька ідеолого-мовних 
партій, а в романі «Мати» (перша редакція) дав символічне уза
гальнення історичної долі революції та варіантів революційного 
вибору. Ю. Яновський у романі «Чотири шаблі» (підданому 
анафемі і понад півстоліття не друкованому) романтизував і ге
роїзував степову селянську революційну стихію, піднесену ним
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па рівень великої сили національного визволення й творений; і 
водночас показав трагізм братовбивчої війни, жорстокого роз
колу нації, фатальну нездатність побачити, відчути той момент, 
коли «жар-птиця» історичного визначення з’являється з туману 
майбуття і сідає поруч... Валер’ян Підмогильний у «Третій ре
волюції» намалював картину змарнованих сил селянського бун
ту, але також дав відчути повною мірою і невипадковість його, 
неминучість — як породження давньої історичної ворожнечі 
між селом і містом. Юліан Шпол (Михайло Яловий) окреслю
вав своєрідність українського перебігу революції на рівні діяль
ності та рефлексій партійної інтелігенції і підпільників-револю- 
ціонерів.

Чи випадкове те, що в низці творів прози 20-х pp. українські рево
люціонери партійно анонімні? Скажімо, герої-підпільники в 
романі «Золоті лисенята» Ю. Шпола діють за завданням партії, 
якій вони віддають своє життя і смерть. Однак цю партію ніде 
не названо. І навряд чи це була РКП(б). З теоретичних супере
чок про ставлення до селянства й робітничого класу, з поступо
вої переорієнтації героїв від опертя на селянство до вкорінення 
в промисловий пролетаріат постає здогад, що йдеться швидше 
про українських лівих есерів, або про боротьбистів, чи укапістів, 
які вийшли з їхнього лона. І в ряді інших творів української 
літератури 20-х років знайдемо багатозначні умовчання про 
партійну належність героїв. Певно, це була спроба уникнути 
спрощення картини революційної боротьби та її партійної 
структури, позбавитися догматизації однопартійності (що вже 
поширювалася й на недавню історію) і — так чи інакше — від
дати данину незаперечному історичному фактові: значній ролі 
в революційних подіях небільшовицьких революційних партій 
та сил, які фактично переважали в політичній палітрі України.

І Іе випадковою є проблема роздвоєності, чи то внутрішньої, як у 
М. Хвильового («Я», «Редактор Карк», «Вальдшнепи»), Б. Анто- 
иенка-Давидовича («Смерть») та ін., чи то об’єктивованої в обра- 
іах ворогуючих братів, руйнації зв’язків з матір’ю, як у А. Го
ловка («Мати»), Ю. Яновського («Чотири шаблі», «Вершники»). 
Це показ, хай і непрямий, часом наївно завуальований, ідейної 
й психологічної колізії між українством і більшовизмом або, 
принаймні, об’єктивної суперечності між світовими завдання
ми (чи претензіями), інтернаціональним «замахом» революції 
та логікою потреб національного визволення, яке наражалося 
па спротив не тільки сил старого світу, а й «наднаціональної» 
енергії революційного централізму, не кажучи вже про вели
кодержавницькі стереотипи, що легко набували формального
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архіінтернаціоналізму. Так чи інакше ця колізія, ідейні та пси
хологічні аспекти драматичного вибору між «дрібнобуржуазним» 
українством та «пролетарськи-інтернаціональним» (нібито) біль
шовизмом відбилися також і у «Фальшивій Мельпомені» та «По 
той бік серця» Ю. Смолича, і в «Чаді» Я. Качури, і в «Можу»
А. Головка, і в «Голубих ешелонах» П. Панча та інших творах 
української прози 20-х років.

У розмаїтті стильових пошуків тогочасної прози, мабуть, однією з 
найперспективніших тенденцій була новаторська тенденція «лі
вого», «модерністського» характеру — спроба очуднення, гос
трого експериментування з формою, парадоксального кон
струювання, демонстрування «прийому» та деструкції, нама
гання поєднати психологізм з напруженою інтригою, з ігровим 
сюжетом. Згодом усе це було ошельмоване як формалізм і шту
карство, а усі «формалісти» виявилися ще до того ж «націо
налістами», «троцькістами», «фашистами».

Інтрига конспіративності, напружений нерв революційної бороть
би по-різному виявляються у прозі М. Хвильового, О. Досвіт
нього, Ю. Шпола. У М. Хвильового вони ніби прориваються 
крізь психологічну насиченість і ускладненість «емоційного 
поля» героя, дисгармонійність його світосприймання. В О. До
світнього спостерігаємо сухувату екзальтованість героїв та па
фос «технології» підпілля. У творах Ю. Шпола демонстрована 
легкість і радісний запал від романтики конспірації, збагачений 
інтимними пригодами та розкутим інтелектуальним ставленням 
до них; світоглядні ж шукання постають не як муки душі (що є 
у М. Хвильового), а як раціоналістичні розумування та контра- 
версії; при цьому Ю. Шпол уник нав’язливого романтизуючого 
догматизму — завдяки об’ємній дозі самоіронії оповідача (що 
коригує його захопленість) та очудненій жвавості, навіть грай
ливості викладу, досить незвичної і незвичайної для поперед
ньої української прози.

Саме це поєднання ліризму й раціональної конструкції, «розігру
вання» інтригою та емоційної щирості; фантазії, нерідко еро
тично забарвленої, та публіцистичного пафосу; гостроти й тро
хи нарочитої парадоксальної метафоричності; серйозності 
й пародійності (властиве різною мірою також М. Йогансену, 
Г. Шкурупію, О. Слісаренку та ін.) — змушує згадати і О ’Генрі, 
і «ліву» експериментальну прозу експресіоністів та революцій
ного європейського авангарду 20-х років.

Цікавим явищем була проза М. Йогансена. Він прагнув культиву
вати на українському грунті конструктивно підкреслений гос
трий сюжет, новелістичну динамічність, але багатства матеріалу
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і а глибини обробки і йому (й іншим експериментаторам) інко
ли бракувало. Однак є в його прозі й речі настільки оригінальні, 
що їм немає аналогій в усій українській белетристиці. Це по- 

ністі «Подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої 
коханки прекрасної Альцести в Слобідську Швейцарію» та 
«Неймовірні авантюри дона Хозе Перейра в Херсонському сте
пу». Умовні екзотичні персонажі цих повістей виникли з ро
мантичних уявлень автора, переміряних ущипливою самоіро
нією; сюжет і конструкції — яскраво пародійні, з комічною 
демонстрацією стереотипних прийомів авантюрності; виклад 
пройнятий тоном веселої містифікації. Власне, це рідкісні в ук
раїнській прозі зразки комічно-пародійної прози, небезвіднос- 
пої до традицій Лоренса Стерна. Але є в цих повістях і сильний 
ліричний струмінь, пов’язаний насамперед з «демонстрацією» 
та переживанням картин природи. Больше того, природа з її 
чарами, таїною, барвами, згуками; природа, що відкривається 
ииспеціалізованому сприйняттю мандрівника-естета, і є справж
ній герой обох повістей. Сам М. Йогансен наголошував, що, на 
нідміну від звичайної прози, в якій на тлі статичної природи 
відбувається рухливе життя персонажів, він прагнув створити 
прозу, в якій на тлі статичних персонажів розгортається рухли
ве життя природи... Ширше беручи, Йогансен започаткував ту 
традицію, яка відгукнулася в нашій «химерній» прозі.

Інший «фланг» тодішньої української прози формували письмен
ники, які не були принципово націлені на стильове новатор
ство, виходили з традицій класиків, однак прагнули поглибити 
і збагатити їхній досвід — Г. Косинка, М. Івченко, В. Підмо- 
шльний,Б. Антоненко-Давидович, П. Панч,А. Головко, І. Сен- 
ченко, І. Дніпровський, А. Любченко,— хоча майже всі вони 
виразно відійшли від описового реалізму, схиляючись до орна- 
ментальності, імпресіонізму та експресіонізму, ритмомелодій
ної індивідуалізації стилю тощо. А Ю. Яновський у «Майстрі 
корабля» (1928) подав зразок органічного поєднання потужної 
романтичної сугестії з модерною конструкцією.

< 'еред найглибших художніх свідчень про українське селянство в 
революцію та громадянську війну — проза Г. Косинки. Він го
ворив щиру правду про складні колізії повсталого села; сполу
чав народність світосприймання та слова з вишуканою імпре- 
еіоністичністю малюнка; вбирав у себе «винниченківську» чут
ії и вість до широкого діапазону мінливих соціальних явищ і 
«с тефаниківську» здатність бачити в селянинові особистість у 
всій висоті людських почуттів і силі переживань та здатність 
виразити цю особистість її власним «конгеніальним» голосом.
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Особлива позиція й місце в літературі 20-х років належали В. Під- 

могильному. У добу експериментування, коли в прозі (її здат

ній до пошуків частині) перевага надавалася фабулі та сюжету 
або ж суб’єктивній ліричній імпровізації зі структурно підкрес

леною індивідуалізацією синтаксису та ритмомелодики, він роз

робляв «традиційну» (учень М. Коцюбинського!) психологічну, 

трохи імпресіоністично забарвлену, прозу з урівноваженим 

поєднанням чуттєвої пластики та прозорого раціоналістичного 
роздуму. Цю позицію він полемічно підкреслив у передмові до 

збірки «Проблема хліба» (1927), написаній у формі листа до 

свого друга Є. Плужника, де висловив побоювання, «щоб уся 

наша література не почала бити в один фабульно-сюжетний ба
рабан».

Однак за цією формальною відмінністю, зумовленою особливостя

ми літературного обдарування та культурною школою В. Під- 
могильного, стояла й важливіша відмінність змістового поряд

ку: в самому матеріалі та його інтерпретації. Якщо М. Хвильо

вий, О. Досвітній, Ю. Шпол, О. Слісаренко, Гео Шкурупій та 
інші «революційні романтики» й експериментатори, футуристи 

(а з іншого боку — плужани) зверталися переважно до зобра

ження активних сил революції або прилучених до неї шарів, то

В. Підмогильний більше цікавився її соціальною периферією, 
пасивом або навіть жертвами. Він відображав не стільки настрої 

тих, хто «робив революцію», не стільки романтичну ейфорію 

підпільників, конспіраторів, комісарів, чекістів та інших її 

«суб’єктів», різні метаморфози цього кола людей, скільки на

строї та стан тих, хто був жертвою або об’єктом революційної 

навали, революційного шквалу.

Особливо близькою була йому тема страждань українського села 

(реквізиції, голод, пошесті), його вимирання — в лихоліття гро

мадянської війни. Характерно, що й жахи голоду 1921 року він 

пов’язує з жорстокою утопічністю, ілюзорністю революційних 

догматів періоду «військового комунізму». І яким трагічним 
гротеском обертається характерна для бідняцьких героїв ук

раїнської прози початку 20-х років (зокрема оповідань А. Го

ловка) мрія про «електричну комуну» — скажімо, в роздумах 

молодого Васюренка поруч з матір’ю, що вмирає з голоду (опо

відання «Син»). Тему голоду розкрито і в психологічних опові

даннях В. Підмогильного «Собака», «Проблема хліба», О. Слі- 

саренка «Тварина», О. Досвітнього «Сірко», К. Поліщука «Інший 
світ», в драмі М. Куліша «97». (Отже, про голод 1921 р. наша 

література мала хоч мінімальну можливість говорити; через де-
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сять років про голодомор 1932—1933 pp. вона мусила не тільки 
мовчати, а й уславлювати щасливе життя колгоспників.)

Історична доля українського села, непередбачуваний теоріями 

вплив на хід революції його соціальної енергії, в якій складно й 
суперечливо поєдналися демократичні, індивідуалістичні, анар
хічні традиції та імпульси — все це стало для Підмогильного 

тлом проникливої й об’єктивної інтерпретації махновщини та 
постаті Нестора Махна в повісті «Третя революція»; письмен
ник дає відчути й внутрішню драматичність постаті ватажка та 
всього махновського руху, й історичну зумовленість та певну 
правомірність того «запасу» ненависті села до міста (яке уявля
лося втіленням багатства й паразитизму), що не раз ставав дже
релом неоднозначних історичних потрясінь і трагічних ви
бухів — і соціальних, і національних.

По-іншому висвітлено тему села і міста в романі «Місто» (1928). 
Під гаслами «змички» в 20-ті роки відбувалися складні соціаль
ні процеси, які мали розширити соціальну базу «диктатури про

летаріату» й підготувати наступне «стирання граней» між міс
том і селом. В Україні ці процеси мали свою гостро виявлену 
специфіку, зумовлену як історично, так і актуальними націо
нально-культурними завданнями. Приплив сільської молоді до 
міста, спричинений революційним зрушенням на селі, політи
кою «культурної революції», прилученням селянських мас до 
освіти, «українізацією», — приховував величезний соціальний та 
національно-політичний зміст і був пов’язаний з тенденцією до 
державно-політичного самоутвердження радянської України. 
І хоча ці процеси не було доведено до кінця, хоча від самого 
початку на них лежав фатальний карб непослідовності й поло

винчастості, — все таки вони залишили глибокий слід у полі
тичній і культурній атмосфері українського життя, запліднили 
її енергією, яку навіть «палеозойський» терор 30-х років не 

відразу погасив.
Герой роману В. Підмогильного Степан Радченко спершу сприй

мається (і сам себе усвідомлює) носієм цієї енергії села, свіжої 

крові оновлення, представником революційної сільської молоді 
(недавній повстанець, потім культпрацівник), жадібної до на
уки, сповненої бажання опанувати міську культуру, нести її в 
народ. Однак ця соціальна місія у Степана Радченка психоло
гічно локалізується на почутті особистого успіху, і, таким чином, 
соціально-культурна енергія має тенденцію трансформуватися 
її енергію кар’єризму. В міру адаптації до міста початкове «сте
реоскопічне» сприйняття суб’єктивної ситуації — з самокритичністю, 
що доходить до самоіронії,— згодом поступається агресивній
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реакції, що розвивається з упередженості до міста. З іншого 
боку, моменти невдач і дискомфорту в чужому середовищі про

буджують у ньому глибини споконвічної нібито «селянської» 
ворожості й ненависті до урбанізованості. Прихований ком
плекс неповноцінності у Степана поєднується з почуттям ви
щості, усвідомленням своєї особливої ролі в світі. Внаслідок 
взаємодії цих чинників та мотивацій на місце самопочуття со
ціально-культурного місіонера приходить самопочуття «заво
йовника», здобичника. Щось у цьому є від героїв Бальзака й 
Мопассана (зокрема, сексуальна «психотехніка» Степана Рад- 
ченка змушує пригадати «Любого друга»), у яких В. Підмогиль- 

ний з такою любов’ю навчався. Однак чимало — і від соціаль
но-культурного змісту життя 20-х років. Зрештою, тип «провін
ціала», який завойовує столицю, — один із вічних типів світової 
літератури, і В. Підмогильний дав змістовну й оригінальну його 
варіацію, в якій є і загальнолюдське, і те особливе, що було 
породжене українською реальністю 20-х років. Певна річ, це 
лише одна з граней величезної і багатобічної теми: село і місто 
післяреволюційної України. Але важливо, що В. Підмогильний 
увійшов у цю тему, сказати б, не з парадного ходу, а з неофіцій
ного, робочого, і побачив те, що не дуже помічалося й акценту
валося.

Для В. Підмогильного взагалі характерне те, що він не дуже підда
вався ідеологічним навіюванням, вперто тримався власної «ус
тановки» на спокійне, чесне й кваліфіковане письмо. Авторитет 
і вплив його були значними, він був одним із тих, хто сприяв 
піднесенню культурного тонусу української прози, а коли ще 
врахувати, що він був і досвідченим перекладачем не лише ху

дожніх творів, а й філософських трактатів, соціологічних та іс
торичних досліджень (зокрема, переклав трактати Гельвеція та 
«Конвент» Жореса: тоді як уже багато десятиліть філософські та 
наукові праці такого рівня українською мовою не видаються), 
то можна уявити, кого в його особі втратила українська літе
ратура.

...У 30-ті роки ціною величезних жертв і злигоднів населення до
сягнуто ефектних успіхів в індустріалізації. Для культури ж, ду
ховності 30-ті, попри деякі успіхи українського мистецтва, ста
ли періодом втрати того потенціалу, що окреслився раніше. 
Достатньо порівняти зміст літературно-мистецьких часописів 
30-х років, вимучених і висушених, з періодикою 20-х, розмаї

тою, задерикуватою, винахідливою, — щоб побачити разючий 
занепад художньої і теоретичної думки, відчути страхітливі кад
рові проломи. Уніфікації зазнавала тематика й проблематика
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української літератури; збідніла її поетика: із засудженням \сі- 
л я кого «формалізму» згасли стильові пошуки (навіть у таких 

майстрів, як П. Тичина, Ю. Яновський, А. Головко); авангар
дизм було шельмовано, а зі складної амальгами натуралізму й 
революційної романтики залишилися здебільшого зовнішня опи
совість і патетична фраза. На перший план виходить соціально 
замовлене однозначне оспівування героїки колективізації та ін
дустріалізації, культурної революції, що включала в себе кон
струювання «нової людини» та «нової моралі». І ще: боротьба... 
і «націоналізмом», з «куркулями», із «троцькістами», зі «шкід
никами», зі «шпигунами», з «релігійним дурманом» тощо. 

Літературу намагаються (і небезуспішно) перетворити на вели
чезне пропагандистське відомство, державний трест з вироб
ництва «охудожнених» ідеологічних стереотипів.

Псина річ, українська проза і в ці роки прагнула реагувати на всю 
багатоманітність життя, але найбільше її увагу орієнтовано на 
те, що називали революційними соціалістичними перетворен
нями в суспільстві. На жаль, художнє їх моделювання — попри 
щирий ентузіазм багатьох літераторів — дедалі більше підпо
рядковувалося політизованим догматичним настановам, свобо
да й самостійність досліджень поступово зводилися нанівець.

Гак звана «соціалістична індустріалізація», впроваджувана у вар
варських формах і форсованому темпі, зумовила докорінні й 
драматичні зміни соціальної структури та побуту народу, об’єк
тивного образу української землі, болісно виривала зі звичного 
фунту мільйони людей і трансформувала їхню психіку та мораль. 
Вона мала всі підстави претендувати на одну з центральних тем 
нашої літератури, тим важливішу, що на рівні історичного жит
ія цей процес був пов’язаний з формуванням національного 
робітничого класу і виповнюванням раніше «редукованої» со
ціальної структури української нації. А на рівні предмета худож
нього зображення йшлося про принципово новий життєвий 
матеріал (тим паче, що робітництво в українській літературі 
майже не було представлене — за винятком творів І. Франка, 
М. Чернявського, С. Черкасенка). Активна — політично заохо
чувана — розробка теми індустріалізації дала українській прозі 
гак званий «виробничий роман» («виробничу повість», «вироб
ничу драму»). Треба сказати, що це був певний поступ у роз
ширенні жанрово-тематичних обріїв національної літератури, 
у функціональному й стилістичному збагаченні літературної мови. 
Однак в атмосфері 30-х тему перетворень, зумовлених індуст
ріалізацією, було повністю підпорядковано суто пропагандист
ським завданням, і ті можливості філософського й соціально-
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психологічного осмислення феномена міста, індустріальної 
праці, робочої людини, які окреслювалися раніше, було втраче
но. Не кажучи вже про адекватне відтворення соціального дра
матизму «перекроювання» народного життя. На жаль, цей потік 
майже не дав прозових творів, які зберігали б ідейно-естетичне 
значення для пізніших часів. Деякі з них можуть мати пізна
вальне значення, але потребують специфічного читацького 
вміння відрізняти історично правдиве від кон’юнктурного або 
надуманого. У більшості творів домінують не світ людської 
душі, а виробничі процеси й адміністративні конфлікти, які 
могли зацікавити частину тогочасних читачів, а на сьогодні 

вони становлять інтерес хіба що для істориків народного госпо
дарства (навіть для історика літератури — не завжди). Журнали 
наввипередки друкували сирі, недопрацьовані, уривчасті нари
сові матеріали, гордо титуловані «романами». Скажімо, «Чер
воний шлях», ще донедавна солідний і престижний журнал, а в 
30-ті pp. — вимушено-поблажливий до літературного штукар

ства, друкує 1935 р. (№ 12) «пробні розділи» (!) з роману В. Кузь
мича «Гребля» (згодом виходив і за іншими назвами) — про 
будівництво Дніпрогесу. Цей автор, який дуже активно розроб
ляв «виробничу» та «науково-технічну» тематику, постав тут 
певною мірою новатором, проте на власне художнє бачення 
життя не спромігся. Згаданий же твір — це нашвидкуруч змон

товані описи мітингів, виробничих нарад, колажі соціалістич
них зобов’язань та гасел. Такими самими були роман Ю. Зорі 
«Авангард» та багато інших «шедеврів».

Парадоксально, що при цьому весь час наголошували необхідність 
зображення «живої людини» та її внутрішнього світу (цього ви
магали і партія, і літературна критика) і навіть закликали пись
менників давати «філософію» (І. Микитенко) життя. Однак на 
практиці масова література зводилася до «філософського», дог
матичного ідеологізування, а саму людину сприймали суто 
функціонально (політично й господарськи), і цю функціональ
ність нерідко тільки підкреслювали наївні замінники духовності 
й внутрішнього життя у вигляді любовних трикутників, миттє
вих слабкостей героя чи героїні (забігання в міщанство, зако
ханість у соціально чужого елемента тощо).

Виробнича література того часу напрацювала низку стереотипів, 
багатий набір яких знайдемо, наприклад, у романах В. Кузьмича 
«Крила» (1930), Г. Коцюби «Нові береги» (1932), С. Скляренка 
«Бурун» (1932), О. Донченка «Зоряна фортеця» (1933); у збір
ці творів Я. Баша «Сила» (1934), у «Повісті про Тракторобуд» 
(1932) Ф . Кандиби та ін. Певна річ, ці стереотипи не лише
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причетні до всієї атмосфери життя, це все-таки певний покаЗо
во-пропагандистський зріз спотворюваної реальності.

Імістовніші й цікавіші на сьогодні ті з «виробничих романів», де є 
спроба патетику соціалістичного будівництва вписати у загаль
нішу гуманістичну, духовну проблематику: наприклад, твори 
О. Копиленка «Народжується місто» (1932) та Ю. Шовкопляса 
«Інженери» (1934—1937). Роман О. Копиленка присвячений 
спорудженню гіганта соціалістичної індустрії Стальгорода. 
Автор трактував це будівництво як втілення мрії про гармоній
не поєднання науково організованої механізованої праці та здо
рового, естетично прекрасного побуту трудящих. Однак уся ця 
утопія підпорядкована низці ідеологічних та «наукових» догм, 
які сьогодні викликають мимовільну посмішку своєю штучною 
поетизацією системи колективного співжиття і соціально-куль
турної поведінки, гімнами «житловим комбінатам» та кому
нальним службам. У романі борються дві концепції в містобу
дуванні — «пролетарська» і «буржуазна». Причому позитивні 

герої, певна річ, наполягають на класовому характері архітекту
ри, а негативні, звісно, заперечують принцип класовості. «Ваше 
соціалістичне будівництво для мене не існує. Є просто будів
ництво, для всіх однакове. Я не бачу різниці між вашим будів
ництвом і буржуазним», — «цинічно» заявляє представник «бур
жуазної» інтелігенції архітектор Всеволод. Він же відіграє в ро
мані роль глумливого критика соціалізму.

І Іайцікавіша особливість чи не більшості творів 30-х років: вкладе
на в уста негативних персонажів «зловорожа» критика сьогодні 
прочитується зовсім інакше і є найціннішою у творах — як най- 
правдивіше свідчення про ту добу, а багато «ворожих» пророцтв, 
висміяних тут як плід класової злоби й недоумства, на жаль, 

виправдалися з лишком. І ще одне: суто політизовані та ідеоло- 
гізовані мотиви не витримали випробування часом. І, навпаки, 
більш прийнятними виявилися ті твори або ті мотиви творів, де 
є стихійні або навмисні відхилення від магістральних тем і ак
туальних настановлень у «периферійніші» сфери життя. А втім, 
політизація проникала всюди, як чад.

І ематика культурної революції охоплювала твори про народження 
та політичне загартування «нової» інтелігенції; про «нову» мо
раль, зокрема сексуальну (на матеріалі молодіжного середови
ща); антирелігійні мотиви та пафос заперечення минулого.

Розроблення образу інтелігента і проблем інтелігенції теж засвідчу
вало жанрово-тематичне збагачення та інтелектуальне зростан
ня української прози. Однак найоригінальніші твори такої 
проблематики написані в 20-ті або на самому початку 30-х pp.
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А далі вже стала зовсім неможливою поява речей, подібних до 
роману М. Хвильового «Вальдшнепи» (1927, опублікована лише 

перша частина) з його насиченістю пристрасними політичними 
роздумами та справжніми, а не казенно-регламентованими ідео
логічними суперечками; роману М. Івченка «Робітні сили» 
(1929) з його непересічною і неоднозначною інтелектуальною та 

філософською змістовністю; роману О. Досвітнього «Кварцит» 
(1932), в якому обговорення проблем зв’язку інтелігенції з 

робітництвом давало можливість для спроби пояснити літера
турно-естетичні позиції ошельмованих друзів з ВАПЛІТЕ; ро
ману В. Підмогильного «Місто» (1928) з його складним став
ленням героя до тогочасної дійсності; не залишалося вже місця 
і для формальних пошуків у дусі «лівої», експериментальної 
прози (М. Йогансен, О. Слісаренко, Г. Шкурупій, Ю. Шпол, 
Л. Скрипник, ранні твори Ю. Смолича).

Від початку 30-х порівняно вільне й щире обговорення в літературі 
проблематики, пов’язаної з участю інтелігенції в революції, де

далі більше витісняється белетризацією вульгарно-соціологіч
них стереотипів, як-от: протиставлення молодих радянських 
кадрів буржуазній інтелігенції, потрактованій вельми упередже
но; суто інструменталістське висвітлення інтелігента як «спеца» 
без уявлення про величезне явище культури як такої тощо. 
Прикладом для академіка мав бути пролетар, від якого треба 
було набиратися світогляду й класової мудрості. Студенти з 
робітничо-селянської молоді — у таких творах — сміливо руй
нували фальшиві авторитети буржуазних професорів і переко
вували своїх учителів або викривали їх. Так профанувалися за
галом гуманістичні уявлення про інтелігенцію, про зв’язок на

уки з життям, про життєву мудрість народу тощо...
Серед творів того часу на цю тему трохи осібно стоїть роман

О. Кундзіча «Моцарт і ботокуди» (1935); не позбавлений вуль- 

гарносоціологічних настановлень та політизованих схем, він, 
одначе, сягав психологічної змістовності та глибини думки у 
трактуванні відносин робітництва й інтелігенції, проблем ос
воєння духовної культури трудящими.

З початку 30-х дедалі настирливіше нав’язується літературі соціаль
не замовлення на викриття «художніми засобами» підривної 
діяльності української буржуазно-націоналістичної інтелігенції. 
У таких викриттях і філіппіках змагалося між собою чимало 
письменників, зокрема й відомих. А молодий тоді літератор 
П. Колесник навіть змайстрував по свіжих слідах процесу над 
СВУ галютинативно викривальний роман «Боротьба» (Життя й 
Революція, — 1932.— № 1—3) про СУМ («Спілку Української
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молоді»). Члени СУМу в романі намагаються мобілізувати Ук
раїнську молодь у «лави бойового фашизму під прапором ак
тивного терору», тоді як пильні комсомольці з загостреним кла
совим чуттям, викриваючи їх, мріють про «могутній прожектор, 
іцо в одну мить викриває ворога... Бомба сліпучого світла розри
вається над темрявою, освітлює її, нищить...».

Певна частина літераторів залюбки відгукується на заклики ка
ральних органів викривати «нову тактику» класового ворога, 

який, мовляв, бувши битий, але недобитий, перейшов від пря
мого до витонченішого шкідництва, він пристосовується і вдає 
із себе лояльного. Показовим тут може бути оповідання Я. Ка
чури «Нащадок Богуна», опубліковане «гарячого» 1934 р. в ча
сописі «Життя й Революція» (№ 4). Оповідання починається із 
цитування вказівок нового шефа ГПУ В. Балицького: «Зацілілі 
рештки націоналістичної контрреволюції спробують перешику
ватися, підуть в глибоке підпілля, глибше законспіруються і 
звідтіль намагатимуться провадити свою каїнову роботу, нама
гатимуться шкодити нашому соціалістичному будівництву». 
Герой оповідання, який і розробляє цю нову тактику для себе 
та своїх друзів, наляканий цими словами: виявляється, його ба
чать наскрізь, найпотаємніші його думки прочитані й навіть 
передбачені! І все-таки він не може відмовитися від підривної 
діяльності, складає план дій — але «тихою сапою»: «Будь витон
ченим дворушником. Цурайся своїх помилок, засуджуй їх сьо
годні, щоб назавтра знову їх помножити у іншій, замаско- 
ванішій, шкідливішій формі... Шкодь в дрібницях... Будь гадю
кою в душі і тихим, смирним голубом на людях... Для нашої 
мети всі засоби годяться...».

Що це? Національний мазохізм? «Наводка» для ГПУ? Мабуть, від
чайдушне запевнення у власній лояльності та ще белетризація 

нових ідеологічних настанов ГПУ, його програми нового витка 
в розкручуванні терору. Хоч як тоскно читати такі твори сьо
годні, проте вони дають нам хоч деяке уявлення про атмосфе
ру, в якій доводилося жити й працювати нашій інтелігенції в 

30-ті роки. До речі, герой оповідання не випадково наділений 
прізвищем «Богун». Більшовизовані інтерпретатори історії ого
лошували І. Богуна та інших героїв національно-визвольної бо
ротьби українського народу у XVII ст. (насамперед тих, хто не 
погоджувався із Богданом Хмельницьким у справі союзу з 
Росією) виразниками інтересів нібито феодальної верхівки й 
від них проводили генеалогічну лінію українського «буржуазно- 
іо» націоналізму. Цей мотив на короткий час дістав був поши
рення і в літературі. Тож і в оповіданні Я. Качури науковий
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співробітник радянської установи Іван Богун подумки розмо
вляє з портретом полковника Богуна й немовби пояснює йому, 
що сьогодні потрібна інша тактика... Все це настільки політич

но фантасмагорійно, що закрадається думка: а може, тут вкла
дено інший зміст, може, автор і хотів залишити враження тра
гічного абсурду? Така підозра виникає, коли читаєш багато ін
ших творів тих літ, особливо на теми колективізації, про що 
далі.

Дедалі гостріше викриття «націоналістичної» інтелігенції в літера
турі підкріплювалося уславленням діяльності ГПУ, а то й «осо
бисто тов. В. Балицького». Це був такий самий обов’язковий 
ритуал, як і вславляння Сталіна та Постишева. Найбільше тут 
прислужилася поезія, проте осторонь не лишилися й інші жан
ри. Проза запопадливо пропагувала міф про рятівну місію ГПУ, 
яке веде невпинний і переможний двобій із підступним і невга
мовним ворогом. Як справжній гімн «вартовому революції» 
звучав фінал п’єси І. Микитенка «Кадри».

«Прядка (вбігає схвильований). Товариші! Вартовий революції, на
ше славне ДПУ, викрило контрреволюційну шахтинську змову 
на Донбасі... Вороги готували кризу паливної промисловості й 

чекали на інтервенцію. Ну, й сіли маком, канєшно! Організований 
пролетаріат нашого міста виходить на вулиці... беріть прапори, 

товариші!
Вигуки. Смерть негідникам! Слава вартовому революції!

Буря захвату. Заколисалися полум’ям прапори. Спалахнула пісня. 
Грандіозна маніфестація виходить на вулиці...»

Все це, звичайно, не вигадка І. Микитенка: так воно режисерува- 
лося в історичній дійсності.

Дух шпигуноманії та викривальництва проймає багато творів того 
часу — досить назвати романи В. Гжицького «Семен Вовгура» 
(1932), С. Скляренка «Бурун» (1932), О. Донченка «Зоряна 
фортеця» (1933) та «Море відступає» (1934); повісті JI. Юхвида 
«Вибух» (1932), Н. Рибака «Гармати жерлами на схід» (1934),
І. Плахтіна «Вузол» (1936), роман Н. Рибака «Київ» (1936).

До заохочуваних мотивів належали й антирелігійні, які слушніше 
було б назвати богохульськими, оскільки навіть під пером виз
наних майстрів вони набували брутально-войовничого й часом 
глумливого характеру. Поезія і проза були переповнені дідами, 
які усвідомили шкідливість релігії і, матеріалістично прозрів
ши, «спалюють бога» (вірш О. Сороки «Дід Іван»); комсомол
ками, які виносять із хати ікони й на протести старих відпові
дають: «До комірчини сходите і перехреститесь» (оповідання 
М. Дукина «Харитина»), і навіть синами-комсомольцями, які
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відлучають своїх матерів від Бога у найрішучіший спосіб: бубух- 

каючи з рушниці по іконах у хаті (роман І. Кириленка «Аван

пости»), Пропонувалась ідея вживати Євангеліє на курево, вла

штовувати в храмах робітничі їдальні, розважальні заклади 
тощо. Один із найінтелігентніших українських поетів, М. Тере

щенко, добрий знавець світової поезії, дав своєму антирелігій

ному віршеві характерну назву — «Божа харя», і з цієї назви 
можна висновувати про тон і рівень нашої «атеїстичної пропа

ганди» в літературі взагалі. Ознакою доброго тону було висло
вити публічно радість з приводу знищення ще одного культово

го пам’ятника і взагалі очищення архітектурного обличчя нашої 

землі від залишків старовини, символів рабства, що ображають 
визволений дух народу.

( )тже, войовничі антирелігійні мотиви сполучалися з таким самим 

войовничим запереченням історичних та культурно-побутових 
традицій... Мотиви нової моралі, перейшовши в літературу з 

20-х років у 30-ті, поступово згасають, зводячись до заперечен

ня традицій (згадаймо знамените тичининське: «традицій підрі- 
зація»), буржуазних забобонів, а також до не дуже смаковитих 
теоретизувань про комуністичну (чи соціалістичну, чи комсо
мольську) любов... (Кожен із цих мотивів міг би бути предме

том окремої розмови — і еволюція цих мотивів.)
Антирелігійна тематика навіть під пером видатних майстрів набу

вала брутально-войовничого характеру.

Масові «призови» в літературу мали заповнити пустоти, що утво

рилися після винищення літературних кадрів. Сторінки ще не
давно поважних часописів почали заповнювати «твори» такого 

ось гатунку (з неодмінним викриттям шкідництва ворогів):

Почали буряк копати.

- Де ж таблиця? Не видати.

Вражі люди поламали,

Ще й ногами потоптали.

Оце будуть вам, жінки,

П ’ятисотні буряки.

(Онися Гринюк. Пісня кузьминських п’ятисотниць)

Говорячи про українську прозу 30-х, не можна оминути її найбіль

ший гріх — вільний чи невільний — перед своїм народом, на
віть більший, ніж співучасть у створенні естетичної структури

Чі-рноний шлях.— 1935.— №  12.
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культу Сталіна. Це — художня стилістика висвітлення в ній ко
лективізації та спричинених нею найбільших трагедій нашого 
народу — масового терору проти селянства, т. зв. «розкурку- 

лення», і організованого голоду 1932—1933 pp., названого «про
ривом у виконанні планів хлібозаготівлі».

Як відомо, голодомор став реальним явищем наприкінці 1932 р. 
після того, як у колгоспах реквізували все зерно, а протягом 
1933 р. досяг жахливих масштабів. Як же усвідомлювали й ін
терпретували це грізне явище на державно-політичному рівні? 
Щ о думало, про що говорило і до чого закликало в цей трагіч
ний час керівництво? Про що писала преса й література?

В офіційних документах, партійних постановах та виступах преси 
того часу центральним стає, відповідно до позиції ЦК ВКП(б), 
питання про невиконання планів хлібозаготівель. Говорити про 
голод було заборонено. Посилання на нестачу хліба та нереаль
ність планів хлібоздачі оголошуються хитрощами класового во
рога, його «новою тактикою» в боротьбі проти радянської вла
ди — саботажем. Треба зламати цей спротив, зламати хребет 
класовому ворогу — це типове гасло тих днів. Основним, а по 
суті єдиним виходом з «прориву» проголошували подальші реп
ресії (як і взагалі каральні заходи стали змістом аграрної полі
тики). «Тут про репресії “забули”», — грізно звинувачує заголо
вок статті в центральному органі КП(б)У газеті «Комуніст» від
10 січня 1933 р. ті «місцеві організації», де, на думку газети, «не 
застосовують ніяких репресивних заходів проти злісних нездат- 
чиків хліба». Ця масована пропаганда каральних заходів (як і 
самі репресії) мала не тільки залякати селян, а й витіснити зі 
свідомості суспільства уявлення про реальне становище. Ця пе

рекручена свідомість повинна була сприймати не страждання 
народу, а «саботаж ворога» й «боротьбу» з ним. До цієї гран
діозної містифікації не без успіху були залучені й зарубіжні 
політичні діячі, західна преса. І, звичайно, література.

Ось у такій суспільно-політичній атмосфері доводилося україн
ській прозі розвивати тему колективізації — «історичного пере
лому» в долі села, в житті селянства. Розвивати, бо вона вже 
мала певну традицію, від самого початку 20-х років (ідея сіль
ськогосподарської комуни, товариств спільної обробки землі 
тощо). Тоді багатьом здавалося, що здійснюється те, до чого 
прагнуло трудове селянство, — об’єднання праці в розумних ко
оперативних формах, на основі рівності й справедливості, на 
високому рівні механізації та культури аграрного виробництва. 
До цих ілюзій долучалася надія на подолання одвічного се
лянського індивідуалізму, приватновласницьких інстинктів, тем-
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них і трагічних сторін «влади землі», про які так вражаюче ска
зала класична література (згадаймо хоча б «Землю» О. Коби- 

лянської та «Fata morgana» М. Коцюбинського).
Усе це треба враховувати, щоб зрозуміти невипадковість, глибоку 

закоріненість і того широкого ентузіазму, з яким проза відгук
нулася на ідею колективізації, і того антикуркульського пафосу, 
який охопив її ще в 20-ті. Та вже від самого початку над літе
ратурою тяжіла й політична міфотворчість сталінського зразка, 
а невдовзі вона зовсім спотворила в ній образ реальності. Трагіч
ну підміну гуманістичної перспективи антигуманною безвихід

ною практикою, перетворення ідеалу на його протилежність 
вона змушена була прийняти як неминуче і навіть висловлюва

ти своє захоплення.
Однак історичну реальність можна спостерігати і крізь систему її 

спотворень. Адже обличчя правди проглядає і в характері її за
перечення. І «система спотворень» теж багато що говорить і 

про суб’єкта, і про об’єкт цих деградацій. Правду можна відно
вити навіть тоді, коли не сказано ані слова правди. А проза як 
жанр літературний не може обійтися без правди життя, без її 
уламків чи спроб хоч якось натякнути на неї, сховати подалі, 
втішаючи себе тим, що десь вона в якомусь закутку причаїла
ся,— такою є доля літератури в суспільстві абсолютного полі
тичного терору. Можливо, нам ще доведеться «розпізнавати» 
способи такого «приховування» правди і в творах ряду авторів 

про колективізацію. Але навіть і в тих випадках, коли йдеться 
про письменників, які сліпо вірили в обов’язкові політичні док
трини,— пам’ятаймо, що реальні життєві враження могли ви
водити їх за межі тих доктрин, особливо якщо у справу «втру

чався» художній талант.
Найхарактерніші мотиви «колективізаторської» прози 30-х років — 

це стереотипи, що переходять із твору в твір. Та й саму прозу 

точніше було б назвати «антикуркульською», бо в центрі її ува
ги опинилися не так конструктивні мотиви самоорганізації 
сільського життя та культурно-психологічних передумов колек
тивізму, як деструктивні мотиви «ліквідації куркульства як кла

су» (що відображало деструктивний характер тогочасної аграр
ної політики, її волюнтаристські пріоритети) [...] *.

Тим часом зовсім по-інакшому відбувався розвиток прози в літера

турі Західної України. Тут домінували найавторитетніші пред
ставники старшого покоління: В. Стефаник, М. Черемшина,

* Див. докладніше у статті «Література соціалістичного абсурду».
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О. Маковей, Т. Бордуляк, О. Кобилянська, Б. Лепкий, хоча не 
всі з них зберігали свою творчу активність. У нарисах та опові
даннях О. Маковея, В. Стефаника велике місце посідає тема 
страждань і руїни західноукраїнського села під час першої сві
тової війни. У творчості В. Стефаника посилюються національ
но-патріотичні мотиви («Марія», «Сини», «Дід Гриць» та ін.), 
як і у творчості О. Кобилянської («Апостол черні»).

Рівноцінного поповнення майстрами західноукраїнська проза в 
20-ті роки не мала. Свої мотиви вносили в неї молоді письмен
ники — учасники визвольної боротьби, які намагалися осмис
лити свій досвід у ній, рідше — її загальні уроки. Серед них 
були емігранти з Наддніпрянської України, як от Федір Дудко, 
автор повістей «Отаман Крук» (1924), «В заграві», «Чорторий», 
«Квіти і кров», «На згарищах», «Прірва» (1928—1931), збірки 
оповідань «Дівчата відчайдушних днів» (1937) та інших творів 
переважно на теми визвольної боротьби, яку він подає в роман
тичних барвах, контрастно зображуючи національний і більшо
вицький табори, часом примітивізуючи останній.

Ще один емігрант з Наддніпрянщини, К. Поліщук (який пізніше 
повернувся в Україну і загинув на Соловках), опублікував 
1922 р. роман у двох частинах «Отаман Зелений» (із незакінче- 
ної «Трилогії Українського Визволення»), в якому широко зма
льовував повстанський рух та подавав зреалізовану постать са
мого отамана: «Сумний і ніжний, як колискова пісня матері, 
укоханий всіма за щирість і справедливість, він добровільно пе
реніс усі негоди життя й пройшов усі дороги терпіння, аби на
решті скласти на ріднім полі свою безталанну голову й залиши
ти після себе одні лише болючі спогади...» К. Поліщукові на
лежать також роман «Гуляйпільський батько» (1925), низка 
прозових та поетичних збірок, драматичні твори.

Тему визвольних змагань, громадянської війни активно розробля
ли поет і прозаїк О. Бабій, Г. Журба та інші письменники. Як і 
в радянській українській літературі, ця тема висвітлюється на 
гострих контрастах, тільки розподіл тонів — зовсім протилеж
ний. Проте були й цікаві спроби глибшої психологічної розроб
ки проблеми вибору між двома ідеями — національною та со
ціальною в її більшовицькій інтерпретації (порівняймо таку ж 
проблему — але в інакшому насвітленні — в українській ра
дянській прозі), проблеми пошуку ідеологічної відповіді на 
більшовицький виклик. Тут зберігають своє пізнавальне зна
чення й емоційну впливовість такі речі, як повість «Дві сестри» 
(1936) О. Бабія та повість І. Зубенка «Фатум» (1934), де є спро
ба самокритичного погляду на ідеологію національного табору
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та причини його «ласування» перед більшовицькою ідеєю: 
Натомість у героїні Г. Журби («В переліті років», 1925) сумнівів 

немає: «Це ж ми, ми мусимо дати щось, щоб захопити маси. 
Міцний, здоровий націоналізм, як противагу соціалмосковсь- 
кій гнилі». У творчості О. Бабія велике місце посідає стрілець

ка гема — «Голгофа українських полків» («Перші стежі», 1931). 

На теми громадянської війни на Наддніпрянщині писав Ю.Гор- 
ліс-Горський («Отаман Хмара», 1934; «Червоний чортополох», 

1935; «Холодний Яр», 1937).
У 10-ті роки активно працює в прозі Улас Самчук, автор трилогії 

«Волинь» (1932—1937), в якій на епічному соціально-побутово

му тлі зображено національно-політичні шукання молоді кінця 
20-х pp., та повісті «Марія» (1934), що стала відгуком на тра

гедію українського села в 30-ті роки.

Велике місце в західноукраїнській прозі посідала історична темати

ка, суголосна розвитку історичного жанру в українській літера

турі загалом.
До найбільших здобутків української літератури радянського періо

ду можна віднести досить активний розвиток історичної прози. 

У кожного народу в добу бурхливих соціальних змін та зміц

нення національного самоусвідомлення (а одним із таких пе

ріодів і була для України перша третина XX ст.) загострюється 

потреба в глибокому й систематизованому пізнанні своєї іс

торії, повноти й повчальності свого минулого — у створенні 

своєрідної художньої «автобіографії». Цій потребі протистояло 

в перші роки по революції нігілістичне ставлення до історії, 

зневажання минулих етапів розвитку людства, насаджуваний 

фанатиками більшовизму стереотип «нульового» часу: нібито 

справжня історія людства почалася лише з міфічного залпу 

«Аврори». Тому українській літературі нелегко було відстояти 

право на історичний жанр, і спочатку вона мала підпорядкову

вати його розробленню актуальної революційної теми та рево

люційних мотивів, вишукуючи в минулому свого народу пере

важно моменти класової боротьби, повстань, вибухів бунтівни

чої енергії. (Хоча історичний жанр мав уже певні традиції в 

українській дожовтневій літературі. Передумови його існували 
ще в літописанні старокиївської доби, перекладній умовно-іс

торичній літературі, оригінальних «хоженіях», самобутніх коза

цьких літописах, в історичній пісні та думі. Українська історич

на проза в новочасному розумінні народжується в 30—40-ві 

роки XIX ст., а ЇЇ класичним зразком став історичний роман

11. Куліша «Чорна рада». П. Куліш витворив той тип історичного

ПОПОВО Д |



325

роману, який на багато десятиліть стане найпродуктивнішим 

для української літератури: поєднавши органічно історичну 

хроніку, епічний малюнок народного життя й невимушені при

годницькі епізоди. Свій внесок в українську історичну прозу 

зробили також Є. Гребінка, М. Костомаров, Марко Вовчок, 

М. Старицький, І. Франко, А. Чайковський, А. Кащенко, Р. За- 

клинський, автори белетризованих історичних нарисів A. Jlo- 

тоцький,0. Левицький,0. Островський,Б. Грінченко, М. Загірня,

І. Нечуй-Левицький, М. Комар.)

Перші твори української радянської історичної прози з’являються 

в середині 20-х (повісті П. Панча, І. Ле, В. Чередниченко, 

О. Іваненко та ін.). Знаменно, що майже всі вони були присвя

чені подіям 1905 р. в Україні і приурочені до 20-річчя першої 

буржуазно-демократичної революції в Російській імперії. Отже, 

це було народження в українській літературі зовсім нового для 

неї жанру — революційно-пригодницького.

О. Досвітній, О. Слісаренко, Г. Шкурупій використали прийоми 

жанру (пов’язавши їх зі специфікою політично-авантюрного 

роману) для художнього освоєння актуального досвіду револю

ції, підпілля, громадянської війни, для романтизації постаті ре

волюціонера й сатиричного викриття обивателя та ворога.

Роман О. Соколовського «Перші хоробрі» (1927) започаткував цикл 

творів про революційну боротьбу народників. Одна з найдрама

тичніших сторінок історії революційного народництва — три

валий, тяжкий двобій з таємною агентурою, що її заслала в 

коло змовників царська охранка з ініціативи обер-прокурора 

Синоду К. П. Победоносцева — стала предметом оповіді в ро

мані «Нова зброя» (1932). Тут, як і в попередньому творі, є ди

наміка авантюрних епізодів, сюжетних загадок і розгадок — од

нак уже більше «виходів» на історично-інформативні рівні тек

сту, прямого використання документів, авторських інтерпрета

цій проблематики народницького руху. У романі «Роковані на 

смерть» (1933) ідеологічна та документальна сторона народниць

кої змови (йдеться про відомий невдалий замах на Олександра III, 

безпосередніми учасниками якого були П.Шевирьов, О. Улья

нов, В.Осипанов, П.Андрєюшкін та Д. Генералов) виходить на 

перший план. Трохи осібно стоїть повість «Бунтарі» (1934). Гучна 

свого часу втеча відомих народників Л.Дейча і Я. Стефановича 

з київської Лук’янівської тюрми стала сюжетом революційно- 

пригодницького твору. Однак у центрі повісті — не так сама 

втеча та її підготовка, як психологія і рефлексії в’язня-революціо-
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мера, насамперед Дейча, його роздуми про мету й шляхи бо

ротьби, вагання й сумніви.

Коли О. Соколовський писав свої твори, наукове дослідження іс

торії народництва ще тільки починалося. Белетристика мала 

книжки С. Степняка-Кравчинського, Д. Мордовия, Н. Арнольді, 

англійського письменника Д. Конрада, польського - С. Бржо- 
зовського. В 1925 р. виходять роман О. Форш «Одягнені в ка

мінь» та повість С. Ауслендера «За волю народну»; у 1927 р. — 
повість Б. Бухштаба «Герой підпілля». Тож О. Соколовський 

був серед піонерів, і хоча творчий шлях його урвався дуже рано, 

проте в українській літературі він постать помітна. Саме він 

залишив класичні зразки українського історико-революційного 

роману, де гармонійно поєдналися захоплююча інтрига і дина

мічний сюжет із живою розробкою характерів історичних осіб. 

Це було освоєння не лише нової теми, а й нових можливостей 
жанру.

Наприкінці 20-х з’являються і твори про козаччину, боротьбу з 

іноземними поневолювачами. Письменники прагнули висвіт
лити її по-новому, підпорядковуючи національний момент со

ціальному (згідно з теорією марксизму-ленінізму); звертаючись 

до життя й побуту трудових мас, оцінюючи історичні явища з 

«класових» позицій. Фактично це прибирало форм залежності 
під вульгарно-соціологічних концепцій, які вимогливо орієнту

вали на спрощенство, схематизм і натяжки, по суті антиісто

ризм, — і сліди цього явища лишилися в творчості багатьох 

навіть талановитих авторів 20—30-х pp.

Цікавим явищем у белетристиці були твори В. Таля «Любі бродя

ги» (1927) та «Надзвичайні пригоди бурсаків» (1929) — «чисті» 
зразки історико-пригодницького жанру, яких у нашій літературі 

небагато. У другій, наприклад, описано походеньки та мандрівку 

на Січ двох бурсаків Києво-Печерської братської школи.

Яскраво пригодницький характер мала й історична повість М. Гор

баня «Козак і воєвода» (1929) — про повстання українських ко
заків та селян 1668 року проти утисків і знущань царської 

адміністрації. Наступна книжка М. Горбаня — «Слово й діло 

юсудареве» (1930) — була свого роду колекцією курйозних ви
падків з діяльності заснованої Петром І Таємної канцелярії, 

яка особливо лютувала в Україні.
Цисті» плідно розробляв історичну тематику Г. Бабенко, автор 

книжок «В тумані минулого» (1927), «Люди з червоної скелі» 

(1929), «Шляхом бурхливим» (1931). Останній із названих тво

рів — широкоформатне полотно з побуту Запорозької Січі часів
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Сіркових походів проти татарів і турків та повстання 1668 року. 

На цьому творі особливо позначилася вульгарно-соціологічна 

настанова: тенденційне «засудження» козацької старшини як 

нібито геть ворожої народові почасти призводить і до запере

чення прогресивної ролі Січі в історії України, до поверхових 

негативних оцінок діяльності Богдана Хмельницького.

Значно менше вражений вульгарним соціологізмом роман О. Соко- 

ловського «Богун» (1931). Тут глибше й діалектичніше ос

мислюється питання про народний рух та його ватажків. Богун 

постає як народний герой, — що мало принципове значення 

для вироблення історичних критеріїв у радянській українській 

літературі. У цьому творі знову виявилося вміння О. Соко- 

ловського будувати напружений, захоплюючий історичний сю
жет, послуговуючись переважно реальними подіями.

Етапом у розвитку української історичної романістики став роман 

3. Тулуб «Людолови» (1934), епічний твір з життя українського, 

польського, кримсько-татарського і турецького суспільств у 

першій половині XVII ст., монументальна картина боротьби ук

раїнського народу за соціальне та національне визволення, 

вписана в увесь обшир і в усю складність міждержавних, со

ціально-економічних, політичних, національно-релігійних від

носин у Східній і Центральній Європі, в культурну й ідеологіч

ну атмосферу тієї доби. Це була перша в українській історичній 
прозі епопея такого ідейно-художнього масштабу й високого 

методологічного рівня. Від роману 3. Тулуб починається тради

ція (підготовлена й трилогією М. Старицького) зображення 

життя українського народу тієї доби у широких міжнародних 

вимірах, а українських національно-визвольних змагань, дій 
козацьких провідників — на тлі європейської політики, у багато

манітних державних і дипломатичних зв’язках; традиція (ще, на 

жаль, недостатньо розвинена) інтерпретувати ідеологічні та 
культурні явища та тенденції українського життя теж у міжна

родному контексті. Слід сказати і про драматизм образу Петра 
Сагайдачного не лише як полководця, а й державного діяча, 

мислителя, просвітителя — попри деякі моменти вульгарно-со

ціологічного викривальництва, вульгарно-економічного «роз
шифровування» його національно-політичної позиції (при тому, 

що водночас переконливо показано болючу суперечність між 

його щирим патріотизмом і класовою обмеженістю старшин

ської орієнтації).
З ’являються історико-культурологічні та історико-біографічні по

вісті В. Петрова (В. Домонтовича) — «Аліна і Костомаров»
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(1929), «Романи Куліша» (1930), а пізніше повісті й оповідання" 

Варвари Чередниченко «Останній лист» (1936), «Історія одного 

вірша» (1939), «В картезіанському монастирі» (1940), «Під од

ним плащем» (1938). Письменниця тяжіє до розгортання кар

тин історії, культури, змалювання світу мистецьких цінностей, 

ідейного й духовного аспектів життя видатних письменників та 

поетів, моментів психології творчості, — все це відбивало й 

прагнення вивільнитися з-під впливу соціологічних стереотипів 

та орієнтації на пріоритетну героїко-революційну тематику.

( їіідченням розширення тематичних і стильових можливостей ук

раїнської прози була й яскраво оригінальна повість І. Сенченка 

«Чорна брама» (1933), в якій автор, звернувшись до історичного 

епізоду з французького середньовіччя й засвідчивши відчуття 

колориту далекої доби, блискуче використав елементи пародійо- 

ваного авантюрництва, іронічної інтерпретації рицарської ро

мантики для розкриття теми єретичного руху плебейсько-реміс

ничої маси, для антиклерикальної, соціальної та філософської 

сатири. В іншій повісті — «Руді Вовки» (1936) — І. Сенченко 

заглиблюється у далеке від нас життя первісного суспільства, 

і його фантазія малює пригоди, спричинені «примітивним» бут

тям, боротьбою за існування, складними стосунками людини з 

природою.

По-іншому розвивалася історична проза в Західній Україні. Тут на 

вибір тем і мотивів впливав не політичний диктат і не «соціаль

не замовлення», а особисті міркування та зацікавлення авторів, 

звичайно ж, зумовлені — більшою або меншою мірою — на

строями та ідеологічними уподобаннями певних кіл суспільс

тва, почасти й читацькою «модою». Переважала, сказати б, пат

ріотична, національно-героїчна тематика з княжої та козацько- 

гетьманської доби. Її можна порівняти з відповідними мотивами 

в поезії «празької» та «варшавської» груп, з тією лише різни

цею, що проза не сягала такого рівня сугестивності й мистець

кої досконалості, за винятком хіба повістей К. Гриневичевої 

«Шестикрилець» (1929) та «Шоломи в сонці» (1935), яка поєдна

ла експресію мови, близьку до поетики В. Стефаника, з істо

ричною стилізацією. Серед найпомітніших творів про княжу 

добу — історична повість (у двох томах) з XI ст. В. Бірчака 

«Василько Ростиславович» (Берлін, 1923); свого часу вона діс

тала прихильну оцінку в критиці, зокрема, в рецензії Б. Лепкого: 

•'...Бірчак... не задовольняється самим епічним оповіданням,
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лиш залюбки переплітає його психологічною аналізою та пое

тичними інтермеццами»1. Чимало було в історичній прозі й ма

ловартісних творів, автори яких недостатнє знання історичних 

обставин та брак глибокого проникнення в дух доби надолужу

вали патріотичним або релігійним пропагандизмом (як-от «іс

торична повість з X III віку» І. Филипчака та І. Зубенка «Кня

гиня Романова», видана в Коломиї 1927 p.).

Набула популярності й історична повість О. Назарука «Роксоляна, 

жінка Халіфа й падишаха, Сулеймана Великого Завойовника» 

(Львів, 1930), хоча й вона не відзначалася належним художнім 

рівнем. Це радше хроніка зі статичними описами, ніж структу- 

рована мистецька річ.

Найвідомішим твором історичної прози в Західній Україні стала 

багатотомова повість Б. Лепкого «Мазепа» («Мотря», 1926; «Не 

вбивай», 1926; «Батурин», 1927; «Полтава», 1923—1929; «Мазепа», 

1955). Це монументальна річ, у якій охоплено великий відрізок 

української історії, використано багатющий фактичний ма

теріал, поетично інтерпретований; однак ліричне й романтичне 

начала переважають аналітичне; негативно вплинули на есте

тичний рівень твору недостатність пластичності й психологіч

ності, описова екстенсивність.

Аналітичнішим і критичнішим до національної історії був Ю. Опіль- 

ський, автор повістей «Іду на вас» (1918), «В царстві золотої 

свободи» (1920), «Ідоли падуть» (1928), «Сумерк» (1929), «Золо

тий лев» (1926) та ін. Антиклерикальні мотиви в нього часом 

межували з фривольністю, що дало підставу для звинувачень у 

«грубому сексуалізмі», «опоганенні священничого стану» тощо 2. 

Новим словом в українськійлітературі булитвори Ю. Опільського 

на теми світової історії: повісті «Танечниця з Пібасту» (1921), 

«Поцілунок Іштари» (1923), «Школяр з Мемфісу» (1927) та ін. 

Ці останні, як і «екзотичні» та «євангельські» твори Наталени 

Королевої, виводили історичну прозу за межі національного 

матеріалу, у світову тематику.

До історично-пригодницького жанру тяжіли оповідання й повісті

B. Будзиновського («Пригоди запорізьких скитальців», «Осаул 

Підкова», «Під одну булаву», «Міщанка» та ін.). Однак вони 

не мають глибини осмислення історичних фактів, виявляють 

суб’єктивістсько-волюнтаристське розуміння історії, в них про-

1 Літопис політики, письменства і мистецтва.— Берлін, 1923. — Кн. 1, ч. 1,—
C. 10.

2Поступ -  1928 - Ч. 9-Ю -  С. 314-315.
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хоплюється зневага до «плебейства» як сили, мовляв, антипат

ріотичної.

І Іожвавлення історичного жанру та зростання його продуктивності 

у літературі і Галичини, і України не були випадковими. Вони 

відповідали потребі національного самопізнання, що дедалі 

зростала, хоча і по-різному виявлялася в обох суспільствах. 

У літературі Західної України переважали пошуки опертя на 

державницькі традиції та на вольову патріотичну особистість. 

У літературі Великої України — апеляція до «об’єктивних за

конів історії» та зусилля змалювати трудову масу, суспільний 

побут, життя народу (що загалом було неабияким здобутком 

літератури й набувало ваги ідейно-художнього новаторства — 

якщо було підкріплене талантом, звісно).

Широкий перегляд нашої історії, який відбувається нині, запере

чення політичних та ідеологічних стереотипів, вивільнення від 

тягара фальшивих догматів, глибоке духовне оновлення всього 

нашого суспільства — владно диктують і необхідність нового 

прочитання художньої літератури 20-х та особливо 30-х років, 

оскільки остання була фактично літописом сталінізму. Багато 

що в ній сьогодні або неприйнятне або потребує інакшого, ніж 

раніше, ставлення.

Література 30-х років змушена була творити свого роду поетику 

несвободи, нервом якої був фанатизм самозаперечення. Любов 

треба було замінити ненавистю, душевну правду — політичною 

формулою, загальнолюдське моральне почуття — псевдокласо- 

вим нюхом. Запроваджувалася модель світу, в якому спотворю

валися всі людські поняття, в якій усі клітинки життя пронизу

вано рентгеном ворожнечі й страху, в якій відбувалося само

вбивче оскудіння й озвіріння людського серця. І це не могло не 

відбитися на літературі, провадячи її в бік деморалізації, дегу

манізації. Та вона опиралася і в кращій своїй частині намагала

ся боронити людину і свій народ.

Іому було б нерозумним і несправедливим, керуючись антиісто

ричним максималізмом, перекреслювати творчість багатьох ви

датних поетів і прозаїків на тій підставі, що з-під їхнього пера 

в 30-ті роки виходило і те, що не відповідає нашим нинішнім 

поглядам.

І ііім треба заново вчитися читати літературу 30-х, заново осмислю- 

иати її матеріал, понятійний апарат і її мову.
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По-перше, в загальному її пафосі й тенденційності відрізняти ав- і 

торське світоглядне від неминучого тенденційного, що дикгу- 
валося літературним режимом. і

По-друге, бачити навіть малопомітні відхилення від офіційної дог- і 
ми, які робити тоді було нелегко. їх навіть помічати тоді остері- і 
галися, або ж це було справою донощиків.

По-третє, і в ортодоксально потрактованих картинах бачити той 
об’єктивний зміст, що перевищує ортодоксальну інтерпрета
цію, виходить за її межі...

Не маємо, звісно, на увазі ті твори, що стоять поза літературою 

через свою аморальну спрямованість, ідеологічний цинізм, 
внутрішню антинародність чи художню безпорадність...
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Україно 
і сВіт
(Наперебодні 
незалежності) *

Україна і світ. Тема давня, як світ, і безліч разів її 

обговорено. Але щоразу вона набуває нового зна
чення, як тільки Україна вертається до життя і 

самовизначається, і в своїй належності до світу 
людства шукає опертя і стимулів.

Починаючи з достарокиївських часів і далі наші 

предки не тільки спілкувалися з багатьма ближ

чими і дальшими сусідами — торгували, воювали, 

боронилися, нападали, вчилися і вчили, — ай осмис

лювали ці стосунки. На рівні побутової свідомості — 

в стереотипах образів половця, грека, поганина, турка, татари

на, німця, волоха, ляха, москаля тощо. На рівні історіософсько

му — в літописних версіях світовлаштування та місця нашого 

народу серед інших. На рівні поетичному — в космогонічних 

міфах, у билинах, думах та історичних піснях, породжених по

требою етносу в самоусвідомленні серед інших етносів, у непрос

тих стосунках із ними. Пізніше відбувалася як диференціація 

знань про світ і реакцій на нього (в площинах політичної думки, 

культурних контактів, духовних впливів, практичної діяльності), 

так і інтеграція, узагальнена інтерпретація теми МИ І СВІТ, що 
викристалізувалася в окрему спеціальну проблему. В певні істо

ричні періоди (релігійна боротьба XVI—XVII століть, визволь-

* Доповідь на Першому конгресі Міжнародної асоціації україністів, серпень 
1990 р. Надруковано: Комеомольское знамя,— 7 сентября 1990 г.; Наука і 
суспільство. — 1990. — №  12; Слобідський край. — 1991. — № 4.
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мий рух середини XVII століття, національний рух кінця X IX"— 

початку XX століття, 20-ті роки) ця проблема виходила на пер

ший план. У повоєнні роки інтерес до неї раз у раз спалахує з 

мопою силою, попри обмежені можливості для адекватної ін

терпретації.

ІІепажко помітити просту закономірність: спілкування нашого на

роду з іншими в різних сферах господарського і духовного жит

ія було інтенсивним у періоди повної або неповної держав

ності, а занепадало — в періоди цілковитої втрати державності. 

Так само і світ більше знав про Україну і більше до неї адресу

вався безпосередньо в періоди державності, а в періоди без

державності вона опинялася на периферії міжнародних контак

тів і брала в них участь лише опосередковано. Із суб’єкта між

народних відносин перетворювалася на його об’єкт. Через це 

було багато втрачено і для України, і для світу.

Н осмисленні теми «Україна і світ» нам, мабуть, треба бути твере

зими і самокритичними, враховувати сучасні критерії і навіть 

прагматизм сучасного людства, бо часто ми звертаємося до неї 

в мелодраматичному настрої, ладні дорікати всьому світові за 

байдужість до наших бід, плачемо і просимо уваги — або ж 

вихваляємося тим, що сьогодні для інших не має реальної ваги. 

Коли згадуємо, що врятували Європу від татаро-монгольської 

навали, це нікого не зворушує, бо хто тільки її і від кого не 

рятував: іспанці — від маврів, серби й австрійці — від турків, 

поляки в 1920 році — від більшовиків тощо. Коли хочемо роз

чулити світ нагадуванням про те, що ми в історії найбільше 

постраждали, ніхто не розчулюється, бо кожна нація вважає, 

що саме вона найбільше постраждала: спитаймо вірмен, поля

ків, євреїв, ірландців, палестинців — кого завгодно. Коли гово

римо, що в нас було багато історичних ворогів, — у кого їх не 

було? Скільки воєн пройшло нашою землею? А загляньмо в 

історичні хроніки — скільки їх пройшло, скажімо, німецькою 

землею, починаючи з XVI ст.! І так далі...

ІІешю, мова має йти не про це, а про те, що ми взяли від світу 

і чого не взяли? Щ о дали і чого не дали? Чим могли бути і 

чим стали? Як зможемо вижити в світі і сприяти його вижи

ванню?

Я спробую висловити дещо зі своїх дуже суб’єктивних міркувань на 

цю тему, пов’язавши їх із нинішнім етапом боротьби за націо

нальний суверенітет і, отже, з можливістю бодай трохи змінити
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на краще наше непринадне місце у світі. Торкнуся таких аспек
тів теми:

геополітичного; 

етнічного; 

економічного; 

ідеополітичного; 

культурного та мовного.

Геополітичний аспект

Щодо першого з цих аспектів, то його вписаність у міжнародний 

масштаб є самозрозумілою.

Не говоритиму про те, що щасливе географічне положення України 

обернулося для неї бідою, оскільки її степи стали битим шля

хом для руху народів, орд і завойовників зі Сходу на Захід і з 

Заходу на Схід. Зрештою, це не таке вже й специфічне, оскіль

ки в такому самому становищі в різні часи опинялося багато 

народів, країв і регіонів: і Закавказзя, і Прибалтика, і Піренеї, і 

Балкани, і Передня Азія, і Білорусія, і Польща. Хіба що Україна 

перебувала в такому стані не в окремі епохи, а постійно.

Трохи специфічнішою є та обставина, що Україна, не маючи при

родного бар’єра супроти двох найбільших своїх узурпаторів — 

Польщі й Росії, водночас не мала і скільки-небудь високого 
етнічного та мовного бар’єра. Це розширювало можливості ко

лонізації та її політико-стратегічного, ідеологічного, духовно

культурного «обґрунтування» і відповідно послаблювало спротив.

Скориставшися з цього, країни-колонізатори не тільки ідентифіку

вали колонізовану Україну як частину самих себе, а й зуміли 

зробити таку ідентифікацію прийнятною для певних шарів ко

лонізованого населення, а неприйняття її кваліфікували як дер

жавну зраду й чужинецьку інтригу. (А втім, чи й це — така вже 

унікальна ситуація? Ще богорівний Юлій Цезар, як можемо 

прочитати у «Порівняльних життєписах» Плутарха, поневолив

ши в Галлії триста народів, з трьох мільйонів чоловік один 

мільйон знищив, а решту оголосив «братами римського наро

ду». А найновіший приклад такого братерства маємо у «возз’єд

нанні» Іраком Кувейту.)

Геополітична ситуація в Європі ніколи не була надто сприятливою 

для України. Великі західноєвропейські держави, хоч і боялися 

могутньої Російської імперії, але водночас відчували в ній по

требу і як у гарантії стабільності на Сході, і як у джерелі сиро

вини та ринку збуту, і з династичних мотивів, і, головне, як у
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дипломатичному і мілітарному партнерові у боротьбі поміж Со

бою за гегемонію на європейському континенті. А російська 

дипломатія вміло підтримувала баланс ворогів і друзів. Тому 

український «сепаратизм» або не знаходив підтримки (також і 

через свою слабкість), або в окремі моменти ненадовго привер

тав увагу тих, хто сподівався використати його у власних ін

тересах.

Що ж до ліберальної громадськості, то вона в одних випадках сама 

не була вільною від імперського мислення, а в інших — мало 

знала про Україну. Але були й періоди підвищеного інтересу до 

неї, зазвичай, пов’язані зі збуреннями у ній самій, і тоді гро

мадськість вустами гуманістичних письменників, філософів, 

учених, мандрівників, дипломатів висловлювала симпатії до 

України і розуміння її прав, навіть розуміння того, що без 

розв’язання українського питання не може бути спокою в 

Європі. Особливо розуміли це представники слов’янських на

родів, які самі переживали національне відродження або боро

лися за визволення. Найвиразніше цю думку висловив видат

ний чеський письменник К. Гавлічек-Боровський: «Малорусь- 

Україна — це постійне прокляття, яке самі над собою проголосили 

її гнобителі. Так над ними мститься пригноблена воля України... 

Доки не буде направлена кривда, зроблена українцям, доти не

можливий справді міжнародний спокій і слов’янське поро

зуміння».

11 po re реальна політика європейських держав мало враховувала цей 

чинник як недостатньо виражений. І сьогодні вона, як і політика 

США, не дуже прихильна до можливої незалежності України — 

з тих міркувань, що й раніше, а насамперед зі страху перед деста

білізацією на Сході. Цей страх підтримує частина радянологів, 

а також російських інтелектуалів-емігрантів на Заході. Ось що 

сказав, наприклад, нещодавно в інтерв’ю газеті «Известия» 

один із них, Владімір Максімов: «Якщо зупинити “національні 

розлучення” не вдасться, якщо не станеться дива, то... це буде 

початком кінця. І кінця не тільки для вас, а й для Європи та

кож. Розпад такого величезного організму не мине безслідно 

для Європи, і західні політики це розуміють... Вони страхають

ся дестабілізації». Ще одним — новим і важливим — чинником 

( бажання підтримати реформи Горбачова, в успіху яких Захід 

кбачає єдину надію на умиротворення радянського монстра. Мені 

здається, «антисепаратистичні» і, зокрема, антиукраїнські тенден

ції в політиці західних держав буде стимульовано й об’єднанням
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Німеччини, оскільки страх перед нею посилить зацікавлення в 

існуванні ведикодержави на Сході. Не сприятиме незалежності 

України і можливе створення осі Москва—Бонн (Берлін)—Париж. 

Натомість певні перспективи могла б відкрити об’єднана Європа 

всіх великих і малих, старих і нових держав.

Можна зрозуміти мотиви західних держав, але вони не є обов’яз

ковими для України. З українського погляду (та й не тільки з 

українського) саме бездержавність України була джерелом 

нестабільності на сході Європи. Вона породжувала міжнародні 

політичні спекуляції та інтриги, і ця міжнародна політична гра 

навколо України була постійним джерелом небезпек і для внут

рішньополітичного життя. Протягом трьох століть Москва і її 

сатрапи використовували цей міжнародний чинник для шанта

жування українських патріотів і мотивації своєї антиукраїнської 

політики. Був він головним і під час проведення політичних 

судово-каральних процесів проти української інтелігенції — від 

судилища над СВУ до арештів 70-х років.

Важко передбачити відносини України — в разі її конституювання 

як самостійної держави — з невеликими державами Європи, 

насамперед із безпосередніми сусідами на заході та південному 

заході. Можливі якісь регіональні асоціації чи угоди. Однак не 

виключені й ускладнення, зокрема на грунті територіальних 

претензій, як це було під час міжнародної облоги УНР.

Найприроднішими нашими спільниками є сьогодні інші республі

ки Союзу. І дуже прикро, що ми, проживши 70 років у одній 

державі під гаслами дружби народів та інтернаціоналізму, так 

мало знаємо одні одних, так мало створили структуру пря

мих зв’язків — політичних, економічних, культурних, — а від

повідне представництво здійснювали через метропольний 

центр. Проте об’єктивно ми розвивалися за аналогічних істо

ричних обставин, мали схожі проблеми й потреби. 1 зараз має

мо схожі історичні прагнення, хоч і з різною мірою їх усвідом

лення. Негативним чинником тут є, крім слабкості горизон

тальних зв’язків, також психологічні упередження і стереотипи, 

підтримувані, зокрема, участю українців у русифікації інших 

народів та в спрямованій проти цих народів діяльності «інтер- 

фронтів».

Однак вирішальною мірою майбутнє України залежатиме від уре

гулювання відносин з Росією. Окреслюються три нові фактори. 

Перший: внаслідок глобальних економічних, мілітарних та ін

ших змін існування Росії як великої держави стає можливим
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без України, ресурси якої вже майже вичерпано, — ми вже не є 

золотим дном для великодержави, і це може пом’якшити силу 

претензій щодо нас. Другий: значна частина громадських і полі

тичних рухів у Росії зрозуміла, що за імперські апетити дово

диться тяжко розплачуватися і що російський народ не стане 

жити вільно, заможно і зберігаючи власне національне облич

чя, поки не дістануть свободу інші народи. Третій: поява на 

політичний арені неординарного лідера, яким є Б. Єльцин і 

який уособлює сили, що хочуть поєднати національні інтереси 

Росії з національними інтересами інших народів на шляху де

мократичного розвитку.

()і же, рух за суверенність України може знайти розуміння, і впер

ше за три століття з’явиться можливість прийнятного для обох 

сторін мирного розлучення і переходу на рівноправні стосунки.

І исе-таки ситуація залишається неоднозначною і суперечливою. 

Поряд із національно-демократичним рухом у Росії дуже силь

ним є націонал-шовіністичний рух, що змикається з парто

кратією на ґрунті великодержавництва та імперських амбіцій. 

Цей рух особливо небезпечний тим, що спільні для всіх народів 

Союзу біди інтерпретує як нібито особливу національну упо

слідженість росіян (усупереч очевидному фактові домінантності 

російського етносу в Союзі), тобто намагається прищепити 

великому народові комплекс ображеності малого народу — а це те, 

і чого починався фашизм. Є ймовірною і перспектива нового 

самоототожнення демократичної Росії з радянською великодер- 

жавністю. Незрозумілі можливості еволюції самого Б. Єльцина, 

а деякі кроки його уряду є спробою привласнити явочним по

рядком те, що належить усім народам Союзу, як-от золо

товалютний фонд. Та головне — в Україні немає при владі по

літичних діячів, які могли б прийняти виклик Б. Єльцина і 

знайти адекватну відповідь на небувалу ще в нашій історії ситу

ацію, коли сама Росія готова — принаймні декларативно — пе

реглянути свою роль метрополії.

Ik-личезним негативним чинником у розвитку як Союзу, так і у сві

товому масштабі є те, що українська партократія була і зали

шається найреакційнішою силою в усьому Союзі, за винятком 

чіба що деяких середньоазіатських кланів. Це було зумовлено її 

роллю обласної організації ВКП(б) та КПРС у стратегічно най

відповідальнішому та національно ризикованому регіоні, її ти

танічними зусиллями в боротьбі з українством та відповідним 

добором і гартуванням кадрів. Прочитаймо протоколи з’їздів
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КГТ(б)У та КПУ — всі вони починалися і закінчувалися колек

тивними клятвами в тому, що вона є найвірнішим і найнадій

нішим бойовим загоном сталінської ВКП(б), хрущовсько-бреж- 

нєвської КПРС тощо, що вона завжди давала і даватиме ни

щівну відсіч будь-яким відхиленням від курсу московського 

керівництва, будь-яким опозиціям, ухилам і ревізіям догм. І це 

було правдою — у всякому разі, після усунення Шумського та 

Скрипника. І фактично єдина опозиція, яка гордо заявила про 

себе в КПУ і з якою та зворушливо мириться, — це реакційна 

опозиція до реформ Горбачова, що так яскраво виявилася на 

останньому з’їзді КПУ.

Не можна не враховувати також і морального стану українського 

суспільства, зумовленого століттями протинаціональної полі

тики і терору. Це один з елементарних законів історії, що де

націоналізоване суспільство стає джерелом сервілізму та по

літичної реакції і залишається ним, аж поки не прокинеться. 

Щоправда, в ньому ж можуть народжуватися і вибухові револю

ційні сили, але з небезпекою набути анархічного характеру. 

Звісно, не все українське суспільство було денаціоналізоване, і 

нині навіть денаціоналізовані суспільні групи та географічні ре

гіони починають пробуджуватися, однак цей процес не скрізь 

іде однаково успішно, а подекуди і взагалі ще не дав резуль
татів.

Етнічний аспект

Маю на увазі не етногенез українців, а етнічну картину сучасної 

України. На її території нині живуть представники багатьох 

сусідніх і несусідніх народів, — і розсіяно, і етнічними група

ми. І співжиття українців з ними — це також один із рівнів 

перебування у світі людства, а характер цього співжиття має 

міжнародну вагу і впливає на створення образу України в 

світі. З іншого боку, етнічна картина України вирішальним 

чином пов’язана і з питанням про нашу національну долю і 

майбуття.

Офіційна пропаганда активно експлуатує визначення на зразок: 

«народи України», «Україна — багатонаціональна республіка», 

«на Україні живуть сто національностей»; з офіційного жаргону 

вони переходять і в повсякденний вжиток. Сенс таких формул 

зрозумілий — поставити під сумнів право українського народу 

вирішувати долю своєї вітчизни. Але — чи існує «російський 

народ України»? Є російське населення в Україні, яке стано-
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вить частину єдиного російського народу. Так само немає і бол

гарського, угорського, білоруського чи грузинського народу 

України. Навіть єврейського народу України немає, а є євреї, 

які живуть в Україні і є частиною єврейського народу, що живе 

в багатьох країнах світу. Водночас усі ці люди різних національ

ностей та національні групи є не лише громадянами України, 

а й складовою частиною народу України, — але не в етнічному, 

а в державному значенні. Якщо говорити про народи України 

в етнічному значенні, то ними є ті, для яких Україна є єдиною 

вітчизною і корінною землею поселення, тобто, крім українців, 

ще кримські татари, караїми, гагаузи, можливо, донецькі греки 

як відмінний від середземноморських етнос.

Тепер про багатонаціональність. Ще М. Скрипник аргументовано 

заперечував формулу України як багатонаціональної держави, 

слушно вбачаючи в ній завуальовану спробу поставити під сум

нів право нашого народу на власну державу. З того часу значно 

змінився національний спектр населення, зросла кількість 

росіян з 2,7 мільйона в 1926 році до 11 — 12 нині, тобто більш 

ніж учетверо, а в процентному відношенні з 7 до 21 відсотка; 

збільшився приплив населення з Білорусії, Закавказзя, Серед

ньої Азії. І все-таки питома вага українців становить три чверті 

від усього населення республіки, а це в сучасному світі висо

кий показник.

Україна залишається однією з найбільш етнічно стабільних рес

публік у Союзі, державою, в якій корінне населення абсолют

но переважає. Україна — не багатонаціональна держава, як, 

скажімо, Югославія, Індія чи Індонезія, а держава з багато

національним складом населення, як більшість європейських 

країн. А це принципово різні речі. Такий висновок треба зро

бити не для того, щоб ігнорувати національні меншості та гру

пи в Україні, а для того, щоб заперечити антиукраїнські по

літичні спекуляції на цьому питанні, підкопи під суверенітет 

українського народу.

Що ж до самих національних меншостей та груп, то історія засвід

чила, що їхня доля тісно пов’язана з долею українського наро

ду. Періоди його придушення були і періодами придушення їх, 

а його національне відродження допомагало і їхньому. Це ми 

бачимо і нині. Національно свідома частина українців розуміє і 

підтримує прагнення людей інших національностей, сприяє їх

ній самоорганізації. Однак багато чого тут ще треба зробити для 

підтримки національно-культурних та територіальних самовря-
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дувальних утворень, для повернення в Україну німців, виселе

них у 1941 році, кримських татар, для забезпечення національ

но-державної автономії останніх, а не тієї антикримськотатар- 

ської «автономії», на яку інспірують так зване «російськомовне* 
населення Криму.

Від того, як житиметься в Україні людям усіх національностей, як 
задовольнятимуться їхні національні, культурні, соціально-еко

номічні потреби й інтереси, великою мірою залежатиме не 

лише репутація України у світі, а й її взаємини з іншими держа

вами. Однак цілковите забезпечення тих інтересів неможливе 

доти, доки Україна не стане володаркою своєї долі. Лише тоді 

всі національні групи матимуть політичні та економічні можли

вості для розв’язання своїх проблем і налагодження стосунків, 

лише тоді почне докорінно змінюватися самоусвідомлення на

селення, яке стане народом України; лише тоді кожен — хоч би 

якої національності він був — зможе відчути себе громадяни

ном України, відповідальним за її долю і за долю всіх співгро

мадян.

Це стосується і російського населення в Україні. Його нинішній 

фактичний статус — не національна меншість в Україні, а на

ціональна більшість у Союзі. Історично у багатьох росіян виро

билося не завжди усвідомлене відчуття своєї домінантності в 

Україні та в інших республіках, і всякий крок до урівняння в 

реальних національних і мовно-культурних можливостях такі 

люди сприймають як їх обмеження. А у відповідь маємо гостру 

реакцію з боку частини українців. А втім, як і раніше, ненор

мальність стосунків між Україною і Росією породжувала і чима

ло ненормальних ставлень, поглядів та теорій, аж до тенденцій

ного заперечення нашої етнічної, культурної і мовної близь

кості — з українського боку, до заперечення нашої самобутності 

й окремішності — з російського; до взаємно несправедливих 

оцінок національного характеру, культурних та інших здобутків 

один одного. Це глухе або одверте ворогування певних груп 

обох суспільностей також мало і свої міжнародні резонанси, 

впливало на репутацію обох народів у світі.

З досягненням фактичної національної і державної рівності зника

тимуть ці ненормальності. Росіяни зрозуміють наше право бути 

собою у світі. А ми зрозуміємо — ті, хто сьогодні цього не сприй

має, — що росіяни ближчі нам, ніж будь-хто у світі. Разом з інши

ми слов’янами. Однак для відновлення чистоти цього почуття ми 

повинні визволитися від будь-якої російської гегемонії.
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погребує, так би мовити, інтернаціоналізації. Що я маю на 

упгпі? Кримські татари повинні якомога швидше здобути свою 

державність. Але Україні, кинутій напризволяще з чорнобиль

ським горем, зі спустошеною казною, тяжко нести всі витрати, 

пов’язані з трагедією кримських татар. Аморально і злочинно, 

що центральні відомства ухиляються від своєї відповідальності, 

що кремлівська влада, яка змогла виселити сотні тисяч людей 

ча одну ніч, повернути їх не може десятиліттями.

Що ж до єврейського питання, то воно інтернаціональне своєю 

суттю. Чума антисемітизму — хвороба світова, і лікувати її тре

ба спільними силами. Потрібна міжнародна співпраця в цій 

сфері, зокрема з Ізраїлем. Потрібна чесна інформація — світова 

громадськість повинна знати про ті зусилля, яких докладає сві

доме українство для викорінення антисемітизму. їй, світовій 

громадськості, не робить честі абсолютизація стереотипу ук

раїнця як антисеміта.

ІАоиомічний аспект
Україна з давніх-давен була помітною економічною величиною в' 

Євразії і підтримувала — особливо у князівські та козацько- 

гетьманські часи — інтенсивні торговельні зв’язки з державами 

Середземномор’я, Передньої Азії, Кавказу і Закавказзя, Середньої 

і Західної Європи, з балтійськими і дунайськими країнами. 

Традиційні продукти її вивозу — прядиво, вовна, збіжжя, селіт

ра, паташ, скляні, текстильні й металеві вироби — мали високу 

репутацію і попит у навколишніх країнах. Цілеспрямовані — 

протекціоністські щодо російського промислу і заборонні щодо 

українського — заходи Петра І і Катерини II підірвали україн

ську торгівлю і ремісництво. Народне господарство України 

нтрачає більшість контактів із сусідніми країнами, натомість 

збільшуються зв’язки з Росією, набуваючи дедалі нерівноправ

ного характеру.

( амостійний характер зовнішньоекономічних зв’язків України від

новлювався в часи української державності (1917—1920) та по

части зберігався у 20-ті роки. Починаючи з 30-х років Україна 

не мала можливостей для самостійної зовнішньоекономічної діяль

ності, хоч її участь у загальносоюзних економічних відносинах є 

дуже значною. Переважна частина українського експорту за 

межі СРСР ішла до країн нещодавнього соціалістичного табо

ру: залізна і марганцева руди, кокс, сільгоспмашини, продукція
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важкого машинобудування. Українська продукція, в тому числі 

промислове устаткування, надходить також в Індію, Китай, 

країни Близького Сходу; донецький кокс, сталь, чавун, а також 

наші руди мають попит у країнах Західної Європи і в різний час 

з успіхом продавалися там. Звісно, всі операції та розрахунки 

вели центральні відомства.

Закон про економічну самостійність Української РСР відкриває 

великі можливості й для оптимізації структур її економічних 

відносин. Насамперед ішлося б про зміну структури цих відно

син з Росією та іншими республіками, яка була невигідною для 

України. Україна може сама переробляти переважну частину 

своєї сировини, розвивати точне приладобудування й електро

ніку, легку промисловість, мати прибутки від авіабудування, 

від експорту тепловозів і потужних пресів; експортувати до Росії 

та інших республік руди, метали, цукор, хліб за світовими ціна

ми, а не в багато разів меншими, — і це істотно компенсувало б 

витрати на імпорт нафти, газу й лісу, якими нас тепер лякають. 

Особливе значення матиме зміна волюнтаристських принципів 

ціноутворення, що часом було просто державною формою гра

біжництва.

За умов централізованої безгосподарності форми зовнішньоеконо

мічних зносин, нав’язуваних Україні, призводили до парадок

сальних і часом абсурдних ситуацій. Зокрема, стало вже при

тчею во язицех те, що кожного року під час збирання врожаю 

(а за цьогорічного щасливого врожаю це особливо впадало в 

очі) такі необхідні транспортні засоби відтягуються на переве

зення дорогого імпортного зерна, Україні не дуже потрібного, 

тоді як значна частина свого врожаю гине. Робиться це задля 

загальносоюзних господарських комбінацій, але збитки несе 
Україна.

Нині противники суверенітету республіки — приховані й одверті — 

посилено експлуатують тезу про те, що не можна розривати еко

номічні зв’язки в Союзі, які склалися за 70 років. Звичайно, 

будь-які зв’язки розривати безглуздо, а економічні просто не

можливо, якщо вони справді економічні, зумовлені економіч

ною доцільністю та ефективністю, а не імперською політичною 

стратегією, намаганням обплутати всіх і вся імперськими віж

ками і прив’язати до імперського воза. Відомо, що у нас широ

комасштабні народногосподарські та демографічні маніпуляції 

були підпорядковані далекосяжній політичній стратегії перемі

шування народів, гіркі плоди якої ми бачимо нині у складно-
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щах самовизначення республік та у загостренні міжнаціональ

ної ворожнечі.

Hi и.мімо хоча б такий частковий приклад. Внутрішні транспортні 

перевезення в СРСР перевищують внутрішні перевезення біль

шості інших країн світу, разом узятих. Результати ж цих пере- 

нс  і є н ь  м и  бачимо на полицях наших магазинів.

ІІііпі у нас майже в усіх республіках розпалюються пристрасті нав

коло того, який народ найбільше постраждав у Союзі і хто кого 

годує. Дивовижна річ: споконвіку кожен народ сам себе году

вав, а тепер виявляється, що кожен є нахлібником в очах іншо

го. Ось до яких небезпечних міфів призвела фантастично без

господарна командно-адміністративна система, за якої незлі

ченні природні багатства і неймовірні людські зусилля десятків 

народів ішли в прірву, а точніше, в ненажерну пельку монстра — 

виморочної великодержави.

Усі паші народи — її однакові жертви, всі вони в однаковому ста

новищі, у них однакові біди, — і саме тому вони повинні й 

можуть порозумітися, у тому числі в економічній сфері, зокре

ма, зберігаючи і помножуючи доцільні зв’язки, відмовляючись 

від фальшивих, нікому, крім центрального диктатора, не по

грібних.

Вочевидь, змінюватиметься і характер економічних відносин з краї

нами Східної та Центральної Європи. Можливо, вони тепер 

будуть менше зацікавлені в торгівлі з Україною, більше орієн

туючись на Захід. Однак без українських руд, металу й електро

енергії деяким з них не просто обійтися. Тож і тут наші еконо

мічні перспективи не безнадійні.

і ’ і і н о  чи пізно постане питання і про самостійні економічні взає

мини з Європейським Економічним Товариством. Наразі ми 

мало що можемо йому запропонувати, крім руд, металів та ще 

деяких видів сировини і товарів. Ілюзії про швидке в майбут

ньому приєднання до ЄЕТ поки що є безпідставними. Навіть 

початкова адаптація до європейського ринку буде складним і 

тривалим процесом. Адже йдеться не лише про конвертованість 

валюти і не лише про те, що наша економіка ще й не розпочала 

переходу на ринкові відносини. Йдеться про глибокий стадіаль

ний розрив: ми й досі перебуваємо у варварських формах індус

тріальної ери, тоді як Захід — у постіндустріальній, більше того, 

па її вищому ступені — технотронному. Отже — різні історичні 

ечапи розвитку...
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У зменшенні цього майже нездоланного розриву певну допомогу 

можуть, мабуть, надати українці діаспори. Але чи буде в Украї

ні створено ефективні структури для співпраці з закордонним 

українським бізнесом, комерційними й технологічними ініціа

тивами? Час уже переходити від епізодичних допомогових і 

жертовних акцій (які, звісно, мають і зберігають своє значення) 

до стимулювання економічної, господарської діяльності в самій 

Україні та підготовки сучасних господарських і управлінських 

кадрів.

Ідеополітичний аспект

У різні часи Україна опинялася то в центрі європейського політич

ного життя, то на узбіччі. Її політична думка також знає періоди 

розквіту і деградації. Як у формах громадянського самовряду

вання, так і в політичних ідеях Україна часом синтезувала фор

ми й ідеї західного і східного походження, нерідко народжувала 

глибоко самобутні явища, але також ставала ареною випробу

вання нав’язуваних моделей, жертвою чужих експериментів. 

Визначальним чинником для характеристики політичної історії 

та громадського життя українського народу є його тривала без

державність, і залишається відкритим давно і палко дискутова

не питання про те, чи вона є наслідком недостатності державо

творчої волі, чи, навпаки, накинена бездержавність спричинила 

атрофію державницького інстинкту.

Це, однак, не означає, що українська історія не мала своїх політич

них параметрів. Попри все вона є однією з найцікавіших гра

ней історії європейської і світової, а не периферійним додатком 

до історії російської, як це нам подавалося. У ній народжували

ся суспільні моделі й цінності, які збагачували або могли збага

тити світовий досвід демократичної самоорганізації людства. 

Досить згадати про діяльність релігійно-культурних міщанських 

братств XVI—XVII століть, Запорозьку Січ, навіть гетьманщину, 

яка за всіх своїх вад була все-таки однією з найдемократичні- 

ших на той час форм національної державності, і не тільки у 

Східній Європі; нарешті, про короткобіжний феномен УНР. 

Можна було б говорити про демократичні традиції українсько

го самоврядування і судочинства в козацько-гетьманські часи, 

про рівноправний статус української жінки та низку інших 

особливостей, що неабияк атестували наш народ у тогочасній 

Європі.
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П Україні народжувалися і деякі передові для свого часу, а то й 

випереджальні ідеї. їх можна знайти і в козацьких літописах 

та «Історії Русів», і в конституції Пилипа Орлика, і у Василя 

Капніста й українських делегатів до катерининської «Комиссии 

по составлению уложения». Широке ідеологічне поле Кирило- 

Мефодіївського братства глибоко вписується в коло європей

ських ідеологій. Антимонархічні, антиколоніалістські й демо

кратично-самостійницькі ідеї Т. Шевченка не тільки суголосні 

і «Молодою Німеччиною», «Молодою Італією», а й де в чому 

послідовніші за ідеї, скажімо, Мадзіні, Петефі, Гюго, — зокрема 

у тому, що Шевченко пов’язував визволення свого народу з 

визволенням усіх народів. Самобутніми явищами європейської 

думки стали демократично-федералістська концепція М. Дра- 

гоманова, тверезі бездогматичні ідеї І. Франка, програми ук

раїнських демократичних і соціалістичних рухів кінця XIX — 

початку XX століття. В палітрі світової політичної думки аж 

ніяк не безнадійно блідими виглядають і боротьбисти та укапіс- 

ти. Нарешті, і в деяких ідеях В. Винниченка, а пізніше М. Хви

льового можна бачити провіщення єврокомунізму та націонал - 

комунізму (останнє — також і в Скрипника). А коли йдеться 

про різні концепції об’єднання Європи, можна зазначити, що 

були вони в того ж Винниченка; слід згадати і книжку В. Паней- 

ка (1922 р.) «З’іднані Штати Східної Європи» — втім, модна 

тоді тема.

Мі- можна сказати, що це таке ідейне багатство, яким ми можемо 

безсумнівно рівнятися з великими культурними націями. Але 

це все-таки чимала спадщина, яку не сором покласти до спіль

ної скрабниці людства. Проте і від цієї ідейно-політичної спад

щини наш народ був відлучений, як був відлучений і від влас

ного, бодай невеликого, досвіду державності та політичного 

життя.

І ому нинішнє національно-політичне і державне відродження по

чинається майже з нуля,— на рівні не лише політичних струк

тур, а й політичних концепцій. Якщо на першому етапі Програма 

Руху могла задовольнити демократичну громадськість широким 

і кваліфікованим викладом загальнодемократичних принципів і 

вимог (хоч і не позбавлена була еклектизму та епігонства щодо 

програм прибалтійських народних фронтів), то від програм но

вих політичних партій, що ростуть, як гриби, вимагається вже 

глибока концепційність. На жаль, у них поки що переважають 

іаі альникові декларації, не підкріплені ані глибоким аналізом
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пити людей, ані науковим прогнозом. Треба належно оцінити 

героїчну нерівну боротьбу наших демократичних депутатів у 
парламенті, однак слід чесно визнати, що у виступах декого З 

них переважає риторика, а не аргументація, і часом бракуі 

політичності мислення. Скажімо, висувається гасло: «Жодного 

договору» — як альтернатива ідеї нового союзного договору, 

Чому «жодного»? Це ж мова не політиків, а обструкціоністів І 

катастрофістів. Ми можемо скільки завгодно декларувати свій 

вихід з імперії, але реально вийти з неї ми можемо тільки через 

якісь договірні форми, через переговори.

Політична наука сама до нас не прийде. По неї треба йти — і в 

глибини нашої національної спадщини, і в обшири світового 

політичного досвіду та філософського й історіософського ду

мання. «Самвидав» і подібне за всього його значення все- 

таки не є вершиною мудрості людства, як і ті кілька донедав

на нелегальних текстів, на яких дехто вибудовує весь свій 
світогляд.

Дарма частина молоді думає, що найвище і найадекватніше вира

ження українського національно-визвольного руху — це ідео

логія Д. Донцова і те, що дістало евфемістичну назву «інте

грального націоналізму». Демократичні традиції українського 

національно-визвольного руху є незрівнянно багатші й приваб

ливіші за донцовські та націократичні, і набагато сучасніші, не 

кажучи вже про те, що ширше й гармонійніше вписуються в 

основний потік загальнолюдських політичних шукань. Харак

терно, що українська політична еміграція після другої світової 

війни, опинившись в атмосфері життя західних демократій, му

сила в особі своїх кращих мислителів піддати грунтовній ревізії 

засади «інтегрального націоналізму». Було б дуже корисно, якби 

наша молодь ознайомилася з сучасною українською зарубіж

ною політологією (а й до слова, з усім спектром політичних 

ідей на Західній Україні 20—40-х років), — тоді б вона не абсо

лютизувала й не ідеалізувала одну-єдину течію (як це нині ро

бить певна частина молоді).

Коли ми обговорюємо перспективи входження України в сім’ю єв

ропейських демократій, бачимо велику перешкоду в нинішній 

соціально-економічній несумісності та технологічній неспів- 

мірності. Але є ще не менша несумісність ідейно-політична і 

неспівмірність інтелектуальна, це не лише та неоформленість 

демократичних структур і кволість демократичного мислення,
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про які йшлося, a й також догматичний, безкритичний спосіб 

мислення, який ледве чи не увігнався в наші гени. На хвилі 

емоційного патріотизму знижується і так низький інтелектуаль

ний рівень і критицизм. Власне, критицизм, упродовж 70 років 

шправлюваний більшовизмом, уже потрапляє під гостру мо

ральну заборону і в деяких «антибільшовицьких» колах, коли 

йдеться про національні та патріотичні міфи. Можливо, ці міфи 

сьогодні ще не такі небезпечні, як нелюдські міфи офіціальної 

ідеології, однак безкритичне їх сприйняття може створити за- 

іро іу нової тоталітаризації політичного і духовного життя. І ми 

поншіні цю новонароджувану небезпеку бачити й сигналізувати 

про неї. Інакше — з чим ми йтимемо в світ? Сучасний інте

лектуальний світ не прийме нашого безкритичного способу 

мислення, нашої готовності брати на віру все, що нам здаєть

ся ниграшним. І якщо більшовицькому догматизму, нетерпи

мості та кровожерності протистоятиме новий догматизм, 

нетерпимість і кровожерність навіть під прапорами визво- 

мения і демократизму, — ми ніколи не ввійдемо в сім’ю демо

кратій людства.

А уіьтурний аспект

Міра і юляції від світових процесів зажди була і є мірою не лише 

економічного, а й духовного зубожіння. Міра і характер кон

тактів будь-якої культури з культурами інших народів є свідчен

ням її власного рівня розвитку і водночас залежить від нього. 

Малорозвинена культура не здатна на плідні контакти, бо не 

спроможна резонувати на високі явища. Малооригінальна куль

тура не може щось запропонувати іншим і приречена на пасив

ну роль у духовній взаємодії, на запозичення й наслідування.

V попітній історії великого значення набуває фактор державності,

що вирішальним чином впливає на обсяг і спрямованість куль

гу рних контактів.
V минулому маємо періоди інтенсивних культурних обмінів нашо

ю народу з іншими.

Культура наших предків докиївської доби поєднувала елементи 

/іаиньоіранські з тими, що розвинулися під впливом культур 

Греції і Переднього Сходу. Величезний культурний субстрат, 

що таким чином утворився на території нинішньої України, 

ьунши відкритим для найрізноманітніших впливів і допливів, 

«одночас мав риси автохтонної стійкості. Культура Київської 
І’усі входила в систему візантійсько-болгарсько-східнослов’ян-
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ської спільності, але також була пов’язана з культурами Хазарії, 

країн Центральної і Західної Європи, Південного Кавказу і 

Закавказзя.

За козацьких і гетьманських часів українська культура виступає як 

пряма спадкоємиця культури Київської Русі, а її своєрідність і 

багатоємність визначаються тим, що Україна й далі залишаєть

ся не лише торговельним, а й духовним перехрестям Заходу і 

Сходу, перехрестям ліній, що йшли з Туреччини, Близького 

Сходу, Індії до Скандинавії, з Італії до Росії, з країн Західної 

Європи через Польщу. Із Заходу надходили — хоч і в послабле

ному вигляді — впливи європейського гуманізму, ренесансу, ре

формації, бароко і просвітництва — політичного і літературно

го. Створювалася культура нового типу — насамперед у сфері 

ідей та форм реформації і бароко, але з орієнтацією на рене

сансні тенденції.

Хоча творчий потенціал українського бароко не вигасав і у XVHI ст., 

загалом це було доба остаточного руйнування царизмом само

бутніх соціальних і культурних структур, які склалися в Україні 

в козацькі й гетьманські часи. Відповідно занепадали й міжна

родні контакти української культури, а в контактах з Росією на 

зміну українській культурній експансії спочатку приходить ме

ханічне відловлювання талантів з України, потім їх пересаджу

вання на російський ґрунт і природна адаптація, а потім почи

нається і зворотний духовний рух з Росії в Україну внаслідок 

зміни культурних потенціалів та виразного переважання незрів

нянно могутнішої вже на той час російської культури як куль

тури великої державної нації. А втім, і в цей час Україна дає 

постаті, що зберігають національну виразність і вписуються в за

гальноєвропейську духовність: Г. Сковорода, Д. Бортнянський, 

М. Березовський, А. Ведель, Г. Левицький, В. Боровиковський 

та інші, хоч більшість із них працювала поза Україною.

Українське відродження першої половини XIX ст. відбувалося в 

контексті тогочасних європейських політичних рухів (досі не

достатньо вивчено вплив наполеонівських воєн та зумовлених 

ними національно-консолідаційних рухів у Європі), європейсь

кого романтизму — політичного і літературного, слов’янських 

відроджень.

Починаючи з 60-х років X IX  ст. українська література знову ви

ходить на європейські обрії, насамперед через слов’янське се

редовище.

346



CTRTTI IВон О зю бо ■ 3 hPUHUUi

00008101 \ Д  j  j

Особливістю взаємодії української культури з навколишнім куль

турним світом, власне з культурами більш розвиненими, є те, 

що в періоди, коли вона інтенсивно компенсувала своє запіз

нення, відбувалася оригінальна творча контамінація різних ве

ликих стилів, які європейські культури проходили в різні 

часи, — їх «згущення». Так було наприкінці XVII — на початку 

XVIII ст., коли створювалася вже згадувана культура нового 

типу. Так було і з романтичним відродженням першої полови

ни XIX ст., коли українська культура використала моделі рані- 

ших західно- і південнослов’янських відроджень, але вийшла 

на повнішу взаємодію фольклористичних, науково-лінгвістич

них, історіософських і літературних рівнів; так було і в літера

турному процесі середини XIX ст., коли «наклалися» одна на 

одну сентименталістські, романтичні і реалістичні тенденції; 

так було і в 20-ті роки XX ст., коли українське мистецтво хотіло 

«за одним разом» пройти школу багатьох стилів європейського 

мистецтва і коли в орієнтації на мистецьку Європу об’єдну

валися, змагалися і ворогували між собою найрізноманітніші 

творчі напрями, від футуристів і авангардистів до неокласи

ків. Цей останній випадок особливо підкреслює множинність 

можливих напрямів міжнародних контактів і водночас їхню 

вибірковість, зумовлену імманентними потребами самого на

ціонального мистецтва чи окремих його відгалужень.

Тривалий час наша наука не надавала належного значення вивчен

ню української культури у світовому контексті, а в масовій сві

домості взагалі панувало «хатнє» її сприйняття, уявлення про її 

неспівмірність і непорівнянність з культурами «історичних на

цій». Це заважало нам належно усвідомити навіть значення її 

для нас самих. І саме відтворення європейського та світового 

контексту показує нам, що наші класики, скажімо, не тільки не 

випадали з нього, а часом і виходили за його межі вперед. 

Феміністичні ідеї Ольги Кобилянської виграють порівняно не 

лише з феміністичними ідеями Жорж Санд, а й скандинавських 

авторів, а також Ромена Роллана й Стефана Цвейга: вони ради- 

кальніші й життєвіші, психологічно повнокровніші за рахунок 

болючого національного наповнення. Михайло Коцюбинський 

глибоко психологічно розкрив тему страху як екзистенціально

го почуття до того, як вона широко ввійшла в європейські літе

ратури; в нього ж можна знайти зародкові елементи того мето

ду, що дістав назву потоку свідомості. Я вже не кажу про Т. Шев

ченка, І. Франка, Лесю Українку, В. Стефаника, в яких немало
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моментів випередження сучасного їм рівня ідейного та худож

нього мислення, так само, як і в Курбаса, Архипенка, Леон- 

товича, Т. Бойчука, К. Малевича, О. Довженка, раннього П. Ти

чини, М. Бажана. Українська філософська думка в особі не 

лише Г. Сковороди, а й П. Юркевича, В. Лесевича, надто ж

О. Потебні — далеко не бліда сторінка в історії світової філо

софії. У різні періоди нашого мистецтва знайдемо й енергійні 

новаторські зусилля «модерністів», виходи на нові рівні ху

дожнього мислення. Сьогодні це і музика Сильвестрова, Гра- 

бовського, Станковича та ін., і фільми Параджанова та Іллєнка, 

і живопис І. Марчука, Л. Медведя та багатьох раніше «під

пільних» художників, і поезія «шістдесятників» та «восьмиде

сятників».

Розгляд української культури у світовому та європейському кон

тексті допоможе звільнити від низки нав’язаних і глибоко вко

рінених стереотипів її сприйняття у масовій, а почасти й нау

ковій свідомості, як-от: стереотип сільськості, стереотип філо

логічності, стереотип консервативності, стереотип демократизму, 

стереотип вторинності, стереотип непрестижності, провінціа

лізму та ін.

Окрема тема — література, мистецтво, наука української діаспори 

та їх роль в освоєнні досвіду світової культури, адаптації до неї 

та в транспортуванні західної духовності на материзну. Наяв

ність цього духовного мосту істотно збільшує можливості ак

тивної ролі української культури у світі.

Треба сказати, що дослідження міжнародного контексту і міжна

родних зв’язків української культури сьогодні ведеться досить 

широко і набирає розмаху. Зібрано й описано великий матеріал, 

насамперед у літературознавстві й мистецтвознавстві, висловле

но багато цінних спостережень. Однак переважає описовий і 

лише почасти компаративістський підхід, а не системний чи на 

рівні типології (хіба що за винятком праць Д. Чижевського та 

ще деяких зарубіжних учених, а також О. Білецького). Поки що 

не маємо, так би мовити, карти «ізоліній» світової культури та 

їх проходження на терені української духовності.

Спроби окреслити українську культуру як цілісність, українську 

духовність у зв’язку зі своєрідністю національного характеру та 

історії також мали переважно есеїстичний характер. За всієї по

ваги до блискучого і глибокого публіцистичного таланту Д. Дон

цова, Є. Маланюка, Ю. Липи, може, й Ю. Русова, доводиться 

визнати, що на їхніх концепціях української духовності є вираз
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ний відбиток політичної тенденційності. Набагато збалансо- 
ванішим є М. Шлемкевич, а бездоганна об’єктивність І. Лисяка- 
Рудницького змушує жалкувати, що він менше займався іс

торією саме культури.
У дослідженнях і розважаннях про міжнародні рівні функціонуван

ня української культури надається перевага одному напрямові 

культурного обміну — західному. Тим часом «східний напрям» 
важив для нашої культури не набагато менше. І не тільки в 
найдавніші часи, особливо якщо мати на увазі не лише емпі
ричні факти впливів та запозичень, а й типологію культурних 
явищ. Наприклад, релігійну полеміку в Україні XVI—XVII сто
літь варто зіставити з релігійними полеміками того ж часу у 
Вірменії та Грузії (насамперед тут дуже вдячна постать І. Ви- 
шенського). Те саме стосується і проникнення ренесансних 
ідей, щоправда, у Вірменії та особливо у Грузії вони були вира
жені яскравіше.

Починаючи з кінця XIX ст. наша культура, насамперед література, 
виявляє вже свідомий, політично мотивований інтерес до Сходу 
як спорідненої частини пригнобленого світу, що має близькі 
до українських завдання пробудження і визволення. Подальше 
поглиблення цієї орієнтації ми зрозуміємо, оглянувши панора
му народження демократичних визвольних рухів та новітніх на
ціональних літератур на самому початку XX ст., особливо після 
революції 1905—1907 років, яка знаменувала вихід на історичну 
арену десятків народів сходу Російської імперії та поза нею, — 
панораму національних рухів і літератур у Персії, Туреччи
ні, Азербайджані, Вірменії, Таджикистані, Казахстані, Татарії, 
Башкирії.

QOnOBIQI Д |

ДолоВібь 
но Першому 
Всесвітньому 
форумі 
укроїниіВ
(серпень 1992 р .):

Довгождане товариство, високошановні пані 
й панове, дорогі гості з усіх континентів зем
ної кулі; всі, хто зміг потрапити до цієї
зали, і всі, хто тут з нами подумки
Насамперед привітаймо одні одних із ве
ликою й урочистою історичною подією, 
співучасниками якої ми є.

До неї йшлося не те що роками, а десятиліття
ми й століттями. За нею — і трагічні, і героїч

ні сторінки історії нашого народу, якому судилося

* Надруковано в журналі «СІЧ» (1992, № і І).
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велике розсіяння, порівнянне з біблійним. Історичне буття укра

їнського народу складалося так, що не тільки було роз’єднано 

й поділено його етнічну територію, а й значну частину його 

фізично-продуктивного, політичного, інтелектуального, куль
турного потенціалу витіснено за межі цієї етнічної території 

взагалі. Розсіяння по світу перетворилося на постійний процес, 

помітним складником якого стала політична еміграція як яви

ще, що засвідчувало, з одного боку, національний ґніт в Україні 
і політичний терор чужинецької влади, а з іншого — здатність 

українців вести боротьбу за свою свободу і за драматичних умов 
вигнанства.

Нинішній день знаменує кінець однієї доби нашої історії, коли 

українці були роз’єднані не тільки кордонами, а й взаємним 
незнанням, підозрами, інспірованим ворогуванням, і початок 

другої, коли ми можемо не лише спілкуватися й пізнавати одні 

одних, а й разом формувати свої політичні, життєві, культурні 
орієнтири, спільно працювати для створення нового образу 

України.

Власне, це вже не тільки можливість, а й доконечна необхідність, 

перед якою стоїть молода Українська Держава.
І тут треба наголосити, що сама ця Держава виникла як результат 

зусиль багатьох поколінь українців усього світу. За всієї їхньої 

роз’єднаності, взаємного незнання і подеколи ворогування 

їхня енергія найрізноманітнішими, часом парадоксальними 

шляхами спрямовувалася на національне виживання — й або на 

розбудову самої України, або на підтримання вогню україн
ської ідеї.

Інколи кажуть, що незалежна Україна постала в серпні 1991 року 

навдивовижу легко і завдяки щасливому збігові обставин; мов

ляв, цьому вирішальним чином сприяв невдалий путч у Москві. 
Це поверхове бачення форми, а не змісту історичного процесу, 

навіть не процесу, а одного його моменту.

До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шля
хом, дорого за неї заплатила. В підвалині української держав

ності — і століття боротьби наших предків, у якій кристалізува
лася ідея самостійності; і символізована насамперед в іменах 

Шевченка і Франка титанічна робота великих просвітителів і 

різьбярів народного духу, діячів культури і науки, котрі створю

вали гуманістичний потенціал нації; і, сказати б, сама колек

тивна душа українського народу, яка вперто опиралася знеосіб- 
ленню та зберігала найцінніші якості своєї самобутності, бувши 

водночас відкритою до світу.
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За незалежністю України — і три роки національної революції та дра
матичної самооборони УНР, і десять років національно-культур

ного будівництва часів «українізації», і політична, культурна та 
національно-організаційна діяльність українців у міжвоєнній 
Галичині та багатобічна активність міжвоєнної еміграції, і всена
родне протистояння гітлерівському нашестю, і героїчна бороть
би УПА, і неймовірно тяжка праця народу в післявоєнній від
будові, а потім у створенні індустріальної потуги сучасної 
України, і багатосторонні зусилля української еміграції у віль
ному світі задля утривалення політичного ідеалу самостійності, 
збереження національної ідентичності та підтримки духу до
слідження і творчості, і національно-культурна робота україн
ців Польщі, Чехо-Словаччини, Югославії, Румунії, і жевріння 

залишків українського життя на безмежних просторах колиш
ніх республік колишнього Союзу — жевріння, яке нині розвог- 

нюється.
Україна розвивалася у нав’язаних їй спотворених суспільно-полі

тичних умовах, і її незнищенна воля до життя виявлялася не 
завжди в адекватних формах і свідомих актах. Незалежністю 
завдячуємо не лише тим, хто свідомо присвятив своє життя цій 
ідеї, а й тим, хто, може, й не маючи поняття про неї, об’єктивно 
працював для України, забезпечуючи безперервність народного 
буття: вирощував хліб, добував вугілля, зводив житло, створю
вав музику, народжував нові наукові ідеї. А найбільше завдя
чуємо тим українським матерям, які за всякої лихої години зна
ходили сили виховувати своїх дітей у добрих звичаях, передава
ли їм людяність і рідне слово.

Незалежність — заслуга не тільки певних політичних сил та рухів, 

а всього народу, багатьох його поколінь.
Тож не гоже нам сьогодні вираховувати, хто більше, хто менше 

поклав на терези української долі — це зробить історія, якщо 
буде потрібно; не гоже будь-яким політичним силам вихваляти
ся і вивищувати свою роль чи претендувати на монополію.

Тим більше, що сьогодні нам треба думати зовсім про інше. Адже 
першу річницю державної незалежності України зустрічаємо в 
обстановці, яка зовсім не схиляє до безжурного святкування. 
Радість затьмарено гіркотою, тривогами, болем. Здобутки без
перечні: широке міжнародне визнання; серія політичних та 
економічних угод із сусідніми і далекими державами, що визна
чає наше місце у світовому співтоваристві та допомагає полі

тичному і економічному усамостійненню; конструювання струк
тури державності; нарешті, головний наш здобуток — збере
ження міжнаціонального спокою в непростих умовах, завдяки
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чому Україна залишається однією з небагатьох мирних зон не 
лише в СНД, а й у всьому сьогоднішньому напівбожевільному 
світі.

Однак загальна картина змін виявилася не такою, як очікувалося. 
Замість поліпшення життя маємо катастрофічне погіршення. 
Замість налагодження ефективнішої адміністрації на всіх рівнях 
маємо її дальшу дезорганізацію та пониження компетентності.

Замість оздоровлення фінансової системи маємо параліч її інститу
цій, позбавлених джерел фінансування; катастрофу української 
преси; трагедію українського книгодрукування; початок масо
вої втрати і втечі з України мистецьких і наукових кадрів. Чи не 
вдасться урядові незалежної України зробити те, чого не змогли 
зробити всі попередні режими — остаточно добити національну 
культуру?

І чи не судилося нинішній незалежній Україні остаточно і назавж
ди поховати й саму ідею української державності? У всякому 
разі, компрометація цієї ідеї йде повним ходом і в усіх можли
вих напрямах.

Я особисто далекий від того, щоб ставити це на карб винятково 
урядові чи вищим особам держави. Думаю, що винні ми всі. 
А найбільше, може, ті, хто тільки й гадає, як би перекласти 
вину на інших, віддаючи неабияку енергію цьому втішному для 
себе, але сумному для суспільства заняттю.

Зрозуміла річ: надії на швидке поліпшення справ у незалежній 
Україні після років руйнації були ілюзорними, не мали об’єк
тивних підстав і шансів на здійснення. Але чи неминучим було 
таке різке погіршення становища народу і чи мала бути такою 
глибокою соціальна і психологічна травма, що її зазнала 
Україна?

Не знаю, чи хтось серед нас має чітку й однозначну відповідь на ці 
та інші запитання і чи така відповідь, коли хтось вважає, що її 
має, не буде жахливо спрощеною. Я лише пропоную спільно 
обдумати й обговорити деякі сторони нашого нинішнього ста
новища та деякі можливі перспективи.

Хотів би звернути увагу на те, що кризові явища, з якими ми 
зіткнулися, не є специфічно українськими або тільки такими, 
їх переживають усі країни колишнього СРСР і всі колишні со
ціалістичні країни Східної та Середньої Європи, в тому числі й 
ті, які менше були деформовані «реальним соціалізмом» і рані
ше стали на шлях політичних та економічних реформ. Отже, 
маємо справу з типологічними закономірностями процесу, що 
відбувається в історичному інтервалі між демонтажем тоталі- 
тарно-командно-адміністративної системи та побудовою де

352



СТАТТІ І Вон С ізюба о nPUHUlli

мократичної і ринкової системи, — закономірностями, яких їце 
не проаналізували достатньою мірою економісти та соціологи.

Цей факт інтернаціональності кризи засвідчує всю поверховість і 
довільність зведення її до суто українських чинників, а тим 

більше до чиєїсь лихої волі.
Звичайно, є і лиха воля, і незацікавленість старих структур, і сабо

таж, і інтриги мафії. Однак не абсолютизуймо ці чинники. Не 
уподібнюймося до більшовиків, які у всіх негараздах своєї сис
теми звинувачували саботажників, диверсантів, ворогів народу. 
Саботаж і злочинність не є чинниками, що виникають самі со
бою, вони виростають з неефективності економіки та ад

міністративної структури, а не навпаки.
Втрати в економічній політиці є очевидними. Так зване відпущен

ня цін за умов державної, відомчої та мафіозної монополії обер
нулося тотальним пограбуванням народу і не тільки не стиму
лювало виробництво, а, навпаки, паралізувало цілі його галузі. 
Канібальський спосіб здобуття прибутків за рахунок не інтен
сифікації виробництва, а підвищення цін насправді призводить 
до зменшення прибутків і до банкрутства. Маємо імітацію рин
кової поведінки або її силове нав’язування — за відсутності 
ринкової економіки, — і це виглядає як трагічний фарс.

Економічна політика здійснюється методом спроб і помилок і має 
зигзагоподібний характер. Можна зафіксувати три її злами лише 
протягом цього року: курс на змагання з російськими реформа
ми; урочисте проголошення нової економічної доктрини з від
мовою від наслідування Росії, обіцянкою виходу з карбованце
вої зони та формування національних економічних пріоритетів; 
нарешті, буквально через два-три місяці, тихенька ревізія цієї 
доктрини і повернення до економічної еклектики та прагма

тичних напівкроків.
Що це — свідчення невпевненості керівництва чи відсутності волі 

й витримки, необхідних, щоб довести справу до віддаленіших 
результатів? Чи непередбачуваної і незбагненної складності 
проблем? Чи, може, і перше, і друге, і третє?

У будь-якому разі, доводиться визнати, що не тільки серед укра
їнських економістів та урядовців немає згоди в думках, а й на
віть найдосвідченіші та найавторитетніші зарубіжні економічні 
й фінансові експерти дають суперечливі оцінки та поради.

За наших конкретних умов економічна політика не просто пов’язана 
з соціальною, а змушена бути її частиною. Економічні реформи 
можливі лише в такій якості й у такому темпі, в яких вони не 
спричинять соціального вибуху, тобто простір для маневру об
межено. Українська ситуація є набагато складнішою, ніж
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російська. Маю на увазі не тільки те, що, всупереч пошире
ному у нас патріотичному уявленню, Росія незрівнянно ба
гатша на ресурси. Маю на увазі й інше: в Росії, хоч би як там 
розвивалася криза, ніколи не дійде до втрати державності, 
а лише — до зміни форм цієї державності. Тоді як в Україні 
питання полягає саме в тому, чи утвердить вона свою держав
ність, чи втратить. Тож тут відповідальність політиків незрів
нянно більша, і потрібні не тільки рішучість, а й зваженість та 
обережність, особливо, якщо не забувати, що мотивація вибо
ру на користь незалежності для значної частини населення 
України мала не лише національно-політичне, а й соціально- 
економічне забарвлення.

Міжнародні фонди можуть радити Україні зменшити соціальні 
витрати наполовину (з 41 до 20 відсотків ВВП — валового внут
рішнього продукту), різко зменшити асигнування на освіту і 
культуру, скасувати закони про мінімальну заробітну платню, 
вдатися в разі необхідності до масових звільнень та інших «дра
конівських заходів», як самокритично це кваліфіковано в одно
му з експертних документів, — але українському урядові дово
диться зважувати, чим обернуться такі кроки не в теоретичному 
моделюванні, а в реальній ситуації.

Економічні реформи неможливо провести без ускладнень і само
обмеження. Це всім зрозуміло. Але, на жаль, розмови про не
минучість жертв стають прикриттям для перекладання всього 
тягаря реформ на трудові верстви. Із загрозливою швидкістю 
поглиблюються соціальна диференціація і соціальні контрасти.

Було б ще півбіди, якби те, що вигрібається з дедалі порожніших 
кишень терплячого громадянства, йшло на користь держави, 
для її заходів, — але ж воно здебільше загрузає у відомчих і ма
фіозних структурах.

За цих умов актуальним стає законне прагнення трудівників до 
самозахисту, до організованих дій, що ставили б межу як сва
волі державної адміністрації та відомств, так і розбоєві торго
вельної та інших мафій. Але біда наша, яка може виявитися 
фатальною, в тому, що демократичні сили не створили ані тео
ретичних концепцій, ані тривких організаційних структур, які б 
відповідали потребі захисту конкретних соціальних інтересів 
трудівників і водночас узгоджували б цей захист із процесом 
демократичного державотворення. Натомість роль оборонців 
трудового люду намагаються — і не без успіху — перебрати про
тивники незалежної демократичної України, поборники тієї 
системи, яка протягом 70 років здійснювала найжорстокішу в 
світі експлуатацію народу і довела суспільство до нинішнього
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стану. Вони ж цинічно одягаються і в одежі захисників демО” 
кратії та прав людини — ті, хто ще вчора заганяв у тюрми за 

саму згадку про права людини...
Л загалом це звичайна логіка політичної боротьби, і якщо самі на

ціонально-демократичні сили не будуть дійовими оборонцями 

соціальних та громадянських прав, цю ключову політичну роль 
переберуть відмиті й невідмиті комреваншисти.

З економічною і соціальною політикою прямо змикається кадрова. 
Це, мабуть, найболючіша тема політичних дискусій і боротьби, 
бо йдеться про реальну владу, а отже, й долю України. Тут ба
гато невдоволення й обурення, як і претензій до Президента у 
зв’язку з персональними призначеннями у структури прези
дентських представництв на всіх рівнях. (У дужках хочеться 
сказати, що самий інститут представників Президента в прин
ципі не дуже узгоджується з розвитком демократичного само
врядування і може сприйматися лише як тимчасово вимуше
ний — для зміцнення виконавської дисципліни в період хаосу.) 
Основний мотив розпачливої критики з боку демократів: засил
ля на всіх рівнях старої партократії, яка скрізь, а особливо в 

провінції, залишається єдиною реальною владою.
Це справді таки становить велику небезпеку для майбутнього 

України. А проте ситуація не така однозначна, вона має й інші 

виміри, яких ми здебільшого не враховуємо.
По-перше, демонтувати кадрові структури такого масштабу, їх кар

динально замінити просто фізично неможливо за один чи кіль
ка років — цього в історії нікому не вдавалося зробити навіть 
шляхом кривавих революцій: згадаймо, що й більшовики, розі
гнавши 1917 року старий державний апарат, у перші ж місяці 

змушені були піти на поклін до нього.
По-друге, в успадкованих кадрових структурах чимало людей, які 

еволюціонували у своїх настроях разом з усім суспільством і 
готові сумлінно служити незалежній Україні.

11о-трете, демократична держава формує свій апарат не за політич
ною ознакою, а за діловою, професійною. До речі, досвід пере
бування національно-демократичних сил при владі в західних 
областях України показав, що навіть там вони не мають достат
ньої кількості своїх кадрів.

Нарешті, чи не головне. Президент будь-якої країни, хоч і не віль
ний від власних симпатій та антипатій, все таки змушений спи
ратися на ті політичні групи, громадські рухи та адміністратив
ні структури, які мають вагу в суспільстві і за допомогою яких 
можна вирішувати завдання державного будівництва та збалан- 
совувати гру політичних сил. Звернімо увагу хоча б на постійне
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балансування Єльцина. Не виключено, що форсований тоталь
ний наступ на старий апарат за наших українських умов міг би 
призвести не тільки до кадрового спустошення, а й до загост
рення політичної конфронтації, стимулював би створення по
тужного антинезалежницького фронту. І на це доводиться зва
жати.

Отож моральні ламентації демократам не допоможуть. Успіх в од
ному — збільшувати свій реальний вплив у суспільстві, здійс
нювати політичний тиск на всіх рівнях і формувати свій про
фесійний, конкурентоспроможний корпус претендентів на уря
дові та адміністративні посади.

Головна причина неуспішності демократів — у їхній власній слаб
кості; вона ж не є лише їхньою виною, а швидше — наслідком 
політичної нерозвиненості суспільства. Всупереч поширеним 
уявленням про надмірну заполітизованість населення, соціо
логічні опитування засвідчують, що більшість населення або 
зовсім не цікавиться політичним життям, або має про нього 
дуже приблизне уявлення, і що тільки менше третини його 
хоч якоюсь мірою причетні до всього спектра інститутів гро
мадянського суспільства (від політичних партій до спортивних 
організацій): дуже низький показник. Слабкість політичних пар
тій і нерозвиненість інститутів громадянського суспільства мо
жуть стати небезпечним резервом нестабільності.

На тлі негативних соціально-економічних процесів, які в ма
совій свідомості нерідко парадоксальним чином пов’язуються 
з діяльністю нових політичних сил, демократ стає подекуди 
непопулярною постаттю. За цих умов немає певності, що до
строкові перевибори Верховної Ради, заклики до яких дужча
ють, дадуть дуже втішні результати. У всякому разі, демокра
тичним партіям доведеться рішуче активізувати свою діяль
ність, поширити її за межі інтелігенції та політизованої 
частини городян, шукати зв’язків з ширшими колами насе
лення, насамперед із робітництвом і селянством, які станов
лять головну масу виборців. А це неможливо без грунтовної 
розробки соціально-економічних програм, які в більшості 
партій та рухів приблизні і риторично-обіцяльні, а через те й 
не здатні викликати довіру. До слова, не важко помітити, що 
численні заяви, декларації, демарші демократичних і не вель

ми демократичних партій майже всі стосуються поточних 
політичних подій і дуже рідко — питань соціально-економіч
ної стратегії.

Може, найважливішим завданням найближчого часу — на загальну 
думку — залишається створення Уряду національної згоди чи
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національної довіри, — як спосіб виходу з політичної кризи та 
активізації економічної політики.

Вирішення цього питання ускладнюється нескінченними розко
лами серед демократичних і опозиційних сил. Загалом хао
тична політична диференціація в суспільстві, яке щойно ски
нуло з себе обручі примусової єдності, — явище природне і 
спостерігається в усіх посткомуністичних та нестабілізованих 
суспільствах. Однак вражає, по-перше, невідповідність між 
гамірною і калейдоскопічною поверхнею політичного життя 
суспільства і мовчазною непрозорою аморфністю глибин цього 
суспільства; по-друге, брак раціональної мотивації в розколах і 
чварах, цілковита перевага заідеологізованості й емоційної пер- 
соналізацїї над концептуальністю. Це ще можна зрозуміти, коли 
дрібні ультраправі групи, кожна з яких оголошує всіх інших 
і одна одну не менше як зрадниками України, колотяться, 
сказати б, без відома українського народу, якому немає до 

них діла.
Але гірше, коли не можуть знайти спільної мови люди, які створили 

і розбудували Рух, коли доходить до конфронтації між частиною 
Руху і Конгресом національно-демократичних сил. Можна сумні
ватися, чи є великі підстави для такої конфронтації. В оцінці 
нинішнього становища і Рух, і політичні партії Конгресу дуже 
близькі, хіба що Рух висловлюється гостріше. Фактично багато 
спільного і в основних програмових вимогах Руху та Конгресу. 
Зрештою, час покаже, наскільки вмотивованими і глибокими є 
розбіжності. Якщо за ними щось більше, ніж емоційно-психо
логічні настановлення лідерів, якщо декларування незгод буде 
підкріплено концептуальними розробками, — то це може піти 
й на користь українській демократії, збагачуючи бачення су

спільних проблем, розширюючи варіанти рішень, стимулюючи 
змагальність політичних сил.

Але хотілося б поділитися двома міркуваннями. Усім зрозуміло, що 
нинішня Українська держава — далеко не та, якої ми хочемо, 
тобто вона не в тому стані, якого ми прагнемо. Однак іншої ми 
сьогодні не маємо. Від нас усіх залежить зробити її кращою; від 
політичних сил — зміцнити її тими інститутами й атрибутами, 
яких їй бракує, довести до кінця процес убезпечення від спроб 
реанімації імперського Союзу.

< )диак чуємо — і не лише в побуті від розчарованих громадян, а й від 
деяких опозиційних політиків, — що Української держави ще не 

існує, а те, що маємо,— пародія на державу. Добре, якщо за 
такою позицією стоїть знання про спроби творення «справжньої» 
Української держави і відповідна діяльна енергія. Гірше, коли за
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цим — бажання пов’язати державотворення зі своїм іменем, по
чинати Україну від себе. 1 ще гірше — коли людина не припускає 
іншої України, ніж та, якої вона хоче. Такі люди ладні, щоб 
України краще взагалі не було, аніж вона буде не такою, як їм 
уявляється. Це про них давно сказав В’ячеслав Липинський, 
що їхнє гасло — «Бий усіх на Україні, хто не такий, як ми». Такі 
люди вже не раз губили реальну Україну і можуть погубити 
знову.

І ще одне. Дедалі частіше чуємо не вельми коректні, а то й просто 
брутальні закиди на адресу тих політичних діячів, які еволюціо
нували від конфронтації з колишньою верховною владою до 
конструктивної участі у творенні нинішніх структур демокра
тичної України, зберігши власну позицію. В чому тільки не 
звинувачують їх політичні аутсайдери. І не хочуть прийняти 
простого пояснення: що практична участь у державних струк
турах, ставлячи політика перед усією складністю державних 
проблем, тим самим урівноважує, раціоналізує його позицію, 
а водночас дає можливість проводити її в життя.

І, може, саме на грунті активної практичної участі в державотво
ренні можна дійти ширшого порозуміння різних політичних 
сил.

Взагалі бажаної консолідації, на мій погляд, треба шукати саме на 
рівні практичної державотворчої діяльності в найширшому зна
ченні слова, діяльності, підпорядкованої загальнонаціональним 
цілям, — а не на рівні ідеології, де цілковита єдність не тільки 
неможлива, а й непотрібна.

Мені видаються тривожним явищем популярні нині марення про 
ідеологічно зцементовану Україну. Можна зрозуміти їх — вони 
є реакцією на той ідеологічний вакуум, у якому живе нині знач
на частина нашого суспільства. Через те чуємо розмови про 
необхідність державної ідеології; дехто пропонує на цю роль 
ідеологію українського націоналізму.

Однак історія засвідчує, що будь-яка державна — обов’язкова — 
ідеологія неминуче призводить до ідеологічного примусу, а то й 
політичного терору проти власних громадян, до тоталітаризму.

Щ о ж до ідеології націоналізму, то знову б постало питання: яку 
саме з багатьох концепцій націоналізму вважати істинною? 
Проте навіть наймодернізованіші з цих концепцій все-таки 

більше відповідають умовам національно-визвольної боротьби, 
ніж умовам державного будівництва, надто в суспільстві з бага
тонаціональним складом населення, суспільстві, яке хоче жити 
за принципами демократії. В незалежній Україні з її широким 
спектром регіонально-політичних та регіонально-культурних
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відмінностей, релігійною неоднорідністю, неоднозначним став
ленням населення до багатьох подій минулого та до сучасних 
політичних оцінок і орієнтацій, практичною двомовністю та ба
гатьма іншими особливостями — спроби зробити український 
націоналізм державною ідеологією спричинилися б лише до 

глибоких розколів суспільства за національною, територіаль
ною та світоглядною ознаками і до розколів у середовищі ін
телігенції, не кажучи вже про небезпечну конфронтацію з сусід
німи народами.

Політична та ідеологічна сфера повинні залишатися плюралістич
ними; будь-яка ідеологія — справа вільного вибору особистос
тей або певних соціально-політичних груп. Спроби нав’язуван
ня моноідеологічності — це вияв глибоко закоріненої психології 
«більшовизму» різних кольорів.

Натомість національну визначеність України можливо забезпечити 
поєднанням етно-історичних цінностей з громадянськими, мо
ральними, гуманістичними цінностями вселюдськими. Гармо
нію цих цінностей можна вмістити в поняття національної ідеї, 
безмежно ширшої за націоналізм чи будь-яку іншу догматичну 
ідеологію. Саме така позиція забезпечує успішніше й активніше 
протистояння тій хвилі шовінізму, російського націоналізму, 
українофобії, яка накочується на нас іззовні, але спінюється і в 
деяких регіонах самої України.

Чи можна розглядати націю як щось постійне і незмінне? Нації 
перебувають у стані перманентного переформування — і тільки 
тоді вони життєздатні. Можливо, сьогодні відбувається форму
вання нової якості української нації — на принципі держав
ності, а не етнічності. Ідеєю, що консолідує, в цьому процесі 
стає ідея України як вітчизни всіх громадян, які пов’язали свою 
долю з українською землею і причетні до творення на цій землі 
суспільства, що відповідальне за продовження глибокої істо
ричної традиції і водночас за пов’язання цієї традиції зі страте
гією світового історичного розвитку.

Така Українська національна держава дотримуватиметься принци
пу національного інтересу та національних пріоритетів у дер
жавному, а не етнічному значенні — як це властиво сучасним 
розвиненим демократичним державам.

І [я Українська держава, маючи великий природний, економічний, 
культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна зробити по
мітний внесок у світову цивілізацію, знайти належне місце се
ред народів Європи і світу, відігравати неабияку роль у регіоні 
Середньо-Східної Європи, Середземномор’я і Близького Сходу. 
Не виключено також, що вона зможе виконати і певну світову
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місію — показати приклад безкровної еволюції від комуністич
ного режиму до демократії, приклад мирного розв’язання склад
них міжнаціональних і міждержавних проблем, доброзичливості, 
а не ворожнечі до сусідів.

Станеться так чи ні — залежатиме від міри консолідації громадян
ства української нації-держави (маю на увазі під консолідацією 
не однорідність, а багатоманітність при усвідомленні спільної 
мети), а якоюсь мірою — і від зусиль кожного з нас.

Колись не останній з філософів людства сказав, що ідея завжди 
була зганьблена, коли вона протиставляла себе інтересові. Історія 
підтвердила це як незаперечний свій закон — якщо йдеться про 
цілі суспільства. Отже, варто подбати про те, щоб для всіх гро
мадян України Україна стала життєвим інтересом. Але й ідеєю. 
Бо інтерес без ідеї нікуди не веде.

Щ о ж до людей, які свідомо присвячують себе справі будування 
України, то серед них дедалі міцнішає переконання, що сьо
годні мірилом громадянськості є не патріотична риторика, не 
войовничість, не вміння щонайгостріше висловитися на адресу 
партократів та інших мерзенних ворогів України, а здатність 
робити конкретні справи або, принаймні, запропонувати кон
структивну думку для розв’язання тієї чи іншої суспільної про
блеми.

Ми можемо і повинні сперечатися між собою, не щадячи самолюб
ства, проте забувати всі незгоди й образи, коли треба об’єднатися 
в дії для України.

Нашим девізом мають стати слова одного із добрих синів України: 
хай згине моє ім’я, але хай живе і благоденствує Україна.
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Про Чорнобильську катастрофу доводиться 

згз говоРити в кількох вимірах. По-перше, во-
oOUnOHHvI СЮ і  на стала найочевиднішим і найболючішим 

OnOhOninCUCLj г * J симптомом глобальної техногенної та еко

логічної кризи; грізною загравою покрила 
технократичний міф XX століття; увібрала в 

себе і немовби «підсумувала», сконцентрувала 
в собі всі специфічні, гіпертрофією інструмен

тального розуму спровоковані, тривоги і страхи люд
ства атомної доби. По-друге, вона в неоскаржений спосіб за-

* Доповідь на Міжнародній конференції, яку провів у Києві німецький куль
турний центр Ґете-інститут (24—26 квітня 1996 p.).
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свідчила невідповідність радянської державної та суспільйої 

системи надскладним вимогам і рівням сучасної цивілізації — 

причому невідповідність такої міри, що містила загрозу для 

всього людства, — і тим прискорила розвал Радянського Союзу. 

По-третє, для українського народу, на землі якого сталося це 

нещастя, вона, вкупі з тією брехнею, що її супроводжувала, обер

нулася разючим і наочним свідченням того, що московський 

державний центр, який добився будівництва ЧАЕС поблизу 

Києва, всупереч запереченням і спробам незгоди з боку укра

їнських учених і урядовців, є за визначенням чужим Україні, 

нездатним рахуватися з її інтересами, — такий жорстокий цинізм 

імперського Центру асоціювався з голодомором 1932—1933 ро

ків і дав потужний поштовх рухові за незалежність України, 

політизації настроїв її населення.

Із названих трьох аспектів Чорнобильської катастрофи та її наслід

ків сьогодні зберігає свою вагу й актуальність лише перший — 

глобальної міри (хоч безпосередні наслідки найдошкульніше 

даються взнаки в Україні й Білорусії). Два наступні зі згаданих 

уже немовби й призабулися, вкриті нашаруваннями інших пе

реживань і подій, що змінили карту світу на схід від Ельби. Але 

це тільки здається, що вони цілком відійшли в історію — вони 

наявно присутні і в підґрунті нинішніх суспільно-політичних 

процесів, і в свідомості наших суспільств.

У будь-якому разі, сьогоднішній образ «чорнобильського апокаліп

сису» не варто брати ізольовано від його першосприйняття де

сять років тому, як і від його подальших трансформацій.

В історії літератури можна знайти багато прикладів, коли вона пер

шою сигналізувала суспільству про якісь тривожні процеси або 

коли вона несла на своїх плечах головний тягар осмислення 

певних проблем. Особливо характерним це буває для стану не

свободи чи обмеженої свободи, коли жива думка може проби

тися хіба що в завуальованому вигляді в літературі. Чорнобиль

ські події — зовсім інше явище. Вони опинилися в центрі уваги 

всього світу. І ситуація художньої літератури на теренах тодіш

нього СРСР уже почала змінюватися: вона вже втрачала свою 

роль єдиного індикатора реальності, повертаючи низку функ

цій репортажу, публіцистиці, політологічній есеїстиці тощо. Ці 

останні, як і годиться, почали випереджати красне письменство 

у висвітленні, сказати б, «фабули» актуальної дійсності, що ста

вить літераторів перед необхідністю такої глибини й грунтов

ності, яка б на порядок перевищувала журналістську, до про-
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никнення в лише їм доступні аспекти дійсності. Хоч, говорячи 

про Чорнобиль, надто ж тих перших років по катастрофі, мусимо 

враховувати, що літературна візія тут не могла не кореспонду

вати з думкою публіцистичною, науковою, юридичною, дер

жавно-політичною, складаючи разом загальний широкий фронт 

пізнання й осмислення того, що сталося. Хоч обрії правди ще 

було затуманено сумнівною інформацією і дезінформацією, 

і кожен крок у бік адекватної інтерпретації давався важко, 

та й ординарна цензура ще існувала.

А проте вже окреслювалися головні напрями й рівні руху до такої 

інтерпретації. Перший — по можливості точне відтворення са

мого перебігу подій. Другий — з’ясування причин катастрофи 

(технологічних, виробничо-адміністративних, психологічних, ін

телектуально-операційних, моральних тощо). Третій — дослі

дження суспільних і морально-психологічних вимірів самої 

події, її людської картини. Четвертий — усвідомлення її загаль

нолюдського аспекту (урок для людства; перспективи світової 

цивілізації; питання війни і миру; кодекс поведінки професіо

налів, людських груп і держав в атомну добу; локальні та гло

бальні наслідки атомних катастроф; а в найзагальнішому — бути 

чи не бути людству?). Всі ці — умовно кажучи — чотири рівні 

знань про Чорнобиль, чотири аспекти правди про нього ціка

вили (і далі цікавлять) мільйони людей, потрібні були (та й досі 

потрібні) їм, а отже, й літературі, хоч найбільше вона мала б 

сказати про «людський вимір» кожного з них: у психологічно

му, суспільно-етичному, філософському й історіософському 

значенні.

Першою реакцією української літератури на Чорнобильський ви

бух стали пристрасні публіцистичні виступи Олеся Гончара, 

Бориса Олійника, Івана Драча — з незвикло гострими на той 

час політичними інвективами на адресу режиму. Незабаром по

чали з’являтися поетичні твори, які відбивали безпосередню 

емоційну і громадянську реакцію на подію. З-поміж них вирізня

лися — печаткою особистої пережитості й причетності — поезії 

Бориса Олійника «Дорога на Прип’ять» і Наталки Білоцерківець 

«Травень». Поза межами України помітною публікацією став 

цикл віршів білоруського поета Миколи Мятлицького ’.

Першим масштабнішим твором про Чорнобиль стала поема росій

ського поета Олександра Ткаченка «Тишина каштанов» 2. Тут
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'Полымя.— 1987,— №  6.

2 Новый мир. — 1986,— №  11.
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тему взято не так у конкретних реаліях, як в уявному глобаль

ному масштабі, в есхатологічному ракурсі. Чорнобиль сприй

мається — що стало вже неминучим для нашої свідомості — як 

грізне попередження про можливу планетарну ядерну катастро

фу. Широкий історико-філософський і культурний контекст 

поеми допомагав вималювати її несумірність навіть із най- 

страхітливішими сторінками минувшини роду людського. Але, 

як на мене, в цих апеляціях до Єроніма Босха, Сальвадора Далі, 

Брейгеля, Пікассо, Данте, Шекспіра — все-таки присмак спе

ціальних маніпуляцій розуму (а то й просто загальноосвіт

ній антураж) і мало сили безпосереднього поетичного пережи

вання.

22 січня 1987 року в газеті «Літературна Україна» вийшла поема 

Леоніда Горлача «Зона». В ній не було того історіософського 

нахилу думки, що в О. Ткаченка, проте був гострий біль і мо

ральний рахунок до себе й сучасності. Йшлося — хоч, може, 

й надто прямолінійно — про урок Чорнобиля. Була спроба мо

ментального, сказати б, колективного портрету або, принаймні 

силуету тих, хто загасив пожежу, і щире почуття захвату їх

нім жертовним подвигом, почуттям вдячності їм і вини перед 

ними.

Чи не наймасштабніший із перших творів української поезії на 

чорнобильську тему — поема Світлани Йовенко «Вибух» '. Твір 

цей — річ емоційна, пристрасна, є в ній сильні публіцистичні 

пасажі. Але чимало і звичної риторики. Епічний елемент поеми 

слабко виражений, «колажна» експозиція не забезпечила на

ростання внутрішньої напруги.

Тим часом з’являються нові й нові поетичні твори як в українсь

кій, так і в російській літературі. Причому складалося вражен

ня, що в творах українських поетів про Чорнобиль більше без

посередніх людських емоцій, а у творах російських — глибші 

роздуми глобального характеру. Чим це пояснювалося: більшою 

особистою близькістю українських поетів до осередка трагедії 

та наявністю моменту національної долі — чи потужнішою фі

лософською традицією російської поезії? Чи просто тим, що і в 

українській, і в російській поезії було сказано лише перші слова?

А згодом з’являються поеми ширшого діапазону дихання, в яких 

особистісно-емоційний спектр вражень і переживань, поєдну

ючись із глибинними «підказами» болючої народної пам’яті, 

складається в картину історичного часу, живить світоглядну

QOnOBIQI Д I

' Иітчизна. — 1987. — №  5.
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думку і стає підставою для спроб вибудувати узагальнену пое

тичну модель сучасного світу в його проблематичності.

Одним із таких значних творів є поема білоруса Сергія Законникова 

«Кульмінація»1. Це напружений і стражденний роздум про су

часний світ, про XX століття — на досить широкому історично

му тлі. Поетові здається, що сучасне людство «прийшло до 

межі. Підійшло до своєї кульмінації», і найочевидніший знак її 

висвічений Чорнобилем. У мотив загроженості людського буття 

гострим болем вплітається тривога про рід білорусів.

Подією в українській літературі стала поема Бориса Олійника 

«Сім», опублікована вперше в «Літературній Україні» 17 верес

ня 1987 року [...] *.

Трохи пізніше з’явився ще один помітний поетичний твір — поема 

Івана Драча «Чорнобильська мадонна»2. Порівняно з Б. Олій

ником І. Драч не такий відкритий у сферу конкретної грома

дянськості, менш публіцистичний і більш інтроспективний, 

менш раціоналістичний і більше «ірраціональний» (хоча його 

«ірраціональність» — швидше інтелектуальний прийом, ніж якість 

світовідчування), схильний до трагічного гротеску і фантасма

горії. Прагненням не втрачаючи побутового сприймання чор

нобильської теми піднятися до узагальнено-есхатологічного, 

у масштабах усієї людської історії та образів культурної свідо

мості, зумовлено і її своєрідну міфологізацію.

Отже, поезія, звертаючись до теми Чорнобиля, давала або суму 

емоційних реакцій на трагедію, або спробу узагальненого гро

мадянського, морального, філософського осмислення фактів і 

проблем, що стоять за нею, або — в різному співвідношенні — 

поєднання того й того. На докладніше відтворення повноти 

об’єктивної картини того, що сталося, та на її конкретно-аналі

тичне «обстеження», як і на зосереджене осягнення її людсь

кого боку в системі образів та доль могла претендувати тодішня 

наша проза, традиційно схильна до «тематично-проблемних» 

відгуків на злобу дня.

І такі прозові твори «великого формату» справді не забарилися. 

Майже одночасно були надруковані роман Володимира Яво- 

рівського «Марія з полином у кінці століття» 3, повісті Юрія

1 Полымя. — 1987 — № 4.
*Див. статтю «Твір, якого чекали».
2 Вітчизна,— 1988,—№ 1.
’ Вітчизна.— 1987,— № 6.
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QOnOBIQl A ' T
Щербака «Чорнобиль» 1 та російського письменника Володи

мира Губарева «Фантом» 2.

Повість В. Губарева «Фантом» — це, власне, перекладений на сти

лістику белетристики докладний журналістський репортаж, емо

ційний та інтелектуальний ефект якого цілком залежить від 

ваги інформації (вона переважно стосується ліквідації наслідків 

аварії, тих проблем, які при цьому доводилося розв’язувати, 

напруженої атмосфери «штурму» вогнищ радіації). Перу В. Гу

барева належить і п’єса «Саркофаг», написана у формі уявного 

судового слідства щодо причин аварії.

Документальний характер має і повість Ю. Щербака «Чорнобиль». 

Однак вона менш репортажна і більш концептуальна. Гума

ністичний обрій думки медика, здатність до узагальнень літера- 

тора-мислителя, глибокі враження особистої причетності (автор 

як лікар брав участь у рятувальних роботах у «зоні»), обізнаність 

з долями багатьох «чорнобильців» — усе це разом дало змогу 

Ю. Щербакові не тільки змалювати разючу об’єктивну картину 

трагедії та дати суму її людських переживань (в аутентичних 

записах низки монологів реальних осіб), а й вийти на філо

софський рівень її осмислення з погляду сучасного становища 

і майбутнього технологізованої цивілізації, з погляду долі люд

ства в атомну добу.
Повісті В. Губарева та Ю. Щербака — твори документальної прози. 

Це, звісно, не применшує і їхніх суто літературних гідностей 

(у Щербаковому «Чорнобилі» вони незаперечні). І все-таки з 

особливою цікавістю була сприйнята поява першого велико

форматного твору художньої прози на цю тему — роману 

Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці століття».

В. Яворівський поставив собі важке завдання. Залишаючись за

лежним від документованої картини перебігу подій, він водно

час хотів дати узагальнену художню інтерпретацію чорнобиль

ської епопеї, вдаючись не тільки до уяви, вигадки, типізації 

образів, а й до «силової» сюжетної організації матеріалу, до пе

ретворювальної композиції. Найсильніший, на мій погляд,

В. Яворівський там, де зображує, як катастрофа відбилася на 

житті навколишнього селянства. Тут він вніс новий вимір в 

оцінку й зображення подій, якого не було ні у В. Губарева, ні у 

Ю. Щербака і без якого немає повноти уявлення про трагедію.

В. Яворівський хоче сказати немовби від імені тієї землі, на

1 Юность,— 1987,— №  6, 7.

' Наука и жизнь.— 1987. — №  6, 7.
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якій це сталося, і ми справді бачимо цю землю та її людей, ба

чимо біду, що на них упала з чистого неба, бачимо їхню безпо

радність і їхню силу виживання, їхнє недбальство до себе і ми

лосердя до всього живого.

Із зрозумілих причин Чорнобиль дістав найбільший відгук саме в 

українській літературі. І оскільки це відбувалося в період, коли 

українська література використовувала обмежені можливості 

тоді ще початкової «гласності» для своєї емансипації, для звіль

нення від ідеологічних та естетичних кайданів, то розробка 

чорнобильської теми стала одним із важливих напрямів бороть

би за суверенність думки, за повноту правдомовлення, за со

ціальну аналітичність, громадянську й інтелектуальну чесність 

літератури. Здавалося, що народжується нова гуманістична лі

тературна традиція, яка вестиме до мужнього і чесного розумін

ня нашої трудної, апокаліптичної доби.

Якоюсь мірою це й відбувається, але не в тих формах і не тими 

шляхами, як це тоді уявлялося.

Всупереч сподіванням, перша — досить потужна і багатообіцяю- 

ча — хвиля «чорнобильських» творів швидко вичерпалася і, 

можна сказати, стала останньою. Тобто, нові з’являлися і з’яв

ляються (надто поезій написано безліч), однак серед них немає 

таких масштабних і патетичних, як перші.

У чому ж тут річ, що за цим стоїть? Звикання до того «апокаліпси

су», що, бувши незримим і невизначено подовженим у часі, 

набуває у людській свідомості рутинного характеру, — хоч як це 

парадоксально і неймовірно? Чи, навпаки, морально-психоло

гічний шок від надмірності трагедії, від безсумнівності апока

ліпсису? Чи усвідомлення безсилля Слова перед цим апока

ліпсисом?

Мабуть, і перше, і друге, і третє. Але все-таки цим питання не ви

черпується. Є тут й інші моменти.

Чи призвів Чорнобиль до кризи самопочуття митця, до кризи есте

тики? В історії людства вже не раз були ситуації, коли здавало

ся, що після пережитих страхіть заніміють уста поетів — згадай

мо хоча б сакраментальне: «Чи можна писати вірші після 

Освенціма?» Виявилося, що можна. Ніщо не може паралізувати 

людську здатність і потребу самовираження у слові, барві, зву

ці — вони зникнуть тільки з кінцем самого людства. Але, зви

чайно, змінюються і характер цього самовираження, і його ре

цепція, і пов’язані з цим претензії та ілюзії. Сьогодні вже й лі

тератури постсоціалістичних країн, у тому числі й українська,
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починають миритися з утратою ролі універсального ретрансля

тора суспільних потреб і всюдисущого судії всіх і вся, утихоми

рюють свої колишні претензії бути голосом усього народу — 

і дедалі більше зосереджуються на унікальному світі особис

тості. Цей світ, а не предметність диктованих історією «тем», 

стає матерією художніх візій. І Чорнобиль з виокремленої апо- 

каліптичної теми в літературі трансформується у нелокалізова- 

ну барву загального образу світу — хоч і дуже драматизуючу 

барву. Зрештою, з цієї невеличкої історичної перспективи в де

сять років уже видно, що Чорнобиль означив трагедійно те, що 

вже було до нього — те есхатологічне почування, що прийшло 

на зміну технократичному і було ним спровоковане. Для світу 

(поза Україною, поза Білорусією — тут інакше!) Чорнобиль стає 

есхатологічним міфом. Він дав ще один аргумент філософії 

«кінця історії», яка прямо чи непрямо пов’язана з передчуттям 

атомної катастрофи (скажімо, в італійського філософа Д. Ват- 

тімо). І в цій своїй якості він уже стає канонічним атрибутом 

катастрофальної картини світу:

...Безсумнівно лиш те 

що зламано імунні системи 

дерева хворіють СНІДом 

люди

вмирають разом із лісами 

сталися речі

несумісні з правдоподібністю

і передбаченнями

раніше в це були втаємничені

виключно фантасти поети і чорнокнижники

далекі ядерні реактори

і близькі уранові поклади

світять однаково

і шлють свої згубні для життя послання 

понад землею

третя світова війна в розпалі 

без оголошення 

вже давно

Чи можна виходячи з цього 

назвати нашу добу 

століттям самогубства?

Ні.

Століттям протесту?

Цілком.

Я був серед демонстрантів за мир 

У  Берні восени 83-го
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потім навесні за чистоту лісів 

пізніше у Гессені 

і знову у Берні

щоб Гессен не став Чорнобилем

і я кашляв у сльозоточивім газі.

(Франц Гелер. Середина 1988-го.
Із збірки «За сорок» (1990).
Переклад Ю. Андруховича) 1

Може, ще більшою мірою, ніж в інших європейських літерату

рах, в українській Чорнобиль постійно присутній у глибинах 

свідомості письменника і позначається на всьому тонусі його 

світосприймання і світомалювання, навіть якщо не про Чор

нобиль ідеться, якщо його не названо і він не фігурує у тексті: 

він у інакшому, ніж раніше, образі житейського побуту і кос

мічного буття.

1 ще: зі зрозумілих причин для українського (чи білоруського або 

російського) письменника образ Чорнобиля набагато конкрет

ніший, ніж для письменника західного,— через іншу міру осо

бистої причетності, особистої пережитості; через безпосередню 

близькість до тисяч і мільйонів людських доль, через пов’язаність 

із благополуччям, навіть життям чи смертю, дітей і онуків, з 

майбуттям нації. Чорнобильський синдром тут не просто пред

мет інтелектуальних тривог чи солідарних жалів, а та глибо

ка людська травма, яку пережито в 1986-му і якій немає кінця: 

«...Літо стоїть чудове, гарний врожай, але від усієї цієї краси віє 

мертвечиною. Люди в тривозі за близьке майбутнє, за дітей і 

внуків» (Василь Быков. Письмо Игорю Дедкову, 10 августа 

1986 2). І минають роки, а «молодята бояться дітей зачинати» — 

бояться народити калік (Микола Рябий. Роман «Ще не вмерла 

Україна» 3).

До того ж Чорнобильська катастрофа в українській свідомості 

пов’язана зі спогадами про нещодавній колоніальний стан 

України і про тяжкий процес визволення від цієї спадщини та 

подолання колоніальних психологічних комплексів, що часом 

набуває характеру міфологізації нібито особливої скривдже

ності історією та гіпертрофованої національної самокритики:

...А ми вже такі! Мов розходистий чобіт:

Хто взувсь в нашу душу, той і рипає в ній,

■Всесвіт, - 1994.- № 2,- С. 10-11.
2Дружба народов,— 1995. — №  3. — С. 186.
3 Дзвін,- 1993,- №  3-4,- С. 19.
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І місить, і місить шляхи чорноболі ...

І жайвора чавить в шовковій стерні.

(Володимир Затуливітер. Із Книги Забуття ')

Широко потрактоване національне «ми» в таких ієреміадах перехо

дить у «ми» людства, національне самооскарження — в оскар

ження хибного, глухого шляху цивілізації:

Навиклі до шлей, батогів і голобель,

Ми вбігли в сліпочі ворота АЕС;

Нам не допоможе Хіросіма й Чорнобиль,

Бо в наших серцях вже немає небес.

Ми напоїли землю мазутом,

Нагодували іржею траву,

Вченим безумством, у чоботи взутим,

Розтоптали невидиму, але живу 

Душу природи...

(Дмитро Павлтко. Покаянні псалми2)

(Хочу звернути увагу на цікаву обставину: як по-різному і часом 

протилежно інтерпретується знак Чорнобиля. Вже згадувалося 

про те, що в українській традиції Чорнобиль — крім усього, 

символ колоніальної біди, колоніального становища України, 

а засудження чорнобильського злочину було і актом боротьби 

проти імперії, за незалежність України. Тим часом у російській 

публіцистиці того часу були спроби використати чорнобиль

ську фобію і метафору Чорнобиля з прямо протилежною метою: 

щоб переконати світову громадськість у необхідності допомогти 

зберегти цю імперію! Ось один із характерних мотивів: «Захід у 

цілому повинен поспішати зберегти імперію — Росію народів, 

поки вона не встигла перетворитися на політичний Чорнобиль, 

що загрожує всьому постімперському світові»3.)

Суспільство на всіх рівнях — від державного керівництва до кож

ного громадянина — усвідомило рівень небезпеки і необхідність 

подолати старі стереотипи мислення, змінити інтелектуальні й 

поведінкові орієнтації. Словами Дмитра Гродзинського й хочу 

закінчити:

«Низько схиляючи голову перед стражданням опромінених людей, 

знаючи про розчарування відселених з рідних домівок, про сльо-

1 Сучасність.— 1994,— № 11,— С. 45.
2 Там само, — № 2,— С. 65.
3 Гусейнов Г., Драгунский Д., Цымбурский В. Империя — это люди. Общий дом и

неоплеменное сознание / /  Век XX и мир,— 1990.— № 8.— С. 22.
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зи тисяч і тисяч матерів, яких тривожать долі їх дітей, ми ска

жемо: Чорнобильська катастрофа — це Пересторога людям 

усього світу. Пересторога, яка закликає: “Люди планети, будьте 

обережними, обачливими в стосунках з Природою, будьте ви

могливими до тих, кому довірено формувати й здійснювати тех

нологічну еру. Зробимо все, щоб найбільша цінність людства — 

квітуча, життєдайна земля наша була збереженою, щоб ніколи 

не повторювались чорнобильські катастрофи”» '.

Україні не дано буде забути про Чорнобиль. Однак не забуває про 

нього і світ, для якого він став знаком доби, пересторогою на 

всі віки — пересторогою від ядерного голокосту і голокосту 

екологічного.

Сьогодні слово про Чорнобиль звучить різними мовами і з різним емо

ційним навантаженням, але солідарно. І  конференція, яку органі

зував і провів у Києві Німецький культурний центр — Ґете-інсти- 

тут  — одне із багатьох свідчень цього. Це була добра можливість 

обговорити і порівняти інтерпретації Чорнобиля в різних літера

турах, з різних відстаней і під різними ракурсами.
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Література 
соиіалістичнога 
абсурду

Від автора. У  роках 1987—1988, на хвилі до

би горбачовської перебудови і «гласності», 

в Спілці письменників України часто відбу

валися обговорення «білих плям» історії на

шої літератури т а  різних наболілих проблем. 

Люди тоді були спраглі живого, вільнішого, 

ніж доти, слова; на такі зустрічі або доповіді 

збиралася сила-силенна слухачів, і говорили дов

го-довго, ніби й не знавши втоми й нудьги. Кілька 

разів доводилося виступати з доповідями й мені. Деякі з 

них було потім надруковано (переважно в «Літературній Україні»), 

деякі — ні, бо «гласність» друкабельна все-таки поступалася 

«гласності» усномовній.

Текст однієї з цих доповідей, присвяченої спробі по-новому (як на той 

час) глянути на літературу 30-х років, я нещодавно надибав у

Гродзинський Д. Пересторога віку / /  Сучасність. — 1996,— № 6,— С. 78.
* Твори українських радянських письменників 1930-х років про індустріаліза

цію, колективізацію, розкуркулення, голод. Надруковано в журналі «Сучас
ність» (2003, № 1). Подається зі скороченнями.
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своєму хаотичному архіві, і мені здалося, що до ц ієї теми не зайве  
повернутися й нині. Річ у  тім, що декларативний негативізм щодо 
офіційної літератури т ієї доби не спирається на конкретний 
аналіз її спектру, недостатньо враховує трагізм сит уації того
часного автора і не помічає, що навіть казенна друкована продук
ція напівдикого ґат унку (або й найдикішого) мож е бути для істо
рика цінним свідченням про реальні ж иттєві процеси, — якщо її  
читати, враховуючи «коефіцієнт викривлення», беручи «від супро
тивного». Особливо це стосується теми розкуркулення і голоду — 
дарма ми гадаємо, що правду про це слід шукати лише в письмен- 
ників-емігрантів. Н і — багато правди можна вичитати і в тяж
кій, очевидній неправді офіційних радянських авторів.

На мій погляд, потрібен ширший, о б ’ємніший, «діалектичніший» підхід до 
цього, мабуть, наймоторошнішого періоду історії українського літе
ратурного життя. Здається, його нам і досі бракує. Ми обходимо 
його скоромовкою, бо ж  є привабливіші й вдячніші сторінки літератур
ної історії. А тут — вистачає риторичних оцінок, усе й так «ясно».

Може, я помиляюсь. Однак ризикну запропонувати читачеві цю непублі- 
ковану доповідь 15-річної давності. Здається, деякі моменти її діста
ють нову актуальність у  час 70-ліття голодомору, про який наше 
суспільство було майж е забуло. (Як редактор Енциклопедії Сучасної 
України я знаю, наскільки важко, а часом і неможливо, «витягти» в 
місцевих влад, та й краєзнавців, відомості про кількість жертв го
лодомору в їхньому селі — для багатьох із них історія й досі зводить
ся до трьох дат: дата «встановлення в селі радянської влади», дата . 
«організації в селі колгоспу» (здебільшого імені Леніна) та дата виз
волення села від німецько-фашистських загарбників...)

Текст доповіді подаю без будь-яких «осучаснювальних» змін, тому хай  
дарує мені читач подекуди застарілу термінологію. Д одав лише 
назву, яко ї вона не мала.

Хай не дивує обсяг доповіді: хто був тоді присутній на ній (а таких 
багато), пам ’ят ає, що тривала вона майж е дві години, і терпля
ча авдиторія нарікала тільки на приспішливий темп читання... 
Чудернацькі були часи!

...Від 30-х років минуло півстоліття. 50 років — це середня три
валість свідомого життя людини. А для історії це, кажуть, мало. 
Отож спробуймо пригадати собі, що означає півстоліття для 
історії.

І Іе — приблизно час від Переяславської ради до Полтавської бит
ви, тобто час від союзу України з Росією на твердих договірних
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засадах самоврядування — до майже цілковитої втрати цього 
самоврядування внаслідок віроломних дій царизму, до перетво
рення України на Малоросію, провінцію Російської імперії. 
Це — приблизно час від Великої французької революції до єв
ропейських революцій 1848 року, тобто період, за який зміни
лася не тільки державно-політична карта Європи, а й «карта» її 
ідейного та духовного життя. Це приблизно час від скасування 
кріпацтва в Росії й до першої світової війни та соціалістичної 
революції — тобто час, протягом якого відбулися докорінні пе
ретворення в житті десятків народів Російської імперії, народи
лися могутні визвольні сили і принципово нові ідеї та духовні 
цінності.

Одне слово, півстоліття для історії, принаймні для нової, — це за
вжди значуща дистанція, впродовж якої істотно змінювалися і 
продуктивні сили, і суспільні відносини, й уклад життя, і по
няття людності. Що означало півстоліття — від 1930-х по 80-ті 
роки — для світової історії, ми добре бачимо. Це була епоха 
найсуперечливіших процесів: від гострої кризи капіталізму до 
його нового піднесення; від тріумфу тоталітаризму в різних 
формах (гітлеризм, сталінізм) до його краху; епоха краху майже 
всіх імперій, відродження десятків народів і утворення багатьох 
десятків нових держав; епоха НТР, автоматизації, ракетизації, 
комп’ютеризації. Змінилися обличчя землі, спосіб життя, уяв
лення про перспективи людства, змінився світ соціальних іде
алів та політичного мислення, змінилося самопочування люди
ни на землі. Трохи менше бачимо ми — хоч як це парадоксаль
но, — що означали ці півстоліття для нас самих — з погляду 
суспільного, для нашого суспільства, для еволюції соціалістич
ної ідеї та практики. Безпосередня причетність заважає нам по
дивитися на ці процеси збоку та з історичної дистанції і сповна 
побачити та оцінити все, шо сталося, і всі трансформації. До 
того ж, є ще один, емоційний чинник, який діє саме на нас, 
радянських людей, і обмежує пашу здатність об’єктивно поста
витися до минулого півстоліття. Річ у тім, що ми ще тільки 
почали звільнятися від його стереотипів, ми ще в його владі. 
Отож, по-перше, ми ще не здатні сповна його зрозуміти; по
друге, у багатьох є небажання розлучатися з тими ілюзіями та 
заблуками, яким було віддано, по суті, все життя. Про тих, хто 
хоче приховати або виправдати свої злочини, тут не говоримо.

Звертаючися сьогодні до літератури 30-х років, ми часто будемо 
вражені або й шоковані. Настільки змінилися за цей час світ
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наших суспільно-політичних уявлень та моральна орієнтація: 
Точніше, настільки відмінне наше мислення від того, яке літе
ратура 30-х років подавала за норматив. Адже навряд чи ці нор
мативи адекватно відбивали реальне мислення тогочасної лю
дини, принаймні — не всякої, хіба певного ґатунку. Сьогодні 
ми теж далеко ще не вийшли за межі нормативного мислення, 
особливо у сфері суспільно-політичній, однак ці межі порівня
но з тими здаються просто диким полем свободи, тим більше, 
що смак її нам невідомий. Усе відносне. Отож не будьмо зухва
лими щодо 30-х років, пам’ятаймо про принцип історизму, про 
змінність людських понять і плинність владних над людьми 
суспільних форм.

Перш ніж увіходити в таку складну, суперечливу і прикру тему, 
нам треба домовитися про деякі критерії й підходи, без чого ми 
можемо виявитись і неспроможними, і несправедливими в 
оцінках.

Нині великої популярності набув найпростіший метод «розрахун
ку» з минулим: вишукування й назбирування в поетів, пись
менників, літераторів 30-х років висловлювань, які звучать сьо
годні одіозно і їх компрометують. Це стає своєрідним аматор
ством, від якого нікуди не дінешся. Зрештою, коли чинять у 
такий спосіб добросовісно і не стоїть за цим пуста епатажність 
або й прихований цинізм, — це може бути початком очисної 
роботи. Та лиш початком. І тоді тільки, коли не зупинятися на 
колекціонуванні феноменів масового психозу, а переходити до 
конкретного аналізу кожної позиції в її об’єктивному і суб’єк
тивному контексті. Причому повноваження суто емоційних 
оцінок варто б, на мою думку, істотно обмежити. Бо інакше 
ми б ризикували опуститися до обивательського рівня і пере
креслити всю літературу 30-х років. За винятком хіба тих 
письменників, яких погублено раніше, яким не довелося пере
жити 30-ті. Навіть найвизначнішим діячам нашої культури за 
тих історичних умов траплялося мати такі оманливі захоплен
ня, робити такі помилки або вдаватися до таких політичних 
ходів, які сьогодні їх не прикрашають і які можна легко поста
вити їм на карб. Нащо вже героїчні постаті — «перші хоробрі», 
боротьбисти, а й у них є гасла й позиції, які сьогодні сприйма
ються інакше, ніж 70 літ тому, — наприклад, гімн червоному 
терору у В. Чумака або виступи В. Блакитного проти кобзарів, 
неслушна оцінка фольклорної спадщини, не кажучи вже про його 
філіппіки проти Центральної Ради. Дуже багато зробив М. Скрип
ник для нашої національної культури та самоусвідомлення, але
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скільки й у нього спрощувального й неприйнятного як на сьо
годні. І у Миколи Хвильового, і у Валер’яна Поліщука, і в 
Пилипа Капельгородського, і багатьох інших, а надто в тих, хто 
вижив у 30-ті.

Тому потрібна не запізніла моралізація із затишних пунктів обсер
вації з піввікової дистанції, а занурення в химерну реальність, 
що її силові лінії ми лише приблизно уявляємо.

Якою ввійшла українська література в 30-ті роки з погляду, сказати 
б, соціально-культурної структури та персонального складу?

Раніше на догоду виробленій з політичних міркувань схемі нерідко 
спотворювалося співвідношення різних письменницьких сил і 
груп. Ще не так давно не дозволено було говорити про В. Чу
мака, В. Блакитного, а надто Г. Михайличенка і А. Заливчого 
як про чільних фундаторів української радянської, соціалістич
ної літератури, бо вони, бач, боротьбисти, бо, мовляв, теорія 
«перших хоробрих» — контрреволюційна. Пам’ятаймо, скільки 
зусиль докладалося до того, щоб українську радянську літерату
ру вивести з так званої масової творчості — тих віршів і дописів, 
що друкувалися в червоноармійських, а потім партійних газе
тах; така концепція «вибивала» цілу структурну ланку з історич
ного розвитку української літератури (перехідну між «класич
ною» і «новою») і зводила до нуля «точку відрахунку» україн
ської радянської літератури. Крім того, літературознавці та 
критики, які не хотіли збіднювати нашу літературу, нерідко, 
щоб обдурити цензуру, заспокоїти начальство, змушені були 
хитрувати, «поліпшувати», ретушувати портрети окремих пись
менників.

Сьогодні є можливість ширше побачити весь спектр письменниць
ких позицій і доль, типів особистостей і політичних та творчих 
платформ, з якими українська література входила в радянську 
добу. Це могло б стати предметом спеціального дослідження. 
Тут спробую тільки нагадати — бодай приблизно і дуже загаль- 
никово — про основні, сказати б, типи українських письменни
ків цієї доби.

Стара демократична інтелігенція, що сприйняла жовтневу соціаліс
тичну революцію в Петрограді та наступне встановлення ра
дянської влади в Україні як антиреволюцію, як узурпацію де
мократичних завоювань революції лютневої та українського 
національно-визвольного руху, як крах українського відрод
ження — і опинилася в політичній еміграції за кордоном (ціла 
плеяда — від Олександра Олеся до Спиридона Черкасенка).
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Стара демократична інтелігенція, що зайняла лояльну позицію'до 
радянської влади, але з різною мірою внутрішнього прийняття 
її, активним речником її ідей не ставши, але намагаючись і на 
цьому грунті працювати для української культури (С. Василь
ченко, М. Чернявський, С. Єфремов, Олена Пчілка, Л. Ста- 
рицька-Черняхівська, М. Могилянський та чимало інших).

Молодше покоління національної демократичної інтелігенції, що 
сприйняло соціалістичну революцію та радянську владу не так 
ідеологічно і морально, а як доконаний історичний факт і, 
зберігаючи певну внутрішню незалежність, прагнуло однак з 
усією щирістю і самовідданістю розвивати українську літерату
ру та культуру в можливих формах (неокласики, В. Свідзин- 
ський; назвемо тут і В. Підмогильного та Є. Плужника, яких 
можна віднести і до першого покоління вже радянської інте
лігенції).

Молодше покоління дореволюційної національної демократичної 
інтелігенції — та частина його, що шукала активнішого грома
дянського стосунку до історичних подій і досить швидко 
пройшла дистанцію «радянізації» (В. Поліщук, М. Семенко, 
М. Йогансен, Д. Фальківський, М. Терещенко, П. Тичина, 
Ю. Смолич, М. Бажан, О. Довженко, Ю. Яновський — трьох 
останніх теж можна віднести до першого покоління вже суто 
радянської інтелігенції).

Стара (умовно) революційна інтелігенція радикального бороть- 
бистського або більшовицького спрямування, яка взяла актив
ну участь у революції та громадянській війні, у встановленні 
радянської влади і цілком ототожнила себе з нею, з соціалізмом 
(В. Еллан-Блакитний, В. Чумак, Г. Михайличенко, А. Заливчий — 
хоч троє останніх через ранню смерть стоять у цьому ряду осіб
но; В. Коряк, І. Кулик, М. Куліш, С. Пилипенко, П. Капель- 
городський та ін.).

Революційна робітнича, селянська, міщанська молодь, що брала 
активну участь у громадянській війні або перших заходах ра
дянської влади (М. Хвильовий, В. Сосюра, І. Микитенко, Іван 
Ле, В. Минко, Г. Косинка, І. Кириленко, а потім А. Головко, 
П. Панч та ін.).

Ці дві останні категорії письменників склали чи не основний кіс
тяк молодої української радянської літератури.

Нарешті, ще одна група, яка вже входила в літературу, — молоде 
робітничо-селянське поповнення, паростки нової радянської 
інтелігенції чи напівінтелігенції, яку влада цілеспрямовано фор
мувала як свою найнадійнішу опору.

ООПОВІПІ \  Д  j  j
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Звичайно, це лиш умовна і приблизна класифікація. Я вдався до 
неї тільки для того, щоб нагадати, якою багатоманітною була 
картина літературного життя перших років радянської влади, 
яким широким — діапазон творчих сил і які великі можливості 
різних напрямів розвитку були об’єктивно наявні.

У 30-ті роки, одначе, структура українських літературних сил ка
тастрофічно спростилася. По-перше, через винищення (майже 
цілковите) деяких категорій літераторів: насамперед старої де
мократичної («попутницької») інтелігенції та революційної ін
телігенції і перших пролетарських кадрів (хоч репресії не оми
нули майже нікого, жодну групу літераторів). По-друге, через 
ліквідацію літературно-мистецьких об’єднань та організаційно- 
ідеологічну уніфікацію в Спілці письменників. По-третє, через 
суспільно-психологічну уніфікацію внаслідок неймовірного про
пагандистського і політичного терору, внаслідок введення твор
чості в жорстке догматичне річище.

Проте на початку 30-х років ще зберігалися деякі можливості якщо 
не альтернативного, то варіантного реагування на реальність, 
зумовлені як особливостями кожної з цих ще не «розформова
них» остаточно категорій літераторів, так і творчою та психоло
гічною індивідуальністю кожного з письменників.

Уже звичним стало протиставлення 20-х і 30-х років як двох пе
ріодів нашої історії, в першому з яких переважала ленінська 
модель будівництва соціалізму, а в другому — відбувалася під
міна її сталінською. Особливо привабливим воно є, коли йдеть
ся про форми і процедури політичного та культурного життя, 
про духовну атмосферу взагалі. І все-таки, щоб таке протистав
лення не суперечило реальному перебігові історичних процесів, 
його треба доповнити співвіднесенням 20-х і 30-х років, оскіль
ки 30-ті — це не тільки хронологічне, а й суспільно-історичне 
продовження 20-х, а не лише їх заперечення. Те, що діялося в 
30-х, підготовлене в 20-х. Різниця між ними в тому, що коли в 
20-ті була взаємодія і боротьба багатьох тенденцій, часто не
сумісних, то в 30-ті перемогли, утвердилися і дали рясні плоди 
лише певні з них, притлумивши інші й тим самим змінивши 
власну істоту. Сталінські форми колективізації та індустріаліза
ції великою мірою народилися з кризи НЕПу (про це ще буде 
мова далі), а централізація влади в руках Сталіна і швидкий 
розгром ним політичної опозиції були зумовлені особливостя
ми внутрішньопартійного життя і психології партійця, що скла
лися в роки конспірації й підпілля, революції та в 20-ті роки. 
Та й, скажімо, ідея терору — породження не 30-х років. Масові
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репресії почалися одразу ж після революції, вже у 1922-му діяв 
концтабір на Соловках. І саме в 20-ті й раніше було освячено 
«червоний терор», співалися гімни йому різними мовами, і серед 
співців його були й славетні українські поети. Не в 30-ті роки 
народилися й ідеї сільгоспкомуни, розкуркулення, войовничо
го атеїзму та багато інших ідей, що мислилися як шлях до но
вого гуманізму, але в реальності обернулися зовсім іншим чи
ном. А в літературі 20-ті роки — це не тільки вибух талантів 
і розмаїття форм, а й запекла боротьба груп і групочок, бруталь
ні політичні взаємозвинувачення й публічні доноси, інспіро
вані партійними стратегами. В 30-ті роки відбулася селекція 
і трансформація тенденцій, які існували й у 20-ті, але тоді во
ни були тільки частиною політичного і культурного життя, за
гальна картина якого була принципово інакшою, ніж стала піз
ніше.

А взагалі говорити про 30-ті роки як про щось цілісне й однознач
не — не зовсім правильно. Це був бурхливий і суперечливий 
час, обличчя якого постійно змінювалося. Можна умовно роз
членувати його на кілька періодів чи, швидше, означити кілька 
хвиль у цьому потоці. Перша хвиля — 1930—1932 роки. Маховик 
штучно загостреної «класової боротьби» вже розкручено на 
повну силу, однак і в суспільно-політичному, і особливо в на
ціонально-культурному житті в Україні ще зберігається інерція 
деяких позитивних процесів 20-х років (спроби утриматися на 
більш-менш розумних формах колективізації; ще триває ук
раїнізація; ще можлива поява друком таких творів, як «Смерть» 
Антоненка-Давидовича, «Чотири шаблі» Ю. Яновського; збері
гаються деякі залишки відносного лібералізму в культурній 
політиці — все це великою мірою завдяки М. Скрипнику). 
У грудні 1928 р. та в січні 1933 р. відбуваються пленуми ЦК 
ВКП(б), на яких піддано гострій критиці «помилки» керівниц
тва КП(б)У в справі колективізації та в національній політиці 
(про них — далі); для зміцнення керівництва та проведення но
вої, правильної політики на Україну прислано П. Постишева, 
М. Хатаєвича, шефа ГПУ В. Балицького та величезну кількість 
інших керівників вищого, середнього і нижчого рангів. Так по
чався другий період — уже одвертого масового терору й спрово
кованого голоду, — що тривав до 1935 року і призвів до нищен
ня села й погрому національної інтелігенції. Рік 1936 приніс 
певну стабілізацію. Потрібна була «передишка», хоча б для все
народного обговорення найдемократичнішої в світі Сталінської 
конституції та проголошення здійсненності ідеалів соціалізму.
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До того ж, село трохи піднялося після голодних років. 1937— 
1938 роки показали Сталінську конституцію в дії. Однак уже з 
кінця 1938 року масовий терор трохи стихає, надходить нова 
хвиля відносної стабілізації і концентрації зусиль на будівничих 
завданнях, — і це, певно, не в останню чергу було пов’язане як 
з внутрішніми труднощами, зумовленими кадровими спусто
шеннями, так і з катастрофічною зовнішньополітичною ситуа
цією, перспективою війни, до якої готувався СРСР.

Одне слово, 30-ті роки дають досить строкату і по-своєму супереч
ливу картину. Проте, попри значні економічні, народно-госпо
дарські здобутки (в індустріалізації) чи завдяки їм, у плані су
спільно-політичному це були роки утвердження сталінської 
моделі соціалізму — соціалізму казарменого, терористичного, 
антигуманного чи ще як його назвати: жах у тому, що всяка 
така кваліфікація не буде безпідставною.

У плані ж культури, духовности 30-ті роки, попри деякі успіхи ук
раїнського мистецтва, стали періодом втрати того потенціалу, 
що окреслився був у попереднє десятиліття.

Досить порівняти журнали 30-х років, вимучені й висушені, з жур
налами 20-х — розмаїтими, багатими, винахідливими, щоб по
бачити разючий занепад художньої і теоретичної думки, відчути 
страхітливі кадрові проломи. Звузилася тематика й проблемати
ка української літератури, збідніла поетика: із засудженням 
«формалізму» згасли стильові шукання (навіть у таких майстрів, 
що «вижили», як Ю. Яновський, А. Головко, П. Тичина, М. Ба
жан), авангардизм було ошельмовано, а зі складної амальгами 
натуралізму і революційної романтики залишилися здебільшого 
зовнішня описовість та патетична фраза. На перший план ви
ходить соціально замовлене оспівування героїки культурної ре
волюції, що включала в себе конструювання «нової людини» та 
«нової моралі». І ще — боротьба, боротьба, боротьба: з націо
налізмом, з куркулями, із троцькістами, зі шкідниками, зі шпи
гунами, з релігійним дурманом і т. д. і т. п.

* * *

Голодомор 1932—33 років був тим страхітливо-переломним часом 
української історії, після якого вона пішла «вниз»: було підірва
но не лише біологічну, вітальну, соціально-творчу, а й інтелек
туальну силу нації. Адже фізичне винищення селянства було 
скоординовано з викоріненням національної інтелігенції. Ця 
скоординованість не випадкова: більшовицькі стратеги були
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майстрами глибоко продуманих випереджальних акцій. Вони 
враховували, що терор проти селян може викликати протест з 
боку української інтелігенції, тому посилили терор і проти неї. 
Метою процесу над СВУ і подальших масових арештів та цьку
вань було — одних ліквідувати, других — змусити мовчати, 
третіх — спонукати до прийняття і вславляння всього, що дія
лося.

Як відомо, голод в Україні почався в 1932 році, а в 1933-му — досяг 
страхітливих розмірів. Про що ж думало і до чого закликало в 
цей час новопризначене керівництво республіки? Про що писа
ла республіканська преса? Про невиконання планів хлібоза
готівлі та про куркульське саботування хлібоздачі, що є новою 
тактикою класового ворога в боротьбі проти радянської влади. 
Про те, як зламати цей опір, як зламати хребет класовому во
рогові. Хоч ще кілька місяців перед тим уже було відрапортова- 
но, що хребет цей зламано, що з куркульством в основному 
покінчено, бо ж колективізацію проведено успішно. Однак 
вкотре було змінено акценти й гасла після III Всеукраїнської 
партконференції (липень 1932), постанови ЦК ВКП(б) від 
14 грудня 1932 p., а особливо грудневого (1932) і січневого
(1933) пленумів ЦК ВКП(б), на яких гострій критиці було під
дано керівництво КП(б)У і республіки за невиконання планів 
хлібозаготівель і за те, що не розпізнали оцю нову тактику кла
сового ворога і не знайшли їй ефективної протидії. Боротьба за 
виконання планів хлібозаготівлі починається з новою силою і в 
нових, надзвичайних формах.

Про нову тактику куркульства йдеться в статті К. Григор’єва «З під
сумків першої і завдань другої п’ятирічки в сільському госпо
дарстві», опублікованій 1 січня 1933 р. в ц. о. КП(б)У газеті 
«Комуніст». З посиланням на ідеї III Всеукраїнської парткон
ференції висунуто тезу: «Найяскравіший факт контрреволюцій
ної роботи куркульні — це організація в багатьох колгоспах і 
селах одвертого саботажу хлібозаготівель».

Це було своєрідне новорічне привітання голодуючому українсько
му селу. А наступне число газети, від 2 січня 1933 p., майже 
цілком присвячено викриттю саботажників і репресивній ро
боті, що мала забезпечити виконання планів хлібоздачі. У пере
довій «Вище пильність більшовицької преси в боротьбі за хліб» 
давалося сувору нагінку місцевій пресі за те, що вона недостат
ньо популяризує постанову РНК УСРР та ЦК КП(б)У про за
несення ряду сіл України на «Чорну дошку». Це, мабуть, був
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перший плід державної мудрості в реагуванні на голод — запля
мування цілих сіл, які не так охоче, як треба було, розлучалися 
з хлібом. (Занесення на «Чорну дошку» не було якимось суто 
«моральним» жестом влади, а означало економічну блокаду та 
адміністративні репресії: від припинення довозу товарів, забо
рони торгівлі до «очищення» сіл від «чужих і ворожих елемен
тів» — згідно з постановою Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У від
6 грудня 1932 року.) У цій самій статті звертає на себе увагу 
дуже характерний акцент: найнебезпечнішим ворогом виявля
ються вже й не куркулі, а... комуністи: «“Забувають” (задля іро
нії передова бере це слово в лапки. — І. Д з.), що нещадний роз
гром класового ворога, його агентури — основний засновок 
наших успіхів, просування вперед. “Забувають”, що ворог з 
партквитком у кишені — найнебезпечніший за одвертого контр
революціонера. Хіба не цьому вчить оріхівська, кобеляцька, ба- 
лакліївська справи?» (названо райони, де розкрито «кубла зрад
ників» з «районного проводу», — І. Д з.).

Тут само під заголовком «Суворо покарати зрадників» подано ін
формацію про чистки в парторганізаціях сільських районів. 
Наприклад, у снігурівській парторганізації «комісія ЦКК ви
чистила 105 чоловік — 17 % парторганізації».

Усе це засвідчує, що в партії існував і далі сильний опір сталінській 
політиці, що багато чесних комуністів на місцях бачили згуб
ний характер репресивних методів викачування хліба і, коли не 
протидіяли їм, то й особливого завзяття не виявляли, намагали
ся якось пом’якшити удар по селу.

З цього погляду зрозумілішою стає і націленість ось цього газетно
го гасла: «Викривати й нещадно карати ошуканців, що прикри
вають свій саботаж хлібозаготівель брехливими обіцянками, 
алілуйницькими зобов’язаннями...»

Були в місцевих органах і люди, які намагалися чинити опір без
законню, зокрема, в органах юстиції. В тому ж числі газети 
під гнівно-саркастичним заголовком «“ Наслідки” одного 
“показового” процесу» оповідається про те, що в селі Кам’яні 
Потоки, занесеному на «Чорну дошку», відбулася виїзна сесія 
Кременчуцького суду, що розглядав справи кількох нездат- 
чиків хліба, саботажників. «Цей процес, — пише газета, — 
мав бути одним із важелів посилення темпів хлібозаготівель 
серед одноосібників. А вийшло навпаки». У скрусі своїй га
зета не повідомляє подробиць провалу, тільки обурюється 
заявами саботажників про те, що в них буцімто немає такої 
кількості хліба (15—20 центнерів), а потім багатозначно до
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дає: «Суддя Любовник не дав відсічі куркульському виступові 
оборонця Найдіса». Що чекало якщо не на суддю Любовника, 
то на оборонця Найдіса, зрозуміло з наступного матеріалу 
під заголовком «Зрадника суворо покарано». В ній повідом
ляється, що виїзна сесія Одеського облсуду розглянула спра
ву колишнього (вже колишнього! — І. Д з.) нарсудді Гросу- 
лівського району, колишнього (вже колишнього! — І. Д з.)  
члена партії Химовича, який «зловмисне затримував розгляд 
справ куркулів — зривачів хлібозаготівель...» Фінал: «Зрадника 
інтересів партії, робітничої кляси та колгоспних мас Химовича 
засуджено до позбавлення волі в далеких місцевостях Союзу 
на 10 років...»

Це — лише з одного номера «Комуніста». Аналогічне знайдемо і в 
інших газетах. Скажімо, орган ВУЦВК газета «Вісті» 27 грудня
1932 р. писала: «В районах Одещини дуже мляво розгортають 
переобмолот і вилучення розкраденого хліба»; «Павлоградський 
район день у день поглиблює прорив, а райпартком і райвикон
ком ухвалюють беззубі, неконкретні постанови, не бажаючи 
викрити й покарати справжніх носіїв куркульського саботажу 
і навчити цілу парторганізацію бодай на прикладі одного села, 
як треба справді, по-більшовицькому ламати хребет класовому 
ворогові і виконати плани хлібозаготівлі».

У газеті «Комуніст» від 8 січня в редакційній статті за красномов
ною назвою «В січні вивершити хлібозаготівлі» читаємо: 
«Україна, що недозволено затягла хлібозаготівлі, зірвала визна
чений їй строк, повинна вивершити хлібозаготівлі протягом січ
ня». І далі: «Забезпечити успішне вивершування плану хлібоза
готівлі — це по-більшовицькому розгромити куркульський сабо
таж  (курсив наш,— І. Д з.). Це — передусім розгромити всякі 
маневри, зв’язані з створенням різних фондів (тобто фондів 
посівного матеріалу тощо. — І. Д з.) до виконання планів хлібо
заготівель. Це — ділом організувати повернення розкраденого 
хліба (тобто того, що ще був у селян на прожиття, — І. Д з.). Ми 
повинні попередити, що кожен, хто сам здасть прихований 
хліб, одкопає свої ями, не буде притягнутий до відповідаль
ності, і навпаки — з кожним, у кого знайдуть ями, пролетарська 
диктатура розправиться як з ворогом народу».

Йшлося, як бачимо, про громадянську війну, точніше, про війну 
держави з власним селянством.

Існує думка, що такі надзвичайні заходи були зумовлені безвихід
ною ситуацією із забезпеченістю країни збіжжям, необхідністю 
прогодувати місто, робітничий клас. Однак це не так. Для внут-
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рішнього ринку в ті часи хліба вистачало. Йшлося про демпін
говий експорт з метою здобути будь-що валюту на прискорену 
індустріалізацію. 1932 року було вивезено за кордон 1 760 000 
тонн пшениці; 1933 року, не зважаючи на голод, — 1 717 500 
тонн, майже стільки ж. Це — за даними зарубіжних дослідни
ків. Точно таку ж цифру називає і радянський автор: 18 млн 
центнерів1. Але кон’юнктура на світовому зерновому ринкові 
була несприятливою, ціни низькі, і вся виручка за проданий за 
демпінговими цінами хліб становила в 1933 р. 389 млн крб 2. 
Якщо від голоду померло понад 8 млн осіб (цю цифру назива
ють найчастіше), то, отже, кожне людське життя, точніше, кож
на людська смерть — страшна смерть у голодних муках — дала 
Йосипу Віссаріоновичу 50 карбованців. До речі, і пізніше Сталін 
не вагався заробляти мізерну валюту (в тому числі й політичну 
валюту) коштом голоду власного народу. З останніх публікацій 
довідуємося, як він зреагував на спробу М. Хрущова проінфор
мувати про голод в Україні в 1946—1947 роках, коли українську 
пшеницю вивозили до Польщі та Італії, в безнадійній спробі 
сприяти перемозі Пальміро Тольятті на президентських ви
борах.

7 січня 1933 року Сталін робить доповідь на об’єднаному пле
нумі ЦК і ЦК ВКП(б) «Підсумки І п ’ятирічки». В розділі про 
сільське господарство він був дуже лапідарний. Навівши 
цифри майже суцільної вже колективізації, зробив висновок: 
«Судіть тепер самі, чого варте базікання буржуазної преси 
про “крах” колективізації, про “провал” п ’ятирічки в галузі 
сільського господарства». Тут же з властивим йому сарказ
мом поставив контрпитання: «А як стоїть справа з сільським 
господарством у капіталістичних країнах?» І заходився малю
вати безнадійне становище капіталістичного сільського гос
подарства, аграрну кризу на Заході, трагедію селянства капі
талістичних країн...

* * *

Політика «ліквідації куркульства як класу» була одним із най
визначніших внесків Сталіна в теорію і практику більшовиз
му. Принаймні, він з гордістю приписував собі її авторство і 
в статті «До питання про політику ліквідації куркульства як

'Див.: Данилов В. Феномен первых пятилеток / /  Горизонт.— 1988.— №  5.— 
С. 34.

2 Правда. — 28 октября 1988 г.
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класу» (січень 1930 р.) підкреслював, що це принциповий ЇТо- 
ворот у ставленні до «куркульства» і що «доведеться тепер від
класти набік» раніші постанови і закони про «недопустимість 
розкуркулювання». Цей поворот, запевняв Сталін, «добре зро
зуміли бідняки і середняки наш ого села, які громлять куркуль
ство і здійснюють суспільну колективізацію». А деякі партійні 
товариші, мовляв, «цього не розуміють», пасуть задніх. Фак
тично це був прозорий заклик до цілковитої сваволі й розправи 
з тими, хто не виявляв достатнього ентузіазму до колективі
зації. В цей час було запущено в ужиток і термін «підкуркуль- 
ник», що й поготів розв’язував руки операторам «класової 
боротьби».

Цей жорстокий політичний цинізм блискуче відбила наша літера
тура. В романі І. Кириленка «Аванпости» є такий епізод, один 
із ключових. Комсомольський ватажок Павло Мотора, підтри
маний уповноваженим ЦК партії харківським робітником 
Марком Обушним, напосівся на голову сільради Довбню (вже 
саме прізвище викликає політичну підозру до цього голови!) з 
питанням: «Чи є в управі колгоспу куркулі й підкуркульники?» 
Певно, Довбня, на відміну від Мотори й Обушного, не читав 
або зігнорував промови на цю тему товаришів Сталіна й 
Постишева, а тому відповідає ухильно: «Про куркулів нічого не 
можу сказать. Може, вони є в управі, а може, й нема. В душу 
людині не залізеш» (курсив наш,— І. Д з.). З цього характерного 
діалогу (який у різних модифікаціях відтворюється у багатьох 
творах тодішньої прози) видно, по-перше, що об’єктивних со
ціально-економічних критеріїв на предмет діагнозування кур
куля не існувало, а були тільки суб’єктивні — чекістська інди
кація, читання в серцях, бо інакше і питання не стояло б — є 
чи немає: все для представників влади було б зрозуміло з кіль- 
кости землі, реманенту, наявності найманої робочої сили тощо 
(відповідні «наукові» регламентації в офіційних документах так 
і залишилися на папері). По-друге, з цього діалогу випливає, 
що сам голова сільради — опортуніст і підкуркульник, інакше б 
він не сказав, що «в душу людині не залізеш». Адже ж мистец
тво загостреної «класової боротьби» саме і полягало в умінні 
залізати в душу — в гордо-переможному усвідомленні свого 
права й обов’язку не тільки залізати, а й бачити там те, що тре
ба в інтересах справи.

Для розмивання критеріїв було навмисне введено в політичний 
ужиток хитрий термін «підкуркульник» — ним називали всяко
го, хто не виявляв належного ентузіазму в боротьбі з «курку
лями».
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Зразок цього мистецтва показує інший, справжній голова сільра
ди — Петро Недокльований в оповіданні Пилипа Капельго- 
родського «Знищити як клас» (з однойменної збірки, 1931). Він 
твердо каже «культурному хазяїнові» (тавро «культурного хазяї
на» було тоді гіршим за тавро контрреволюціонера, найганебні- 
шим) Прокопові Кіндратовичу Рекалу: «Ти — той куркуль, що 
його без більшовицьких окулярів і не впізнаєш...» Це воістину 
геніальна формула сталінської класової боротьби, великий істо
ричний винахід сталінізму. Нормальними людськими очима ні
чого не побачиш, люди як люди, лояльні до влади, хочуть мир
но жити і працювати. Та варто начепити сталінські окуляри зі 
спецлінзами — і побачиш куркуля, ворога, якого треба знищи
ти як клас і як людину.

На неозброєний сталінськими окулярами погляд Прокіп Рекало — 
«культурний хазяїн», який «революцію... недолюблював, але 
гопки проти неї не пнувся», «наймитів не держав», «не проти 
влади», як казав сам, «людина лояльна», що хотіла «вростати у 
соціалізм» (чи не на заклик Бухаріна?). Однак крізь сталінські 
окуляри одразу було видно, що він, по-перше, експлуататор: 
«в жнива сусіди завжди йому допомагали... він, було, тому 
плужка дасть, тому мішечок жита позичить, а вони йому залюб
ки помахають там день-два косою та граблями» (не думайте, що 
це елементарна споконвічна селянська взаємодопомога!); по
друге, небезпечніший, ніж одвертай куркуль, бо його «лояльна 
овеча шкура псами підбита, лисом підшита», бо «виступає вкупі 
з нами, але — проти нас».

Не можна заперечувати права художника на сатиричне викриття 
пристосуванців і хамелеонів. Однак у літературі тих часів пе
рейдено хистку межу між сатиричним викриттям куркульства і 
співучастю в державному терорі проти селянства, його основної 
працьовитої маси. У згаданому оповіданні збори ухвалюють ре
золюцію: «розкуркулити і виселити наявних ворогів п’ятирічки 
й колективізації», серед них і Рекала. Але ж той куркулем не 
був, бо не мав найманої робочої сили, не був і ворогом, бо при
стосуванець — це все-таки не ворог. Отже, питання про кур
кульство і ворожість вирішувалося не за якимись об’єктивними 
критеріями, а з міркувань поточних політичних потреб. Власне, 
пафос оповідання спрямований проти «бухарінської» теорії 
«вростання куркуля в соціалізм», а що за цим крилося — ми 
вже знаємо.
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У цьому ж і пафос оповідання «Середнячок» Пилипа Капель-' 
городського — з тієї ж збірки «Знищити як клас». Куркуль 
Роман Крячка ходить у машкарі «середняка», втаює землю, ек
сплуатує сусідів під виглядом взаємодопомоги та аренди, та не 
може обдурити голову сільради більшовика Семена Товчи- 
гречку (зауважимо, що в 1931 році голови сільрад і колгоспів 
були справжніми більшовиками; це вже після 1932-го, не ви
конавши планів хлібозаготівель, вони перетворилися на кур
кульських агентів, прихованих петлюрівців тощо). Так от, 
Роман Крячка намагається довести, що в нього не 20 деся
тин, а 12, що він не експлуататор. «Але Семен Товчигречка 
нічого того в резон не бере. Продподаток за двадцять деся
тин — це раз. Експертний до двору — це два. Позбавив права 
голосу — це три. Розкуркулив за невиконання — це чотири. 
І посадив — нібито за контрреволюцію — це п ’ять». «Так і 
занапастив культурного середнячка Романа Родивоновича 
Крячку», — іронізує автор. А ми звертаємо увагу на те, як 
швидко скорочується дистанція від середнячка до куркуля і 
від куркуля до контрреволюціонера, і яка умовна межа між 
цими поняттями, визначуваними головою сільради за спуще
ними згори оперативними рознарядками.

Відсутність об’єктивних критеріїв і законних підстав дуже виразно 
підкреслюється одним характерним мотивом тодішньої літера
тури. Його можна визначити формулою, дуже популярною в 
творах тих років (і прямо перенесеною в літературу з офіційних 
документів та політичної публіцистики): «Треба виявити курку
ля». Ми не можемо уявити собі постановку питання: виявити 
поміщика, капіталіста, робітника, ремісника тощо. А куркуля 
треба було виявляти, особливо коли не вистачало до планової 
цифри.

У тих самих «Аванпостах» І. Кириленка читаємо: «Основне — тре
ба виявити куркулів і підкуркульників у колгоспі. Ми вже двічі 
чистили цей колгосп, але ясно, що всіх, кого слід, не вичис
тили». Це доповідає секретар РПК Гавриш уповноваженому 
ЦК Обушному. «— Я розумію, — задумано відповів Обушний. 
Він уже накреслював план дій ,— Жени куркуля в двері, він 
лізе в щілинку. Це правильно. Та я до них візьмуся,— Я певен 
цього».

Певна річ, що коли треба виявити, то буде виявлено і у двічі, і у 
тричі вичищених колгоспах, надто як за це «взявся» Обушний:



387

«— Я запевняю, що ми знайдемо всіх, хто, примазавшись до кол
госпу та його керівних органів, намагається розкласти колгосп 
і приховати від держави лишки хліба. Ми знайдемо тих, хто 
вкладає сокиру в руки партизана Мотори, ми їм покажемо таку 
моторизацію, що й небу стане жарко!»

Запам’ятаймо цю погрозу: «що й небу стане жарко!», вона або 
подібні перифрази афоризмів вождів ще часто нам зустрічати
муться. А наразі зауважимо, що це уповноважений ЦК про
мовляє не перед ворогами, а перед колгоспним активом.

«“Оце він, актив! — думав Обушний. — Це ж від нього великою 
мірою залежатиме успіх справи. Саме вони, активісти, одно
стайно повинні підтримати мене в боротьбі за хліб, за готу
вання до сівби”. Та досвідчене око більшовика спостерегло 
чимало такого, що примусило підійти до активу критичніше. 
Помітив Марко, що тільки невелика частина активістів корот
кими зауваженнями, одвертими поглядами, ба навіть рухами 
виявляла цікавість до зборів. Переважна більшість уперто сма
лила цигарки, спинами обіпершись об піч, і непорушна тупа 
байдужість густими хвилями йшла від скованих мовчанкою 
сірих облич...

Нарешті Марко Кожушний круто повернувся до присутніх, і лице 
йому закам’яніло. Жодний м’яз не ворухнувся йому. Тільки до
питливі очі перебігали з одного обличчя на друге, ніби читали 
в поглядах присутніх його затаєні думки...

— Товариші! Я бачу перед собою тих, хто в першу чергу відповідає 
за ганебний провал хлібозаготівель у Петрівці. Невже ви гадає
те, що пролетарська диктатура дозволить терпіти таке стано
вище, дозволить зривати плани соціалістичного будівництва? 
Невже ви думаєте, що влада, ліквідувавши куркульню як клас, 
не зможе знайти й розтрощити недобитків цього класу? ...Хто 
так думає, той сам потрапив у полон до куркульні, став її по
мічником і виконавцем!»

Ми вже бачили, який короткий шлях був від «середняка» до «кур
куля» й «контрреволюціонера». Таким самим був і шлях від 
колгоспного активіста до виконавця волі куркульства. І це не 
випадково. Розглянемо й інші типові мотиви, стереотипи тодіш
ньої літератури.

Куркульська агентура в керівництві колгоспами
Як прочитати твори того часу, то виходить, що куркульня або її 

агенти ледве чи не взяли в свої руки справу колективізації.
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«— Куркулі тут верховодили, а не чесні радянські колгоспники! 
Куркульня послала своїх агентів не лише в колгосп, а й в  упра
ву колгоспу і в сільраду!..» — обурено запевняє в романі 
І. Кириленка «Аванпости» новий голова управи петрівського 
колгоспу Сукач.

У романі Г. Епіка «Перша весна» куркулів підтримує значна части
на повітового й окружного керівництва...

Те саме знайдемо і в багатьох інших творах.
Причому куркульську агентуру, шкідників, троцькістів, націо

налістів — за браком об’єктивних критеріїв — визначали ню
хом, на око, просто з винахідливості або особливої ідеологічної 
сверблячки, а найчастіше — за допомогою дуже типового тоді, 
похвального і рекомендованого вождями прийому: потрійного 
стрибка від невдоволення до припущення, від припущення до 
підозри, а від підозри до впевненості й висновку. Цей спортив- 
но-«логічний» трюк здійснювався, як йому і належить, за од
ним разом. Ось простежте за «логікою» міркування секретаря 
окрпарткому Дмитра Холода в романі Григорія Епіка «Перша 
весна»: «Мені здається, що наше земельне управління робить 
неприпустимі помилки. Не маючи докладного обліку, тяжко 
сказати щось; але навіть випадкові спостереження примушують 
думати, що там — або повна безгосподарність, або ж система
тично провадять просто шкідницьку роботу».

Чужі серед власного народу

Хоч як це дивно, але на п ’ятнадцятому році після революції аван
гард народу, якщо вірити нашій пресі та літературі, виявляється 
чужим серед цього народу, почувається в постійній небезпеці і 
мусить щоразу покладатися на уповноважених, міліцію (ГПУ) 
або власний наган, що завжди в кишені чи під подушкою.

«Негайно треба попрохати допомоги з району, масу колгоспну під
няти на куркуля. Нас жменька, а вони нахабнітимуть з кожним 
днем...

Говорить єдиний справжній комуніст на селі, голова управи кол
госпу “Жовтень” товариш Сукач. Лише два місяці тому його 
надіслано до Петрівки. Тихенький, роботящий більшовик, він 
два місяці зустрічає упертий, прихований опір, а надійних кад
рів — одиниці».

Це «нас жменька» чується не раз, як і надія на те, що «уповнова
жений допоможе». Недоброзичливий настрій села секретар
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РПК тов. Гавриш пояснює тим, що «тут свого часу кожний 
п’ятий був або в Петлюри, або в бандах...».

Однак конкретний матеріал і цього твору, й інших дає можливість 
вичитати й інше пояснення: приходили на село з одним — узя
ти; поводилися як завойовники, як збирачі данини, покладали
ся не так на слово переконання, як на револьвер або судову 
повістку.

Іван JTe («Історія радості», 1934) розповідає, що у «куркульському 
селі» Чепеліївці приїжджого зустрічають запитанням: «Пред
ставник партєйний чи поштальйон?» І автор коментує: «Якою 
злою ненавистю та іронією звучало це запитання! Дивним і не
потрібним був усякий представник Радянської влади для чепе- 
ліївської гнилі того часу».

«Треба взяти хліб»

Ця формула також належить до найпопулярніших у пропаганді та 
в літературі тих років. Не виростити, не купити, як було рані
ше, а взяти.

У романі І. Кириленка секретар ЦК на нараді в Харкові інструк
тує уповноважених, що виїздять у села: «Без хліба не можна 
далі зміцнювати обороноспроможність нашої країни!.. Нам 
треба взяти хліб, щоб дати складні дорогі машини на наші 
поля».

Це — на рівні політичної мотивації, політичної директиви. А як на 
рівні практики? Ось щоденні клопоти Корнія Івановича, черго
вого виконавця Петрівської сільради: «...Завтра знову доведеться 
ходити на кутки з комсомольцями та сільрадчиками, знову дра
тувати собак, слухати соковиту лайку жінок і розважні запев
нення чоловіків:

— Хліба немає».
Уповноважений ЦК Обушний діє вже енергійніше:
«— На перший куток ідуть: Сукач, Семен Миколюк, Сутуга і 

Пронченко Василь. Збираються у хаті Пронченка. Завдання 
на сьогодні — тридцять центнерів. Працювати, доки не вико
наєте. Другий куток: Павло Мотора, Федір Губка, Балута, М и
кита Романчук і Петро Жовтоніг. Збиратися в хаті Романчука. 
Завдання — двадцять п ’ять центнерів. І третя бригада: Довбня, 
Андрій Миколюк, Христя Смілик, Кривуля. Збиратися в Іва- 
нютиній хаті. Завдання — сорок центнерів. Усім ясно, това
риші?»
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«— Дозвольте вопрос, товаришу уповноважений, — обізвався від две
рей Балута. — А трусити можна?

— Ні в якому разі! Коли на це буде потреба, тоді скажемо».
Сказати довелося дуже швидко. Так звані «буксирні бригади» не

дають спуску «хитрим сукиним синам», що ховають зерно в 
полові або закопують у землю.

Розміри хлібозаготівель
Майже в усіх творах про колективізацію одним із центральних пи

тань є розміри хлібозаготівель. Власне, тут розгадка всього ін
шого. В підході до цього питання нібито і виявлялася суть кла
сової боротьби на селі. Власне, воно опинилося в центрі, а не 
конструктивна робота з організації колективного господарю
вання.

Куркулі, підкуркульники, опортуністи в один голос плачуть, що 
плани хлібозаготівель нереальні, перебільшені. «Конєшно, 
держава трохи перехавкнула з планом, це всі селяни ска
жуть», — нахабно заявляє голова сільради куркульський при
хвостень Довбня в романі І. Кириленка. Йому дає відсіч но- 
вопризначений голова колгоспу Сукач: «План на Петрівку 
цілком реальний. Хліб є, він похований, і його треба знайти. 
Коли ми змобілізуємо маси і розтрощимо куркульських недо
битків, ми і план хлібозаготівель виконаємо, і колгосп зміц
нимо, і до весняної засівної як слід підготуємося. Оце й уся 
моя промова!»

Це було 1932 року; наступного, 1933-го, все стало ясно...

Воєнізований характер колективізації
Низка творів, писаних по гарячих слідах колективізації або й 

«наввипередки» з лінією партії, виразно засвідчує, що фактич
но це була війна з селянством.

У романі І. Кириленка «Аванпости» маємо прямо-таки фронтову 
патетику: «Мобілізація уповноважених на села набирала явно 
військового характеру. Це відчувалося і в тоні промови секрета
ря (секретаря ЦК. — /. Дз.), і в тому бойовому піднесенні, що 
опанувало всіх після доповіді.

— Якнайшвидше на передові позиції! Фронт чекає бійців і коман
дирів!»

Здається, ось-ось пролунає всепереможне: «За Родіну, за Сталіна!» 
Та ба — не володіли ще Кириленкові герої цією магічною фор
мулою. Ще не вкладено було їм в уста. Все інше — як на війні
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із супостатом: донесення «з передових позицій», накази «роз
громити... розтрощити», «без жалю трощити», «кого треба — 
посадимо», «в наступ треба переходити, товариші»; загальна 
мобілізація: «Центральний штаб соціалізму. Мільйонна армія»; 
порядком рівняння на ревтрадиції пропонується навіть сфор
мувати «Особливу Далекосхідну!», «Вдаримо по-пролетарсько- 
му» і «підемо вперед нечуваними темпами», звісно, «з немину
чими жертвами».

І весь цей шал «класового» безумства освячується філософською 
максимою, яка повинна зняти будь-які вагання: «На фронті не 
розмірковують!» І ще: «Є наказ — виконуй!»

Так ось для чого потрібна була наскрізна воєнізація суспільства!
Але невдовзі з’ясувалося, що наган дає владу, але хліба не родить...

Приховування і розкрадання хліба
Оскільки плани хлібозаготівель оголошено реальними, оскільки 

виконання цих планів — перша заповідь, що не підлягає обго
воренню, то всякі труднощі з їх реалізацією є виявом класової 
боротьби куркульства з радянською владою. Держава не грабує 
селян, вона тільки хоче забрати в них «лишки». Це означен
ня — «лишки» — зустрінемо на кожній сторінці кожного твору 
тих років і в кожній газеті. Але ніде не знайдемо посутнішого 
роз’яснення — що ж таке «лишки» і як їх визначали, як вичле- 
новували з тієї кількости збіжжя, що потрібне селянській сім’ї для 
прожиття. Залишається думати (і так воно й було), що розмір 
«лишків» точно відповідав розмірові того, що центральна влада 
вирішила взяти з села. Відповідно те, чого не вдавалося взяти до 
плану, оголошувалося «розкраденим», «прихованим», незаконно 
привласненим. Отже, не держава позичала в селянина, а селянин 
грабував державу. Все переверталося з ніг на голову.

«Хліб ще з літа розкрадено, поховано!» — кричить у романі І. Ки- 
риленка секретар райпарткому Гавриш. «Хліб розкрадено, по
ховано, розбазарено!» — кричить уповноважений ЦК Обушний. 
«Скількох ви покарали за розкрадання соціалістичної влас
ності?» — допитується він у голови сільради і, почувши від
повідь: «Не було в нас таких!»,— зловісно обіцяє: «Нічого, ми 
цю хибу найближчими днями виправимо...»

Комсомольці, піонери —  партія веде!
Хоч комсомол за статутом уважався помічником і резервом партії, 

але фактично його використовували як ударний загін і кидали
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«на прорив». Якщо вірити тому ж таки І. Кириленкові, то сйме 
комсомольці сягали висот ентузіазму в класовій боротьбі: 
«...З молодих очей просто бризкала люта ненависть і бажання 
негайної акції проти ворога».

У Кириленкових «Аванпостах» комсомолка Варвара Нежурбіда від 
класової свідомості навіть сон утратила і самовіддано вистежує 
ворогів. Серед ночі вона прибігає до комсомольського секрета
ря Павла Мотори зі страхітливою звісткою: «Куркульський 
млин меле!» (Річ у тім, що селянам було суворо заборонено 
молоти зерно до цілковитого виконання плану хлібоздачі, тобто 
фактично до вивезення всього хліба.) Аж струснуло секрета
ря — не помітив, а так і в опортуністи потрапиш, отож: «Тепер 
він бачив і чув реальну дійсність, реальну класову боротьбу... 
Рвучко вихопив наган». Старший партійний товариш розчулено 
коментує: «І вночі воюють... Бравий народ!»

Звісно, класова боротьба мусить бути трохи приперчена політич
ним гумором. Отож Павло Мотора має пса, якого назвав 
Керзоном. Його він муштрує в дусі ненависті до ворогів: 
«Куркулів і підкуркульників взяв! Куси!» Політично свідомому 
псові повторювати не треба: «Собака скажено загарчав і шар
пнувся до Кривулі».

Бідному дотепникові Павлові не втямки, що й сам він, як і його 
пес, надресирований кидатися на людей за тією ж командою: 
«Куркулів і підкуркульників взяв! Куси!» — і що це взагалі фор
мула так званого «загострення класової боротьби на селі».

Чия правда?
Власне, в більшості творів 30-х років це питання не стоїть. Правда 

була тільки в офіційних гаслах і директивах, а найменший сум
нів щодо них майже завжди дорівнював зраді. Позитивні герої 
неухильно керувалися чіткими постановами центру, і міра їх
ньої войовничості у втіленні цих настанов за будь-яку ціну і 
була водночас мірою їхньої позитивності, людської цінності 
взагалі. Ті, хто в чомусь відхилявся від генеральної лінії або 
не встигав за її зигзагами, тим самим засвідчували свою нега
тивність і зрештою викривали себе як явних або прихованих 
класових ворогів. Та ось минуло півстоліття, і ми, читаючи твори 
того часу, з подивом знаходимо у «злісних» пророцтвах ворожих 
елементів гіркі передбачення, які, на жаль, збулися, а в «плута
них» міркуваннях несвідомих чи опортуністів — слова, які сьо
годні ожили в новій якості й нерідко промовляються з найвищих
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трибун. І тоді навіть виникає бажання подякувати літературі, 
що вона бодай у такий спотворений, інколи маячливий спосіб 
(бо інакшого не було?) все-таки донесла до нас якісь фрагменти 
реальної історії, реальної боротьби, якісь відлуння народної со
ціальної мудрості, в тому числі і якісь свідчення чесної народ
ної позиції багатьох партійців.

З цього погляду дуже цікавим і вдячним видається мені роман 
Григорія Епіка «Перша весна» (1931) — твір, у якому загалом 
аж забагато прикрого, в тому числі героїзації найнижчих інс
тинктів, що їх тоді називали «класовою свідомістю» (хоча на 
захист автора треба сказати, що він писав свій твір ще на пер
шому етапі колективізації, до найстрашніших репресій та голо
ду). Водночас роман містить чимало «інформації для роздуму» 
сьогоднішньому читачеві.

Є в романі такий персонаж — Сергій Голубенко, старий револю- 
ціонер-більшовик, голова окрвиконкому. Секретар окрпартко- 
му Дмитро Холод про нього довірчо каже комсомольському 
ватажкові Логвину: «Голубенко посідає дуже невиразну пози
цію, і нам доведеться ще з ним повоювати». Справді, з ним 
воювали, поки не довели до самогубства. В чому ж невиразність 
Голубенкової позиції, власне, дуже виразної? Ось одна з його 
суперечок, швидше батьківських розмов, із комсомольським 
ватажком максималістом Логвином, якого він закликає до біль
шої розсудливости, але дарма.

«—...Тільки надто гарячі, надто молоді голови уявляють собі процес 
знищення капіталістичних елементів на селі, наче якусь нову 
революцію... Куркульське коріння потрібно виривати. Але ви
ривати його треба уміючи. Хто вириває його так, що разом з 
тим корінням руйнується загалом увесь основний ґрунт госпо
дарювання сільського, той — хоче він чи ні — робить велику 
шкоду справі колективізації.

— Конкретніше не можна? — нетерпелився Логвин.
— Конкретніше, товаришу Логвине, це означає... Я буду говорити,

звичайно, грубо, схематично,— мотивував Голубенко,— що нам 
те куркульське коріння треба не висушити по-хижацькому, 
а вміючи пересадити на колгоспний ґрунт».

Як бачимо, тут досить точно відтворено наявність двох позицій у 
питання про обсяг і темпи колективізації. Та справжніми біль
шовиками виступають адепти надзвичайних заходів Холод і 
Логвин, а Голубенко — опортуніст, бухарінець. Однак був ще 
тільки самісінький початок 30-х років, порівняно безкровний

392



CTRTTI I Вон Q31060 , 3 KPllHUUi

період колективізації, революції згори, і тому опортуніст-бу- 
харінець постає ще не як ворог народу, а як неспроможний і 
безхребетний політик, що заплутався в складнощах боротьби і 
капітулював перед класовим ворогом, пішов на угоду з ним. 
Його самогубство символізує крах відповідної політичної лінії. 
Це самогубство не було випадковим, це той порівняно гу
манний вихід, який ще давала таким людям «історія» (тобто 
сталінська історична реальність), і невдовзі з нього скориста
лися Хвильовий, Скрипник, а потім Томський, Гамарник та ін. 
Тут Епік виявився пророком (а може, й був уже свідком таких 
доль).

Далі — розмова Голубенка з Логвином.
«— Якби наша молодь мала хоч краплю революційного, більшови

цького досвіду до свого запалу, вона б не показувала себе так 
голо з своїми аж надто революційними схемами, — захвилював
ся Сергій Голубенко. — Мені шкода, що ти, Логвине, виглядаєш 
тут таким теоретичним незаможничком, але життя навчить 
тебе. Історія має свої закони, і хто хоче її перехитрувати чи 
обійти, той буде немилосердно покараний нею.

— Історію ми творимо самі, — відповідав спокійно Логвин,— і хто 
посміє стати на нашій дорозі, того справді буде жорстоко поби
то. Але поб’є його не ваш метафізичний бог історії, а ми, хто її 
робить, її учасники й рушії».

Знаменна розмова! Тут — відгомін тодішніх політичних суперечок 
(може, і прямий відгук на знамениту пікіровку Сталіна з Бу- 
харіним з приводу «кроків історії», коли Сталін з властивим йому 
«холоднокровним» (рафінованим?) сарказмом сказав: «Лечите 
свои уши, господа оппозиция!». Тут бачимо і виразно сформу
льований тодішній волюнтаризм малоосвіченої молоді, яка ду
мала, що взяла історію за горлянку.

Однак це був час, коли ще можна було викладати погляд опонента, 
не обмежуючись його «викриттям» і словесним огидженням. 
Можна навіть припустити, що автор трохи симпатизує Голу- 
бенкові або жаліє його. Принаймні, суб’єктивна порядність 
його під сумнів ще не ставиться. Буквально через рік-другий у 
літературі запанує зовсім інша схема...

Що ж до історії, то справді за кілька років вона наче підтвердила 
насильницьку орієнтацію Логвинів — вони перемогли —і спрос
тувала розважливіші слова Голубенка. Нібито. Та минуло кілька 
десятиліть, і все стало на свої місця. На жаль, висновки дове
лося робити вже іншим поколінням. Щоправда, і багато хто з
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таких Логвинів, опинившись років через шість-сім там, куди 
вони від імені історії переможно відправляли інших, мав мож
ливість подумати про те, яким ото «рушієм» він був, куди й що 
рухав...

Голубенко — не єдиний опортуніст у романі. Не менш цікавою є 
позиція ще виразнішого ухильника — голови райвиконкому 
Михайла Товстодума, який у суперечці з секретарем РК партії 
Андрієм Діденком «викладає свою теорію про передчасність та 
навіть і шкідливість такого темпу колективізації». «З такими 
темпами ми зірвемося»,— застерігає він. Або:

Товстодум: «Я думаю, що справу приймання куркулів до колгоспу 
ми повинні розв’язувати з погляду господарської ефективності 
і широкої політичної доцільності».

Діденко: «Ти це серйозно кажеш?»
Товстодум: «Пояснювати все тільки куркульською агітацією, кур

кульським наступом, — це виправдовувати усі наші помилки. 
Причини такого ставлення селянства до колгоспів лежать глиб
ше. І нічого тут притягати за уші куркулів».

Діденко на це: «Не тільки непевна, а й одверто ворожа нам по
зиція».

Ще суперечка. Товстодум: «Підтримувати те, що може, помилково 
сказали інші (мабуть вищі,— І. Д з.), — це найлегше. ...Але пра
цювати конкретно в наших умовах куди важче, ніж говорити. 
Нам треба тримати більшовицьку гнучкість... Хіба це лінія, 
коли цілий актив району день і ніч сидить на цій роботі? Нам 
треба негайно ж узяти менші темпи, оглянуться. Нехай селянин 
піде до артілі не з нашої агітації, а з своєї свідомості, із свого 
глибокого переконання.

— Довго ждати доведеться, товаришу Михайле.
— Довго, так зате ж буде справжня колективізація».
І далі опортуніст Товстодум каже: «Справжній більшовик, справж

ній ленінець не може сліпо виконувати інструкції, хоч би вони 
були золотими».

Але в той час такі слова, такі застереження вже сприймалися прос
то як маскування ворожої протидії «генеральній лінії», і про
відники лінії навіть не сприймали їх, а наперед відкидали. 
Прикметно, що «правильні» Діденко, Холод, Логвин навіть не 
намагаються спростувати аргументи опонентів, Голубенка й 
Товстодума, — їм достатньо констатувати, що вони не відпові
дають лінії. Тут усе. Це дуже характерний момент для позитив-
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них персонажів творів про колективізацію, і ми до нього їде 
повернемося. Зазначимо лише, що Голубенко й Товстодум 
своїми поглядами й аргументацією мають багато спільного з 
секретарем райкому Опейкою — з пізнішої знаменитої трилогії 
білоруса І. Мележа...

Тверезі думки висловлює і якийсь чоловік, саркастично названий 
«відповідальним робітником землеуправління»: «За цією ухва
лою (про суцільну колективізацію,— І. Д з.) піде хижацьке ни
щення всіх культурних господарств. Я, як відповідальний робіт
ник землеуправління, маю зробити все, щоб припинити цю 
дикунську вакханалію їхнього розкуркулювання». Тут уже чується 
голос прихованого ворога народу, яким і є цей прихований кур
кульський агент, що дарма силкується врятувати «до сотні кур
кульських господарств» Багви. За два роки таких уже просто бра
ли під ніготь пролетарської диктатури.

Ну, і вже зовсім зловорожим було пророцтво селянина непевних 
статків і непевної орієнтації Гниди (в романі його названо 
«проміжним елементом»). Ось як глузливо передає його голова 
комнезаму Григорій Химочка, який ратує за «темпи» і за те, 
щоб «вдарити всією силою»: «Він такої вчора нам заспівав, що 
хоч із села тікай. Ви, каже, руйнуєте господарство. Ви, каже, 
ведете всіх до голоду...» Це мимовільне пророцтво було надру
ковано 1931 року...

Голод
Слово голод було в ті роки заборонено. Преса писала про «прорив» 

у хлібозаготівлях та про його ліквідацію. І все-таки в художній 
літературі було кілька згадок про голод. Тільки дуже дивних 
згадок. Хронологічно, мабуть, найперша з них — в оповіданні 
Аркадія Любченка«Кострига», опублікованому 11 січня 1933 ро
ку в газеті «Комуніст». Цитую відповідний уривок:

«З вигляду він справді геть змарнів. Аж пригнувся. Рухатися раз- 
по-раз ставало важче. Під грудьми частіше заходила різота, бра
ло на кольки. І якось, однієї хвилини, стало йому страшно. Не 
за себе. Сам він почував, певен був, що міг іще довго протри
матись. А мучив жаль до дітей. Він не міг бачити їхні висна
жені, посірілі обличчя. Він не міг чути їхні благальні голоси. 
І серце його корчилося із кричущого болю, коли той же 
Миколка...» Тут я мушу на хвильку урвати цитату. Фізіологію 
голоду, як бачимо, відтворено точно і сильно. А «соціологію» 
голоду? Продовжу цитату, і загадка появи цього оповідання на
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сторінках «Комуніста» в січні 1933 року стане вам зрозумілою. 
Отже, «серце його корчилося із кричущого болю, коли той же 
Миколка попросив: — Тату, кажуть усі, що у вас хліб є. Одко- 
пайте, тату, хліба. Дайте!»

Може, хоч у такий неймовірний спосіб письменник хотів сказати 
про страхіття голоду, означити заборонену тему?

Як ви вже здогадалися, йдеться про селянина (невідомо, чи курку
ля), який сам себе морив голодом, закопавши хліб, аби не від
дати його владі (таку версію й утверджував режим). Що сталося 
з його дітьми, неважко уявити, бо одкопали ті, кому слід. До речі, 
це мало змінювало становище, бо навіть маючи зерно, треба було 
його змолоти, а це робити суворо заборонялося до повного ви
везення всього зібраного хліба. В «Аванпостах» І. Кириленка як 
про один із найстрашніших злочинів куркульні розповідається, 
як однієї лютої завірюшної ночі вони таки прихитрилися пус
тити млина, але героїчна комсомолка Варвара ночами не спала 
і таки вистежила куркульський злочин.

Та вернімося до голоду. Певно, версія про те, що куркулі, підкур- 
кульники та просто несвідомі селяни самих себе і свої сім’ї 
морять голодом, використовувалася в усній пропаганді. В пресу 
її не пускали, щоб не дати офіційних доказів голоду, однак у 
художній літературі вона зрідка зринала. У «сценарії мовного 
фільму на сім частин» «Пристрасть» Ю. Яновського і М. Бажана
(1934), де дія відбувається в трудовому концтаборі на Півночі, 
про одного із засланих туди куркулів розповідається, що «він 
закопав свій хліб» і «через це вмерли з голоду жінка його й чет
веро дітей». До слова, в сценарії, перейнятому пафосом більшо
вицького трудового перевиховання в концтаборі колишніх ур- 
ків та повій, зроблено наголос на тому, що єдиний елемент, 
який не піддається перевихованню, це, звісно ж, куркулі. Сце
нарій і починається з куркульського співу: «Помилуй мя, 
боже»... Але: «Нічого святобного в співі! Це такий куркульський 
саботаж на роботі». «Черствість, злоба, утробний сказ співає 
їхніми голосами.» Куркулі конфліктують з рештою табірників. 
«Ей, ви, христослави... Колгоспів палії... Селькорів убивці... 
Худоби погубителі... Землеїди невмивані...» Розмова куркулів: 
«За що сидимо? — Не покорилися, — шепотів дідок. — 1 не по
коримося...»

1933 року Ю. Яновський і М. Бажан написали літературний сце
нарій німого фільму «Серця двох». У ньому показові військові 
маневри відбуваються на тлі щасливої української землі, «рад-
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госпної Фламандії», серед «скирт колгоспного збіжжя». Кбл- 
госпниця, яка виносить червоноармійцям «повну макітру пи
рогів», промовляє: «От які в нас трудодні в колгоспі білі».

Про багатий колгоспний трудодень пишуть у ті голодні роки й інші 
автори. В оповіданні Миколи Дукина «Восени», датованому 
саме 1933 роком, бригадир каже, що колгоспники «вже по сто 
пудів жита та пшениці у коморах на трудодні позасипали». 
В героя оповідання Сидора становище ще краще: «по півпуда 
на трудодень випадає» та «поверх того по три карбованці 
на трудодень», а вони з жінкою й сином Кирилом виробили 
580 трудоднів. А проте несвідомі колгоспники «жменьками 
ячмінь крадуть з току». Вкрала й Варка — Сидорова жінка, 
а Кирилова мати.

Ось як реагує на це Сидір: «Я піду й скажу! Скажу, нехай тебе ска
рають, як хочуть... Так, як усіх крадіїв карають... нашого кол
госпного добра крадіїв. Я з тобою не крав і отвічати разом не 
хочу!., не хочу!..» (Зверніть увагу на це істеричне: «отвічати... не 
хочу!») «Я без тебе тисячу разів проживу, а без артілі не прожи
ву... Хай тебе скарають, як схочуть! Мені повірять... повинні 
повірити...»

Ще «правдивіша» реакція сина-комсомольця Кирила, який чотири 
дні тому, вартуючи бригадний тік, вовчою картеччю перебив 
хребта одному розкуркуленому, коли той, незважаючи на сиг
нальний постріл, тікав з мішком від купи неприбраної звечора 
пшениці:

«— Що ж... Виходить, і вас мені, мамо, встрелити треба?.. — хмуро 
заговорив Кирило...».

...Вже у порівняно «тихіший» час, 1938 року, з ’являється драма 
Юрія Яновського «Потомки». Після семирічного заслання по
вертається до рідного села Грицько Чорний, який «агітував ко
лись проти колгоспу». Та немає йому місця в новому щасливому 
житті, немає прощення. Дочка його зреклася: «Я в газеті одмо
вилась. Ви мені давно не батько, а так, людина з одного села». 
Колишні червоні партизани Голешник і Горлиця згадують, «як 
ми контру в розход пускали», і полюють на Грицька, щоб те 
саме зробити з цим «недорізаним контриком». І рідна мати 
Василина проклинає сина мовою славетного генпрокурора 
Вишинського: «Проклинаємо всім народом! Іменем предків і 
потомків!» Щастя нового життя не можна затьмарювати при
сутністю таких, як Грицько (в цьому має переконати те, що він 
заміряється вбити дочку і підпалити свою хату). І у фіналі п’єси
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витинає гопака столітній дід Мелхиседек (!), який передумав 
умирати, щоб вистежити Грицька і, спіймавши на можливому 
злочині, проголосити улюблену «висшую меру». Все це в нату
ральну величину можна прочитати в 3 томі «Творів у 5 томах» 
Ю. Яновського (К., 1959).

...Може, блискучий майстер прози, автор «Чотирьох шабель» і 
«Вершників», написав знущальну пародію на канони соцреаліз- 
му? Чи навмисне писав у стилі соцабсурду? Чи, може, він споді
вався, що окремі пекучі репліки Грицька («Пригадайте, як ви 
мене босого по снігу гнали! Як ви мою кривавицю знищили! 
Мало вам мого горя? Серце ваше спитайте!»; «Не я божевіль
ний, а ви всі без розуму») переважать барабанну риторику теат
ралізованих «колгоспників»? У всякому разі, література со
ціалістичного абсурду хронологічно йде попереду абсурдист- 
ської літератури «буржуазної».

Важко сказати, чи Ю. Яновський свідомо розраховував на мож
ливість різних акцентів при прочитанні абсурдних сцен (аб
сурдної реальності?), чи просто його талант не вміщався в 
обов’язкову схему (все-таки його п’єси піднімалися над рівнем 
звичної антихудожньої продукції), однак постать «ворога кол
госпу» Григорія Чорного постає у вимірах трагічної людської 
долі, що багато оповідає про жорстокий час і людську засліп- 
леність. І, крім того, змушує — принаймні, сучасного читача — 
задуматися над відносністю та минущістю тих критеріїв і прин
ципів, які партія проголошувала і абсолютними, і вічними, 
і які багатьом такими й здавалися...

З доносами на батька й матір

Мотив донощицтва — один із найпопулярніших, майже неодмін
ний у творах про колгоспне село (а також у спрямованих проти 
українського буржуазного націоналізму). Здебільшого донощи
ка героїзовано, так само, як і вигрібача останнього зерна з се
лянського запічка. Однак у деяких творах автори просто ней
трально змальовують його як характерне явище сучасної їм ре
альності або й допускають двозначність, залишаючи читачеві 
простір для не дуже веселих емоцій.

Специфічно «нашою» і крайньою формою такого явища було доно- 
щицтво на батьків, канонізоване в образі Павлика Морозова, 
якому присвячували поеми, вірші, оповідання письменники, 
мабуть, усіх радянських літератур. Були такі твори і в україн
ській літературі. Ось, наприклад, поема Віктора Вітковського
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«Павло Морозов», видрукувана в № 12 журналу «Червоний 
шлях» за 1935 рік. їй передує епіграф з Максима Горького: 
«...Поставити пам’ятник герою-піонерові Павлу Морозову, який 
був забитий родичами своїми за те, що, зрозумівши шкідницьку 
діяльність рідних по крові, він віддав перевагу інтересам трудо
вого народу перед родинністю». Герой поеми:

...П исав не для забави:
Д о  Р В К ,
Д о  РСІ -  
Заява!

А ось фрагмент виступу Павлика на суді над батьком:
Щ е й кажуть: батько він мені!
Щ е й  кажуть: рідна кров!
Н е смійте!
В орож у тінь його з ланів 
Гарячим виром праці змийте!
О, скільки сили і краси!
Н ове життя збуяє виром.

І фінал:
Від всіх просив  
С тарий чабан:
— Читайте вирок!

Поряд із доносами на батьків популярним було і зречення від них. 
Взагалі цінність родинних зв’язків та почуттів було поставлено 
під сумнів. їм протиставляли класову солідарність і класову не
нависть. Це мало якусь життєву зумовленість, якщо йшлося 
про трагедійні ситуації, скажімо, громадянської війни. Та коли 
говорити про поширення серед дітвори 30-х років таких явищ, 
як підозра, ворожість або очужілість до батьків, то важко поба
чити за цим щось інше, ніж вплив антигуманно! і людинонена
висницької суспільної атмосфери або й злочинне пропаган
дистське маніпулювання наївною дитячою свідомістю.

У романі Івана Ле «Історія радості» (1934) у Сакія, героя складної 
долі, який змушений втекти з рідного села в далекі світи (через 
несправедливі підозри), вдома лишаються дочка Оленка й син 
Карпо. Оленка часто думає про батька, а Карпові він як завада, 
краще б його не було: «Подумаєш, батько! Забобони нещасні...» 
Або: «Подумаєш, батько! Міщанство одне, та й годі». Кар
но — зразковий, ініціативний піонер, націлений у майбутнє; але
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письменник усе-таки дає відчути деяку, сказати б, помилковість 
чи надмірну категоричність такої налаштованості.

Складніша в романі ситуація з іншим піонером — Фонею, сином 
старого Пилипея. Він не тільки доніс на батька, що в того схо
вано хліб, а й під час трусу, в конфліктній ситуації, з істерич
ними криками — «Куркуль, стріляв... Куркуль, стріляв...» (хоча 
ніхто не стріляв) — кинувся на батька з сокирою. «Замалим 
рідному батькові голову не одрубав»,— коментує цю подію ге
роїня, активістка Тетяна. Виявилося, що Фоня збожеволів. Іван 
Ле подає цю історію таким чином, що в збоченні Фоні винна, 
так би мовити, стара приватновласницька психологія, бажання 
вислужитися. Але ж конкретні форми виявлення цього бажан
ня зумовлено новими, радянськими, колективізаторськими об
ставинами. Хотів того чи ні Іван Ле, однак ця історія і образ 
Фоні мають таке об’єктивне життєве навантаження, що його 
сьогодні можна розглядати і як своєрідну альтернативу міфові 
про Павлика Морозова.

Є в романі ще один образ батькопродавця — вже не піонера, а зрі
лого мужа. Це Микита Коровайний, син заможного селянина, 
який, щоб уникнути розкуркулення, сам записався в актив і 
почав розкуркулювати інших, у тому числі й рідного батька. 
Про нього сусідка в листі пише, що він «допомагав, коли вига
няли з хат його батька та матір і двох єдиноутробних сестер». 
А сам Микита Коровайний міркує так: «Щоб жити певно, тре
ба цій владі догодить, хоч би й сознатєльними вчинками. Батька 
через перелаз пхнув, контрою прилюдно тричі назвав, з Че- 
пеліївки, як клас, виліквідував — це шматочок сознатєльності, 
похвалитися є чим! Треба буде, так і батькові голову відрубаю, 
мені з батьком не по дорозі».

У змалюванні образу Микити Коровайного та у пов’язаних з ним 
мотивах письменник наближається до соціальної сатири. І хоч 
сатира ця обмежена викриттям куркульського пристосування і 
спирається, так би мовити, на офіційну версію про влізання 
куркульства в керівництво колгоспів (Микита Коровайний мріє 
дослужитися до голови колгоспу), перегукується з викриттям 
бухарінської теорії вростання куркуля в соціалізм, усе-таки су
часний читач подумає (а може, думав і дехто з тодішніх читачів) 
про те, до якого ж життя мало дійти село, щоб народилися такі 
явища. Подумає і про зміст всевладного поняття «сознатель
ность» — якщо воно так легко піддавалося такому перекру
ченню.
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Одне слово, тут я бачу ще один доказ на користь отого запрононго- 
ваного підходу: за поверхневою (газетно-директивною) тенден
ційністю творів про колективізацію бачити і об’єктивну її кар
тину, врахувавши, сказати б, коефіцієнт викривлення, перело
мивши його назад.

У розвиток «успіху»

Виморивши голодом мільйони селян і змусивши решту змиритися 
з колгоспами, влада заходилася розвивати «успіх». Адже ни
щення непокірного села було частиною головної мети — полі
тичного викорінення України.

«Якщо 1933 рік був роком ліквідації відставання на Україні, то 
1934 рік був роком закріплення перелому, досягненого в 1933 
році, роком дальшого піднесення України в усіх галузях її 
господарського і культурного будівництва», — вихваляється 
П. Постишев. І в промові на II обласному з’їзді Рад Київщини 
«Цвіте і міцніє індустріально-колгоспна Україна» він поглиблює 
стратегію «боротьби», доповнюючи виморювання села виморю
ванням національної культури: «1933 рік був роком розгрому 
націоналістів, петлюрівців та інших класово-ворожих елемен
тів, які засіли на різних дільницях соціалістичного будівництва. 
В 1933 році ми, висловлюючись образно, наступили важкою 
ногою пролетарської диктатури на осине гніздо націоналістич
ної контрреволюції. І зрозуміло, що в момент розтрощення ос
новної маси ворогів деяка їх частина встигла розповзтися в тем
ні кутки.

1934 рік був роком викриття більш тонко законспірованих і замас
кованих націоналістів і троцькістів, роком добивання решток 
розгромленого класового ворога».

І далі: «Більшовицький наступ на фронті будівництва радянської 
української культури відбувся в 1934 році по лінії: а) добивання 
решток розгромленого в 1933 році блоку українських націо
налістів і троцькістів; б) висування на всі дільниці будівництва 
радянської української культури більшовицьких українських 
кадрів; в) перебудування системи і роботи науково-дослідних і 
учбових закладів; г) дальшого зміцнення всіх позицій проле
тарського інтернаціоналізму на Україні.

Рештки контрреволюційного блоку націоналістів і троцькістів, ви
гнані в 1933 році з теоретичного і культурного фронту, з кол
госпів, МТС, радгоспів, спробували окопатися в київському і

QOnOBIQI ' Д  j



403

харківському університетах, у Радянській українській енцикло
педії, у Луганському інституті народної освіти і в ряді інших 
навчальних закладів України. Ми розгромили в 1933 році на
ціоналістичну контрреволюцію, усіх цих Чижевичів, Сліпан- 
ських, Романюків, Ерстенюків, Баданів. У 1934 році ми за
вдали нищівного вдару решткам цього блоку троцькістів і 
націоналістів, усім цим Винокурам, Наумовим, Бервицьким і 
їм подібним».

А ось його промова на Пленумі Правління Спілки радянських 
письменників України (1935 p.), в якій він «пояснював» необ
хідність «чистки» в літературі: «Від боротьби проти соціалістич
ного будівництва художніми образами вони перейшли до бо
ротьби обрізами, наганом...» При цьому більшовицький фари
сей з удаваним обуренням цитує «свідчення» репресованих 
письменників, добре знаючи, як і для чого ті «свідчення» здо
бувалися:

«Ось, наприклад, уривок із зізнань одного з найбільш оскаженілих . 
контрреволюціонерів-націоналістів — Близька: “3 кінця 1929 ро
ку я входив до складу фашистської української націоналістич
ної організації, куди я був залучений письменником Гео Шку- 
рупієм. Я цілком поділяв усі терористичні настанови і фашист
ську платформу нашої націоналістичної організації”.

А ось що показав Куліш:
“У квітні 1933 року Яловий повідомив нас про думку центру ор

ганізації про те, що підготовку до повстання не треба припиня
ти, і спитав, яке буде наше ставлення до індивідуального теро
ру. Я був активним прихильником індивідуального терору. Мої 
терористичні настрої особливо посилились в період самогуб
ства Скрипника”.

Я міг би навести вам ще ряд зізнань цих ворогів українського на
роду... Цими днями досить вам відомий Епік, засуджений у 
справі терористичної організації, надіслав лист на моє ім’я і 
ім’я тов. Косіора. В цьому листі він, між іншим, пише:

“Підготовляючи терористичні акти, ми з безвинним виглядом за
певняли партію в своїй відданості і чесності і протягом багатьох 
років грали такі ролі, в порівнянні з якими дії розбійника з 
проїжджої дороги є зразком чесності і гуманності. Я зрозумів, 
що наймилостивіше вирішення пролетарського суду — вчини
ти зо мною так, як чинять з оскаженілим собакою, знищити; 
як сапного коня, вийняти з тіла суспільства. Комуністична пар
тія великодушно повірила моєму каяттю. Партія подарувала
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мені життя, давши мені цим найбільшу з усіх можливих наго
род на землі — право на життя, на радість праці” .

З ними не вчинили, як з оскаженілою собакою або сапним конем. 
Нехай живуть, може, коли-небудь ще виправляться» *.

Ось так... Я прошу вибачення у пам’яті тих людей, які тут згадані, 
за те, що наводжу слова, які не можна назвати їхніми. Гадаю, 
це ні в чиїх очах не кине на них жодної тіні, і не для того про 
це ми згадуємо, а для того, щоб побачити правду і, може, якщо 
не зрозуміти — бо зрозуміти це важко, — то щоб уявити той 
час, уявити, як же було в цій атмосфері творити таку тонку ду
ховну справу, як література...

...Вказівки партійних вождів було кому популяризувати й конкре
тизувати.

10 лютого 1935 року газета «Комуніст» друкує велику статтю С. Щу
пака «Вороже спотворення історії літератури». Вона є свого 
роду підсумком викритих на той час диверсій класового ворога 
в галузі українського літературознавства. Диверсії ці йшли ши
роким фронтом і охоплювали практично весь обсяг української 
літератури. Зокрема, добре попрацювали диверсанти над ук
раїнською класикою. [...] Найбільше шкодила ворожа агентура 
у висвітленні літератури XX ст. «Шкідники вправлялися особ
ливо навколо постаті Винниченка... Вони нахабно заявляли, що 
Винниченко політик — це одно, а Винниченко художник — це 
друге». «Іван Лакиза, який підносить на щит контрреволюціо
нера Троцького, піднімає на п’єдестал і контрреволюціонера 
Винниченка». «Прислужується класовим ворогам і Коряк, коли 
він пише, що “Винниченко був соціалістом, а потім перейшов 
до революційного націоналізму”»; цей Коряк, мовляв, по-тро- 
цькістському заперечуючи революційність селянства, натомість 
«розпинається за революційність української націоналістичної 
буржуазії». Ще один його великий гріх: «За Коряком, першим 
джерелом радянської літератури є боротьбізм». Так у троцькісти 
й націоналісти (дуже характерне на ті часи — попри всю свою 
протиприродність — поєднання понять) потрапляв найбільший 
до того ортодокс української критики, естетики і літературоз
навства. На відміну від Коряка, «Ф. Якубовський оголошує ро
доначальниками радянської літератури символістів»; це теж 
політична диверсія, оскільки він «оголошує символізм селян
ською течією, а не буржуазно-націоналістичною».
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1 Постишев П. Шляхи української радянської літератури. — К., 1935,— С. 30—32.
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Особливо тонко і підступно діяв класовий ворог у питаннях стилю 
й поетики. Скажімо, з невинним виглядом говорили про імпре
сіоністичні прийоми у Коцюбинського, але насправді за цим 
стояли спроби «споріднити письменника з декадентством». 
«...Спадщину Коцюбинського націоналістичні й троцькістські 
недобитки всіляко вихолощували». «Спотворюючи Коцюбин
ського, ворожі фальсифікатори натомість підносили так званих 
модерністів: Богдана Лепкого, автора фашистської трилогії 
“Мазепа”, спільника гетьмана Скоропадського, Пачовського, 
буржуазного самостійника, який ідеалізує в своїх творах геть
манщину». Особливо дістається в Щупаковій статті Степнякові, 
який оголосив новаторами в українській літературі «виразників 
фашистської ідеології» — Лепкого, Пачовського. Як бачите, ці 
та інші ярлики протрималися понад півстоліття...

Звісно, в критиці й літературознавстві 20-х років вистачало помил
кового, плутаного, спрощеного, дискусійного. Проте Щупакові 
й іншим гепеушникам у літературознавстві не про те йшлося, 
їм ішлося про придушення всякої живої роботи, всякої дослід
ницької думки, насадження вбогих і примітивних стереотипів, 
наведення мертвого поліцейського порядку в літературі. Хоч, 
власне, ці люди були тільки виконавцями директив політичного 
керівництва, яке вважало себе не лише спроможним, а й зобо
в’язаним вирішувати всі питання літературного життя.

22 лютого 1935 року П. Постишев виступив на пленумі Київсько
го міського партійного комітету з промовою «Про деякі завдан
ня марксо-ленінської освіти» (опубліковано в газеті «Комуніст» 
за 6 березня). В ній був спеціальний розділ «За українізацію 
марксо-ленінської освіти». Ось принципово важливі уривки 
з нього:

«Я вже говорив, що ряд років справа більшовицької українізації 
була не в більшовицьких руках. Вороги, зрозуміло, намагалися 
проводити свою, буржуазну, а не радянську українізацію. Вони 
свідомо намагалися загальмувати будівництво української ра
дянської культури, чинили найзапекліший опір справі більшо
вицької українізації.

Ворогів ми погромили, міцно погромили. Недобитки ворогів ус
пішно нами тепер викорчовуються, і от вороги намагаються 
змалювати тепер справу так, що, мовляв, до 1933 року укра
їнізація була, а ось після цього розгромили українську куль
туру.
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Ми то знаємо, про яку українізацію до 1933 року говорить ворог. 
Він говорить про українізацію Баданів, Ерстенюків, Сліпанських, 
Білашів — цих запеклих ворогів Радянської України, цих шпи
гунів і агентів чужоземних капіталістичних розвідок. Для нас 
усіх ці розмови, це гавкання розбитого ворога цілком зрозуміле. 
Якщо ворог гавкає, значить ми влучили в точку.

Але не в цьому тепер справа. Погано те, що є в нас деякі комуніс
ти, які д о  питання українізації підходять не зовсім так, як слід 
було б, не по-більшовицькому.

Є в нас такі члени КП(б)У, які вже українізувались непогано, 
а деякі навіть дуже добре володіють мовою, але за останній час 
вони почали дезукраїнізуватись і навіть перестали говорити по- 
українському. Треба прямо сказати, що ці люди ллють воду на 
млин ворога. Це серйозне явище, на яке ми повинні звернути 
особливу увагу».

Уважному читачеві ця промова Постишева багато скаже. По-пер
ше, видно, яких втрат зазнала українська культура і якого стра
ху було нагнано на українців, коли навіть ті, кому начальство 
доручило говорити українською, ухилялися від цієї непевної 
справи, і самому Постишеву доводилося їх заспокоювати і під
тверджувати наказ. По-друге, можна здогадатися, якої політич
ної ш коди  завдав антиукраїнський терор престижеві влади, 
якщо Постишев змушений був заспокоювати рештки україн
ської і, певно, якісь кола світової громадськості в тому, їло 
політика українізації триватиме. По-третє, бачимо, що навіть 
такий деспотичний і терористичний режим, як режим Сталі
на — Постишева, не зовсім байдужий до настроїв людності та 
якось мусить на них реагувати. А по-четверте — і це головне — 
бачимо механіку політичного і психологічного маніпулювання 
цими настроями, мистецтво дезорієнтації мас.

Зверніть увагу: певні групи, категорії української інтелігенції було 
розгромлено і тому, зокрема, що «вони свідомо намагалися за
гальмувати будівництво радянської української культури, чи
нили найзапекліший опір справі більшовицької українізації». 
Це не випадкова, це глибоко продумана теза, вона зустрічаєть
ся в багатьох виступах і сам ого  Постишева, й інших керівників. 
Вона звучить лейтмотивом у тодішній пресі. «Партія розгроми
ла українських націоналістів, що намагалися перетяти шлях на
родним масам до творчості, науки, мистецтва» — читаємо в пе
редовій «Комуніста» від 15 січня 1935 року. 8 січня ця ж газета 
друкує статю А. Хвилі «Зростає українська радянська інтелі-
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генція», в якій автор, назвавши низку прізвищ так званих «ви
суванців» (з яких нам сьогодні відомі лише Петро Колесник і 
Михайло Дерегус), робить висновок: «Громлячи українських 
націоналістів як головну тепер небезпеку на Україні, КП(б)У 
під проводом ЦК на чолі з тт. Косіором і Постишевим, її сто
личний більшовицький актив непослабно впрошують і вихову
ють кадри української радянської інтелігенції».

14 січня 1935 року газета «Комуніст» серед матеріалів II з’їзду Рад 
Київщини друкує «Виступ драматурга тов. Корнійчука», в яко
му філіппіки проти українських буржуазних націоналістів та 
інших ворогів закінчуються таким оптимістичним висновком: 
«Розгром цих недобитків на Україні, проведений під керівниц
твом ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, любимих керівників більшо
виків України тт. Косіора й Постишева, розчистив шлях для 
великої творчості й викликає нове могутнє піднесення мистец
тва й літератури».

А сам тов. Постишев у величезній промові на тому ж з ’їзді, роз
повівши про розгром націоналістів на всіх ділянках науки, 
культури, літератури і назвавши довгу низку прізвищ, перехо
дить до вихваляння успіхів, досягнутих українською культурою 
саме завдяки цьому розгромові, завдяки його, Постишева, лінії: 
«Висування українських кадрів інтенсивно відбувалося в 1934 ро
ці по лінії науки, художньої літератури, кіно, театру, музики, 
живопису, архітектури і інших вищих ступенів будівництва ра
дянської української культури.

Коли на цих ділянках сиділи націоналісти, вони, зрозуміло, не 
давали ходу й всіляко затискували зростання наших радянських 
українських кадрів. Хіба міг би, приміром, Курбас стерпіти на 
сцені “Березоля” Корнійчука, Кочергу або Микитенка? Ти йо
му подай Куліша, Остапа Вишню і їм подібних націоналістів, 
контрреволюціонерів, яких він міг використати щонайменше 
як драматургів і щонайбільше як ворогів Радянської України. 
Тепер, коли ми вигнали й розгромили націоналістів, просуну
лися вперед і швидко ростуть у нас дійсно радянські кадри на 
всіх ділянках».

Тут є про що подумати. І про те, як вправно використовувано прин
цип «поділяй і володарюй», як послідовно проводилася полі
тика протиставлення різних груп інтелігенції та нацьковування 
їх одна на одну. І про те, якої трагічної метаморфози зазнало 
правильне по суті й високо гуманістичне гасло висування та
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лантів з робітників і селян: замість орієнтувати їх на навчання 
у майстрів, замість виховувати з них спадкоємців культурної 
традиції, їх використовували для уривання цієї традиції, для 
підміни майстрів. Тут, між іншим, є і щось спільне зі звичною 
сталінською тактикою знищення старих кадрів і заміни їх що
разу новими й новими, ідеологічно «голими», хоча явище, про 
яке говоримо, набагато складніше, пов’язане з глибокою не
довірою до інтелігенції, зокрема старої і надто української, 
а також зі спрощеним розумінням культури, зведенням її до 
хапливо засвоєної напівкультури, нерозумінням значення тра
диції, атмосфери, тривання, з уявленням, ніби потрібний куль
турний прошарок можна спекти за кілька років, а то й місяців, 
порядком чергової політичної кампанії, і далі формувати й пе
реформовувати це печиво на власний розсуд.

Ллє найбільше хотілося б звернути увагу на інше. Нищення ук
раїнської культури політичні гіпнотизери вперто називали бо
ротьбою за  українську культуру, і це пропагандистське навію
вання багатьох позбавляло розуму й волі, давало немалі плоди. 
Тим більше, що водночас із цим нищенням справді висувалися 
нові кадри, друкувалися книжки, будувалися нові театри й па
лаци культури, святкувалися ювілеї тощо. Зрештою, в реаль
ності відбувалися суперечливі процеси, влада і пропаганда мали 
певний простір для маневрів і блискуче його використали. 
Народ виживав, виживала культура, і певні її здобутки прислу
жилися для створення ілюзії небувалого розквіту. Це ми повин
ні пам’ятати, щоб зрозуміти, чому багато чесних людей щиро 
обманювалися.

Аналогічний обман, підміну понять, маніпулювання свідомістю лю
дей, демагогічне перевертання звичних цінностей бачимо і в 
багатьох інших «акціях» на культурному фронті [...].

Л теорія соціалістичного реалізму, оформлена й канонізована саме 
в ці роки? Якщо у визначенні методу соціалістичного реалізму 
кожне слово сприймати буквально, то з дечим можна було б 
погодитися без заперечень. Але в тому-то й річ, що сталінська 
влада для розмови з народом та інтелігенцією виробила жаргон, 
у якому була тільки звукова видимість людського слова, а зміст 
вкладався часто прямо протилежний. Зображення дійсності в її 
революційному розвитку? Велика література завжди так чи так 
вловлювала тенденції історичного розвитку. Однак тут малося 
на увазі зовсім інше: в зображення дійсності, по можливості
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реальної, вносити той специфічний ідеологічний коефіцієнт, 
завдяки якому вона ставала б зрозумілою і приємною для на
чальства та доводила б людству плідність зусиль цього началь
ства. А правда? Саме в ті роки на весь світ прозвучала геніальна 
порада тов. Сталіна: «Пишіть правду!» Слідом за Сталіним з 
аналогічними порадами щоразу зверталися до письменників і 
менші вожді.

Ось батьківське заохочення, з яким Постишев звернувся на П з’їзді 
Рад Київщини: «Пиши, тов. Корнійчук, краще, працюй над со
бою більше (оплески). Пиши правду соціалістичного життя. 
Але, щоб показати правду нашого соціалістичного ладу, не бери 
слабких, а рівняйся на тих, які дужі, в яких крок твердий, роз
мах сильний, в яких більше ударів у ціль (що таке постишев- 
ський розмах і постишевські «удари в ціль», ми вже бачили 
з попереднього. — І. Д з.). рівняйся на тих, зображай тих, хто 
вже виявив себе, хто навчився будувати нове життя, хто трактор 
опанував, комбайн, техніку. На цих рівняйся і на них рівняй 
свого читача. Бо той, хто піддається труднощам боротьби і 
по слабких ділянках визначає нашу велику роль та завдання, 
той неминуче приречений до творчої безплідності, до творчої 
смерті».

Як бачимо, до письменників було точно доведено, що і як писати, 
їм залишалося тільки писати. Ніколи в історії людства пись
менникам не полегшували їхньої справи такою мірою. Але я 
хочу звернути увагу на інше. Ніколи в історії людства письмен
ників так наполегливо не закликали писати правду і тільки 
правду. Більше того, їх зобов’язували писати правду, вимагали; 
їх суворо карали за небажання або невміння писати правду... 
Воістину — якийсь фантасмагорійний антисвіт!

І в цьому фантасмагорійному антисвітові довелося жити і писати 
тим письменникам, які вціліли. А серед них були не лише по
середності, а й таланти великої міри. Вони пристосовувалися. 
Творили пристосовану, часом хворобливо покручену літерату
ру. І вона мала свого читача, впливала на нього, брала участь у 
формуванні радянської людини. Вона закладала нову тенден
цію. Отже, дослідник не має права ігнорувати її.

Нам, мабуть, треба заново вчитися читати літературу 30-х років. 
Заново осмислювати її матеріал, понятійний апарат і мову.

По-перше, в загальному її пафосі й тенденційності відрізняти ав
торське світоглядне від неминучого ритуального, що залізно 
диктувалося літературним режимом.
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По-друге, бачити малопомітні відхилення від офіційної догми, які 
давалися тоді нелегко, яких навіть помічати тоді остерігалися, 
або ж це було справою донощиків.

По-третє, і в ортодоксально потрактованих картинах бачити той 
об’єктивний зміст, що перевищує ортодоксальну інтерпрета
цію, виходить за її межі...

Я не говорю, звісно, про ті твори, що стоять поза літературою через 
свою аморальну спрямованість, ідеологічний цинізм, внутріш
ню антинародність чи художню безпорадність...
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Розмову про нову книжку літературно-критич
них праць Леоніда Новиченка хочу почати з 
одного пасажу на перших її сторінках. Тракту

ючи співвідношення методу та стилю, критик 
посилається на відомі слова Маркса: «Які ідеї 

Карляйля, такий і його стиль», а далі ґрунтовно роз
робляє тезу про зумовленість стильової манери будь-якого 

письменника його ідейним пафосом.
Таке правдиве твердження, поза всім іншим, схиляє до деяких мір

кувань, що стосуються творчості самого Леоніда Новиченка. 
Адже ж цей письменник-критик має свій питомий, досить від
чутного виміру стиль, визначений ідейним пафосом, принци
повістю. Більше того, можна говорити про його стиль не лише 
як результат, а й як чинник: стиль цей активно відноситься і до 
ідейної позиції автора, і до «інтимності» нашого літературного 
життя, бо сам є певною принциповою ідейно-художньою пози
цією. Що мається на увазі конкретно?

Коли читаєш Новиченка вперше, здається спочатку, ніби пише він 
дещо сухувато і невигадливо. Але якщо читати уважно і вдум
ливо — а цього автора треба читати саме так, — незабаром пі
знаєш, що його врівноважений, діловий тон приховує у собі 
неабияку емоційну силу і щоразу більше «забирає» тебе. Потроху 
вловлюватимеш тремтіння напруженої мускулатури слів, а зго
дом відчуєш точні та злагоджені рухи цих відтренованих сти
льових м’язів. І критикове мовне поле не здаватиметься тобі 
«одноплошинним» та рівнолеглим. Ти побачиш його складний і 
чіткий рельєф, що відбиває енергійну внутрішню роботу думки.

Новиченкова стилістична культура (сказати б навіть ширше, куль
тура форми) є досить повчальною. Я вже не кажу про те, що в 
нього не знайдеш марнослів’я, риторичних прикрас або слів, 
що випирають з контексту чи надто про себе заявляють — це 
для всіх нас мало б бути нормою. А от лапідарність викладу, 
сувора самодисципліна за водночас об’ємного стильового діа
пазону, поважність і делікатність, потреба вивіряти й виважувати

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» (4 листопада 1960 p., №  88).
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кожне слово, вміння сказати коротко, сильно і просто, стильо
ва непоказність за широко засягненої та вагомої думки — зага
лом, той високий ступінь досконалості, коли форма вже не впа
дає в очі, і вже можливе необмежене духовне спілкування читача 
з автором,— оце справжній актив JT. Новиченка у галузі форми 
літературної критики. Тут є чого повчитися в нього багатьом 
українським критикам і літераторам.

До того ж, на моє глибоке переконання, його форма та стиль ма
ють певне полемічне спрямування; в них, крім усього іншого, 
вилився органічний протест проти вельми поширених у нашій 
літературі велеречивості, бучнослів’я, різдвяної розчуленості. 
Інтелектуальна та стильова дисципліна Новиченка, безперечно, 
є прикладом для багатьох літераторів.

JT. Новиченко послідовно й наполегливо обстоює інтенсивне літе
ратурне господарювання перед екстенсивним. Варто простежи
ти, як у різних своїх виступах останнього часу (див., наприклад, 
статті «Про художнє багатство літератури соціалістичного ре
алізму», «Література і сучасність», «Вірші на сторінках журна
лів» — у рецензованій книжці; «О делах и людях наших дней» — 
в № 7 журналу «Вопросы литературы», «На главном направле
нии» — в «Литературной газете») він щоразу повертається до 
головної думки: треба домагатися дальшого поглиблення ре
алізму нашої літератури, підвищення її народознавчої та есте
тичної культури, треба йти до повнішого, істотнішого, ефек
тивнішого осягн ен н я  сучасного життя; треба збільшувати «ко
ефіцієнт корисної дії» художніх творів. Він пристрасно мріє про 
могутній епос, епос широкий, врівноважений, зрілий, якому 
під силу була б наша «заважна» епоха. Таку думку розроблено в 
статтях Л. Новиченка грунтовно і всебічно з масою посутніх мір
кувань, спостережень, побажань, що надають їй ваги та життя, і 
водночас засвідчують, якою сокровенною є вона для критика.

Ця принципова і пристрасна позиція Л. Новиченка, що є одним із 
вирішальних складників його суб’єктивного ідейного пафосу, 
зумовлена, як нам здається, принаймні такими двома обста
винами.

По-перше, це органічне і безпомилкове відчуття потреб життя, то
нусу дійсності та ще, коли вжити одну з Новиченкових афорис
тичних відкривавчих формул, «такту сучасності». Йому прита
манна постійна увага до різних сфер суспільно-політичного, 
ідеологічного, культурного життя нашого суспільства; засягнені 
и тих сферах спостереження та гадки звично входять у широке 
коло його роздумів. Критик постійно звіряє літературу життям 
(власне, осмислення сучасної літератури випливає для нього з
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потреби осмислення сучасного Ж ИТТЯ І — можливо, якоюсь 
мірою — є його формою), а оскільки його світовідчування є роз
виненим і витонченим, оскільки його уявлення про життя 
не перепозичені (хоча б і від тої ж літератури), а «вистраждані», 
не застиглі, а чутливі до навальної мінливості світу, — то таке 
«накладання» літератури і життя виявляється дуже плідним. Це за
свідчується як слушністю і «перспективністю» сили принагід
них міркувань J1. Новиченка про конкретні літературні справи, 
так і — головне — отим його наполегливим, гідним поваги і вдяч
ності змаганням за зрілість і сучасність нашої літератури, за її 
«інтенсивність» та епічну мужність,— змаганням, яке зумовлене 
глибоким і переконаним розумінням вимог свого часу.

По-друге, тут маємо вияв неподільної любові до української літера
тури. Справді, тільки велика любов до рідної літератури дасть прав
диве розуміння її потреб і силу змагатися за її правильний поступ, 
а коли треба — мужність говорити прикре у вічі. JI. Новиченко вміє 
говорити прикре. Він «нелюб’язний» критик. Це правда.

Однак іще більша правда в тім, що саме JI. Новиченко, як ніхто 
інший (хоч ми не збираємося применшувати роботу інших до
слідників та критиків), широко, переконливо і компетентно 
розкрив справжнє ідейно-художнє багатство сучасної україн
ської літератури. Кожен, хто прочитає рецензовану книжку (не 
кажучи вже про інші праці J1. Новиченка), погодиться з цим. 
Саме він найкраще і найточніше схарактеризував творчість най
більших сучасних українських майстрів слова (згадаймо його роз
відки про П. Тичину, М. Рильського, Ю. Яновського, О. Гончара, 
П. Козланюка та ін.). Саме йому притаманна широта і місткість 
поглядів та смаків, зацікавлена уважність до ідейно-тематичних 
та стильових шукань, турбота про художню різноманітність на
шої літератури (взяти хоча б його відомий виступ у дискусії про
О. Довженка). Нарешті, саме JI. Новиченко завдяки своїй спос
тережливості чи не перший помічає нові цікаві набутки нашої 
літератури і «замовляє» за них своє авторитетне слово. Це і в ми
нулі роки, це і нині — можна для прикладу послатися на його 
останню журнальну статтю «О делах и людях наших дней» 1 або 
статтю «На главном направлении» в «Литературной газете».

Більше того, Л. Новиченко добре обізнаний із багатьма література
ми братніх республік і уважно стежить за ними; саме він пер
ший у всесоюзній критиці помітив і відзначив такі цікаві тво
ри, як «Джаміля» Чингіза Айтматова чи «Льодова книга» Юхана 
Смуула, згодом широко обговорювані. У низці своїх праць кри
тик досить компетентно трактує проблеми братніх літератур, за
лучаючи чималий матеріал і вільно в ньому орієнтуючись.
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1 Вопросы  литературы. — 1960. — №  7.
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Заслуговує найпильнішої уваги та заохочення Новиченкова пропа
ганда обміну досвідом між братніми літературами, його праг
нення знаходити в кожній з них те відмінне, специфічне, перс
пективне, що могло б збагатити інші; його погляд на конкретні 
літературні явища з погляду великих, неперехідних загальнолі
тературних проблем. Взагалі Л. Новиченкові властиві широкий 
підхід до літературної справи (що ґрунтується на неабиякій 
обізнаності, яка, своєю чергою, потребує роботи, роботи і робо
ти), об’ємність мислення і висока професійна культура. Завдяки 
цьому його критична думка ніколи не місила узбіччя літературних 
доріг, а завжди йшла переднім краєм сучасної естетики.

А втім, на закінчення, як і годиться в рецензіях, спробуємо щось і 
закинути авторові.

Праця Л. Новиченка «Про художнє багатство літератури соціаліс
тичного реалізму» — одна з дуже небагатьох у нашій критиці 
наукових розвідок про художньо-стильовий «уклад» багато
національної радянської літератури. Ґрунтовно, компетентно, 
з теоретичним хистом і доброю науковою обачністю обговорю
ються в ній малодосліджені, складні, примхливі проблеми — 
співвідношення стилю та методу, генезис стилів, їхні соціаль
но-психологічні складники, їхня взаєм одія , національне облич
чя літератур тощо. У цій розумній та захопливій науковій розмові 
варто, однак, звернути увагу на один момент. Усі ми звикли 
вже говорити про засвоєння методу соціалістичного реалізму 
різними письменниками і різними літературами; про побуту
вання цього методу в різних літературах, які його по-своєму 
забарвлюють, тощо. Може, тут річ у невиробленості, незадовіль
ності чи умовності термінології, але такі формули видаються 
мені негарними і неправдивими. Вони немовби засуджують де
які літератури і деяких письменників на пасивність, споживац
тво, а методові накидають доктринальні функції. Справді, отже, 
що метод — це ніби щось стале, незмінне, готове, а не щось 
живе і безупинно творене; і можна його хіба що забарвлювати, 
а не творити, глибити, розбудовувати, змінювати. Дивний абсо
лют цей метод! Й інший бік справи: окремим письменникам, 
окремим літературам лишається тільки пасивно засвоювати го
товий метод, а зовсім не брати участі у його безперервному й 
нескінченному творенні, розбудові. Вочевидь, питання це склад
ніше, і звичні формули механістичного гатунку тут не зарадять.

Звісно, в працях Л. Новиченка незрівняно глибший підхід, а все ж, 
висловлений часом схожими словами, він за всіх авторських 
уточнень, поглиблень і застережень не видається мені в усьому 
достатнім. Принаймні, Л. Новиченко, за його великої обізнано
сті та глибокого інтересу до художнього багатства, художньої
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різноманітності радянських літератур, до їхнього творчого взає
мозбагачення, міг би ширше і витонченіше окреслити консти
туцію того складного організму, яким є їхня жива сукупність, 
взаємодію його органів, його кровообіг. Так само, певно, варто 
було більше наголосити на активності індивідуального стилю 
кожного значного письменника щодо методу.

Десь на початку книги критик схвально цитує відомі слова Маркса: 
«...хіба спосіб дослідження не повинен змінюватися разом з 
предметом? Хіба, коли предмет сміється, дослідження повинно 
бути серйозним, а коли предмет похмурий, дослідження повин
но бути скромним?» Однак подекуди Л. Новиченко ніби відхо
дить від такої настанови (хоч загалом йому властиві широкий 
стилістичний діапазон та велика чутливість до предмета дослі
дження), і тоді починає в найсерйознішому тоні обговорювати 
теоретичні жарти М. Равлюка, а про речі витончені та хвилюю
чі писати надто спокійно, без «перевтілення» — про «Вершників» 
Ю. Яновського). Але таке трапляється досить рідко.

Ми не виклали тут і сотої частини тих гадок і міркувань, до яких 
схиляє книжка Л. Новиченка... Всі, хто причетний до великої 
справи дальшої розбудови української літератури, можуть по
черпнути з неї багато знань і багато натхнення та волі й смаку 
до роботи. І ще переконуєшся: наша літературна критика вхо
дить нині в пору високої творчої зрілості, і творчість Леоніда 
Новиченка — яскраве тому свідчення.
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Нотатки майже фейлетонні, 
а також серйозні

Якось привернула мою увагу одна книжечка своєю 
зворушливою обкладинкою. На березі котрогось 
плакатного водоймища стоять двоє: ілюстративно- 

мужній він пригорнув ілюстративно-ніжну її, і во
ни, залляті сентиментально-ядучим зеленим світлом, 

дивляться в небесну далечінь, туди, де над традицій
ним ставом та вербами не зоря, а штучний супутник Землі. 

«Чи це, бува, не з приводу статті Сави Голованівського “На
родність в епоху супутників?”» — майнула гадка.

Купив. Читаю — аж ні. Зовсім не схоже на теоретичне скерцо. Худож
нє адажіо. Автор — Павло Автомонов. Повість. Назва: «Щастя 
дається нелегко».

Як у нас 
пишуть
(С таття  
перша):

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 12 грудня 1961 р.
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Зізнаюся одверто: дуже люблю отакі афористичні та романсово- 
пісенні назви: «Коли розлучаються двоє», «Коли зустрічаються 
двоє», «Ходить щастя недалечко», «Тече річка-невеличка» то
що — їх у нас багато. Можна ще порадити такі, приміром: 
«Шумлять верби коло греблі» (роман про суцільну електрифіка
цію), «Ой, дуб-дуба-дуба» (роман про лісорозробки), «Розпря
гайте, хлопці, коні» (роман про демобілізацію або про технічне 
переозброєння села), «Ой, насувалась та чорная хмара» (тобто 
холодної війни; міжнародно-політичний роман), «Слухняне те
лятко двох маток ссе» (героїко-романтично-виховна повість), 
«Взяв би я бандуру» (повість про потребу суцільної музичної 
освіти), «Тихше ідеш — далі будеш» та «Не так тії постанови, як 
постановоньки» (загальнопроблематичні твори) і т. д. і т. п.

Відтак узявся я читати повість. Та диво-дивне — чим більше чи
таю, тим менше збагну, що за чудасія? Невже можна всерйоз 
отаке, як у П. Автомонова, писати? Мабуть, я тут «недовтямив» 
чогось. Треба випити склянку холодної води, заспокоїтися і 
читати все спочатку. Почав знову. І знову до болю настійна 
думка: та не може такого бути, щоб це все всерйоз писалося. 
І раптом — здогад: а може, це навмисне несерйозно? Може, це 
гумор? Бурлеск? Пародія на сучасну повість? Тільки-но я при
пустив таке і розпочав читання втретє, як усе посіло своє місце, 
повернуло свою доцільність та необхідність.

Отож —
Про «людей простих» і «непростих»; «підходящу пару»; «романтич

ну Любу» та її «листування з прогресивними молодими діяча
ми світу»; «свободу особи», або ж «непотрібний вітерець»; беку 
у вузьких штанях та картатій сорочці навипуск; кардинала 
Міндсенті; архангела, що насвистує популярну мелодію «Хороша 
страна Болгария, а Россия лучше всех»; сектантів; гандізм; сер
це з пластеліну; «шкандибаючу оперету»; «ракети Ціолковсько- 
го, які уже можуть стрибати з континенту на континент»; витя
зя «у тигровій спідниці» та багато інших див, одне слово — про 
повість Павла Автомонова «Щастя дається нелегко».

Чого тільки немає в цій повісті! Павло Автомонов влучно помітив 
і страшенно дотепно спародіював одну кумедну прикмету бага
тьох сучасних романів та повістей: річ у тім, що дехто з про
заїків наслідує маляра Кузьму Трохимовича з «Солдацького 
патрета» Квітки-Основ’яненка, котрий «як де що вздрить, так з 
нього патрет і вчеше».

Кузьма Трохимович чинив так імпульсивно через свою безпосе
редність. У наш час, мабуть, важко зберегти таку патріархальну 
наївність, отже, варто, мабуть, говорити про щось подібне до
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творчого кредо. Пригадуєте Ґетевського «Фауста», дискусію 
про мистецтво поміж Поетом, Актором та Директором театру? 
Пам’ятаєте, що раяв Директор Поетові:

А  головне як більш перипетій!
Бо глядачі цікаві до подій...

Лиш  масою  підкорите ви масу,
Для себе в ній всяк найде  
штучку ласу;
де всього є , там кож ен  візьме 
щ ось,
Й видовищ е до  серия всім  
прийш лось.
Д аєш  нам твір — давай  
в шматках, на милість,
Таке рагу нам вигідніш , 
як цілість,
Бо легко зготувать і зручно  
подавать.
Н ащ о тобі здалась доверш ена  
умілість?
Х оч щ о дай публіці — на 
шмаття буде рвать... 1

П. Автомонов, повторюємо, щоб спародіювати цей творчий прин
цип, кумедний і сам по собі, доводить його до абсурду. Мало 
не на кожній сторінці повісті схоплюються бульбашки всіляких 
«проблем», щоб зразу ж і щезнути. Дарма що ті «проблеми» 
здебільшого або давно обговорені, або взагалі не потребують 
жодного обговорення на сторінках повісті, або ж такі, що від 
них не можна відписуватися однією-двома банальними фраза
ми, дарма...

Втім, висновуйте самі. Одна річ скажімо, повідомити: «Рік тому 
Надійчина мати померла від раку». Надто просто. Авторитету 
мислителя у такий спосіб не здобудеш. Роману з таких фраз не 
змайструєш. Зовсім інша річ, коли це ж повідомлення подати 
так: «Рік тому Надійчина мати померла від раку, страшної хво
роби, що забирає щороку мільйони людей в усіх частинах зем
ної кулі». Здавалося б, нічого не змінилося... Але... Якось со
лідніше. Багатозначніше. Відчувається якась причетність до 
тривог людства. Такими фразами вже можна писати проблемні 
повісті.

1 Гете. Фауст /  Переклад М. Лукаша, — К., 1955. (Спробуйте дістати! А переви
дати ніхто не збирається. — І. Дз.)
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Так само з елементарного: Михась Лобанок «став металістом» — 
можна зробити: «Тепер він металіст, представник найпередові- 
шого, найосвіченішого загону робітничого класу — машинобудів
ник».

Можна (коли вже так хочеться) докладно описати «вітрини фрук
тових магазинів», зазначивши, що «були тут навіть апельси
ни...»; мабуть, безкрилий романіст цим би й обмежився; але 
романіст-проблематик додає: «...закуплені в Греції і Лівані, про 
що повідомляло ранкове радіо в останніх вістях».

Ви вчули різницю?! У повість забігають вітри епохи.
Ми навмисне взяли найменшу клітинку повісті, щоб показати, як 

уже в ній заварюється та сердита юшка, про яку так красномов
но говорив Директор у «Фаусті».

Неважко здогадатися, що за такого творчого методу можна писати 
будь про що і скільки завгодно. Отож у повісті ви знайдете все, 
про що могли протягом останніх років вичитати з газет або по
чути в трамваї, на вулиці, від знайомих тощо.

Рак — «страшну хворобу, що забирає щороку мільйону людей...» та 
імпортні апельсини, «закуплені в Греції і Лівані», ми вже бачили.

Виробничі клопоти, робітник-новатор і начальство, яке боїться ри
зику, пов’язаного з раціоналізаторством? Є! Щоправда, заднім 
числом, порядком згадки, але є!

Реорганізація управління сільським господарством та передача ма
шин з МТС до колгоспів?! Є! (Хоч і з чималим запізненням.)

Невдаха-поет, який вивчає «життя простих людей»? Є і є!
Супутники? Є! «Хінді-русі бхай-бхай»? Є! Сектанти? Аякже! Сти

ляги і взагалі моральний розклад сучасної молоді, що полюбляє 
куценькі штанці? Ще б пак, яка тепер без цього повість!

Ми не змогли б подати тут бодай відсотка тих проблем та питань, 
які зачеплено на 195-ти сторінках книжки.

Годі й казати — завидна широта «охоплення» життя, завидний зв’я
зок з сучасністю!

А для тих, хто ще не здогадався, на якому все це зроблено рівні, 
якого це ґатунку, наведемо кілька прикладів.

Спершу — про соціально-економічну проблематику. Мало не на 
кожній сторінці зачіпається якесь реальне життєве питання.
І, правду кажучи, авторова позиція в багатьох з цих питань є 
правильною і похвальною, нерідко він навіть справедливо кри
тикує певні суспільні вади. Адже ж коли письменник в епічно
му художньому творі звертається до якихось соціальних, гро
мадських чи господарських проблем, коли їх обговорюють герої 
твору, ми очікуємо, що, по-перше, це буде доречно і вмотиво
вано в конкретних художніх ситуаціях, а по-друге — з приводу
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цих проблем буде сказано щось більше, істотніше, важливіше, 
ніж те, що відоме широкому загалові.

Можна припустити і щось інакше: письменник побіжно, між ін
шим, згадує одну, й другу, й третю, й десяту, й соту проблеми, 
не зупиняючись на них, бо вони мають для нього вагу тільки 
зовнішніх прикмет, тільки поля, на якому виводяться візерунки 
людської долі.

Однак у П. Автомонова зовсім не те. Він свідомо робить ставку 
саме на проблематику. Без кінця і краю нагнітає все нові й нові 
«питання», причому найпростішим робом, — «підставляючи» їх 
своїм героям. І ось що герої разом з автором спромагаються 
про ці питання сказати.

Про політичні аспекти другої світової війни та післявоєнний устрій:
«От і поспитаю я тебе, Устиме, й тебе, Митю, чому в Західній 

Німеччині не обрали до парламенту Макса Реймана, а партію 
заборонили? А тому, що дух Гітлера витає там! ...Треба було б 
пройтися аж до генерала Франко й сказати усім: «А тепер 
живіть, як знаєте, тільки без фашистів. О!»

«Йшлося про те, бути нам чи не бути. Крах фашизму в Європі роз
чистив дорогу для розвитку групи країн народної демократії».

Про боротьбу за мир:
«Страхітлива штуковина війна! І як би примусити отих імперіалістів 

не затівати війни? Га, хлопці? — Нема чого нам їх боятися!»
Ми розуміємо функцію цих «політічеських» пасажів: мовляв, ди

віться, який у героїв широкий підхід до життя. Про міжнародне 
становище міркують так само просто й авторитетно, як і про 
риболовлю. Мовляв, хазяї своєї долі, творці історії. Це добре, 
але чому говорять вони так, ніби мають справу не з дорослими 
і розумними радянськими людьми, а втовкмачують ази політ- 
грамоти якомусь американському туристові?!

Отак, читаючи повість, раз по раз схоплюєшся: для кого вона пи
салася? Для радянських людей? Так їм усе це відоме зі школи. 
Для Річарда Ніксона? Так навряд чи він читатиме повість. Та й 
для нього потрібна кваліфікованіша «ідеологічна обробка».

А втім, якого осмислення історії можна чекати від повісті, де про 
цю історію панують приблизно такі уявлення: «Я знаю ліки від 
отакої хвороби, як у тебе. Женитися тобі треба. Споконвіку 
хлопці з трудового народу одружувалися рано, до двадцяти двох 
років. А тобі аж двадцять три! Це всяка нечисть дворянська 
парубкувала до сорока. А нашому братові треба історію створю
вати й руками своїми й дітьми своїми. О!».

Навчивши своїх героїв творити історію таким оригінальним канди
бобером, П. Автомонов, певна річ, легко підбурює їх на те, щоб
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без особливих церемоній розв’язувати будь-які ідеологічні Лис
тания за «полумиском теплих млинців» або «мискою сметани». 

Взяти б, скажімо, горезвісні толстовство та гандізм. Якісь там учені 
понаписували купи книжок про ці філософії, а насправді все 
дуже просто.

«— У червні цього року я здавав екзамени за десятий клас. На усній 
російській літературі довелося відповідати про Льва Толстого. 
Асистент спитав, яка філософія у Платона Каратаева з “Війни і 
миру”,— пригадав Дмитро.

-  І що ж ви відповіли?
-  Кажу, така, як і у самого Толстого, — “непротивление злу наси

лием”... Це ж, виходить і в індійців...
-  Толстой — велетень... (! — І. Д з.) І я іноді думаю (! — І. Д з.), що йо

го філософія, неприйнятна робітничому класові, але за Паміром 
і Гімалаями разом з гандізмом (! — І. Д з.) вселилася в серця ба
гатьох індійців».

Добре, що автор пам’ятає, чим і як твориться історія, а тому вміє 
вчасно обірвати філософські колоквіуми і повернути своїх ге
роїв до звичніших сфер.

Знамениту розмову про гандізм автор обриває щирим зізнанням: 
«Дмитрові не дуже хотілося розмовляти про гандізм. Спитати б 
у неї, чи любить вона кого». Але найделікатніше обірвано ідео
логічну дискусію далі: Дмитро винувато посміхається і каже:

«— Мені треба йти в гастроном за телячими котлетами...»
Слава богу! Частіше б згадували персонажі про телячі котлети та 

млинці — менше б дурниць наговорили. І читачеві не так було 
б соромно за них: з млинцями вони управляються пристойні
ше, ніж з усякими там «гандізмами».

Однак персонажі чудово розуміють, що хоч які смачні млинці, 
а проблемністю од них негусто пахне: отож вони якнайчастіше 
піднімають голови, щоб подивитися на супутник і засвідчити 
«сучасність» повісті.

«Скажу я тобі, Никифоре Івановичу, авторитетно, — казав Устим. — 
Ракета заставить імперіалістичну Америку замислитися...»

«— Карпе! Ходім, послухаєм якесь повідомлення!..
-  І що б воно було? — насторожився Карпо.
-  Що там? Що?!
-  Наші Місяць саморобний в небо запустили!»
«— Ви розумієте?.. — гукав Оладько, розмахуючи руками.
-  Це ж робочі руки зробили! І тепер витвір робочих рук буде спос

терігати світ! Перший в історії людства! Побігли, Карпе, купи
мо закуски, а ти, Генадій, прямуй до вагона, щоб місця не по
займали, їхати ж ще півсотні кілометрів».

Таких розмов у повісті сила-силенна.

ПЕРЕО/МОВІІ ' Д  j
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А коли ще врахуємо, що в творі неодноразово цитуються повідом
лення ТАРС про запуск та рух супутника, то стане зрозумілим, 
як прислужилася ця подія авторові: адже повість мусить мати 
якийсь мінімум сторінок!

А що люди в повісті фліртують із супутником трохи недорікувато й 
незграбно, те автора не обходить. У цьому він, мабуть, вбачає 
«народність» своєї повісті.

І щоб та «народність» була густішою, рясно скроплює її старосвіт
ськими, хуторянськими балачками — про людей «простих» і 
«непростих», про «стиляг», про дозволену ширину холош у шта
нях тощо.

От, приміром, «проблема» людей «простих» і «непростих», «підхо
дящої пари» тощо.

Досі ми сприймали розмови на ці теми як смішний анахронізм. 
Всерйоз вони цікавлять хіба що стареньких бабусь або праців
ників торговельної мережі, які вже готуються вийти на пенсію. 
Та ще, може, тумориста-естрадника. А виявляється, що ми по
милялися. Із повісті «Щастя дається нелегко» випливає, що це 
чи не найважливіші моральні питання сучасності, і підходити 
до них треба з повною повагою та розважливістю.

Молоді герої повісті (з тих, хто ще не знайшов, мовляв, свого твер
дого шляху в житті) без краю сушать голови над тим, чи бути їм 
«простими» чи «непростими» людьми. Певна річ, автор як де
мократ підказує їм, що треба бути «простим», бо справжня ве
лич — завжди «проста».

«То хто він, той, що в недавніх мріях рятував її од тигра в очеретя
них густих плавнях й виводив у світ? Невже Снігур? Але ж він 
простий, зовсім простий. Раптом Люба почала сердитися на 
себе. Чому оте слово “простий” так бентежить її? Хіба батько, 
мати не прості, дворянського роду?.. Та ось вона вже усміхала
ся. В нову, незвичайну епоху бажано, щоб і чоловік Любин був 
чимось видатним, прославленим».

«Михайло Оладько ще на засіданні комсомольського бюро вирі
шив задовольнити прохання Коркіна про доручення, бо знав, 
що Генка дивиться на людей з висоти хмар. Це дуже заважає 
йому стати звичайною, простою людиною, про яку він тільки 
торочить».

«Є прості люди у нашому житті, є непрості, талановиті, вищі» (так 
міркує, безперечно, напівнегативний персонаж).

«Вивчив життя простих людей, і досить».
«Ти ж інженер, з вищою освітою! Шукай собі пари підходящої».
«Лобанок говорить, що Люба тобі не пара».
«Люба образилася. “Теж знайшла рівню, подругу”».

422



PEUEH3H IВон Озюба і 3 KPUHUUi
nEPEQMOBU ' Д  І у

Вочевидь, у середовищі якихось патріархальних обивателів, якоїсь 
найстаромоднішої, найнекультурнішої частини молоді такі ба
лачки -  природні. Можна з них посміятися, можна пожалкува
ти. Однак робити з цього серйозну «проблему» та ще при цьому 
гордіти з свого благородства, підкреслювати свій «демократизм»
(я ж, мовляв, за людей «простих») — сьогодні, далебі, смішно. 
Навіть у часи Квітки-Основ’яненка це був би замалий ідейний 
багаж.

А втім, про Квітку-Основ’яненка годиться поговорити спеціально, 
бо чимало наших сучасних повістярів змагаються з ним, дарма 
що запізнилися на 125 років.

Як у  HOC \  Отже, про Квітку. Порядком застереження зізнаю
ся під присягою: Григорія Квітку-Основ’яненка 
читаю і шаную не менше, ніж ті, хто захищає «по 

(С т а т т я  І  ньому» кандидатські дисертації. Кому не відома 
фуго) /  його велика роль в історії української літератури?

Однак так само хто не розуміє, що писати сьогодні 
по-квітчиному, та ще наслідуючи при цьому не Квітку- 

сатирика, Квітку-побутописця, а Квітку-моралізатора, сміш
нувато. Більше, навіть деякі патріархальні мотиви самого Квітки 
викликають сьогодні легеньку посмішку (хоч, певна річ, не ці 
патріархально-сентиментальні мотиви визначили його місце в 
історії української літератури).

Скажімо, за всієї поваги до високих чеснот Марусі Дротівни, 
Наумової та Настиної дочки, хто сьогодні внутрішньо не по
сміхнеться (доброзичливо), читаючи таке:

«Та як вирядиться у баєву червону юпку, застебнеться під саму 
душу, щоб нічогісінько не видно було, що незвичайно... вже ж 
пак не так, як городянські дівчата, що у панів понавчалися: цур 
їм! Зогрішиш тільки, дивлячись на таких!

І Іе так було у нашої Марусі... Щоб було, то й було, та як прикрито 
та закрито, то і для дівчини чепурніш, і хто на неї дивиться, і 
хто з нею говорить, то все-таки звичайніш».

Пишучи цей напівгумористичний пасаж, чи думав Квітка-Осно- 
в’яненко, що зачеплена ним «тема» через 125 років стане мало 
не кардинальною для декого з українських повістярів та поетів, 
котрим питання про контрольну ширину холош у штанях, бар
ви сорочок та ліміти дівочого декольте не даватиме їсти й спа
ти, мучитиме більше, ніж будь-які світові катаклізми, будь-які

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 15 грудня 1961 р.
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таємниці буття, і стане випробувальним полігоном для їхньої 
громадської ревності?

Через повість П. Автомонова, зокрема, воно проходить як одне з 
найважливіших.

На жаль, ми не можемо процитувати тут усіх авторових цицероніад 
проти «куценьких штанців» та «картатих светрів», носії яких — 
геть негідники, що їх повинні виловлювати (і виловлюють!) 
комсомольські патрулі («...Для чого ти отак вирядився!.. Не по- 
комсомольському одягаєшся. У хлопців от теж не кльошом 
штани пошиті (поступ! — І. Д з.) , але не такі вузькі, як у тебе... 
Скільки людей наскликав! Іди!..» (Пор., у Квітки-Основ’яненка: 
«І сорочка на ньому — не як у людей: замість білої, як закон 
повеліва, вона в нього або червона, або синя, та без коміра, а з 
гапликом...».— І. Д з.). Можемо тільки запевнити читача, що, 
гортаючи повість П. Автомонова, він не раз матиме нагоду зга
дати дещо з Квітки-Основ’яненка...

Та хіба один тільки П. Автомонов такий «заквітчаний»? І не лише 
в моралізаторстві, а й у патетиці.

Ось повість Є. Доломана «Де пахнуть чебреці» Чимало сторінок 
її написано з таким сентиментальним придихом, що видаються 
пародією на літературу початку минулого століття.

Героїня повісті Оксана, ще бувши студенткою, приїздила до села 
Лебедівка допомагати колгоспникам збирати врожай і пробула 
там близько двох місяців. Удень працювала в полі, про що ав
тор, виявивши такт, згадує досить лаконічно, а ночувала в клуні. 
Про цю останню розповідається охоче і розчулено; не встоїмо 
проти спокуси процитувати дещо з тих патетичних дум навколо 
клуні.

Вона — «німий свідок безжурних студентських вечорів, сердечних 
розмов, звабливих дівочих мрій і гарячих зітхань...

Знала та клуня розкотистий срібнодзвінкий дівочий сміх, знала 
вона й приховані невтішні пекучі сльози — сльози нерозділено- 
го чи зрадливого кохання, сльози перших у житті гірких розча
рувань...»

Десь поблизу цієї фатальної клуні й започаткувалася любов Оксани 
та Олексія. Нагадаємо (бо цій обставині надано неабиякої ваги 
у повісті): Оксана — студентка, городянка; Олексій — тракто
рист, «селюк». Читаючи повість їхнього кохання, починаємо 
розуміти, що не тільки «селянки кохати вміють», а й селяни так 
само.
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«Не раз, бувало, взявшись довірливо за руки, вони, неначе діти, 
збігали крутим узбережжям до Буру і зупинялися там, принишк
лі, занімілі, слухаючи биття власних сердець та незрозумілий 
шепіт річки. Той шепіт часом ставав схожим на глухе зітхання 
невидимої загадкової істоти. І, чи то від навіяного отим зітхан
ням страху, чи від осінньої прохолоди, Оксану проймав дрож. 
Щоб зігрітися, вона горнулася до Олексія, а він несміливо, обе
режно клав теплу велику руку на її тремтливі плечі і заспокій
ливо, неначе малому дівчиськові, починав оповідати про водя
ника, який ото зітхає за минулим красним літечком. Він, ма
буть, уже передчуває прихід завійної, холодної зими і, видно, 
дуже боїться самотності. Бо що може бути страшніше неї? 
А коли прийде лютий мороз, то замурує того Водяника у річці 
або заводі товстезною кригою, відділить його від усього живого 
і від пташиного співу, від шелесту гаїв і верболозів, од шепоту 
густої, росистої отави, по якій Водяник любить поблукати вно
чі у сяєві повновидного місяця, що править йому за сонце, — 
од всього-всього, навіть од дівочих пісень, до яких він, зелено- 
бородий дідуган, прислухається, бо ті пісні зігрівають його ста
рече серце...»

Кого не зворушать отакі кустарні сентиментальні казочки? Тим 
паче, що:

«Розповідав про це Олексій так же серйозно, як і про те, що того 
дня він скосив лише сім гектарів кукурудзи, бо чимало часу 
згаяв, доки лагодив трактор, який після обіду не заводився... 
І без усякого переходу хлопець раптом запитував Оксану, яка 
зірка їй найбільше подобається і чи хотіла б вона в найближчім 
часі помандрувати хоч кілька тижнів по загадковій чарівній 
Венері?»

Та хоч які невідпорні оці прикмети сучасності — кукурудза і кос
монавтика, а все одно мимоволі пригадуєш знайоме, давнє...

«Соловейко стих... вітерець заснув, і гілочки по садках, дрімаючи, 
ледве-ледве колишуться; тільки й чути, що через греблю на лот
ках вода цідиться і мов хто нищечком казку каже... Ось і ріде
сенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубивсь 
до дівчиноньки, і укупі з нею побігли ховатись меж крутими 
берегами...»

Так, це — Квітка-Основ’яненко. Стиль 30-х pp. XIX століття. А хто 
оце?

«Здрастуй, Докійко, моя перепілонько! З далекого Донбасу, індус
тріального краю заліза і сталі, посилаю тобі свій ніжний привіт 
і кланяюся тобі до сирої землі з високих риштувань нашої дом
ни (і не боїться лоба розбити! — І. Д з.). Повір, серденько, тричі
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кланяюсь. Коли б ти знала, як я за тобою скучаю. Коли б мож
на, знявся і полетів, як той лелека. Сів би на вашій хаті та вда
рив у калатайло, викликаючи свою подружку на тиху розмову. 
Але розумієш, крім тебе, перепілко моя степова, полюбив я ще 
нашу комсомольську домну...».

Ви думаєте: це, мабуть, заговорив Квітчин Василь, той що «як поч
не херувимську, так таку, що й сам дяк не умів в лад узяти»,— 
але причім тут Донбас та комсомольські домни?

А при тім, що це Терешко з роману Івану Цюпи «Вічний вогонь». 
А як вам подобається, коли молодий поет, наш сучасник, починає 

бадьоро виплакуватися на отакий прадавній мотив:

«Я знедолі не корю ся,
Смерті не бою ся.
А  умру — у рідн ім  лузі 
К леном  розів’юся.
К леном  розів’ю ся,
З вітром обнімуся.
Щ е й весною  
М олодою  
Квітом уберуся.
Будуть руки в м ене —
Гіллячко зелене.
С оловей, товариш  давн ій,
Сяде на рамена.
Пугач тугу пуга,
Бо немає друга!..» 
і т. д. і т. п.

(Юрій Петренко. «День починається»)

їй-богу, ще в минулому столітті таку поезію вважали не зовсім 
пристойною, і українцям було соромно за неї. Бо, чому б Іван 
Франко, Леся Українка, Павло Грабовський, Михайло Коцю
бинський так гостро нападалися на епігонство та хуторянство, 
чому б кликали до нових горизонтів та нового стилю?

А втім, повернімося до прози.
Ось іще — розгадайте, де Г. Квітка, а де Є. Доломан:
«Коли з старшим себе зустрілась, зараз низенько вклонилась, та й 

каже: “Здрастуйте, дядюшка!” або: “Здорові, тітусю!” І таки хоч 
би то мала дитина була, то вже не пройде просто, усякому пок
лониться і ласкаво заговорить».

«Вишневська помахом руки відповіла на привітання, щиро радію
чи гарному сільському звичаю: вітатися навіть з незнайомими. 
Цей звичай треба запровадити всюди, щоб людина людині зи
чила здоров’я і добра».
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Ви здогадалися, що останнє Доломанове, бо в Квітчині часи'Не 
можна було «запроваджувати звичаї...».

Я зовсім не проти того, щоб вітатися із незнайомими. Будь ласка, 
особливо, коли вам більше нема про що дбати. Ставайте десь 
на розі центральних вулиць великого міста (ви ж хочете цей 
звичай «запровадити всюди») і вітайтеся, поки вас перехожі не 
помнуть.

Можете драматично обстоювати свої громадянські позиції в ось 
такий, приміром, спосіб:

«Ой не ріж  косу,
Бо хорош ая,
Н е погань красу —
Д уж е прош у я.
Н е ф арбуй своє  
Л ичко ф арбою ...»
і Т. д.

{Михайло Ткач. «Житній вінок»)

Можете скільки завгодно вихвалятися тим, що свого часу вас неви
падково купали в любистку, аби тим, що ви, врешті, втямили 
мамине слово про святий хліб.

Закликайте до поновлення давніх обрядів, проголошуйте бабусині 
афоризми чи самозрозумілу, елементарну, хоч і невідомо кому 
тепер адресовану мораль на взірець: «справжня людина не ста
не ходити розфуфиреною в будень, коли всі трудяться...» (Є. До
ломан).

Однак чи доречно при цьому ставати в позу мислителів і борців? 
Чи варто саме в такому моралізуванні бачити своє письменни
цьке покликання? Чи є підстави розкошувати в ілюзіях, буцім
то саме такими ідеалами та думками можна збагатити сучасну 
українську літературу, вести її навстріч життю, на сцену світо
вої культури? І хіба це саме те, що найбільше нині болить на
родові, і хіба саме в такий спосіб письменник найчесніше слу
жить своєму народові?

Слово честі, в сучасному світові є багато важливіших та дошкуль
ніших проблем. І входять у нього з серйознішим ідейним та 
інтелектуальним багажем. І не в такому ветхому одязі.

І Іе забуваймо, що в українській літературі були Шевченко і Франко, 
Грінченко і Леся Українка, Коцюбинський і Мирний, Стефаник 
і Кобилянська, Тесленко і Васильченко, Яновський і Дов
женко...
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Ця книжка, з назвою кокетливо-докірливою та 
«Ми СОЛЛІ \  хвацькою водночас, заінтриговує з перших сторі- 

.  ̂ І нок. Справді, хто байдуже читатиме, скажімо, 
ПиСОГТЮГіІ» j  оповідання «Маруся отравилась»?

Одного літнього дня вчителя Миколу Івановича 
викликають до школи. Виявляється, група учнів 

має їхати до колгоспу («Зовут на кукурузу. Молочно
восковая зрелость»), і директор школи Порфирій Ва

сильович Дєнєжніков (!) хоче послати з ними Миколу Івано
вича. Він так роз’яснює вчителеві його конфіденціальну місію:

«Тут, Николай Иванович, приходится делать дипломатический ход. 
Юноши и девушки... Романтическая обстановка... Темная ночь, 
деревня, сами знаете... Нужен строгий глаз». Директор Дєнєж
ніков — вишукана натура і вміє передати педагогічну пікант
ність школярського побуту.

«Конфиденциально хочу предупредить, так сказать... С группой 
едет ученица Шаронович. Десятиклассница Юлия Шаронович. 
Комсомолка, активная, но ненадежная... черт ее знает, какие 
там у нее домашние дела... Девчонка — ветер. “Маруся отрави
лась” — кличка ее. Зимой застали ее в классе с двумя перше
ронами...»

Як запевняє «Словник іншомовних слів», першерони — це порода 
коней-ломовиків. А втім, у директоровій мові грайлива образ
ність скотарського походження невимушено поєднується з та
кою ж образністю, почерпнутою з арсеналу сучасної науково- 
технічної цивілізації; він, так би мовити, водночас і «лірик», і 
«фізик»: «Видите, бегает во дворе. Развивает скорость, как реак
тивный самолет. Она же считает себя первой спицей в колесе. 
Чуть что — сразу кинется в райком комсомола. Доказывай по
том, что ты не верблюд».

Гадаємо, що і двогорбому таке родичання не личить... Натрапивши 
знов на улюблений скотарський мотив (першерони, верблюди), 
директор уже не може стриматися і дає волю своїй коноваль
ській цноті: «Не по возрасту развита, крепкая... Видите грудь... 
Природа сильнее нас!»

Такі зловісні натяки зовсім спантеличили бідолашного вчителя. 
Може, саме тому він довго не зможе збагнути директорової та 
своєї помилки щодо Юлії Шаронович.

* Рецензія на книгу: Алексей Кустенко. Эх, молодость, молодость: Рассказы. — 
К., 1960.
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Спершу, побачивши, що школярку підняли якось серед ночі не 
«пряные запахи сена» і не «медный остаток луны», а піклування 
про товаришів, він не йме собі віри — «ты меня не проведешь»; 
але далі, коли школярка потурбувалася і про нього — випрала 
йому білизну, — в його впертій педагогічній душі засіпався пер
ший сумнів: «“Черт знает, что за девчонка! Маскируется или в са
мом деле добропорядочная” , — усомнился Николай Иванович». 
Нарешті, «під завісу», школярка остаточно переконала вчителя 
в тім, що не тільки не є патологічною сексуалісткою, а навпаки, 
здатна до патріотичних вчинків і громадського верховодства. 
Сталося так, що коли сплив строк школярської роботи, голова 
колгоспу попросив учнів залишитися ще на кілька днів. Ті не 
згодні — пориваються додому. Ось тут і проявився темперамент 
Юлії Шаронович, так неправильно трактований педагогами.

«Комсомольцы! — вышла к крыльцу Шаронович, вскидывая впе
ред руки,— Вас просят на три дня. Неужели мы не можем пора
ботать еще? Потеряем совесть?

- Заткнись, орательша!
-  Труженица нашлась!
-  А ну ее...
- Пошли назад, девчонки... пусть их,— раскинув руки, приглашала

Шаронович подруг, увлекая девочек в помещение.
Чего она бушует! Поедем! — раздавались недовольные голоса...».

Одне слово, дякуючи Юлії Шаронович, колгоспні врожаї було вря
товано. Водночас вона, сама того не знаючи, виграла педаго
гічну баталію і сприяла професійному зростанню Миколи Іва
новича.

Ми ж глибоко вдячні авторові за те, що він утлумачив у наші забо
бонні голови сміливу та благородну істину: не всяка моторна 
дівчинка є блудницею вавілонською. А також і за те, що довів 
до нашої кебети таке: людина, непоказна зовні, може мати 
значну внутрішню силу і впоратися з покладеним на неї 
обов’язком (оповідання «Справился», «Жизнь идет»); навпаки, 
людина, зовні приємна, може виявитися внутрішньо негарною 
(«Первое свидание»),

(•' н збірці оповідання «Обида», яке кидає трохи світла на психоло
гію творчості та її таємниці. Розповідається про те, як маститий 
письменник («Андрей Васильевич Имшенецкий»), який, зва
жаючи на прізвище, відстав від життя і відірвався від народу, 
приїздить, на запрошення земляків, на батьківщину для участі 
и святкуванні 50-річчя рідної школи. Колишній його шкільний 
товариш, а тепер учитель («Малыш») суворо критикує попередні 
і нори Імшенецького («не из жизни взято») і явно з авторського
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голосу радить йому написати щось життєве, обіцяючи надати 
необхідний «матеріал».

«Да, материала, друже, тьма-тьмущая!.. Только о нашей школе на
берется на добрый десяток романов. С дорогой душой».

На превеликий авторів жаль, Імшенецький відмовився від цієї зо
лотої жили — не тому, що вважає цифри, графіки та інші «мате
ріали» недостатнюю підставою для художньої творчості, а тому, 
що відірвався від життя та запліснявів — і як такий пише «ро
ман из времен Богдана Хмельницкого»; за це його тут відповід
но затавровано. Що ж то виходить, коли від «матеріалу» не від
мовляються, а пишуть чи то романи, чи то оповідання, — ми вже 
бачили... Принаймні, «Обида» розкриває деякі творчі секрети...

На закінчення варто подякувати авторові книжки Олексієві Ку- 
стенку та редакторові Юрію Бедзику за ті хвилини високої втіхи, 
яку дає її читання. Добрий гумор не переводиться!
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Ho piBQHb \  Від автора. Підпарнасся — міфічно-гео-
НоВіІК ВиМОГ \  графічний регіон біля підошви гори Пар- 
nfSn Гпллпкпі іт і і к г Л  нас’ осідку Муз’ свого роду паРнаськеО О pU U О 1 «ЧИСХИЛИщЄ». 7ух селилися, тимчасово
HQ МОрШІ І  або на постійно, як ті, хто сподівався 
(З історично-сран- і  вибити прописку на Парнасі, так і ті, 
гностичного ииьлу й кого з в і д т и  « в и ч и с т и л и » . Звичаї, погля- 
«Підпарноські У  ди і поведенція підпарнасців відзначали-
приЗибеньки») * ся великою своєрідністю і, певна річ, нічо-

.......—  го спільного не мають з нашими. А проте, на
думку автора, зберігають деякий пізнавальний інтерес 

та, може, і значення негативного уроку, хоч і майже двотися- 
чолітньої давності.

* * *

На Підпарнассі — сенсація. Спричинився до неї відомий своєю 
самовбивчою принциповістю і водночас таємничою невраз
ливістю молодий діатрибик 1 Амвросій Камікадзе. У місцевому 
часописі «Актуальна балалайка» він видрукував безпрецедентну 
схолію2 про новий роман Данила Семитуза «Прометеї мого за

* Написано 1963 p.; надруковано під псевдонімом Хома Скептик у журналі 
«Вітчизна».

1 Діатриба — самочинна, самодіяльна критика; діатрибик — критик-самоук, на
відміну від дипломованих — екзегетиків.

2 Схолія — критична розвідка; літературний портрет; монографія.
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вулку». Взагалі-то до парадоксів 1 Камікадзе підпарнасці майже 
звикли, як і до того, що йому досі дивним чином усе сходило з 
рук; але цього разу він перейшов крайню межу. Річ у тім, що 
Данило Семитуз — один із небагатьох тутешніх, хто мав без
строкову перепустку на Парнас і відповідно — навічно заброньо
ване місце у горньому фунікулері закритого типу; кажуть, про
стісінько контактував із начальником Муз Аполлоном; Пегасів 
йому виписували поза чергою; отож в очах тубільців він був 
справдешнім небожителем. Право на власну схолію про нього 
треба було виборювати в агоні2. Камікадзе переступив цей ка
нон. І вже в самій назві його самоправної схолії — «Велика вага 
маленької коми» — прочувалося щось недобре, сказати б, про
вокаційне. Справді, віддавши спочатку належне черговому ви
датному здобуткові автора — майже небожителя, зухвалець-са- 
моук далі багатозначно заявляв, що за умов зрослих вимог чи
тача наші провідні майстри, мовляв, не мають права знижувати 
вимогливість до себе. Не обмежившись цим скандальним натя
ком, він заходився молотити відкритим текстом. «З усією влас
тивою мені принциповістю,— так прямо й різав Камікадзе,— 
мушу сказати, що в загалом блискучому, як і всі попередні, 
романі Данила Євстафійовича є і серйозні недоліки, а саме: 
в цілому ряді фраз явно неправильно розставлені коми, що 
може небажаним чином знизити досконалість краснопису, поз
начитися на ідейно-художній силі епохального роману».

ІІідпарнасся загуло. Такого тут ще не чувано. Хоч і долинали й 
сюди з Парнасу чутки про те, що критика і самокритика вихо
дять на марафон 3, але ж яких тільки чуток не пережилося в 
теплі й гаразді. А коли й справді виходять, то поки дійдуть... 
А мо’ це фальстарт: перевірити витримку. А мо’ пересидимо, 
а мо’ й без нас якось обійдеться. Чого вискакувати поперед 
батька в пекло?.. Ще хтозна як воно обернеться. А тут: маєш — 
свій вискочив!..

Отож підпарнасці товпом товпилися біля кирб 4 із Камікадзевою 
схолією, а ввечері багатенько громадянства зібралося на регу
лярний симпосій під портиком «Тверезий Бахус». За амфорами 
з амброзією тільки й мови було що про парадокс Камікадзе.

Ну й відчайдух! — захоплювалися деякі ефеби5. — Врізав лав- 
рохватам!

1 І Ілрадокс — неапробована думка; взагалі всяке «ЧеПе».
Ліон -  закритий творчий конкурс.

' І І;і марш, тривалий рейд.
1 Ічирба — газетна вітрина з великих білих дошок, складених у піраміду, що 

обертається.
І Іочатківці.

ПЕРЕОМОВІІ Д  j
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— Так... здається, і в нас свіжим вітром повіяло... — глибокодумно
обмінювалися здогадами махінатори *.

— Нетактовно, грубо, зухвало... На кого руку підняв! — обурювали
ся архонти 2.

— Ой, це йому так не минеться! — багатозначно хитали головами
стратеги 3. — Талантів 4 у Данила Євстафійовича не поменшало. 
І Ериннії5 не сплять.

Невдоволені були Камікадзевою вихваткою і критики-ліфтери 6. 

Проте найголосніше обурювалися поети-гімнотворці Буремний
і Суремний, намагаючись прокричати свою повагу до статус- 
кво так, щоб їх неодмінно почув внутрішній рецензент Панько 
Сікофант, на прозвисько Чотиривухий.

Напруження зростало. Другого дня в Мусейоні 7 відбулася еклесія 8. 
Доповідав один із провідних стратегів та універсальних деміур
гів 9 Юхим Посейдонський. Тут треба сказати, що Посейдонсь- 
кий був не лише улюбленцем усіх Муз і частини Грацій, а й, що 

не менш, а може, й більш важливо — майже офіційною, «пос
тійно засідаючою» совістю Підпарнасся. Він розвинув теорію 
про дві основні доблесті підпарнасця. Перша — вміння стояти 
навитяжку і тримати руки по швах. Це Посейдонський називав 

громадянською мужністю. Друга, ще вища доблесть — здатність 
довго, роками з гідністю сидіти в кущах. Це Посейдонський 
називав сміливим творчим пошуком. З усіма підпарнасцями, 
які не возвисилися до цих доблестей, Посейдонський вів упер
ту й невгамовну боротьбу. Хоч дехто вважав його трохи скрай- 

нілим доктринером, проте думка його, так чи інакше, багато 
важила для всіх. Ось і цього разу він наголосив на величезному 
значенні принципової критики та самокритики як самосвідо

мості і дзеркала літератури, закликав до їх дальшого неухильно-

1 Махінатори, або машинатори — букв.: наладчики машин (махін); у ширшому 
значенні — винахідники, новатори, експериментатори.

2Архонти — маститі (або, як дехто з них себе називав, «мастисті»),
3 Стратеги — керівники секцій та інші службові особи.
“Талант, як відомо, дорівнював: у валютному вираженні — 6000 драхм (драхма — 

шість обол), а у ваговому — 26,2 кг. Відповідно було й два підходи до та
ланту. одне ставило його в залежність від напрацьованого автором гонора
ру, друге — від його вагової категорії. Через це підпарнасці поділилися на 
дві недружні фаланги. Семитуз стояв над цим розбратом, бо за обома роз
цінками талант його був одним із найбільших.

5 Ериннії — богині справедливої помсти за несправедливу критику.
6 Критики-ліфтери — ті, яким належало всіх охочих підносити (підвозити) на

висоту класиків.
7 Мусейон — Клуб любителів Муз.
8 Еклесія — загальні збори.
’Деміурги — у початковому значенні: творці, члени творчих спілок.
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го піднесення («хай вимогливість наша не знає ні вихідних, 

ні відгулів, а совість виходить на службу в три зміни!»), звернув 

увагу на її (критики) хронічне відставання, яке особливо разю

чо виявляється в неспроможності своєчасно й принципово воз

величити нові твори архонтів і стратегів, а також тих ефебів і 

махінаторів (машинаторів), які мали шанси невдовзі вийти в 

архонти і стратеги. Як гіркий і прикрий зразок такої неспромож

ності, безкрилості та безпринципності критики Юхим Посей

донський навів одіозну схолію Камікадзе, який за комами не 

побачив знаків оклику і героїки, не почув подиху доби в новому 

епічному шедеврі Д. Є. Семитуза і, глухий до його прометеїв

ського пафосу, дозволив собі хуліганські, блюзнірські вихватки, 

що кидають тінь на все творче життя Підпарнасся, на всю ви

давничу практику і навіть на основоположні принципи рідної 

граматики.

Більшість присутніх підтримала цю сувору, але зважену оцінку 

схвильованими вигуками і специфічними ритмічними звуками, 

для продукування яких треба було одну руку одвести від другої 

на якомога більшу відстань, а потім різко й щосили вдарити їх 

одна об одну долонями Зворушений цією підохочувальною 

музикою, оратор ударився в суб’єктивні емоції і навіть про

хопився зболеною скаргою: «Працюєш, працюєш в ергастерії2, 

у муках виношуєш роман за романом, поему за драмою, оперу 

за памфлетом, народжуєш, як багатостраждальна мати дітей, 

а приходить якийсь недоброї пам’яті зоїл...— тут він скрушно 

зітхнув, добре неквапом висякався і вистраждано додав: ... і по

чинає по тобі топтатися...»
Умів Посейдонський розтроюдити колективну рану! Вже багато хто 

похапцем витирав сльозу, а епік Панорамний голосно застог

нав. «Потоптався він по нас, потоптався!» — загули в Мусейоні.

Закінчив Посейдонський цінною конструктивною пропозицією. 

Оскільки повсякденне відставання і безладдя в критичному 

цеху, на його думку, пояснювалося некерованістю, відсутністю 

компетентного начальства (критики, на відміну від решти деміургів,

' Це таїнство називали «оплесками»; його культивування призвело до специфіч
ного розвитку (гіпертрофії) долонь у декого з підпарнасців. Особливо всла
вився на цьому поприщі поет Громобойний, який, регулярно вправляючись 
у благословенному мистецтві, відростив долоні розміром 40 х 30 см, що були 
предметом його гордості і заздрості декого з колег. Без нього не обходилася 
жодна еклесія, його високо цінували за продуктивність долонь, а сам Гро
мобойний вимагав надбавки до гонорару — спецкоефіцієнту, щоправда, ка
жуть, безуспішно.

1 Ергастерій — Будинок творчості.
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досі не мали своєї Музи),— призначити їм спецпроф-Музу, ого
лосивши закритий конкурс на номенклатурну вакансію ’.

Після цього, згідно зі звичаєм і регламентом, слово для апології2 
було надано Амвросію Камікадзе. Його появи чекали зі склад
ним почуттям, що являло собою суміш зневаги і цікавості. 
Громада сподівалася побачити коли не перестрашеного, то зні- 
ченого й розгубленого зоїлчука, що марно намагатиметься при
меншити свій злочин і проситиме зважати на його молодість. 
Однак на неї чекав ще один парадокс. Перед громадою стояв 
незалежний і гордий філософ, ладний розділити долю Сократа. 
Мусейоном пройшов гомін здивування і деякої сторопілості.

— Ніяка софістика і демагогія не змусять мене відступитися від 
властивої мені принциповості,— твердо заявив Камікадзе, тут 
же демонстративно приміряючи гіманти 3,— Я казав і казатиму: 
є у нас окремі недоліки! 1 ще окреміші — є! Я казав і казатиму: 
нам потрібна безкомпромісна критика! І ще безкомпромісні- 
ша — потрібна! І хай не відігрується вона на ефебах та махіна
торах (машинаторах), а хай сміливо рече правду в очі архонтам 
і стратегам. їм більше дано від Аполлона, з них більше й пи
тається. Великих міряємо великою мірою. На відміну від деко
го, — тут він кинув зухвалий погляд у бік Посейдонського, — 
я не звик обмежуватися загальними закликами, а знову подаю 
особистий приклад такої безкомпромісності. Поки ми з вами 
сперечалися про героїчну епопею Данила Євстафійовича Семи- 
туза, невтомний майстер за кілька днів написав новий твір — 

грандіозну оду-трилогію в прозі під мобілізуючою назвою «Ей- 
гей-уха-ха!» В ній наш історичний оптимізм утверджено фоль
клорними засобами і з великою емоційною силою, про що 
свідчить 186570 знаків оклику, вжитих, із щедрістю справжньо
го таланту, на 750 сторінках тексту, тобто 129,7 знака оклику в 

перерахунку на сторінку тексту. Це не тільки творчий рекорд і 
не просто матеріальне вираження нашого з вами бойовитого 
настрою, це ще й незвичайна чуттєва й інтелектуальна щіль
ність, сконцентрованість! Але, громадо, але, — і голос Камікадзе, 
який щойно бринів гордістю за рідне письменство, раптом за
терп гіркотою, — чи не здається вам, що натомість знаків питан
ня в романі невідповідно мало: всього сім на ті ж 750 сторінок? 
Чи не є це деякою недооцінкою одного з повноправних розді
лових знаків, якого, до речі, ніхто ще офіційно не скасовував? 
Мені здається, що він міг би бути представлений у романі при
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1 Згодом це і було зроблено. Музою критичного цеху став сам Посейдонський.
2 Апологія (букв.: самовиправдання) — пояснювальна записка в усній формі.
’Тодішні боксерські рукавиці.
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наймні вдвічі більшою кількістю. І це не задля формальної ста

тистики. Ні. Життя залишається складним діалектичним про

цесом, у ньому є ще окремі проблеми, є місце для неоднознач

них емоцій. І піддавати знак запитання в нашій граматиці 

штатному скороченню, як дехто пропонує, було б, думається 

мені, передчасно. Та й класики заповідали нам цю традицію: не 

боятися питальних інтонацій, не ігнорувати відповідний розді

ловий знак. «Хто винен?», «Що робити?», «По кому подзвін?», 

«Хіба ревуть воли?». Зрештою, врахуймо й економічний бік 
справи: надуживаючи одними розділовими знаками й нехтуючи 

інші, ми неефективно використовуємо літерний фонд друка
рень '. Маючи на увазі всі ці важливі філософські й економічні 

аспекти, закликаю колег-деміургів до більшої збалансованості у 

вживанні розділових знаків, особливо емоційно забарвлених.

Якщо на початку своєї апології Камікадзе приголомшив присутніх 

невмотивованою бравадою, то поступово, в міру того, як з’ясо

вувалося, що він просто вперся на своєму без якоїсь вищої під
стави і санкції, до багатьох вертався звичний настрій тверезої і 

благословенної впевненості в тому, що світ стоїть і стоятиме 

далі надійно попри будь-які критичні химери. А зухвалі кінцеві 

заклики Камікадзе і геть обурили не одного улюбленця Муз і 

Грацій.

- Знаємо це «збалансування»! — саркастично вискнув відомий ди-
фірамбіст Омелько Триндюк,— І не допустимо гнилого об’єк

тивізму!

- На що зазіхає! — комизився літератор широкого профілю Дем’ян
Многощирий. — На святая святих — право самовираження! На 

свободу творчості!
- Ще й економічний ефект підрахував, — шпигонув Гнат Прохіндей-

ський,— Але ми не станемо економити на цьому! На святому!

Ач, класиків згадало,— знущався Макар Свистопляс,— Класики 

питали, а ми — відповідаємо!
Хто ж вас уповноважив відповідати? — огризнувся Камікадзе.

- Мене уповноважила історія! — верескнув з погрозою Свистопляс.

Камікадзе з достоїнством принишк. Але не здавався. Хоч за

гальний настрій швидко змінювався не на його користь.
Хтось уже вигукував: «Душком... ненашим душком несе від Камі

кадзе!» Це вже було дуже серйозно. Хор вакханок у чоловічих 

хітонах заспівав: «Ганьба! Ще і ще раз — ганьба!» Нечисленні

1 Тут А. Камікадзе припустився очевидного анахронізму: відомо ж бо, що дру
карні виникли значно пізніше. Гутенберг запатентував свій винахід 1450 ро
ку, тобто через добрих два тисячоліття!

ПЕРЕОМОВІІ Д  j
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симпатики Камікадзе спішно відключалися від травматичної 
реальності методом аутотренінгу і самозаглиблення.

Збурення сягало апогею.

І раптом, як перед появою оракула, запала бентежна тиша. На при

значене для ораторів узвишшя поважно сходив сам Данило 
Семитуз у голубому хітоні, підперезаному поясом з діамантами, 

значущо поляскуючи по мозаїці підлоги ебеновими сандаліями. 
Розв’язка, здавалося, наближалася.

— Я оце щойно з Парнасу, був у надплановому творчому відряд
женні,— недбало кинув Семитуз, між іншим показавши рукою 

на припарковану коло Мусейону, на спецстоянці, персональну 

перламутрову колісницю з семериком вгодованих Пегасів, що 

збрикували золотими копитами. — Обмінювався досвідом з там
тешніми колегами. Повернувшись звідти, якось особливо го
стро відчуваєш нашу рідну патріархальність і провінційність. 
Відстаємо від духу часу, ой відстаємо...

Незрима тінь колективної внутрішньої тривоги пролинула під са

місінькою стріхою Мусейону.
— Він щось знає! Треба стежити за газетами Ч — схвильовано проше

потів Буремний Суремному. Обидва нашорошили вуха. За ними й 

усі. А Семитуз провадив далі, пом’якшуючи лінькувато-гнівли
вий сарказм великодушною мудрістю небожителя:

— Ось тут про якийсь не наш «душок» згадували. Час забувати цю

допотопну лексику. Позавчорашнім днем живете, енними ро
ками. А воно ж треба вперед дивитися. Вітер епохи ловити! — 

І Семитуз, рвучко розгорнувши хітона, так що затріщали діа- 

ментові гаплички на поясі, повернувся до гандрабатого ме
ханічного вентилятора-млинка, який втомлено крутили двоє 

спітнілих службовців. На його обличчі розцвів вираз екста

тичної насолоди,— Сьогодні нам як оце свіже повітря потрібні 
ультрапринципові критика і самокритика. Наш молодий друг 
Амвросій це вчасно зрозумів. Я вітаю його з активною духов

ною позицією! Гадаєте, легко було мені слухати і читати його 
суворі завваги? Ой ні, ой нелегко! Навіть наснилося, що німб 

на моєму чолі трохи скособочився. Тільки ж істина дорожча й 
за німб. І скажу по щирості: правильно він мене критикував, 
але — мало! мало!

У Мусейоні загуло і застогнало. Одні були зворушені до глибини 
душі, інші — спантеличені по зав’язку, всі — стресово здезорієн- 

товані. А Семитуз спокійнісінько вів далі:

1 Знову елементарний анахронізм, утім, допустимий для поетів-гімнотворців, 
напрактикованих пастися в майбутньому.
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Я оце з властивою мені самокритичністю і скромністю творча 
переглянув свій визначний роман «Прометеї мого завулку» і 175 
ком замінив трикрапками, від чого помітно поглибився глибо
кий підтекст, а текст став ще багатозначнішим. Далі. Готуючи 
журнальний варіант оптимістичної оди-трилогії в прозі «Ей- 
гей-уха-ха!» до окремого видання в п’яти видавництвах, я у від
повідь на справедливу критику беру зобов’язання 580 знаків 
оклику замінити на знак запитання, що відчутно збільшить 
концептуальну гостроту і наступальність оди-трилогії, погли
бить її життєву проблематичність і роздмухає філософську стри
воженість. Певен: саме ми, провідні майстри, архонти і страте
ги, повинні показувати незборимий приклад критики і само
критики, без яких не буде омріяного руху вперед!

Аудиторія на якусь хвильку заніміла приголомшена, а потім, наче 
підсвідомо зорієнтувавшись, ураз вибухнула тими самими екс
татично-ритмічними звуками, в добуванні яких неперевершеної 
майстерності досягнув поет Громобойний. Настало якесь ра
дісне й облагороджувальне розслаблення, наче пережили небу
валий гуртовий катарсис. Найрозчуленіші тисли одне одному 
руки. Чути було, як на лунку мозаїчну підлогу то там, то там 
скрапують скупі чоловічі сльози. А двоє одвічних ворогів — про
заїк Пахомій Недовизнаний і критик Грицько Недовчений — 
кинулися один одному в обійми і розцілувалися.

Тоді в апофеозі загального самоочищення і від імені президії еклесії 
незмінний її член і незмінний почесний укладач проектів резо
люцій Андрій Поліфемов, пам’ять якого зберігала більше апро
бованих формулювань, ніж могли б умістити «банки» всіх ЕОМ 
сьомого покоління, запропонував проект резолюції, в якому, 
зокрема, говорилося: «Зібравшись на відкритий і принциповий 
творчий диспут у Мусейоні, ми, служителі всіх Муз, гаряче ві
таємо безкомпромісну творчу співдружність видатного прозаїка 
Д. Є. Семитуза і молодого критика А. Камікадзе як неухильний 
зразок для всіх нас. Висловлюємо одностайну подяку видатно
му прозаїкові Д. Є. Семитузові за мужній самокритичний ви
ступ, що дає немеркнучий приклад невсипущої вимогливості до 
самого себе. Його конструктивна позиція відкриває осяйні пер
спективи гармонійної взаємодії митців та їхніх персональних 
критиків. Віднині на все Підпарнасся гаслом буде: “Самокри
тичність і принциповість наші хай будуть безмежні і хай не 
знають ні діонісій, ні календ'!”».

'П і вихідних, ні відгулів. У проекті резолюції досить невдало перифразовано 
раніший вираз Посейдонського: відомо, що календи з’явилися значно піз
ніше, і то у Римі.
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Еклесія закінчувалася на вкрай піднесеній ноті. В атмосфері від
чувалося щось уроче і пророче. Наелектризований натовп слу

жителів Муз розходився поволі. Жваво обмінювалися щирими 
думками, а то й неконтрольованими репліками.

— Буде, нарешті, і в нас діатриба (незарегульована критика, — X. С.),

дійова і бойова! — вигукував на весь агор 1 діатрибик Скаженюк, 
молодий і роззухвалений. Перехожі озиралися на його радісний 
голос і довго-довго дивилися вслід. За-за хмар якось двозначно 
скалив зуби молодий місяць.

У стані ейфорії2 ніхто не помітив, куди зникли герої дня — вели
кодушний небожитель Д. Є. Семитуз і зухвалий критик-самоук

А. Камікадзе. А вони в цей час були вже далеченько. Стояли 
поруч у перламутровій колісниці небожителя і, судячи з того, 
що господар довірливо віддав віжки гостеві, це їм було не впер
ше. Молодий діатрибик упевнено поцвьохкував бичем, а семе
рик Семитузових Пегасів дружно показував йому золоті копита. 
Невдовзі обоє сиділи в садах Академа3, де Семитуз мав окремий 
курінець, і пили амброзію просто з кратерів.

— Бач, як добре я придумав. А ти боявся, — поблажливо говорив
небожитель потішеному гостеві. — Темні у нас деміурги, відста
лі. Не розуміють: нові часи, нові вимоги. Думають: пересидять. 
Ні! Спитають завтра з Парнасу: як у вас з критикою? З принци
повістю? З безкомпромісністю? Що вони скажуть, чим відзвіту
ють? А у нас із тобою — о ’кей! 1 ти на висоті, і я. Головне — 
встигати за духом часу. А ще краще — випереджати. Хай наздо
ганяє!.. За твою безстрашність, юний друже!

— За вашу непомильність, великий патроне4!
...Після третього кратера, багатозначно всміхнувшись, Семитуз ви

йшов до сусіднього кабінета і виніс величезний пергамент. 
«Майна-віра! (Виробнича опупея5)» — прочитав Камікадзе на 
титульному аркуші. Щ о далі він гортав пергамент, то більшу 
частину його просторого обличчя обіймав невдаваний захват. 
Однак потім він посмутнішав.

— У цьому шедеврі жодного недоліка! — сказав розчаровано. — Що ж ме
ні робити?

— Не гарячкуй, подивися уважніше,— по-батьківському втішив 
Семитуз. — Ми й пунктуацію не всю перебрали, а ще ж і ор
фографія є! — 1 він ласкаво тицьнув критика у заголовок. —

1 Агор, агора — столичний майдан, а також збіговиська на ньому.
2 Ейфорія — загальне очманіння.
3 Престижна дачна місцевість.
4 Знову анахронізм.
5 Певно, помилка. Слід читати: епопея.
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Читай: «Майна-віра!» Через дефіс. А що таке дефіс? Щось Ку
ценьке, хапливе, скоромовкою. Немає розмаху, немає дихання. 
А тепер — увага! — я ставлю... тире: «Майна — віра!» Відчуваєш 
різницю? Діапазон, масштаб! Чому б тобі не підказати мені цю 
щасливу ідею в черговій схолії?

Минув тиждень. Молодий, уславлений самовбивчою сміливістю 
критик А. Камікадзе сидів у своєму куточку в ергастерії і, від
точивши стило, писав: «Нова епопея Д. Є. Семитуза — без
смертний твір нашої літератури. Але він був би ще багатократ 
безсмертніший, якби...»

Хома Скептик

nEPEQMOBU ‘ Д |

т
молитоВ 
(to дум...

«Мені однаково, чи буде 
Той син молитися, чи ні...»

Т. Г. Шевченко

Знаменний Шевченків ювілей покликав величез
ну, досі небачену й ні з чим не зрівняну кількість 
публікацій, так чи інакше пов’язаних із пам’яттю 
Кобзаря. Не бракувало і поетичних маніфестацій 
з боку українських радянських поетів, які вважа

ють себе — одні з повним, інші з більшим чи мен
шим правом, а дехто і «в явочному порядку» — 

спадкоємцями великого Шевченка. Це мало бути не 
звичайне пожвавлення «до дати», а широка активізація, пе

ревірка, збагачення традиційної і такої важливої для українсь
кої літератури, неминучої, щораз необхідної шевченківської 

теми. Наскільки це було вшануванням Кобзаревої пам’яті ду
мою і ділом, мислю і трудом, а наскільки — банальна ювілей- 
іцина, хто осягнув Шевченка і побільшився з нього, а хто тіль
ки кружляв кадило та роз’юшував коліна в поклонах, — у цьому 
належало б розібратися критиці. Її ж прямий обов’язок — обері
гати Шевченка від тих прочан, що забувають біблійне правило: 
«Іззуй перше чобіт від ноги твоєї, місце, на ньому бо стоїш, 
святе єсть».

Мабуть, на якусь таку дрібнодуху службу з-поміж легіону шевчен
кознавців та шевченкоспівців і кидав оком Андрій Малишко, 
коли починав «Оповідання Кобзаря»: «Питаєте, який він був із

* І Іадруковано в «Літературній газеті» за 23 травня 1961 р. Написана дуже стри
мано, з урахуванням статусу А. Малишка як одного з недоторканних в 
українській радянській літературі, стаття, однак, зразу ж дістала дружну 
піде і ч у київській пресі.
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себе / /  Яка постава, погляд і усмішка //  Щ о пив, що їв, коли в 
корчмі із нами //  Сидів, бувало... / /  А про серце, бач // Ніхто й 
не поцікавився // Ех, люди!»

Поет виборов, вистраждав право на такий докір, бо сам завжди 
прагнув відчути велетенське, за цілий народ, Шевченкове сер
це, його потуги й палання, його болі і втіхи.

«Тож мільйон сердець склали — і зробили одне // Обплели його щед
рим промінням світанків // Наповнили кров’ю, зродженою в 
огні // Ритми і пульси мільйонів сердець // Віддали в одне серце»

Оце безмірне серце, всеосяжна Шевченкова душа, вся та глибочінь 
і повнота людяного і вселюдського, якою був Шевченко,— ось 
що вогніє Малишкові, ось що він хоче збагнути, часом підно
сячись до вершин емоційного переживання Шевченкової величі.

Для цього він і раз, і вдруге, і втретє, і всоте мандрує в світ Коб
заревої поезії та його життя. Усім відомі факти Шевченкової 
біографії хоче осягнути «зсередини»: в їхній психологічній, 
емоціональній, побутовій змістовності, хоче збити з них ту спе
цифічну хрестоматійно-біографічну циндру, яка, мов проклят
тя, неминуче накипає на житті геніїв, і побачити їхнє первород- 
не єство, вирвати їх із царини літературознавчої іконографії і 
вживити в царину мистецтва і життя.

Зробити це дуже нелегко і не завжди вдається. Одного разу, скажі
мо, у вірші «Повертаючись до Києва», тебе такою мірою зача
ровує колоритна, предметна, рельєфна, з характерними людсь
кими типами, сповнена рухливістю життя і його непреложними 
подробицями, якась на диво самостійна, ні до чого не припасо
вана, викінчена, «самодостатня» картина фатальної переправи 
через Дніпро, — настільки вбирає тебе, що не зважаєш на част
кові історичні невідповідності (жандарми, які чекали Шевченка 
на переправі, звертаються до нього так: «Ви Тарас?» — і тут же 
в’яжуть його). Іншого ж разу вихопитися зі сфери тяжіння 
біографізму А. Малишкові не щастить, і поетичні розробки, хоч 
які щирі та темпераментні, хоч скільки в них сильних рядків і 
чудових знахідок, все ж загалом справляють враження хресто
матійної ілюстрації до узвичаєних уявлень, якоїсь небуденної 
оздоби, доточеної до усталених літературознавчих тез,— такий, 
приміром, вірш «Тарас у кирило-мефодіївців». Щодо нього вар
то також зауважити, що насправді роль Шевченка серед кири- 
ло-мефодіївців зовсім не зводилася до того, щоб кинути у їхній 
гурт полум’яні слова і, налякавши, мовляв, «вийти», «щоб не 
вертатися назад», — в тому гурті були не тільки ліберальні служ
бовці та панки, а й революційна молодь. І взагалі було б ближ-
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че до істини й оригінальніше не ігнорувати зв’язків Т. Г. Шев
ченка з українським визвольним рухом та українськими рево

люційними колами.
Ще частіше, ніж до фактів Шевченкового життя, апелює А. Ма

лишко до мотивів його поезії. Хоче водночас і знайти в них 
розгадання отого Кобзаревого серця, і здобутися на резонанс 
йому; хоче ті мотиви опосередкувати своїми переживаннями і в 
цій своїй, малишківській інтерпретації зробити їх новим пое
тичним явищем, а може, й ще одним свіжим струменем у мо
рально-естетичній атмосфері сучасності. Хоче, щоб усі пили з 
Шевченкового джерела, як він.

Не беремося судити, чи всім читачам ця Малишкова лірика дасть 
більше втіхи й наснаги, ніж розчарування, і чи для всіх буде бажа
ним сучасним провідником по архіпелагові Шевченкової поезії. 
Однак висловимо дещо зі свого враження та своїх кривд.

Найчастіше звертається А. Малишко до образів Катерини та Івася, 
і ці звертання здебільшого супроводжуються великою силою 
переживання їхньої долі і оповиті чарівним поетичним серпан
ком. Проте часом здається, що ці образи гублять свій реальний 
зміст і бринять не як пристрасний мотив, а як звикла ремініс
ценція, механічно вкомпонована в не дуже продуманий і не 
дуже прочутий, невисокого Гатунку контекст:

Щ ось пише думно в книжечку свою,

Про Катерину — покритку вродливу.

Жалів сердечно бідну Катерину,

-  Куди-то їй подітись, одинокій?

Івасику б сорочку полотняну 

Свою віддав.

Івасику, де ти?

Коли я читав ці й подібні рядки, то мимоволі пригадував численні 
іконки Катерин, поспіхом написані багатьма малярами до сього
річної ювілейної Шевченківської виставки і на ній експоновані — 
солоденько-сентиментальні іконки «покритки вродливої...».

{найдемо в А. Малишка кілька вдалих трансформацій із невольни- 
цької поезії Тараса Шевченка, з його лірики журби і туги за 
Україною. Часто з’являється Перебендя, є вірш, затитулований 
цим ім’ям; згадуються Ярема Галайда та Оксана, Сковорода та 
Гус, хоч двоє останні — швидше як формальні ілюстрації, ніж 
живі й могутні художньо-філософські явності.

<■' н Малишкових віршах і деякі інші складники Шевченкової по
езії, відчуваємо тут лексику і образність, близьку окремим виявам 
Кобзаревого духу — «Немов кроти, лукаві блюдослови», «писем
ні гниди, мразь клеветочорна», «свята печаль», «глум гіркий»,
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«пута і тортури»... Дивно й органічно перейняв А. Малишко 
деякі питомі Шевченкові інтонації, скажімо, оту характерну для 
Кобзаря, щедру й навальну дієслівну градацію («І постихали, 
примовкли, знишкли, впала тиш»; «Вже бесіда побігла, потек
ла, зажебоніла і зануртувала, забилася струм’ячиком ясним і 
жаром кривди заполоменіла»). Однією з найсуттєвіших якостей 
Шевченкового стилю є дивовижна сміливість і сила, а водночас 
природність і невимушеність у відтворенні складних духовних 
категорій, світу інтимно-людського, психологічного — образа
ми соціального побуту, часом брутального:

Мов за подушне, оступили

Оце мене на чужині нудьга і осінь...

Бог зна колишнії случаї 

В душі своїй перебираю 
Та списую — щоб та печаль 

Не перлася, як той москаль,

В самотню душу...

До Шевченка поезія такого трагічного гротеску не знала (хіба що в 
античних поетів можна знайти його в зародку), бо, мабуть, не 
знала тої гіркоти й такої кривди. А  це була революція і в роз
ширенні сфери поезії, і в збагаченні її засобів, у переоцінці її 
інструментарію.

Повторити могутню ходу Шевченкового слова неможливо навіть у 
віршах про самого Кобзаря, навіть вцитовуючи його в свій 
текст, та й навряд чи в цьому є потреба. Однак вслухатися в 
нього, переживати його, вжитися в нього, жити ним... У Ма
лишка знайдемо не тільки поодинокі щасливі «шевченкізми» 
(«Де промінчик сонця ховають в очах, щоб не відібрали його за 
подушнє», «як спогади солдатської душі, лежать перегорілі тра
ви», «і зник кукіль, як в золоті блоха»; або таке характерне шев
ченківське вживання слова «случай»: «І я вам повторю буваль
щину, случай отой відомий...»), а й окремі сильні інвективи, 
медитації чи монологи, виливи почуття, воднораз мовби і Шев
ченкові, і Малишкові:

...Говори,

Чого ти ходиш і сумуєш,

Чого ти щастя не купуєш 

В панів за шеляг на торжку,

Лиш думу думаєш важку?

Малишкові слова, але мовби куті на Шевченковому вогні, зі здужа
ною від Шевченка силою: «Він писав “Кавказ”, і не знав і не 
бачив ночами,— // Як, годована слізьми, в свитині полатаній, сла
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ва Стоїть під вікном; //  Як вона піднімає руку // І огнистими тит
лами пише в півнеба // Його слова...»

Однак тільки в кращих віршах А. Малишко утримується на такій 

висоті поетичного слова, яка справді гідна Шевченка. В ряді 
інших він сходить на кучеряву загальщину, на слово гучне, але 
малосильне. Складається враження, що він часом так сам себе 
зачаровує своїм умінням говорити красиво й розгонисто, без 
кінця й краю, що геть зовсім забуває про мисль і збивається на 
чистісіньку банальність...

Не орли заклекотали у блакиті,

Не світанкова зоря,

То клекоче, то зоріє в білім світі 

Вічна дума, Вічна слава Кобзаря...

А поміж них немов легенда чар,

Як вічна пісня і як вічна мрія,

Як гнів, і меч, і совість, і надія,

Стоїть Кобзар, учитель-володар...

Багато, багато великих слів... Але де вони загубили свою потугу й 
свій пал? Чому залунали так квапливо-поминально? Чому слу
гують черговому ювілейному вшануванню, а не насущному 
зиждительному думанню?

Чималенько в книжці велемовності й суєслів’я. Надміру в ній виш
невих садків, дніпрових хвиль, світанків і зорь, рушників, кали
нових грон, чебрику — і зовсім немає багатьох куди важливіших 

складників Шевченкової поезії.
Чи не пов’язано це з тим, що Малишкові ремісценцїї з Кобзаря та 

зацікавлення в нім (як вони проявилися в рецензованій книж
ці) локалізовані переважно в ранній поезії Шевченка?

По мірі читання збірки дедалі чіпкіше нав’язується думка: але ж 
після Катерини були Відьма, Сова, Мати Неофіта, Марія; крім 
Івася та Перебенді, були Варнак, Прометей (хто, як не Малишко, 
це знає!), Юродивий, «апостол правди» — і хіба не в них най
більше виявився Шевченків геній?

Застерігаємо: ми зовсім не шукаємо в сучасного поета послідовно
го тлумачення всіх Шевченкових образів. Йдеться про коло, 
обсяг ремінісценцій, про відтворення атмосфери Шевченкової 
поезії, зблиски його духу.

Добре, що в книжці А. Малишка багато солов’їв, що вони співа
ють, свистять, щебечуть, витьохкують, сідають на плечі. Але 
десь після десятого чи сотого соловейка насмілюєшся порем
ствувати: все ж «віщий голос» Шевченка не так соловейком 
заливався, як «вив совою». Чути в збірці й такі ноти, є в ній
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сильні слова туги і журби (хоч і це ще не весь Шевченко), але 
їх часто забиває солов’їне лящання. За ним не вчуємо так, як 
хотілося б, і оцього сокровенного Шевченкового — «апостол 
правди і науки», «притча», «неофіти», «цар волі», «мученики», 
«кадило істини», «думи мої, думи — доглядані, смілі, виховані 
діти...», «Землячок», «Братія», «отечество» і т. д., і т. п.

Поетичне переживання і перетворення того незглибимого світу дум, 
чуттів і болів, що стоїть за вищенаведеними і багатьма іншими 
«шевченкізмами» — всієї його великої думи про Україну — напевне 
ж, породило б у А. Малишка ще не одне сильне і насущне слово.

Бажано, щоб він перед нашими очима переживав цю думу з такою 
самою силою, з якою переживав Тарасові сльози і Тарасові 
щедроти душевні, і так само збагатив і підніс читача своїм пе
реживанням. А не згадував про неї між іншим:

В убогій книжечці захалявній 

Носить НАДІЇ СВОГО  НАРОДУ,
І сині гори, й Дніпрові шати,

Й садок вишневий, що біля хати.

Надії свого народу... Це щось таке, що ніяк не лягає в один перелік з «си
німи горами» та «вишневим садком», навіть, якщо гора й садок - 
теж шевченківські... Не зраджуймо масштабів та перспектив...

...І запрошуймо Тараса Григоровича у сучасність, в гості до нас, не 
як весільного батька: «Уставай, Тарасе наш, та сідай на покуті!», 
а з серйознішою метою.

...Щоб ми не так молилися на Тараса, бо це йому «однаково», як 
думали про нього.
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Дивним було життя Григорія Варсави Сковороди, 
«ПбрШиО \ дивна і його посмертна слава. Як за життя він мав 

DO 4UM І більше прихильників, ніж послідовників, так і по 
Г!р>і 11 * І  смеРт' більше, за звичаєм, шанували його ім’я та 

"  чудувалися його особою, ніж читали його твори і 
переймалися його духом. Принаймні, треба чесно 

визнати, що сьогочасний пересічний інтелігент, сучасна 
молодь готові з пошаною вимовити ім’я Григорія Сковоро

ди, однак чи захоплюються його «розглаголами» і чи йдуть до

Статтю написано до 240-річчя від дня народження Г. Сковороди, надруковано в 
«Літературній Україні» за 4 грудня 1962 р. У заголовку використано поетичний 
образ М. Вінграновського. Кумедним чином критик М. Раїїлюк сприйняв слово 
«перший» як часовий, а не якісний критерій, і в газеті «Правда Украины» наки
нувся на автора статті: мовляв, і до Сковороди в Україні був «розум».
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нього на пораду сердя й розуму? А тим часом саме до Сковороди 

чомусь уперто зверталися кращі сини української нації в часи 
великого болю і вибору, у поворотні моменти історії. Згадаймо 
Котляревського і Шевченка. Згадаймо Тичинового «Кармелю- 
ка й Сковороду». Згадаймо В. Булаєнка. В інакшому аспекті 
можна додати сюди ще й сьогоднішніх М. Вінграновського та 

1. Драча...
Сковорода насамперед і головно — філософ, навіть як поета він 

себе найкраще виявив у філософсько-богословських творах. 
Власне, він філософ особливого складу, пафос його не в ком
понуванні всезагальних систем і концепцій світу, а в поетично- 
психологічному осягненні людської душі. Хоч, звісно, і загаль
них питань світобудови він не оминав. Про його філософію 
написано чимало, зроблено багато припущень та аналогій. Ти
туловано його і українським Сократом, і українським Платоном, 
зіставлено його з Декартом і Спінозою, Соловйовим і Толстим, 
названо і деїстом, і пантеїстом, і спіритуалістом, психологічним 
моністом, і сенсуалістом, і предтечею інтуїтивізму, ба навіть 
енергетизму, ледве чи не попередником Освальда — найбільше 
про це говорилося в кінці минулого та на початку нинішнього 
століть, коли спалахнув незвичайний інтерес до Сковородиної 
філософії, коли побачено особливо виразно, що Григорій Ско
ворода — не провінціальний дивак та мудрій, а глибокий і са
мобутній мислитель світової ваги, який торував одну з найці
кавіших і найсміливіших стежин загальнолюдської думки. Тоді 
багато було зроблено для того, щоб дослідити місце Сковороди 
в історії змагань філософської думки, розглянути його ідеї у 
зв’язку з іншими філософськими концепціями світу. Це допо
могло уявити справжній зріст українського любомудра. Звичай
но, в цьому плані ще далеко не все зроблено. Немає ще праці, 
в якій би було проаналізовано думку Сковороди на тлі всієї 
сучасної йому і минулої філософії з тим, щоб з’ясувати, де він 
перевищив, а де поступався досягнутому до нього рівневі. Не до
сліджено і такий ось аспект проблеми, який видається надзви
чайно цікавим. Сковорода до кінця XIX ст. був мало відомий на 
Заході, і через те (і тільки через те) не справив жодного впливу 
на європейську філософію. І це тоді, коли європейська та сві
това думка XVIII — початку X IX  століть напружено працювала 
над тими самими «клятими питаннями», що й Сковорода, часом 
доходячи зіставних поглядів. Цікаво дослідити, як по-різному 
розвивалися і різного значення набирали досить схожі і при
близно синхронні ідеї — залежно від різних життєво-громадян
ських проблем та суб’єктивності мислителя; адже в неоднаковому
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звучанні однорідних ідей, в неоднаковості однакового або того, 
що можна б звести до однакового, — одне з найбільших багатств 
і принад духовного життя людства. Цікаво б порівняти, напри
клад, улюблені Сковородині мотиви з ідеологією раннього анг
лійського пуританства, з «Шляхом паломника» Джона Беньяна; 
з північноамериканським трансценденталізмом (Ральф Емер- 
сон, Генрі Торо та ін.), з його теорією «моральної автономії», дові
ри до самого себе та шукання в собі самому вищого морального 
закону. Адже тут річ не просто в співзвучності (часом разючій) 
окремих мотивів та метафор, а в тому, що це були різні, однак 
у чомусь повчально схожі, реакції, на різні, а в чомусь трагічно 
схожі суспільно-історичні процеси: шалений і брутальний на
ступ епохи фальшу на людську особистість, суєти на совість, 
ложних цінностей на справжні, істинні...

А з іншого боку — порівняти елементи антропологізму в Сково- 
родиному богословії з пізнішою цільною антропологічною кон
цепцією Фейербаха... Або: Сковорода і Достоєвський. Не раз 
зіставляли із Сковородою Толстого, однак у цій аналогії багато 
зовнішнього. На мою думку, глибша внутрішня спорідненість із 
Сковородою у Достоєвського — і за концепцією Бога, і за при
страсним шуканням релігійної істини, і за напруженістю внут
рішнього діалогу, і за трагізмом совісті, хоча б, здавалося, Ско
ворода незрівнянно світліший...

А втім, є письменник, який найбільше внутрішньо споріднений зі 
Сковородою — це Шевченко. їх поєднує щось суто українське 
в розумінні правди й совісті, як непорушних людських начал — 
так, як вони, ці начала, відбилися в українській народній філо
софії, в українському фольклорі; внутрішня нескореність і бун
тарство, протест проти наруги над людиною, зневага до суєти і 
позолоти й тяжке боріння душі, що прагне справжнього і со
кровенного.

Тут ми і підійшли до проблеми, яку ще зовсім не вивчено і не пос

тавлено по-справжньому: Сковорода як український філософ. 
Справді, хіба можна зрозуміти його поза тим історично-на
ціональним рядом, в якому стоять, зокрема, Іван Вишенський, 
полемісти XVII ст., Мельхіседек Значко-Яворський, козаць
кі літописці, борці проти єлизавето-катерининсько-петрівської 
політики нищення української «розни» («дабы никакой розни... 
не было»)?

І хіба ця українська «рознь» не виявилася з величезною силою в 
історичному феномені — в незбагненній для багатьох сучасни
ків постаті Сковороди; хіба його вперте заперечення офіційних 
благ і державної мудрості не є сильна і своєрідна трансформа
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ція стихійної народної упертості проти насильного «ощаслйв- 
лювання», проти соціального і національного придушення,— 

трансформація стихійної сили української «розні»? І хіба поза 
цим, як і поза українською народною філософією і психоло
гією, можна збагнути Сковороду — так само і поза численними 
та значущими історичними аналогіями того, як людська думка 
і людська совість опиралася натискові фальшивої епохи?

Гак само не досліджено й іншу проблему, яка необхідно суголосна 
із цим феноменом, — умовно назвемо її проблемою інтелігенції 
та народу, зокрема й особливо — української інтелігенції та ук
раїнського народу. Маємо на увазі не лише все те, що випливає 
з численних і пристрасних суджень Григорія Сковороди про 
обов’язок «ученої людини» до народу, а й усе те, що має стосу
нок до його особистого вибору й подвигнення в добу, коли 
нищилися всі засади українського життя і розтлівався, трагічно 
відривався від народу освічений люд, коли згасала ще недавно 
молода цивілізація і коли так мало хто мав мудрість і мужність 
йти до простого народу, до українського селянина й говорити 
такі слова: «Барская умность, будто простой народ есть черной, 
видится мне смішная... Мудрствуют: простой народ спит — пус
кай спит и сном кріпким богатырским; но всякий сон есть про- 
будный, и кто спит, тот не мертвец и не трупище околівшее».

Нарешті, ще одне питання. Хто, коли і як знеохотив людей, молодь 
від читання Сковороди, перш за все його філософських творів? 
Адже його цікаво читати! Адже його живий, гнівливий і висо- 
кодивний голос заводить у широкий і вражаючий світ одвічних 
змагань людського духу, адже його могутня і гнучка уява малює 
розкішні та сильні поетичні образи і чередою нестримних хвиль 
нагонить їх читачеві. Кажуть, що Сковороду нелегко читати че
рез важку і значною мірою штучну мову. Тут є певна рація. Але, 
зрештою, до Сковородиної мови легко призвичаїтися, бо, по
при часом штучну лексику, це все-таки мова глибоко народно- 
українська за своєю структурою, «ходою», духом, інтонаціями, 
не кажучи вже про образність; навіть чимало загальнослов’ян
ських, старослов’янських та російських слів збуваються в Ско
вороди свого питомого значення та набувають трохи інакшого, 
«українського» звучання (цікаво простежити ці аберації та по
рівняти їх з мовою особливого типу мужиків-«філософів», які є 
і нині на Слобожанщині та Донеччині).

Але, зрештою, річ, мабуть, не в цьому. На жаль, у школі та вузах 
нам ще мало відкривають справжньої змістовності та краси на
шої літературної спадщини, а за доби культу особи чимало 
зроблено для того, щоб людина жила догмою, а не думкою, і не
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знала радості пити з живлющих джерел людського духу. І багато 
ще, мабуть, треба буде зробити і дослідникам, і літераторам, і 

педагогам, щоб «перший розум наш» Григорій Варсава Ско
ворода став насущно потрібний кожному мислячому юнакові й 
дівчині, живив їхню думку і совість, допомагав розібратися в 
складних питаннях сучасності та її моральній атмосфері...

«Ми частіше мусимо питати порад у своєї 

совісті. Навіть перед тим, як піти на зовсім 

дріб’язковий вчинок... Я, здається, приголом

шив вас цим потоком загальновідомих істин.»

(Леонід Іванович
з роману Якова Стецюка «Совість»)

CoBicmb» і... і  Леонід Іванович, головний редактор обласної 

загальники * 1 газети, був би спокійний за людство, якби по
щастило винайти апарат, котрий фіксував би 

увагу кожної особи на «загальновідомих» істи
нах, а також своєчасно нагадував би про бажа

ність сконтактовувати «найдріб’язковіші вчин
ки» з тією інстанцією, яку він зве уподобаним і 

частовживаним словом «совість». У просторій батьків
ській розмові з несподіваним відвідувачем Леонід Іванович на
голошує ці два моменти: «Треба частіше згадувати про неї, про 
ту совість...» і, випереджуючи реакцію співрозмовника: «Так, 
істини загальновідомі. Біда тільки, що ми не вдумуємося в них». 

Чому не всі люди так часто, як хотілося б, «згадують» про «ту со
вість» і «вдумуються» в сакраментальні істини, — над цим Лео
нід Іванович не задумується, та й нема коли — «недосуг». 
Як він сам довірливо свідчить: «Вісті з-за кордону. Є чимало 
втішного... Але й... Тривога бродить світом. Американці щось за
тівають проти Куби. В Західному Берліні неспокійно. В Конго... 
Є над чим замислитись...»

Зрозуміло навіть з цих уривчатих фраз, що було б з нашого боку 
невчасно, а може й нетактовно, надовше відривати Леоніда 
Івановича до менш невідкладних питань. Та і його простодуш
на манера ототожнювати людську свідомість із «загальновідо
мими істинами» не схиляє до дискусії, а говірливість (він сам 
зізнається, що «не може мовчати, коли навіть в далекому 
Конго вбивають патріотів») могла б вивести нас за вузькі рамки

* Надруковано в журналі «Дніпро» (1964, № 10) під псевдонімом Дмитро Гаркуша.
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цього допису. Отож, поцікавимося краще, що думають про Це, 
про оті кляті питання, інші герої роману та й сам автор, якого 
вищезгадані періодичні загострення міжнародної обстановки, пев
но ж, не можуть відволікти від заглиблення в обрану тему: Совість».

Яків Стецюк — вельми працьовитий прозаїк, він нічим не посту
пається багатьом із тих, які мають гучнішу славу; він автор низ
ки повістей та збірок оповідань; йому властивий інтерес до су
часних мотивів і певна помічальність, хоч великих глибин він 
ще не доходив; не бувши дуже сміливим і далекойдучим у своїх 
зусиллях та виразно самобутнім у реалізаціях, він проте в межах 
загальноприйнятих і ходових белетристичних рішень подавав 
часом окремі живі і свіжі штрихи з великої і нечіпаної картини 

реальної дійсності.
Новий його роман «Совість» 1 вводить нас з початку в тривіальну і 

приблизно змальовану напівміщанську-напівінтелігентську роди
ну Плескачів, знайому з добробутом, а відтак, мовляв, і схильну 
до міщанських настроїв, принаймні в особі своїх старших чле
нів. Не без живих рисок та ймовірностей, а водночас і не без 
стандартно-похватного шаржу зображено Клавдію Іванівну, за
клопотану збереженням родинного гаразду, і Данила Кідра- 
товича, чий авторитет тримається на багатозначній відособ
леності й малослівності. На таких надійних, здавалося б, родин
них підвалинах зводяться вже ажурніші паростки — в особі 
дещо легковажної, мовляв, і пещеної доньки Лесі, не переобтя
женої почуттям родинних і громадських обов’язків, та сина 
Тараса, цинікуватого веселуна і досить безбарвного дотепника 
(власне, про Тарасові дотепи й «іронію» більше говориться від 
автора, ніж їх демонструється навіч, але це вже межа, «її же не 
прейдеші» сучасний український романіст); молодше поколін
ня вже трохи відщеплене від старших. Чужою у цій достойній 
комірчині суспільства почувається невістка, Тарасова дружина, 
казеннувато-наївна й «принципова», «правильна» Ляля (тепер, 
через чимало років після виходу роману Д. Граніна «По весіллі» 
та інших подібних творів, після того, як зловживання казенною 
правильністю стали навіть темою газетних фейлетонів — тепер 
і наші романісти відважуються доброзичливо поглузувати з неї).

Як бачимо, розстановка персонажів, їхня доля (або, кажучи тер
мінами античної драми, — «вина» і «фатум») і гра сил у романі 
досить не нові (хоч і подані з простодушністю нововідкри- 
вання, а втім, художні відкриття мають «старшинство» не в ча
сі, а в глибині) і тільки приблизно скоординовуються з реаль
ним життям; дійсність з її могутніми житейськими інтересами

'Жовтень, — 1963,— № 9 ,  10.
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і органічним потоком повсякденності являється тут не сама со
бою, а в традиційно-умовних белетристичних категоріях, з біль
шим або меншим їхнім «оживленням». Однак чимало літера
торів знов і знов звертаються до цих мотивів і цих схем, одні 
тому, що втратили смак до безпосереднішого життєвого ма
теріалу, а інші тому, що не втратили надії надихнути їх життям. 
Здається, Я. Стецюк ближчий до останніх.

...Мир і благовоління в родині Плескачів порушуються драматич
ною подією: Лесю направляють агрономом на село. Десять- 
п’ятнадцять років тому такі Лесі в романах самі просилися на 
село підносити сільське господарство й ефектно переборювали 
обивательські емоції несвідомих батьків. П ’ять-сім років тому 
за подібних же обставин вони вже уникали цієї місії, але пере
важно за допомогою якоїсь лікарської довідки, ще не доходячи 
до такої зухвалості, щоб ставити під сумнів саму аргументацію, 
якою їх до тої місії закликано. Але вже ось кілька років як і 
сама ця аргументація стає об’єктом — більш чи менш, залежно 

від авторових подвигнень — непоштивих коментарів з боку роз
дратованих невтішними перспективами Лесь. Як сказав Лукре- 
цій, «обертання часів міняє значіння предметів». Отже послу
хаймо теперішню белетристичну егоїстку в зіткненні з теперіш
ньою белетристичною ж «правильністю».

«В сім’ї всі знали, що Леся недолюблює братової, аж кипить, коли 
та береться повчати її. Часто Леся не стримувалася і роздрато
вано кидала: “Ти дуже правильна, Лялю, на тобі найменшого 
сучка не побачиш, — живий пам’ятник та й годі. А я не люблю 
таких!”

...В останні дні вони не розмовляли зовсім. Почалось це з того 
вечора, коли Леся прибігла додому вкрай розгублена і, схлипу
ючи, розповідала, як її покликали в обком і запропонували 
проявити... патріотичний вчинок. Очевидно, в обкомі говори
лися трохи інші слова, але Лесі хотілося навіть крізь сльози 
поглузувати з тих, які замислили зламати їй життя. Звісно, вона 
відмовилася, просто відмовилася поїхати на село. В неї немає ні 
найменшого покликання до сільського господарства. Чому вчи
лась на агронома? А що мала робити? Треба ж було кудись 
вступати. В сільськогосподарському якраз не було конкурсу, от 
і... Та з тими обкомівськими бюрократами хіба поговориш по- 
людськи? Як замітингували — хоч вуха затикай. І про Братську 
електростанцію, і про “Молоду гвардію”, і про “райком закри
тий — усі пішли на фронт...” Цілу історію комсомолу виклали, 
наче ти тільки на світ народилась... А щоб у душу заглянути? 
І не чекай. Черстві люди».
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Новину в сім’ї сприйняли по-різному. '
Тим часом мовчазний Данило Кідратович пригадує, «наче між ін

шим», що секретар обкому — Лялин родич. Зрозуміло, з якими 

практичними вислідами пов’язується цей факт. Але «правиль

ній» Лялі вони не до душі.
«Ляля скинула окуляри, занадто старанно витерла їх полою коф

точки і, слухаючи Клавдію Іванівну, все більше червоніла. 

Нарешті промовила:
- Я розумію, але... Як же це? Виходить, з приятельських почуттів...

використання сімейних відносин... А принципи...»

І в непорочних очах повнолітнього журналістського янголяти «рап
том заблищали сльози», підсилюючи психологічну глибину цьо

го газетного драматизму, приправленого (о вожделенні висоти 

критицизму!) дружньою авторовою іронією.

І І,я легенька іронія, або швидше гумористична облямівка, супрово
дить і інші Лялині неймовірнощі, які в романі звуться чомусь 

«пишними словами», не як інакше, відповідніше... Ось деякі з 

цих «пишних слів».
Ляля повідомляє Клавдію Іванівну про невдачу своєї місії до сек

ретаря обкому.

«Але їй самої вістки здалось мало, і вона додала у звичайній для 

себе манері:
- Самій Лесі це буде краще: вона побачить життя, опиниться в

його вирі, у самій боротьбі за...».

Через якийсь час Ляля зізнається Лесі, що не говорила про неї, 

як обіцяла, з братом — секретарем обкому: «Совісно було». Це 

уявити набагато легше, ніж те, як не «совісно було» їй супро

водити своє скромне зізнання такими «пишними фразами»:

«- Я хотіла, щоб краще для тебе... Тобі треба вийти з цієї затхлої 

клітки... на волю...

Аякже, — Леся не приховала іронії. — Ти вже сама ту клітку за

хопила... Сама не спішиш вирватися з неї...

Мені це не страшно (! — І. Дз.). Я  не боюся, що загрузну...
У міщанстві! — з викликом закінчує Леся. — О, ти у нас правиль

на, як ікона, — тільки нема кому молитися на тебе...
Я зовсім не думала так про себе, але все-таки в мене принципи, 

ясна мета... Світлі горизонти...
Ой, облиш! Набридли ті “світлі горизонти”. У твоїй газеті їх 

стільки, що в очах рябіє. Світло... ясно... аж до нудоти. Хоч би 

по-людськи навчилась говорити...

Неси розійшлася і вже не добирала слів, сипала все, що спадало на 

думку, може, навмисне загострюючи розмову, щоб більше дошку-
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лити Лялі. Знала, що в кожному слові отрута образи, але стри
матись не могла.

Дісталось і Лялиній газеті: “нудна... Кучеряві вигуки... ніхто її не 
читає...” Та найбільше перепало самій Лялі: вона, мовляв, як 
той обтесаний стовп, на якому й сучка не побачиш, в неї і сер

це відполіроване, жодної пляминки на ньому, і думки її, як 
таблиця множення або аксіома в геометрії, — все правильно, 
а слухати не хочеться, стає нудно...

...Коли Леся вгамувалась на хвилинку, Ляля примусила себе сказа
ти стримано:

— Я постараюсь врахувати твою критику, але зараз йдеться про
тебе. Тобі самій не дуже до вподоби все це... — зам’ялась.

— Щ о не до вподоби? — в Лесиних очах знову блиснули злі вог
ники.

— Сама знаєш... І женихи, і нашіптування матері, і оті стіни в кили
мах... Сама рвешся... Тільки не знаєш куди. Вередуєш... А чого 
хочеш? Яка в тебе...

— О, зараз посипляться кучеряві слова: мета... мрія... Набридло.
Все набридло. Досить.

— От бачиш... Хіба ж я неправду сказала? — аж подалась до неї 
Ляля...»

Найласкавішою життєва доля, в її белетристичній іпостасі, вияви
лась до тої, котра заслужила найдошкульнішої, — до Лялі. Досить 
було цьому казенному херувимиську почути від Лесі кілька 
прикрих слів півнравди (раніше, уявіть, воно ніколи нічого 
подібного не чуло і не здогадувалося про існування інших слів, 
крім «пишних»), як у нього прокинулась совість. Але, заспокій- 
мося, совість специфічна, казенно-херувимська, формальна, 
струси якої призводять не до прозріння, не до нового усвідом
лення світу й пересилення самого себе, переломлення свого 
життя, а лише до формальних же службово ділових наслідків. 
У цьому разі — до рішення писати менш «пишними» словами, 
хоч те саме; а може і не зовсім те саме, бо вирішено також кра
ще вивчати матеріали, перш ніж писати.

Перше, що зробила Ляля, прийшовши на роботу того дня, це «га
рячково перекреслила заголовок» своєї статті «До світлих об
ріїв...», так при цьому акті справедливості «натиснувши на пе
ро, що чорнило розбризкалось по сторінці», демонструючи азарт 
пробудженої зненацька совісті... Далі Ляля скоротила «поетич
ний початок» з «розпеченим диском сонця», «леготом весняно
го вітерця» та «натхненними смаглявими обличчями молодих 
трикотажниць». Не те, щоб Лялі ця поезія не подобалась, саме 
навпаки, але в неї виник сумнів...
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«Уявила, як газета потрапить до рук Лесі, як презирлива усмішка 
сковзне на її устах... Чи ж справді з серця йшли слова? Чи не 

було компромісу з своєю совістю?»
JІ ялин «бунт» зводиться до ляльковості: вона пробує відмовитися 

від своєї статті як «поверхової» («Ну, починаються кокетливі 

ужимки інститутських дівиць», — не без справедливості заува
жує редакційний «цинік» Семен Гопкало), а коли з цього нічо
го не виходить, — заспокоюється: мовляв, наступного разу на
пишу «глибше» і «своїми словами».

...Тим часом Леся, не змігши відпекатися направлення, змушена 
їхати на село агрономом. Читач уже догадується, що буде далі: 

приїхавши у те наперед зненавиджене село, легковажне дівча 
попри всі свої невдоволення і капризи поступово, непомітно 
для самої себе, «втягнеться» в роботу, полюбить її і незабаром 
уже й не захоче її кидати, і так село отримує потрібну йому 
людину. Можливо, читачеві вже досить-таки набридли такі 
простодушні апокрифи, може, й рецензентові вони не свіжина, 
але будьмо справедливі до автора, який не владен над своїми 
героями, і то не тому, що вони самі над собою владні.

Як Леся «втягується» в роботу і як призвичаюється до села — це 
автор намагався показати тактовно, без великих натяжок і при
тиску.

Цілком слушно і зачіпаючи якусь природну струнку, живу потребу 
людей і людського тепла, Я. Стецюк дав своїй Лесі відчути на 
селі, якого вона так боялась, ті струмені людського існування й 
людської добрості, котрі поступово обтікають її самотність і 
в’яжуть до нових людей, нових турбот (і навіть саме це гостре 
переживання самотності вже таке, що в нім відчувається потре

ба спілкування й клопотів, потреба «вживання» в нове середо
вище).

Однак стихійним приживленням на новому грунті героїня ще не 
вичерпує своїх обов’язків перед дидактичною белетристикою, і 
автор, над яким довліє злоба цієї белетристики, вживає заходів, 
щоб цю елементарну акліматизацію героїні переключити в клас 
вищих духовних процесів — глибоке внутрішнє переродження 
колишньої егоїстки. А це справа складніша й триваліша, і вдаєть
ся вона авторові менше, та ще коли він, бачачи вже ближче 
намічений звичаєм фінал, нетерпеливиться і часом не дуже де
лікатно ломиться навпрошки.

І і думки, яких має дійти героїня, не виробляються в ній життям, 

а подаються їй добрими людьми. Втім, цей прийом також має і 
певні життєві підстави, і якісь художні можливості, хоч і неве
личкі, залежно від того, хто, як і чого навчає. Тут виступають
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головно двоє: голова колгоспу Піддубний і набагато більше 

вчитель Берест. Перший — досить реальна і твереза людина. 

Щоправда, в своїй «філософії землі» (ця частина роману так і 

зветься: «Дума про чорну землю») він лише повторює, і то до

сить невиразно, поодинокі з тих міркувань, які вже впродовж 

кількох років висять у літературно-газетному повітрі, як-от 

іронічні відзиви про «вказівки» і «поради» транзитних інспек

торів та кореспондентів; слова тривоги з приводу наростання 

атрофії в молоді любові та прив’язання до землі, до хлібороб

ства; скарги на брак пошани до хлібороба (причому тут змішу

ються різні речі — казенно-формальні почесті та реальне забез

печення життєвих інтересів маси трудівників, про яке власне і 

треба говорити), — і хоч такого в романі небагато і йде воно 
недалеко, але це все-таки реальні життєві справи і реальні люд

ські міркування.

Зовсім інакше враження створює Іван Олексійович Берест, учитель 

історії, що явно почувається помазаним на душпастирство се
ред односельчан.

«Іван Олексійович скоса глянув на Підцубного... І сказав з непри

хованим докором:

— Ви говорите про це так спокійно, наче...

— А що мені робити? — перебив Піддубний. — Віддавати того 
Купріяна до суду? А дітей його куди дівати?»

Ні Піддубний, ні Берест не замислюються над тим, чому люди в 

селі живуть так, а не інакше. Однак Піддубний принаймні ста
виться до людей, як людина, а Берест - як душевний согляда

тай і фарисей-законник. Цей добровільний унтер моральності 
чомусь вважає себе ледве чи не якимось райоперуповнова- 

женим по людській совісті, брутально лізе до людей зі своїми 

малорозумними і сміховинними «душевними розмовами», які 

мають «перевиховати» тих, про спасіння душ яких печеться не
проханий сповідник.

Ось він прийшов до хати Лесі і починає, використовуючи образли

во-примітивні «педагогічні прийоми», виховну бесіду. Лесі нія
ково, а душпастиреві хоч би що.

«...Прийшов я до вас не теревенити, не переливати з пустого в по
рожнє...

— А повчати? — перебила Леся.

— Мабуть, не зовсім так. Хоч і повчати не гріх, бо я таки трохи

побачив білого світа, а ви тільки починаєте пнутися на оту 
гірську дорогу, яка зветься життям. Можна і в ущелину полеті

ти, і в нетрях заблукатися... Але ні. Повчати не вмію. Та й не
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люблю. Краще по-душевному (не вмер Данило, так болячка'За- 
давила. — І. Дз.)... Люблю більше так...

- В чужу душу... — роздратовано додала Леся.
- Як вам сказати... Є люди, які самі в свою душу бояться загляну

ти. А коли й глипнуть туди оком, то все одно не розберуть, що 

воно діється в тій душі... Бо там усе, як у тумані... Бракує со

нячного променя...
- Ви впевнені, що ваше слово стане тим променем? — все більше

нервувалась Леся.
- Ну, так багато я на себе не беру,— м’яко мовив Іван Олек

сійович.
Він бачив, що Лесі зовсім не до вподоби ця розмова, яку збирався 

назвати душевною, і прагнув якось пом’якшити її. Але скоро 
зрозумів, що йоржистий характер дівчини не поступиться все 
одно, і вирішив іти, як кажуть, навпрошки.

- Знаєте, я часто дивлюся на вас, і мені все хочеться спитати:
“А чого ти хочеш, дівчино? До чого прагнеш? Які ідеали в 
тебе?” А от не міг зважитись. А може, й не тому. Просто знав, 
що ви не зможете відповісти...

- Як це — не зможу?
- А так...
- Не так, — гарячково озвалася Леся. — Я знаю... Тільки нікому

немає до цього діла. Я не терплю фальші, фарисейства, неправ
ди, безпринципності...»

Як бачимо, перевага в цій розмові цілком на боці Лесі, а не Івана 
Олексійовича з його самовдоволеністю і самовпевненістю (го
лос яких він дарма вважає за голос сумління); з його нескром
ною претензійністю (бо ж вициганювати «душевність» — все 
одно що силоміць вимагати інтимної дружби) і зрештою без
совісністю (бо хіба ж не найвища безсовісність — вважати себе 
персоніфікованою совістю для інших?). Однак автор боїться 
повірити Лесі, адже вона ще напівнегативна героїня, і правда 
не може бути на її боці, і тому на читача пущено театральний 
ефект, який має присоромити Лесю і возславити Івана Олек

сійовича...
■ А Леся не вгавала:

Високі мрії... Чи не найбільше про них кричали ті, що курили 
фіміам культові особи? Мало не святими здавалися, а на руках 
була кров. Кликали до сяючих вершин, а самі обгороджували 
особняки кам’яними мурами. Щ о — і зараз насолоджуватися 
їхніми рожевими мріями про ідеали... про мету?

Дівчино, дівчино, що ви про те знаєте? — похитав головою 
Берест.
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— Знайомі слова: “Ви — шмаркачі, ви нічого в житті не звідали, то
яке право маєте кричати про якийсь культ?” Всі тепер хочете 

замкнути нам рота. Всі! От ви... що ви робили в тридцять сьо
мому? Якої ви тоді співали? Де ви тоді були?

Іван Олексійович відповів тихо:
— У тюрмі сидів...

Леся відсахнулася, наче її вдарили. Очі округлилися і на мить за
кам’яніли».

От бачите... А по суті Леся не мала чого сахатися. Вона просто не 
знала, що стала жертвою підтасовки — популярного прийомчи- 
ка сучасної романістики. Адже це не відповідь на її запитання, 
а відкрутка від нього, адже її питання адресоване цілком конк
ретній категорії людей, і не її вина, що автор не готовий давати 
їй звіт від імені цих людей, а штучно підставляє зовсім іншого 
героя. Звісно, автор має повне право на власний розсуд пово
дитися зі своїми персонажами, в нього свої плани щодо них, 
пізніше навіть виявиться, що Берест — Лесин батько, і ми тут 
не можемо висувати своїх претензій, але ж скажімо прямо, що 
цим самим неправомірно знімається поставлена проблема. 
І додаймо, що такі несподівані повідомлення й романічні дива 
ніскільки не змінюють реального обличчя Івана Олексійовича. 
Він уже встиг справити враження тими безсумнівними прикме
тами, які в’яжуть його з оцим дуже неприємним типом людей, 
породженими духом доби, про яку згадала Леся. Це люди, котрі 
колективізм і громадські принципи нашого життя чомусь ви
тлумачують на попівсько-поліцейський лад і виводять звідси 
своє право і навіть святий обов’язок наглядати за людськими 
душами та отруювати людям життя своїми «душевними» турбо
тами. Звичайно ж, ця самозвана інквізиція, будь-яка інквізиція 
взагалі, щиро служить благові своїх жертв, але ж і донощики во 
благо діють. Тільки ці доносять у «відповідні органи», а «душев
ні» — в таку інстанцію, як «сумління», а сумління — це вони 
самі, а звідси їхнє невсипуще нахабство. Народ не любить тих 
непроханих гостей, які самохіть пруться до чужої хати, а тися- 
чократ не терпить тих, про яких гидливо сказав, що вони «лі
зуть у душу»... Дивно, що автор не помічає цієї неприємної суті 
свого героя, а намагається серйозно виставити його як добро
дійну, благословенну і навіть дещо романтичну персону, що 
мовчки потіє під важким хрестом братолюбства. До того ж, 
здається, романіст поділяє той популярний погляд, за якого де
кларації пошани до людини любісінько уживаються з вірою, що 
та сама людина, яка, коли треба, звучить гордо, за звичайних 
обставин, однак, не в самій собі має совість, а що ця совість
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потребує матеріалізуватися в зовнішніх атрибутах, вигніздюва- 
тися на спеціальних обранцях, котрі відтак і є суспільними по
мазаниками, скарбниками чи підскарбіями отієї усуспільненої 
совісті. Таким підскарбієм і мусить бути в романі Іван Олек
сійович, а тому автор і запевняє, що Леся після розмови з ним 
(ми ту розмову цитували, і, природно, вона б ніякої симпатії до 

вчителя не викликала) відчула прямо-таки благоговійний потяг 
до нього, напіврелігійний екстаз. І коли Лесі прийшла відпуск
на, коли мати вистарала для неї переведення до міста, дівчина 
серед своїх вагань звертається до Береста як до вищої мораль
ної інстанції (спершу в мареннях, а потім і наяву):

«Так, треба неодмінно піти до нього, показати листа і все виклас
ти... Хай розсудить. Йому можна вірити. І Леся зробить так, як 
він скаже. Навіть, якщо це суперечитиме волі матері.»

Цей пасаж характерний для романів, в яких людські долі рухаються 
тільки зовнішніми штурханцями (тому й не зворушують усі оті 
страшезні романічні перипетії: Тарас зраджує Лялю, Ляля йде з 
дому, Іван Олексійович виявляється батьком Лесі тощо — бо 
все це механічно лиш, зовні зачіпає гадану людську природу 
цих персонажів), а духовні питання розв’язуються спеціальни
ми уповноваженими, котрі забезпечені універсальними відми- 
калами до всіх сердечних склепів і моральних служб.

Протягом усього роману відчувається, а під кінець стає очевидним 
таке зовнішнє формальне ставлення до моральної проблемати
ки, до того найвищого духовного чинника, яким названо роман 
«Совість». Цей чинник у творі проявляється не через свою 
внутрішню духовну продуктивність, а через «тематичне» поши
рення і намноження відповідної «усовіщательної» фразеології. 
Її в романі під кінець аж дуже занадто.

«Може, любов — це і є совість?»; «Як ви можете? Я з-з чис-стою 
с-совістю»; «Совість мене жене звідти» і тому подібні побутові 
вислови — це ще може бути і в великій кількості природним, а 
погано, коли починаються немилосердні літературні викрутаси 
навколо слова «совість».

Ось Купріян завозить додому щось із поля, а його перестріває 

сусідка.
■■ Купріяне, ти хоч раз коли порадився з своєю совістю?

Г., заговорила-забалакала. Будеш жити самою совістю, то й ноги 
протягнеш.

Харитина несподівано вихопила з його рук віжки і рішуче сказала:
Дму злазь!
Ти що, самоправством займаєшся? — підвищив голос Купріян. — 
Ти переді мною культа не строй — і не таких бачили...

HEPEQMOBU Д |
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— Я тобі зараз такого культа загилю, що й на ногах не втрима
єшся,— і, спритно спихнувши його з воза, гукнула — “Вйо!”.

Коні побігли шпарко, збиваючи густу куряву.
Купріян отетеріло дивився в слід».
Це, так би мовити, гумор практики, а гумор теорії щедро представ

лений у рясних просторікуваннях на тему «совісті» вже відомого 
нам редактора газети Леоніда Івановича, духовної рідні «правиль
ної» Лялі та силоміць «воспітательного» Івана Олексійовича...

Під кінець у романі вже просто рябіє од слова «совість», але густо
та цієї словесної моралізаторської канонади не йде в парі з 
внутрішнім наростанням того начала, яке позначається цим са
мим словом...

\ Кілька слів про поета,
\ який щойно починається

У 0uBocBimi І Василь Голобородько з’явився на літературно- 

ОІЗНОЇ к а т и  * І  мУ обрії зовсім недавно. Перші вірші вісімнад- 
/  ц я т и л іт н ь о г о  хлопця, друковані минулого року, 

J  сподобалися багатьом читачам. Тепле слово про 

j r  дебютанта сказали Володимир П ’янов, Дмитро
- — Павличко.

Минуло лише кілька місяців, і ось у видавництві «Молодь» 
лежить рукопис збірки поезій «Летюче віконце» — так назвав її 
поет. Це чарівне віконце, крізь яке відкриваються дивні світи, 
сховані в найбуденніших речах, що нас оточують.

У сучасній поезії, зокрема молодій, Василь Голобородько — явище 
осібне й несподіване (особливо на перший погляд, бо як при
дивитися уважніше, то його поява виявиться «необхідною» і 
«закономірною»). Йому нібито невластива та масштабність, до 
якої небезуспішно прагнуть сучасні молоді поети; він не пори

* Надрукована в журналі «Дніпро» (1965, № 4), стаття дістала негайну «відсіч» 
у «Литературной газете» за 15 травня 1965 р. (стаття І. Дзеверіна «В удиви
тельном мире критических импульсов»), а потім у «Літературній Україні» 
за 18 червня 1968 р. (стаття московського літератора Д. Сєдих «З дивосвіту 
тісної хати у світ широкий»). Збірка «Летюче віконце» так і не побачила 
світу (пізніше вийшла у видавництві «Смолоскип» (США)). В Україні збір
ки В. Голобородька почали з’являтися тільки з кінця 1980-х років.
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вається у космос і в «термоядерні» світові клопоти; здається, 
ніби його не дуже цікавлять і ті ідейні шукання, які великою 
мірою наснажують громадянсько-активну молоду поезію; а отже, 
неминучого тепер «інтелектуалізму» з обов’язковими антисвіта- 
ми, бетатронами й посиланнями на довгі списки великих ге

ніїв людства — цього в нього й зовсім немає.
Натомість у Голобородька ніби оживає світ прадавніх анімістичних 

уявлень про природу; світ нашого далекого «наївного» предка 
або довірливої дитини, заселений дивними істотами, наповне
ний чарівними звуками, кольорами, пригодами; світ україн
ської народної, язичницької ще, демонології, казки, загадки, 

думи... Звичайно, світ цей являється від Голобородька не в лі
тературних ремінісценціях, не в філософській системі і навіть 
не як «тіні забутих предків», але як жива реакція отак укладеної 
душі на цілком сучасну навколишню дійсність.

Чи доречне це, чи не архаїчне й малоспроможне в нашу, як кажуть, 
«атомну» добу, — в добу, що є добою науки, раціоналізму й прак

тицизму?
І ось тут, щоб зрозуміти цінність «наївного» підходу в наш скеп

тичний час, нам здається, варто врахувати принаймні три таких 

моменти.
По-перше, в поетичному світосприйнятті, в метафоричному мис

ленні завжди зберігаються елементи світовідчуття й вислов
лювання «первісної», «наївної» людини, елементи дитячої без
посередності, — про цю спорідненість поетичної образності з 
образністю «примітивною» багато й давно писалося в поетиках 
та естетичних теоріях. Тут немає, по-перше, нічого «принизли
вого» для поезії, навпаки, йдеться не про повернення до первіс
ного мислення, а про відродження на вищому рівні деяких його 
цінних моментів, зокрема, сили почування й уяви, особливої 
асоціативності.

По-друге, за певного практицизму й раціоналістичної сухості, пев
ного чуттєвого вигасання й нівеляційності та «масовості» нашої 
«технічної» доби й певної «відчуженості», за висловом Маркса, 
сучасної цивілізованої людини,— виробляється своєрідний «опір» 
людської душі отим нівеляційним силам технічної цивілізації. 
Перед холодом безмежності й вічності людина шукає точки 
опертя й клубочок тепла. У найбанальніших формах це вияв
ляється в отому відомому бажанні «взяти і в космос гілочку 
бузку». Однак і за великим рахунком тут серйозна проблема: 
адже гармонійна людина майбутнього має взяти по можливості 
більше здобутків цивілізації — і по можливості менше її втрат 
(а людство у своєму поступі не лише здобуває, а й втрачає);
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адже ця гармонійна людина майбутнього має безмежно розви

нути своє «раціо» не за рахунок втрати «інтуїціо», а швидше 
навпаки — потрібне розростання обох цих компонентів духов
ності. У всякому разі людство нібито потребує цього: відчу
ваючи небезпеку раціоналістичної однобічності, воно мовби 
інстинктивно «захищається» своїми поетами й митцями, які 
«зберігають» і плекають у вселюдському духовному активі оті 
дорогоцінні елементи «наївної» почуттєвості й уяви, оту вічну 
свіжість людської емоційної істоти, — залучаючи їх у сучасний 
світогляд. Причому цікаво, що в міру розвитку мистецтв і есте
тичної науки вони дедалі більше цінного й духовно актуального 
знаходять у мистецтві й естетичних уявленнях древньої, «при
мітивної» людини, в «примітивних» культурах. Це один із мо
ментів у назріванні синтезу світогляду наукового та світогляду 
«наївного».

І тут, по-третє, варто згадати, що сучасна наука дуже своєрідно і 
часом несподівано піднімає із забуття та ганьби і «реабілітує» 
чимало поглядів і здогадок минулих часів, які були зникли при 
світлі позитивних наук останніх століть. Виявляється, що деякі 
з тих забобонів несли в собі і здогади (хай неясні, хай примітив
ні) про зв’язки й закономірності природи, ще сховані від розу
му, але вже тьмяно відчувані інтуїцією. Зовсім нещодавно ви
вчення біострумів «реабілітувало» багато що з «чаклунської» те
лепатії, тобто передачі думок та почувань на відстані. Осміяні 
впродовж століть «звіздарі» також, виявляється, не тільки шах
райством займалися, а й по-своєму підходили до великого явища, 
що дедалі більше відкривається сучасній науці: взаємозв’язку 
та взаємовпливу небесних тіл, зокрема, залежності природних 
процесів на Землі від процесів на інших небесних тілах і навіть 
від взаємного розташування цих тіл.

Сучасна наука, ідучи вшир і вглиб, створює дедалі грандіознішу й 
патетичнішу картину всезагального і всеохопного взаємозв’язку, 
взаємопроникання, взаємопереходу і взаєморегулювання усіх 
явищ, процесів і тіл у світі. Цим самим вона ніби «відновлює», 

певна річ, на незрівнянно вищих горизонтах, стихійні уявлення 
«наївної» людини. Багатосторонньо й багатоманітно розкри
вається дедалі тонша інтимна близькість людини до «неживої» 
природи, і дедалі більше наукових підстав дістає поетичне оду
хотворення, олюднення природи, яке своєю чергою відповідає 
і тому пафосу володіння природою, інтимного порозуміння з 

нею, яким охоплене людство, і тій потребі «відшукати» своє 
людське, розумне й тепле начало у «мертвій» безмірності ма
терії, в одвічній крутанині світів, потребі, яку відчуває сучасна
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людина перед страхітливою безмежністю простору й часу, що їх 

людині припало собою опромінити й утеплити.
і усіх цих поглядів те поетичне світосприйняття, яке умовно мож

на було б назвати сучасним «анімізмом», одухотворенням при
роди з рівня сучасної людини, видається дуже багатонадійним, 
таким, що відповідає перспективам людської духовності (яка, 
певно, матиме поєднувати вищий розвій інтелекту з вільнішим 
розкоріненням інтуїції). Водночас воно дуже органічно й ак
тивно ув’язується з можливостями найінтенсивнішої «експлуа
тації» національних форм і джерел духовності, її прадавнього 
етично-фольклорного підкладу, вибиваючи їх зі стану пасивних 
«скарбів» і втягуючи в бурхливі реакції з актуальними духовни

ми чинниками.
Мабуть, якщо мати на увазі еволюцію людства на великих історич

них відтинках, ми зараз живемо на початку назрівання нових 
відносин між людиною та природою, людською духовною істо
тою та матеріальністю всесвіту. Поезія ніби вгадує елементи 
цих майбутніх нових відносин. Це і є те широке й загальнозна- 
чуще, що стоїть, зокрема, і за багатьма моментами й харак
терностями поетичного світосприймання В. Голобородька, хоч 
може й десь далеко стоїть, опосередковано, якщо узагальнюва
ти, «перебільшувати» й «генералізувати» деякі його поетичні 
константи. А безпосередньо це може братися в межах стилістич
но-образних шукань та психологічних підходів, з яких ми і поч

немо конкретнішу розмову...

У Василя Голобородька особливі стосунки зі словом. Він його не 
вимудрює й не вимучує, не підкрадається до нього й не підхліб- 
люється, не коверзує ним і не повеліває. Однак слова самі пли
нуть до нього, первозданні й цнотливі. Здається, «матерія сло
ва» у нього жіноча, дівоча. Здається, слова люблять його і від 
тої любові розкриваються йому, як закохані дівчата хлопцям, — 
несподіваними, незнаними сторонами, незвіданою звучністю й 
сокровенним смислом, розквітають йому усією своєю жіночою 
істотою. Ось звичайнісіньке слово: «балакати». Ми всі його, не
показне й немудре, настільки знаємо, що й забувати почали, 
або соромитися, як плебея, як старомодного провінціала. І рап
том воно ожило в Голобородька зовсім оновленим і молодим: в 
нього «балакає вода» у криниці, у відрі на зрубі, балакає глечик 
молока на плечі в жінки, балакають ноги в рідній хаті... І «низь
ке» просторічне слово заговорило соковитим повноголоссям,

* * *
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простодушною філософічністю і закрасувалося природною гра

цією селянської дівчинки.

Василь Голобородько не шукає спеціальної поетичної мови, в ма

нері мовлення, ритмі, синтаксі, словнику — він дуже побутовий 
і «прозаїчний», вірніше: «речитативний» (речитатив українських 

дум), хоч бутони його степових слів-квітів, розквітаючи, спліта
ються часом у химерні гірлянди. І ця речитативність відповідає 

і епічності, монументальності його поетичного малювання, і 

його зосередженості на буденній предметності життя. Однак 

«дитинна» поетична одухотвореність В. Голобородька легко й 

невимушено «палить кордони недозволеного», якщо вжити його 

вислів, і предметно-стале стає плинно-фантастичним, а емо

ційно «нульовий» переказовий речитатив переливається в на
пругу мінливих ритмів, парадоксальних асоціацій та метафор.

У п’ятивірші «Криниці, що посохли» раптом зустрічаємо зовсім 
неймовірний образ: відро — «обцинковане дзвінке сонечко, що 

дарує косарям холодняк у спеку». Здавалося б, логічний нон

сенс: як можна порівнювати відро, що дає холодну воду, з сон
цем, що породжує спеку і спрагу? З цього приводу пригадаємо 

характерний випадок із видатним сучасним парагвайським по

етом Елвіо Ромеро. Виснажене посухою поле він порівняв із 

темною сльозою. Хтось із критиків обурився: сльоза — це ж 
вологість, а не суш. Тоді поет пояснив: «Для мене не істотно, 

що вона волога. Для мене немає нічого сумнішого, безвідрадні- 

шого, ніж сльоза... Тому моє поле — сльоза, темна сльоза». 
Поетичні асоціації й наближення далеко не завжди йдуть у згоді 

з асоціаціями й наближеннями звично-житейськими; тут часто 

неочікувано прокидаються внутрішня «субстанція» речей, їхні 

неочевидні, але істотні прикмети, або ж по-новому виступають 

традиції давнього народно-поетичного вжитку. У цьому разі со

нечко — символ найбільшої радості, а тому відро і є «обцинко
ване дзвінке сонечко, що дарує косарям холодняк у спеку». 

(Принагідно згадаємо, що свого часу Миколі Вінграновському 

довелося вислухати багато кпинів за метафору: «В мене з горла 

ростуть троянди». А ось той же Елвіо Ромеро без вагань пише 
про колючий кактус, що росте з його вуст. Останній виразив 

крик горя й протесту, як перший — пристрасний шепіт любові, 

повноту ніжності. Трохи довіри до поета — і його неважко зро

зуміти. І ще — трохи уяви; не треба надто буквально тлумачити 

поетичні образи, надто «логічно» доскіпуватися до них. Знамени

тий німецький естетик Р. Мюллер-Фрайєнфельс у своїй «Поети
ці» зауважив: «...Більшість гіпербол стають смішними, як тільки
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їх намагаються розшифрувати... В усіх гіперболах ...є зміст по
чуття, а не реальний зміст в усьому його розмірі».)

Однак гіпербола у В. Голобородька не здається гіперболою саме 
через її «дитинність», безпосередність, ненапруженість. У нього 
м’яке туше, як кажуть піаністи, і навіть до найсміливіших його 
речей не проситься означення «сміливо».

11 ай відчайдушніші гіперболи й найфантастичніші образи виника
ють як простодушне, довірливе продовження узвичаєних побу

тових метафор. Звичайнісінький вираз: гілка (чи дерево) загля
дає в вікно. Давайте трохи «продовжимо» образ: заглядає? Чому? 

З цікавості? А що її там цікавить? І от притертий розмовний 
троп поет розгортає у фантастичну картину, свіжу і милу:

Та калина була така цікава,

Усе заглядала в вікно — 

що там люди роблять?

Усе заглядала в вікно — 

про що там люди розмовляють.

А далі та калина вже й заходить у хату «на своїх тоненьких ногах», 

«злітає на стіл на своїх листяних крилах», співає пісню про се
бе ж таки: «чи я в лузі не калина була...».

І взагалі всі «неживі» предмети у Василя Голобородька оживають і 
поводяться як добрі й милі істоти, як цікаві й пустотливі діти.
I цими гомінливими, балакучими, вражливими, всюдисущими 
і думаючими речами-істотами густо виповнений поетичний світ 
В. Голобородька. Зулуський поет Б. В. Вілаказі говорить, що той — 
поет, у чиїм серці «навіки нетлінні душі дерев, звірини і землі».

В. Голобородьку охоче звіряються, довірливо розкриваються ці 
«душі» дерев, звірини, землі й усього на землі сущого. В нього 
листя ходить-ступає по землі, наслухає й надивляється («Ходить 
листя по узліссі...»); дерево-грушка сідає за стіл вечеряти з діт
ворою — їй дають молока, а просять груш («Грушка»); на білих 
вишнях голуби колихають хату поетового кохання («Човни про
ліскові») і тихо снується безліч інших див. А найпостійніше з
II их — нескінченне взаємопереливання «живого» й «неживого», 

вічноплинне вростання людини в стихію природи: кохана роз
шукує ягоди у траві, і ось поступово очі її стають росою, волос
ся — травою, щоки — полуницями, і ось уже поет збирає «на її 
щоках полуниці» («Улітку-літечком»); герой «лежить такий без
мовний», і ось він «вріс у землю: без очей, без рук, без ніг» 
(«Ходить листя...»); люди зліпили Толоку, і от вона вже «сама 
поставила столи під вишнями, накрила скатертями вишиваними 
і наставила на них їжі та питва... А потім... глиняними руками,
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рудими, як хлібна скоринка, сама наливала людям усім...» 

(«Толока»); а найповнішу й найпатетичнішу картину цього 

взаємопереходу «живого» й «мертвого», присутності людського 
в стихії природи, дає, мабуть, незрівнянна поезія «Глечики зо

лоті груш». Скільки вже написано на тему звертання дитини чи 

юнака до пам’яті загиблого батька, але у В. Голобородька ці 
дитячі марення переростають у закінчену поетичну картину 

буття, життєвого колообігу, де на якихось незбагненних гранях 

сходяться і взаємовгамовуються життя і смерть, живе і мертве.

Як і всякий значний поет, В. Голобородько не боїться стати перед 

найбільшими загадками буття — саме вони і притягують його 
непереможно. І він приступає до них уже досить зблизька. Тому 

діалектика життя і смерті пересякає всю його поезію. Багатство, 
красу і вічну непереможність життя він часто прагне передати че

рез момент смерті, повноту житгєдіяння — через момент втрати.
Ці мотиви «втрати» дуже часті в його поезії. При цьому В. Голобо- 

родько без усякого збентеження переступає штучні «кордони 
дозволеного». Ось одна із характерних його медитацій:

Руче, руче, відірвана руче, 

що без тебе я мушу робити?!

Не кидатись же головою з кручі, 

а треба якось-то жити...

Хато, бачиш, руки немає!

Не погладжу твоє волосся 

й восени, яка серпнем світає, 

не заплету тобі з яблук коси.

Глечики, глечики рудобокі, 

я не виліплю вам братиків!

Не спущу у криницю глибоку 

вас води ранкової набрати.

І тобі, мій сусіде Миколо, 

нічим стиснути праву руку!..

Я ж не був без руки ніколи, 

я не знаю, як жити мушу!..

Цей вірш багатьом може видатися дивним і навіть шокуючим. А не 
один блюститель «доброго тону» і «благопристойності» в літе
ратурі ще й обуриться: от, мовляв, знайшов «поетичну» тему — 

відірвана рука; зверталися, мовляв, поети з монологами до ко
ханих, до зір, до неба, до землі, до коня, собаки і всіх сущих 

тварей, до «пароплава і людини», до відповідних організацій, до 
своєї тіні навіть, але щоб до відірваної руки — це нечувано і 
невиправдано. Оскільки люди, схильні до таких закидів, визна-
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ють тільки «історичний прецедент» і ніяку іншу аргументацію, 

пошлемося на прецедент.
Ось вірш сучасного словенського поета Матея Бора «Візії людини, 

що втратила руки під час бомбардування під мостом»:

О мої руки!..

Де ви, мої руки?

Ви втікли, а я, недвижний, 

біжу за вами, 

вас доганяю.

Але як вас схопити?

Я ж бо безрукий.

DEPEQMOBU ! Д  I

...Чим я розчешу волосся 

моєї крихітки?

Чим ущипну її, пестячи, 

за носика чи за вушко?

Чим стану м’яти я віск або глину, 

щоб виліпити їй іграшки?

Хто аплодувати стане 

Атомному вікові?

Звірі, чи що?

Чи я, спотворений болем,

зім’ятий разом з моїм лахміттям у жалюгідну грудку, 

але все ще подібний до людини?

Я би ще зміг,

тільки ж руки мої повтікали...

Як бачимо, є разюча спільність у внутрішньому мотиві обох вір
шів, хоч виникав той мотив по-різному і в кожному разі неза

лежно. Неважко помітити, що в словенського поета він розкри
вається драматичніше і соціальніше (до речі, у колеги Василя 
Голобородька молодого поета Миколи Холодного також є вірш 

про «втрачену руку» — з драматичним соціальним звучанням, 
коли герой «шле скарги у всі інстанції, підписуючись відірва
ною рукою дядька»), а в Голобородька він локальніший і еле- 

гійніший. Тут у поета було інше «завдання», інший психічний і 
життєвий матеріал покликав до життя цей вірш. У ньому — не 
так трагедія каліцтва, як щось інше. Є в математиці спосіб «до
ведення від супротивного». А в мистецтві може бути спосіб роз

криття повноти світовідчування і життєдіяння через ілюзорну 

втрату їх (і тому загострену тугу за ними). Людині здається (чи 
сниться), що вона вмирає, втрачає друга тощо — і тим сильніше 

вона тягнеться до життя, любить друга і т. п. (пригадаймо, 

скільки «снів» у літературі, скільки мотивів «втраченого раю»,
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от хоча б у чудовій повісті В. Дудінцева «Новорічна казка», де 

загадковий птах відмірює героєві термін його життя, і герой 

починає надзвичайно болісно відчувати плин часу). Щось 

подібне до цього, щось подібне до такої ілюзорної втрати 
(справжня втрата вирвалася б страшними криками або ще 

страшнішим мовчанням, але не розважною елегією) і складає 
вірш Василя Голобородька. Дає поетові можливість просто і 
несподівано сильно сказати про звичайні людські справи як 
про велику душевну потребу людини, як про життєвий і пое

тичний зміст його буття й життєвідчування («глечики, глечики 
рудобокі, я не виліплю вам братиків! Не спущу у криницю гли
боку»).

Цей підхід — брати життя в момент його «втрати» і тим самим пов
нитися відчуттям його цінності, широким і теплим чуттєвим 
напливом, досягати миті чуттєвої «всеосяжності», — дуже ха

рактерний для В. Голобородька.
Такий, наприклад, його вірш «Голова». Жахно-фантастична візія 

«кривавої людської голови», що «котилася, як кавун», є приво
дом для того, щоб зафіксувати останній момент у спливанні 
життя, останню мить оголеного світопочування, очищеного від 

дріб’язку і від усього вторинного, поверненого до елементар
ності й первісності, — «ідеалізованого» силою поезії. І все це 
передано з неймовірною, дерзновенною простотою і цнотли
вою матеріальністю, тілесністю, «анатомічністю». «Ще у вуха 
шелестіло колосся, рипів біля колодязя журавель, гули оси, 

сміялася дитина. Ще на губах висів поцілунок жінчин, ще вони 
ворушилися і складалися трубочкою, щоб засвистіти... Ще язик 
розповідав якісь веселі історії друзям... Ще у ніс заходили пахо

щі осені, прілого листя... Ще під зморщеним чолом зріли мислі...» 
З тихістю і нестримністю повені розгортається цей сувій первіс
них і останніх, вічних людських почувань, і раптом тамована еле

гія смерті, що приглушеним внутрішнім акомпанентом супрово
дила цей сувій життєсприймань, вибухає на мить трагічною фан
тасмагорією смерті, щоб знову «розрядитися», пом’якшитися, 
«ідеалізуватися» у спокійно-глибоку жалобу:

А голова уже котилася.

Як кавун, кривава людська голова.

І падали непритомні жінки і сестри 

і простягали по землі довгі руки, 

і по руках,

як по білих рушниках, 

ішли за головою люди, 

як чорні траурні стрічки.
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Па перший погляд цей фінал, ця картина видаються малозрозумі

лими, «нереалістичними», випадково і довільно придуманими. 

Та насправді це не так. Врахуймо, що поет тут малює не кон
кретну картину смерті якоїсь конкретної, окремої людини, — до 
такої картини ми справді могли б підходити з побутовою мір
кою і вимагати побутової ж правдоподібності. Тут маємо уза
гальнену поетичну філософію людської смерті взагалі, смерті як 
феномена, смерті в її одвічному протистоянні життю і в її од
вічній злитості з життям. Отож поет і подає свій поетичний 
синтез життя і смерті взагалі в їхніх найпервісніших (в смислі 
значення, а не генези) показниках.

Гаразд, скажете ви, але все-таки як це так: падають непритомні 
жінки, матері, сестри, простягають по землі «довгі руки», а по 
цих руках, «як по білих рушниках», ідуть люди та ще й «шелес
тять, як чорні траурні стрічки»? Як це собі уявити і що те все 
означає?

Знову ж таки, «уявляти» і «розуміти» поетичний образ — зовсім не 
означає знайти для нього конкретний побутовий відповідник, а 
означає відчути його естетичний і духовний сенс, прилучитися 
до поетової уяви і «співпережити» те складне, часом таємниче 
й «ірраціональне», що переживає поет, коли його тонка душа 
вловить подих великої таїни життя. А життя має безліч таких 
таїн, страшних і принадних, од «побутової людини» вони часто 
приховані повсякденним дріб’язком, але їх чують людина-філо- 
соф і людина-поет; з різних кінців і по-різному занурюються в 
них наука і література. Причому великі вчені в один голос за
певняють, що чим більше таємниць природи розкриває наука, 
тим більше їх перед нею ще постає, отже, відкриття однієї таєм
ниці — це ніби тільки вступ до інших.

А серед них є такі таїни чисто людського характеру, феномени ду
ховності, що приступ до них має тільки мистецтво.

і і$ цьому разі, мені здається, варто мати на увазі ось що. Кожну 
мить на землі, навколо нас, народжуються і вмирають люди. 
Для більшості з нас це звичайна статистика. Але в якісь хвили
ни ми можемо ніби відчути, що живемо в атмосфері, густо на
сиченій біопсихічними імпульсами народження і вмирання, 

зойками матерів і вдів, передсмертними корчами й останніми 
благальнонерозуміючими поглядами скляніючих очей, і під цей 
нечутний і для нас не існуючий, однак реальний і непозбутній 
акомпанемент ми спимо, їмо, сміємося, любимо і зачинаємо 
нові життя, — і є в цьому щось страшне, щось таке, з чим не 
може примиритися людська совість, людський інстинкт життя 
й біологічної солідарності. Ось чому в поета через наші благо
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пристойні будні й короткозору заколисаність добропорядними 

справами котиться кривава людська голова і так недоречно хля

пає своїми синіючими вухами. І щомиті всюди по планеті падає 

безліч непритомних матерів і сестер. І якщо «скласти» — одна 

за другою — їхні мукою видовжені услід труні руки, то на всю 

землю простягнеться з них довгий міст жалоби, і по ньому, як 

по білих рушниках смерті й прощальної непорочності, ітимуть 

люди, і кожен буде як втілений звук жалоби, як траурний слід, 

пам’ять по вмерлому собратові, — «...і шелестіли, як чорні тра

урні стрічки». В таку патетичну картину виростає фінал вірша.

Можна було б зупинитися ще на одному, що вражає своєю силою, 

вірші В. Голобородька, в якому виражене переживання смер

ті — це «Балада про кривавих солов’їв» (до слова, смерть тут 

відтворено засобами і барвами, які нагадують відповідні момен

ти у кінофільмі «Тіні забутих предків»). Але ми вже не будемо 

говорити, щоб не склалося враження, ніби тема смерті у В. Го

лобородька головна. Ні, він — поет життя, і саму смерть бере як 

момент життя, що дає змогу драматично й повно відчути його 

матеріальність, чуттєву гущину, красу і милу чарівність.

За поверхового погляду може здатися, що Василь Голобородько 

бере світ трохи вузько, надто локально, особливо з погляду гро

мадської, «політичної», зрештою, інтелектуальної людини. З та

кою думкою не варто поспішати, хоч якісь аргументи для неї 

підшукати можна було б. Однак якого вона набиратиме значен

ня стосовно Голобородькової поезії?

Ми вже говорили, що, на відміну від багатьох молодих поетів, 

Василь Голобородько ніби не прагне до широкої панорами сві

ту. Саме собою це могло б бути погано, але виходить на добре, 

оскільки «вузькість», «хатність» Голобородька — це не відмова 

від багатства й невичерпності світу, а особливий спосіб увійти 

в них зсередини, «тихо», побачити внутрішню «душу» речей, 

побачити багато в малому, безмірне — в обмеженому, дивовиж

не й фантастичне — в звичайному й побутовому. Для сучасного 

фізика елементарна частка — так само невичерпний і нескін

ченний світ, як для астронома космос. У  звичайній селянській 

хаті поет і художник може відкрити всі чари й дива життя. Про 

великого маляра Сезанна дослідник каже: «...Теми Сезанна од

номанітно скромні. Він більше за все любить натюрморти. Але 

подивіться на його таку скромну за змістом картину — білий 

глечик, кілька яблук на скатертині, — і ви побачите, як у цьому 

скромному мотиві зосереджене все кольорове багатство світу,
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як палають його помаранчі та яблука в оправі холодної скатер
тини — мовби сонця чи дорогоцінні самородки»

Имжко робити тут якісь порівняння, але нехай вищенаведене спос

тереження допоможе нам оцінити і предметне та чуттєве ба
гатство поетичного світу В. Голобородька, локалізоване на 

порівняно невеличкому життєвому «квадраті». Досить прочита
ти такі його поезії, як «Стара хата», «Про хату, яку розбира

ють», «Піч», і ми побачимо, що звичайна селянська хата для 
поета — цілий невичерпний всесвіт із безліччю своїх світів і 

див, вмістилище закінченого циклу буття, де, як і всюди, мож
на знайти всі начала й кінці; прочитаймо «Білу любов», «Човни 

проліскові», «Квітку, яка розцвіла на воді», «По вертикальній 
стіні кімнати...» тощо і зрозуміємо, що поетична трансформація 
вражень сільського побуту й наявних там людських відносин 

веде до тонкої трактовки «вічних» людських проблем; а такі 
речі, як «Золота птиця», «Грушка», «Улітку-літечком» та багато- 

багато інших (в тому числі й названих вище) покажуть, як ба
гато ще може дати сьогодні органичне відродження елементів 
української національної давньопоетичної стихії, елементів ви- 
сокофольклорного і висококазкового світосприймання, — про

довження сьогодні тої традиції розкривання прадавнього 
психічного підкладу та міфологічно-поетичних джерел світопо- 

чування українського народу, активного, динамічного вклю
чення їх у світопочування сьогодніше, — традиції, яку заклала 
Леся Українка в «Лісовій пісні» та Михайло Коцюбинський у 

«Тінях забутих предків».
І Іо-новому відроджується й поетичний пантеїзм раннього Тичини.
Однак з-поміж усіх українських поетів Василя Голобородька якіс

но вирізняє особлива м’яка плинність його світу, плинність 
всезагальна й незупинна. Його поезія — це замріяна стихія доб

рого бога перевтілень і перероджень, це нескінченне й ми
мовільне взаємопереливання всіх станів, речей, якостей. Ніщо 
в нього не залишається самим собою більше як єдину мить, а 

вже стає чимось іншим. Ця свавільна, а швидше спонтанна 
змінність поширюється в нього навіть на субстанцію речей, на
віть на те, що в природі найбільш стале: абсолютні розміри 

предметів, просторові співвідношення. «Мале» й «велике», 
«більше» й «менше», «частина» й «ціле» втрачають свою абсо
лютність, свою пряму підпорядкованість, починають взаємоза- 
міщатися і вступати в непідпорядкованість обернену: «мале» 

стає більшим за «велике», «ціле» поміщається в «частині» тощо

1 Іу.'сндхольд Я. Живопись и зритель. — М.; Л., 1928. — С. 106.
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(вірші «Тіні розбіглись від хати...», «Золота птиця» та ін.). Ця 
високонаївна натурфілософська діалектика, за всієї своєї пое
тичної органічності й часом простоти, насправді — складного 
походження. Вона і виплив сучасного світосприймання (про 
сучасну науку, яка перевела драматичний перегляд уявлень про 
світ і дає нову його парадоксальну картину, видатний фізик 
Р. Корнфорт каже, що її (науки) істини суперечать «здоровому 
глуздові», але що таким чином усе більше «абсурдного» входить 
поступово у межі того «здорового глузду», розширючи його; 
щось подібне відбувається і в поезії: ревнителі побутового «здо
рового глузду» змушені миритися все з новими й новими поетич
ними абсурдами, які непомітно самі стають здоровим глуздом). 
Вона і продукт інтенсивності поетичної уяви, «агресивності» штур
муючої фантазії натомість лінивого мрійництва (і знов-таки, ця ха
рактерна прикмета сучасного мислення, якось, мабуть, пов’язана 
з новими рубежами людської думки взагалі і зокрема науки; неви
падково саме в наш час, з практики сучасної науки постало твер
дження великого Ейнштейна про те, що фантазія — «найбільш 
наукова з якостей людського розуму»). І якийсь далекій відгомін 
східних філософій і аромату східного фантазування. І звичай
нісінька українська казка, «способи мислення» якої з усіма закла
деними в них можливостями ми мало цінимо. І, нарешті, та особ
лива благословенна «дитячість», великий дар природи — дар віч
ної свіжості й сили сприймання, «первинності» враження, дар 
зачудування перед дивовижністю й таємничістю світу, дар захи
щеності від усерозуміння й пошлої «тверезості», від призвичаєння 
й «оговтання» в світі. Коли я думаю, як би висловити те див
не враження, що його справляє, з прочитаних віршів Василя Го
лобородька, особистість самого поета, то згадую «Маленького 
принца» Антуана де Сент-Екзюпері. Пам’ятаєте, як маленький 
принц дивувався з дорослих, що вони не можуть зрозуміти най
простіших речей, не вміють бачити того, що йому очевидне...

Це протиставлення «дорослих» і «дітей» є одним із лейтмотивів 
тонкого гуманіста, його idee fixe: як гірко, що «розум» «дорос
лих» такий принижений і притертий практицизмом, «реальністю», 
«здоровим глуздом»; що людина, набираючись досвіду й розваж
ності, втрачає зачудованість і самодостатню гру уяви (а вільна гра 
душевних сил — це і є еманація людського, те, чого не спосте
регти на нижчих рівнях живого), втрачає радісне й безкорисли
ве взаєморозуміння з природою...

На доказ такого розмаїто-фантазійного характеру Голобородько- 
вого світосприймання можна було б наводити багато його вір
шів. Проте читач це сам побачить. Побачить і інші відтінки в 
його поетичному колориті. А тут на закінчення ми б хотіли ще
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сказати про ніжний ліризм його поезії, котрий таким симїТа-- 
і ичним зворушливим серпанком огортає його милі казки-сно- 

иидіння-марення, як-от «Золота птиця»:

У квітки
по білому небу вишневого молока 

літають золоті птиці.

Золоті птиці дахів.

Вони літають-політають

і, як голуби, знову сідають на хати.

А от одна золота птиця

прилетіла із білого неба до мене

і забрала мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій!..

А з-під крил птиці золотої 

випурхнуло дівча, 

маленьке, маленьке — 

у чашечці вишневої квітки умістилося б!

І на її малюсіньких білих долоньках

лежали мої руки, моє серце, мої очі і мій спокій...

* * *

.Можливо, що ці нотатки про молодого поета здадуться надто захоп
леними. Певно, вони такими й є. І мабуть, уже пізно пробувати 
«врівноважити» це захоплення обов’язковими критичними заува
женнями. Та й чи конче це треба в цьому випадку? Хочеться тіль
ки висловити віру в те, що в міру наростання життєвого й творчо
го досвіду Василя Голобородька множитимуться й глибитимуться 
його стосунки з дійсним буттям, а отже і дедалі більше повнити
меться істинним змістом його поезія, бо поезія — це духовне ба
гатство людини, а, кажучи словами Маркса, дійсне духовне багат
ство людини — це багатство її дійсних життєвих зв’язків.

Так хочеться визначити появу поетичної збірки 
Василя Голобородька, перефразовуючи назву 

П 0ВГ0Ж 30Н Є  | одного вірша з неї: «Запізніле прибуття». Вірш 
ПОибиГПРПС) * і метафоризовано-автобіографічний (як і вся Йо- 

^  у го поезія — метафоричне опосередкування ду
ховної автобіографії); уважному читачеві опо

вість він про особливе місце Києва в життєвій та 
творчій долі луганчанина Василя Голобородька, 

зродить здогад про складнощі й клопоти в його «стосун
ках» зі столицею, натякне на поривання й розчарування:

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» 1 грудня 1988 р. за назвою «Течія 
перегачена, але не зупинена».
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З лівого боку наближаюся до Києва...

На лівому березі застрягаю у піскові 
Комахою у меду:
Одну ногу витягну — друга застрягне,
Другу витягну — третя застрягне,
Третю витягну — четверта застрягне,

Четверту витягну — п’ята застрягне,
П ’яту витягну — шоста застрягне...
Дз-дз — це я собі крильцями допомагаю,
А в Києві вже й до утрені дзвонено.

Певно ж, не тільки в Дарницьких пісках загрузали ноги, а й залипали 
крильця в столичних літературно-видавничих медах та смолах...

Чверть століття тому на київському літературному обрії з’явився 
вісімнадцятилітній юнак з Луганщини і всіх вразив чистотою, 
ніжністю та довірливою красою свого світу. А це був таки цілий 
новий світ, хоч і зосереджений у собі, без зовнішнього огрому. 
Всі ми тоді були в полоні поезії «шістдесятників». Тоді — кажу 
тоді, бо «шістдесятники» теж змінювалися, їхня еволюція була 
інтенсивною і повчальною, тоді «шістдесятництво» означало 
для нас: пафос людської правди, що протистояв пафосові дер
жавної та напівдержавної брехні; крик національного болю; 
розкуте, потужне, експансивне слово. З цим ототожнювалася 
поезія взагалі; здавалося, іншої рівнозначної за творчими мож
ливостями перспективи в української поезії немає, принаймні 
для нашого покоління.

І ось прийшов Василь Голобородько і приніс інший образ життя, 

відкрив інший світ, теж близький і хвилюючий. У ньому буття 
сучасної людини поставало як позасвідомо занурене у глибини 
етнічної пам’яті, поганської міфології, народної казки, загадки, 
заклинання, обряду. Це не була стилізація, цитатність, це не було 
використання фольклору й міфології — про них взагалі не думало
ся: ні про фольклор, ні про міфологію, ні про етнос, і сам поет 
наче не знав про це, просто воно ним говорило, говорило душею і 
мовою, клопотами і поводженням нашого сучасника. Виявилося, 
що в духовну потребу дня нашого, доби нашої можна йти не лише 
з висот ідеологізму, громадянської публіцистичності, інтелекту
альності, а й з глибин інтуїтивізму та народного світогляду, який 
відклався в національному психоемоційному типі.

Поезія Василя Голобородька, за всіх випадковостей особистої долі 
автора, була «на часі», була об’єктивно неминучою.

Василь Голобородько виводив українську поезію 60-х років на но
вий, як кажуть шахтарі, «горизонт». Він не був сам. Поруч або 
на сусідніх «горизонтах» робили свої «проходки» Микола Во- 
робйов, Віктор Кордун, Валерій Ілля. Вже це засвідчувало не-
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випадковість, потрібність цього стильового напряму в україн
ській поезії. На жаль, цього не хотіли розуміти ті, хто вважав 
себе правоможними вирішувати всі питання культури, та й се
ред літераторів знайшлося чимало рутинерів, ворожих до всьо
го, що не вкладалося в їхнє суб’єктивне уявлення про поезію. 
І талановиті поети стали жертвами репресій. Ні, їх — саме цих — 
не арештовували, як Василя Стуса. Але під арештом на два деся
тиліття опинилися їхні твори. Тільки з середини 80-х років поча
ли виходити збірки В. Кордуна й М. Воробйова, нещодавно 
з’явилися журнальні публікації В. Іллі, а тепер оце маємо і пер
шу книжку В. Голобородька, що мала б вийти чверть століття 
тому... І мимоволі думаєш про те, яким же рясним на таланти 
було покоління «пізніх шістдесятників» і скільки втратила наша 
література від брутального придушення їх! З великим трудом 
пробилася, нарешті, збірочка Михайла Саченка. Так і не поба
чив своєї книжки Григорій Тименко. Не стали надбанням чи
тача поезії Бориса Мамайсура, Михайла Григорова, Івана Се- 
мененка, Григорія Кириченка, Віктора Могильного (недавно, 
правда, з’явилася невеличка добірка його віршів у журналі 
«Україна»), Десь на Миколаївщині жде своєї черги Олекса 
Різників, на Івано-Франківщині — Тарас Мельничук. А хіба без 
Миколи Холодного буде повного картина поезії 60-х років?

Скільки ще має відбутися отих «запізнілих прибутгів»! А втім, вони 
запізнілі тільки в одному значенні: затримані, перепинені. Проте 
не невчасні! Вони й сьогодні будуть дуже доречні. Бо ж не вперше 
і не востаннє «в Києві... до заутрені дзвонено». ГЦо ж до Василя 
Голобородька, то він, вигнаний у своє село Адріанополь на 
Луганщині — вигнаний з Києва і з поезії (як гадало начальство), 
все-таки був усі ці роки присутній у ній незримо, «нелегально». 
Поштовх, який він дав українській поезії, привів у рух нові сили в 
ній. Не тільки низка його ровесників, а й дехто з «восьмидесятни
ків» внутрішньо з ним споріднені, хоч, може, й не усвідомлюють 
цього, оскільки йдеться, звісно ж, не про наслідування.

V збірці «Зелен день» близько двохсот поезій. Переважно давніх, 
із тих саморобних машинописних «метеликів», що ходили ко
лись «по руках» серед київських шанувальників поезії. Але чи
мало й нових. І треба сказати, що вони знімають ті сумніви, які, 
природно, викликає тривала «відсутність» поета. Всякого поета. 
А що ж до Голобородька, то ці сумніви посилювалися ще й особ
ливостями його світопочування та стилю. Вони здавалися замкне
ними в собі й хтозна чи здатними до розвитку. А самоповторення 
має свої межі. Пригадується й таке: ще тоді, в 60-ті, думалося, що 
наївність і «дитинність» Василеві, природні для вісімнадця
ти-двадцятирічного юнака, чи будуть такими ж, коли прийде
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зрілий вік, чи не стануть удаваними й солодкавими? І от нові 
вірші показують, що цього не сталося. Поет зберіг колишню 
свіжість і наївність (наївність як безпосередність переживання, як 
чистоту душі, а не як самодостатнє невідання добра і зла), зберіг 
«дитинність» (як глибину вразливості та легкість уяви), однак 
поєднав їх зі змужнілістю, ширшим баченням світу і наполегливі
шою громадянськістю, — хоч вона в нього, як і раніше, не публі
цистична, а явлена саме в неповторному поетичному переживанні 
суспільно важливих явищ («Маскарад», «Мир»), сторінок націо
нальної історії («Кобзарі», «Читання “Кобзаря”» та ін.). У низці 
нових віршів В. Голобородько якийсь «епічніший», ніж раніше, не 
за рахунок зовнішньої масштабності, звісно, а за рахунок повноти 
саморозгортання теми: як ото скульптурні мініатюри старих майс
трів справляють враження монументальності. Як і раніше, в його 
поезії панує відчуття доброти людського призначення, хоч життя 
й додало трохи гіркоти — ні, не гіркоти, власне, а добросердої 
сумовитості та, може, великодушної іронії — насамперед щодо 
самого себе...

А все-таки шкода, що до збірки не ввійшло багато давніх віршів. 
Пригадуються, скажімо, такі першокласні речі, як «Балада про 
кривавих солов’їв», «Голова», в яких Голобородькова поезія 
поставала трохи інакшою якістю — «фантасмагорійною», з тра
гедійними барвами. Мабуть, невдовзі потрібне буде повніше 
видання (тим більше, що, як показав недавній літературний 
вечір Василя Голобородька в Спілці письменників України, 
в нього є багато найновіших прекрасних речей). До того ж, 
збірку «Зелен день» випущено таким мізерним накладом (одна 
тисяча примірників), що її наче й не існує: навіть найпалкіші 
шанувальники української поезії не змогли її придбати. При
наймні, в Києві. Це одверте глумління з нашої поезії та нашої 
літератури стало вже тривкою нормою в книготоргівлі...

Український читач уже добре знає імена Василя 

«Нлюпни \  Симоненка, Ліни Костенко, Миколи Вінгра- 
иодл л г їо о  І новського> Івана Драча, Віталія Коротича та ін- 

У. . ^С>р0 , І ших поетів «нової генерації». Проте для ба- 
COIffii ЛСЮІІ» і  гатьох ц и м и  іменами і кінчається «молода» 

українська поезія. Не всі знають, що слідом за 
ними, у створений ними «пролом», широким 

фронтом іде в літературу, зокрема в поезію, і на
ступне, «наймолодше» покоління.

Надруковано в часописі «Український календар» (Варшава, 1966). Подається 
зі скороченнями.
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ПЕРЕОМОВІІ ч л т
Воно дуже розмаїте і за складом, і за характером обдарувань та 

шукань, але йому притаманне одне об’єднавче начало: ідучи за 
прикладом своїх попередників «симоненківського», умовно ка
жучи, призову, «наймолодші» змагаються за мистецтво високих 
критеріїв, за право по-своєму бачити й відтворювати світ і вод

ночас за суспільницько-громадянську істинність поезії, за по

езію боротьби.
Цей новий «ешелон» літературного поповнення починається з по

етів, які прийшли десь слідом (хронологічно тільки) за Він- 
грановським та Драчем (чи й одночасно), як-от Григорій Ки
риченко, Борис Нечерда, Борис Мамайсур, Володимир Під- 
палий, Ірина Жиленко та ін., продовжується іменами поетів, 
що мають мінімальний літературний «стаж» (Ігор Калинець, 
Микола Холодний, Роман Лубківський, Павло Мовчан, Світ
лана Йовенко, Людмила Скирда, Вадим Крищенко, Леонід Че- 
реватенко, Флоріан Милевський, Олексій Булига, Віктор М о
гильний та ін.), ще далі продовжується поетами зовсім «без 
стажу», які ось щойно заявили про себе: Василь Голобородько, 
Григорій Тименко, Іван Ільєнко, Микола Воробйов та інші, 
«вісімнадцятилітні»; кінця ж тому «спискові» ще немає й, 

певно, не буде.
Ми назвали лише найпомітніші імена, та їх, як бачимо, назбира

лася чимала китиця. Про кожного з цих авторів можна було б 
(і варто) говорити спеціально, та, на жаль, межі цієї замітки не 
дають нам такої можливості.

Хочеться тільки серед цієї багатоманітності поетичних облич та 
різнохарактерності ідейно-творчих і стилістичних шукань від
значити деякі найпомітніші тенденції.

Коли якийсь час тому молоде поповнення української літератури 
приходило переважно з села, й українська поезія живилася пе
реважно «сільськими» темами, мотивами, асоціаціями, ритмо- 
мелодичними й стилістичними конструкціями, то тепер дедалі 
більше місця відвойовує собі в сучасній молодій українській 
поезії духовний світ, характер уявлень і спосіб мислення, об
разно-асоціативний лад «міської» молодої людини, «міського» 
життя (за всієї умовності таких розмежувань і кваліфікацій, 
вони все-таки виникають з реальної багатоякісності суспільно
го й духовного життя). Це має неабияке значення як для забез
печення ідейного повнокров’я, духовно-психологічної повноти 

української літератури, так і для розширення реальних меж її 
«влади» над читачем.

Класне, майже вся молода поезія (справжня, талановита) розви
вається під знаком «глобальності» (чи «соборності»: бо хочуть
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виступати речниками українського життя взагалі, а не окремих 

його «парафій» чи ділянок), однак є поети, які при цьому тя

жіють до своєрідного «урбанізму», у вищезазначеному смислі. 

Зокрема, поетами органічно вираженої «міської» культури є, з най

молодших, Борис Нечерда, Ірина Жиленко, Ігор Калинець, 

Світлана Йовенко, Людмила Скирда, Олексій Булига, хоч усі 

вони різні. Борис Нечерда — поет гострої думки суспільниць- 

кого спрямування, а його складний емоційний малюнок вини

кає з динамічного контрастування, «взаємотворення» напру

женого ліризму й насмішкувато-гіркуватої парадоксальності, 

гротеску тощо, дечим він нагадує Євгена Плужника, а в чомусь 

іде від сучасної російської поезії; Ірина Жиленко — суто «пси

хологічна» поетеса, що відкриває «малорозвідані» в українській 

літературі сторони духовного життя витонченої індивідуаль

ності; химерний і реальний водночас, естетично цінний світ 

Ігоря Калинця породжений витонченим спогляданням і пере

живанням українського мистецтва й історії — і допомагає ство

рити атмосферу української духовності; Олексій Булига перебу

ває в стадії формування якоїсь поетичної цілості з «бродіння» 

раціонального й чуттєво-метафоричного начал, домішаних «на

уковими» аспіраціями та історично-національними ретроспек

ціями.

Кожен з цих поетів зберіг проте живий зв’язок із традиційною чут

тєво-психологічною стихією «землі», духовні соки якої і тепер 

невичерпні.

Однак є серед молодих поетів і такі, що, залишаючись передовсім 

речниками цієї стихії «землі», яка формує весь характер їхнього 

метафоричного мислення й стилістики, виявляють її гостро й 

по-модерному, з неабиякою свіжістю й енергією форми. Це Гри

горій Кириченко, Володимир Підпалий, поки ще меншою 

мірою Флоріан Милевський. Вони з іншого кінця — вже не з 

«міста», а з «села», від «землі» прагнуть до «глобальності», «со

борності».

Від стихії «землі» йдуть і Борис Мамайсур та Микола Холодний, 

але вони відрізняються від вищеназваних поетів більшою оче

видністю інтелектуальних та ідейно-політичних шукань, біль

шою широтою та інтенсивністю реакцій на соціально-психоло

гічні проблеми сучасності. Причому, якщо Борис Мамайсур 

часом шукає виходу з цих соціально-психологічних колізій в 

індивідуалістичних (у кращому значенні слова) реакціях, то в 

Миколи Холодного дедалі більше наростає громадянське нача-
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ло, широкий історико-політичний синтез (І в зв’язку з цим йдго 

нестримна, часом разюча, але інколи надто ускладнена, мета

форичність поступово «яснішає» і стає вже не стільки самоцін- 

пою, а більше функціональною).

Пінку прекрасних вишуканих віршів, переважно на теми спогля

дання мистецьких явищ, написав зовсім ще молодий Микола 

Воробйов з Черкащини. Дуже своєрідний, м’який і музикаль

ний, а водночас тривожний, бентежний, трохи індивідуалістич

но-богемний, але такий, що десь починає доростати (по-своє

му: м’яко, цнотливо навіть у баламутстві) до великих людських 

туг і болів, до трагедійної масштабності, — також зовсім ще 

молодий Григорій Тименко.

Нарешті, треба сказати про поета, який хоч і не видав ще жодної 

книжечки (бо щойно прийшов у літературу: йому 19 літ), але 

вже відомий любителям поезії, вже є значною поетичною вели

чиною і, я того певен, дуже швидко стане однією з найбільших 

постатей в усій українській поезії. Це Василь Голобородько, 

нині студент першого курсу Київського університету.

V сучасній поезії, особливо молодій, Василь Голобородько — 

явище осібне й несподіване. Йому нібито невластива та ра

ціоналістична масштабність, до якої небезуспішно прагнуть 

сучасні молоді поети; він не поривається у космос і в «термо

ядерні» світові клопоти; здається, ніби його не дуже цікав

лять і ті ідейні шукання, які великою мірою наснажують грома

дянсько-активну молоду поезію. Однак це — лише на перший 

погляд. До сучасного світовідчування Василь Голобородько йде 

своїм, надзвичайно самобутнім і цікавим, суто поетичним 

шляхом. [...] А нібито «вузькість», «хатність» Голобородька — 

це не відмова від багатства й невичерпності світу, а особли

вий шлях до них, особливий спосіб увійти до них «зсереди

ни», побачити внутрішню «душу» речей, побачити багато в 

малому, безмірне в обмеженому й фантастичне в звичному й 

побутовому.

Ірсба оцінити предметне та чуттєве багатство поетичного світу 

В Голобородька, локалізоване на порівняно невеличкому жит

тєвому «квадраті».

Ми кинули тут короткий погляд на деякі ділянки широкого пое

тичного «фронту» літературної молоді. Але сподіваємося, що і з 

цього український читач у Польщі хоч трохи уявить розмах і 

характер піднесення нашої поезії.

ПГРЕОМОВи / у |
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МІСГПО» Ю р ія  І мально-стилістичними шуканнями як у прозі,
* у так і в поезії; цікаво виступає він і як нари-

й совець, публіцист, літературний та мистець- 
' кий критик-рецензент. Цього разу він спробу
вав реалізувати чи не найзначніший досі свій

Юрій Щербак працює в українській літературі 
віднедавна, проте вже встиг відзначитися свої- 

[ ми сміливими ідейно-тематичними та фор-

-— задум, задум глибоко індивідуальний і виразно по

лемічний щодо деяких прикмет теперішнього стану нашої 
літератури.

Річ у тім, що Юрій Щербак за своїм психічним і духовним скла
дом, за визначальними враженнями дитинства та юності, за ха
рактером життєдіяння і творчих інтересів — цілковитий «ур
баніст», «горожанин», репрезентант динамічної міської куль

тури. Як такий, він гостро відчуває добре всім нам знану 
недостатність «міського» елементу, «міського» чинника в бага
тьох ланках української культури, зокрема в літературі й особ

ливо — в прозі. Через те він, у міру своїх сил, хоче, разом з ін
шими (втім, не дуже численними) поборниками цієї справи, 
заповнювати ту прогалину, хоче сприяти повноцінному і всебіч

ному опануванню українською прозою теми та образу сучасно
го українського міста. Власне, це не тільки його творча наста
нова, а і його творча потреба, необхідність, що випливає з його 
досвіду, його духу і його можливостей. Це було видно вже з 
його перших оповідань і повістей. Щ о ж до «Хроніки забутого 
міста», то вона одверто, цілковито і в якомусь сенсі демонстра

тивно присвячена саме темі й образові українського міста. 
Автор хоче показати місто як осередок життя української нації, 

всупереч відомим протилежним тенденціям. Далі, він хоче від
творити це місто, з його особливою внутрішньою атмосферою 

та його особливими реаліями, — не відокремлено, не як саме по 
собі, а як органічну складову частину всього історичного життя 

українського народу, як одну з площин широкої арени ук
раїнської історії. І не лише минулої історії, але й будучини на
роду: автор вірить у велику і доброчинну роль майбутнього ук
раїнського міста у розвиткові національної культури, чи, при

наймні, вважає за необхідне такої ролі для нього добиватися, 
таку роль за ним забезпечити. Звідси постійна наявність у

* Друкується вперше.



повісті та «взаємонакладання» трьох часових вимірів: минулого, 

сучасного, майбутнього. А з цим «взаємонакладанням», «взаємо- 

црисутністю» в різних історичних добах пов’язаний сильний 

елемент умовності й фантастичності, другою важливою підста

вою якого є те, що автор, як людина науки, охоче послуго

вується ефективними науковими гіпотезами (власне, наукови

ми назвати їх важко, вони радше свідомо псевдонаукові, гро

тескові, їхнє призначення — створити певну художню інтригу, 

метафору, художній прийом), хоче підкреслити незвичайність 

звичайного і звичайність незвичайного. Усе це неймовірне зчеп

лення билиць і небилиць, дійсності й одвертої вигадки, істо

ричних реалій і довільних фантастичних конструкцій — ви

кладене в найповажнішій (стилізованій!) літописній манері, 

за якою ховаються усміх, іронія, часом елементи пародії, і яка 

все-таки водночас хоче бути і всерйоз епічною, трохи навіть 

патетичною оповіддю, бо ж її предмет — історія в своїй величі 

та своїй мізерії.

Отже, якщо ми правильно зрозуміли автора, він хотів відтворити 

побутово-реальний і водночас історично-узагальнений образ 

українського міста; прагнув показати його кровний зв’язок з 

історією народу, з минулим і майбутнім нації, власне, через цей 

образ міста показати своє бачення України та її внесок у загаль

нолюдську культуру, в світовий революційний рух, у соціальні 

завоювання нашої доби; хотів знайти таку химерну і стилізова

ну манеру викладу, яка б запобігла простолінійності та однознач

ності, забезпечувала б певну ідейну місткість та емоційну ба

гатобарвність і гнучкість, давала б простір для узагальнень, сим

волів, гротеску, а водночас і просто-напросто інтригувала б читача. 

Такий, мабуть, був «максимальний» задум — принаймні, його 

можна припустити. Якою мірою пощастило його втілити?

І’о іновідь ведеться «з майбутнього», від літописця кінця XX ст. Це 

одразу необхідним чином підкреслює і вмотивовує елемент 

умовності та гротеску. Проте весь час досить вдало імітуються 

реалістичність і документальність. Події, що мають свій істо

ричний прототип, та події геть чисто вигадані або й просто 

неможливі — подаються в одній площині і здебільшого досить 

природно співіснують, створюючи своєрідну ілюзію химерного 

історичного дійства, за яким стежиш, сподіваючись побачити 

знайомі речі в несподівано цікавому освітленні. З перспективи 

майбутнього автор прагне оцінити творчі будні, випробовуван

ня і трагедії нашої доби.
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«Місто», про яке йдеться в «Хроніці» Ю. Щербака, не має конкрет

ного історичного прототипу; це умовна модель українського 

міста, за всіма ознаками трохи провінційного («забуте»), однак 

воно щоразу асоціюватиметься в читача з реальними географіч

ними поняттями, так само як «літопис» цього міста породжува

тиме згадку про реальні явища історичного і культурного життя 

України. Характер і реалії міського життя, побуту відтворені 

густо і впевнено, із неабияким знанням справи. Варто звернути 
увагу і на багатство відповідної лексики, спеціальної терміноло

гії, яка входить у вжиток міської молоді, — опанувати нею дуже 

важливо для української прози. Науковий дослід, циркова 
вистава чи змагання з боксу Ю. Щербак описує з такою досте- 

менністю, точністю і часом лексичною характерністю, з якою 
раніше відтворювали, скажімо, риболовлю чи полювання на бе

каса. Хіба що немає тієї докладності, але це тому, що в цьому 

разі для автора важливі були ті науковий дослід, циркова виста
ва чи змагання з боксу не самі собою, а лише як привід (і фор

ма) для порушування деяких загальних гуманістичних про
блем.

За вигаданим містом Ярополем у Ю. Щербака відчувається вся 

Україна; Яропіль — це крапля, в якій, хоч і частково, відбилася 
доля всієї України. Задля цього робить автор численні екскурси 

в далеке минуле Ярополя, знаходячи для цього цікаві художні 
прийоми та сюжетні ходи. Особливо це стосується розділів 

шостого та восьмого. Втім, мабуть, небезпідставним буде вра

ження, що автор несповна використав ті надзвичайні мож

ливості, яких надавали йому винайдені ним же прийоми (на

приклад, реконструкція образів минулого за допомогою роз

шифровування генетичної інформації — в розділі шостім). 

І реконструкція минулого провадиться досить одноплощинно, 

неметафорично, ілюстративно — часом автор просто повторює 

загальні хрестоматійні відомості та популярні легенди з укра

їнської історії, хоч і у незвичному контексті; а без самобутнього 

і глибокодумного внутрішнього трактування навіть за всієї зов

нішньої химерії такі речі менше важать. (Принагідно варто 

зазначити, що і в розділі про Яропільську республіку чимало 

літературщини, матеріалу з других рук, подекуди є прямі запо

зичення з Ю. Яновського та Я. Мамонтова.)

Дуже часто у Ю. Щербака історичні й неісторичні події та перипе
тії набувають символічного чи метафоричного значення, є при

водом для постановки деяких загальнолюдських проблем. Щодо 

цього сильне враження справляють, наприклад, «літературний
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диспут автора з Юсуфом-башею, капітаном невільничої г а л е р и »  

(розділ восьмий); життєпис доктора філософії Штюльпнагеля, 

його дискусії з професором Холодним та його життєвий фінал 

(розділ четвертий); обговорення проблеми знесмертелення та її 

гуманістичних (чи антигуманістичних) аспектів (розділ деся

тий) — щоправда, тут хотілося б грунтовнішого осмислення 

«футурологічного експерименту», більшої сконденсованості, 

узагальненості, вагомості думок і слів (замість пересічно-побу
тового матеріалу, багатослів’я і не завжди природних реплік 

персонажів).

Проте в ряді випадків автор не використовує можливостей для пе

реносного, символічного чи метафоричного означення змальо

ваних ним химерних ситуацій. Скажімо, несмертельність (чи 

довголіття) Діодора Червінки виходить за межі побутового та 

біологічного явища, це, по суті, довголіття пошлості й відступ

ництва, це відмова від завдань людського «Я»; однак у автора є 

щодо цього лише невиразні натяки, далекі від глибокої і пластич

ної метафори. Так само і в описі циркової вистави могло б бути 
набагато більше художнього підтексту, фігуральності тощо.

Повість вражає багатством фантазії, проте це трохи (а часом і над

то) раціоналістична фантазія, що постає швидше з умоглядної 
придумки, смислового експериментування, ніж із розкошуван

ня чуттєвої і пластичної уяви. Тому не завжди всілякі дивовижі 

в повісті тішать читача і не завжди сприймаються як художньо 

переконливі. Мені особисто досить надуманими і пліткими зда

лися епізоди в розділах третьому (політ вантажного автомобіля) 

та п’ятому (перетворення закоханих на гранітний стовп; вза

галі, цей розділ, на мій погляд, найменш цікавий, аж до того, 

що в нім багато газетщини — наприклад, в описові зустрічі мо

лодіжних делегацій та ін.).

Хотілося б порадити авторові бути уважнішим і відразливішим до 

банальностей, які часом у нього трапляються. Чому, наприклад, 

денікінський офіцер має бути неодмінно «сифілітичним», а 
«паризьке кохання» — «легке, як дотик метелика», навіщо ці 

набридлі штампи? Коли льотчик майор Смола гине, не захотів
ши катапультуватися, бо під ним були «дерев’яні прямокутники 

маленького міста»; коли йдеться про те, як «Кіндрат поклав 

двома пострілами» «рябого Степана Осетинського», що на пе

редовій «не витримав гуркоту (німецьких танків,— І. Дз.) і пі

шов назустріч бронькам, піднісши руки вгору»; коли за прик

мети модерного пейзажу, за побутові прикмети близького май

буття обираються «станція спостереження за супутниками» та

ЛЕРЕПМОВІІ ’ Д  j
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«атомно-експериментальний промисловий комплекс»; коли на 
турецькій галері на допомогу українським невільникам з’явля
ється чарівна жінка з бранок-землячок — у всіх цих і подібних 
епізодах та репліках ми бачимо похватні, «ходові», досить зба- 
налізовані літературою рішення, і мимоволі народжується внут
рішній протест і бажання, щоб автор пошукав чогось такого, 
що не лежить на поверхні.

Нарешті, про стильове і мовне обличчя «Хроніки». Як уже говори
лося, її стилізовано під давньоукраїнський літопис. Проте цю 
стилізацію проведено лише частково, лише в окремих уступах, 
як облямівку. Основні події переказуються у звичайній інфор
мативній манері, інколи вельми сухо. Тут є певна невідпо

відність між авторовими деклараціями і замірами - та їхнім 
втіленням. Стилізовані і нестилізовані місця часом дисгар
монують. Оповідачеве «Я» часто-густо надовго зникає. Отож 
хотілося б тут суцільнішої і послідовнішої стилізації, або, при
наймні, якогось продуманого принципу при «монтажі» стилізо
ваних і нестилізованих текстів.

і цілком заслуженим успіхом. В уяві, принаймні, певно
го кола — обізнаних — читачів з його іменем пов’язується 
своєрідний, новий у якомусь сенсі літературний жанр, який ще 
не дістав свого визначення, а проте відвойовує собі дедалі більше 
місця в літературі «малих форм», і в якому давні традиції філо
софської алегорії лучаться з суто сучасним іронічним «пере- 
освоєнням» світу речей, природи, історії. 1 справді, тут Ф. Кривіну 
належить своє місце; в межах цього народжуваного різновиду «лі
тератури малих форм» він уже витворив щось виразно самобутнє 
(хоч його письменницький доробок до цього не зводиться).

Рецензована збірка ніби підбиває підсумок дотеперішньої багато
річної праці Ф. Кривіна в галузі іронічної «малої прози» і буде, 
мабуть, найвизначнішою його книжкою.

(1968 р.)

І  Письменницьке ім’я Фелікса Кривіна досить 
Фелікс приОІН І відоме і не потребує рекомендації. Читач 

«BeiLiU. І давно вже полюбив його дотепні, сповнені і
ш сарказму і своєрідної поезії «казки», притчі, 

І  коротенькі оповіданнячка — і відтоді «полює» 
г на них. Кращі з них — бажаний гість у періоди
ці, а книжки Ф. Кривіна розходяться з незмінним

* Друкується вперше.
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Иі/ічуі і і іс т ь  наскрізного конструктивного принципу («одушевлён- 

нм» світу «мертвої» речовності, лірично-гумористична «антро- 
молоіїзація» буття всесвіту; а водночас — напружена, саркас
тична внутрішня полеміка з рутиною буденного світопочування 
і «загальноприйнятих» уявлень) дає можливість поєднувати і 

чергувати в цій збірці формально різнорідні твори: від розгор
нутих «історичних» бувальщин та інтелектуальних «казок» до 
лаконічних алегорій і окремих фраз-афоризмів.

І'пдпіе за ознакою теми й проблематики, ніж за жанровою озна
кою, збірку поділено на кілька розділів.

Перший розділ — «Вещи». Певно, не випадково у світовій літера
турі об’єктом зображення, «героєм» оповіді дедалі частіше ста
ють Речі. Це спричинене, мабуть, тим, що світ речей навколо 
людини більшає, розпросторює свою владу на людину; штучна, 
створювана самою людиною «природа» стає ніби третьою (по
ряд з «живою» і «неживою» природою) дійсністю, яка накладає 
спій відбиток на все людське життя; відтак постають зовсім нові 
проблеми, які потребують свого філософського, соціального і 
художнього осмислення. Звідси, зокрема, відомі літературні 
течії, з-поміж яких одні прагнуть «об’єктивно» відтворити суб
станціальний, деантропологізований світ речей, другі — пока
зати владу речей над людиною, треті — з’ясувати метафізику 
стосунків людини з речами. Водночас новий речовий клімат, 
серед якого опинилася сучасна людина, відродив до життя 
(н інакшій, звісно, якості!) і стару традицію філософсько-алего
ричного тлумачення речей, традицію «залучення» речей до сфе
ри казкового, підпорядкування їх законам казкової інтерпрета
ції (услід за рослинним і тваринним світом). Проте річ не тіль
ки в алегорії та казкових перетвореннях, не тільки в поширенні 
традиційного художнього інтересу та естетичної інтерпретації зі 
світу «живої» і «мертвої» природи на світ природи «штучної». 
Річ ще і в тім, що в «системі речей» опосередковано відбиваєть
ся сутність самої людини, речі неминуче є більш чи менш «за
шифрованою» подобою людини, і в їхніх таємницях література 
шукає коментар — то патетичний, то ліричний, то сатирич- 
ииіі — до таємниць людського життя. Більше того, оскільки ре
чі г продуктом відчуження людської праці, думки, уяви, то 
спроба художнього і психологічного «привлащення» їх літера
турою має глибокий гуманістичний сенс: це ніби повернення 
людині «вивлащеної» частки її самої, це акт, протилежний від
чуженню і в широкому загальнолюдсько-культурному аспекті 
їла гний якоюсь мірою його компенсувати. В усякому разі, каз- 
коне, притчове, одушевлене, інтимно-антропологізоване освоєння
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«штучного» речового світу ніби поширює нам сферу духовного; 
де панувало лиш механічне буття, туди сягає дитяча поетич
ність і мудрість; людина веде свій приязний, зацікавлений, лу
кавий, довідливий і спочутливий людський діалог зі світом ре
чей так само, як тисячоліттями вела його вона зі світом тварин 
і рослин.

Десь у такому ось річищі і лежать оповідання Ф. Кривіна про речі. 
З тим хіба, що їх вирізняє ще й особлива, дуже індивідуальна 
душевна стихія, в якій своєрідно поєднуються ліризм і сарказм; 
а з погляду образності й стилістики в них слід відзначити 
ненав’язливий і органічний, часто-густо надзвичайно дотепний 
і художньо багатозначний перехід чуттєво-предметного плану 
оповіді в метафоричний та узагальнювальний (Ф. Кривін подає 
речі не як алегорію, а як об’ємний, багатовимірний образ-мета
фору, що живе своїм власним автономним життям); автор має 
неабияку чутливість до повторюваних, «масових», стереотипних 
життєвих ситуацій, предметних позицій, словесних «блоків» — і 
неабиякий дар несподівано і невідпорно-просто повертати пер
вісну вражаючу конкретність тим із них, які набули узагальню- 
вального сенсу або ж, навпаки, осявати узагальненням, грою 
значень ті, які ще «не виросли» з первісного стану, зі своєї чіт
ко окресленої конкретної значущості. Він справжній майстер 
парадоксального і водночас ніби самозрозумілого «перехрещу
вання» образних і лексичних стереотипів...

«Мяч был в ударе»; «Интересно, по ком это сохнет Простыня?»; 
Ящик «был у всех на посылках»; Шматок крейди «отдал себя 
без остатка» Дошці; «Термос так хорошо сохранял кипяток, что 
стаканы буквально лопались от зависти»; Пляшка «набралась 
по самое горлышко»; Штопор «умел выкрутиться из любого 
положения»; Ложка «не всегда бывает в своей тарелке, но это 
ничуть не мешает ей работать с полной отдачей»; «Увидев сле
зы у нее на глазах, Лук от волнения забыл, что его режут»; 
Чемодан «давно привык к тому, что с ним носятся»; Скатертина 
«привыкла всех покрывать»; «Закончив высшее образование в 
лесу, Дуб, вместо того, чтобы ехать на стройку, решил пустить 

корни в городе»; «Выглянуть? Или не стоит? Яблоко точил 
червь сомнения»; «Понимая всю важность и ответственность 
своей жизненной миссии, Часы не шли: они стояли на страже 
времени»... Це не окремі приклади, більш чи менш вдалі, це 
загальний характер письма Ф. Кривіна: всю його тканину ста
новить отака-от безпосередня й невимушена, ніби мимовільна 
контамінація речового й людського, предметного й психологіч
ного світів, прямого й переносного, метафоричного значення.
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ПЕРЕОЛЛОВи А Т
Л головне: така контамінація ж и в и т ь  не тільки тканину мовлен

ня, а й усю ідейно-образну структуру його оповідань і притч. 

І в результаті світ речей, залишаючись самим собою і зберігаю

чи свою власну логіку та суверенність, водночас оживає й ін

шим, ніби відбитим людським життям... Проте це не просто 

відбиток, тінь людського життя. Це ніби його тлумачення «до
свідом» і логікою речей; світ речовий та світ людський взаємно 

тлумачать і цим ніби взаємно збагачують одне одного... А втім, 

у Ф. Кривіна це все не так важкомовно й скучно, як у рецензії: 

навпаки, це весело, дотепно, легко...
У розділі «Как человек решил произойти от обезьяны» подано ніби 

гумористичне (а часом сатиричне) переосмислення історії люд

ського роду, найвизначніших її моментів — у стилізованих опо
відках, легендах, парадоксах-афоризмах... Читаючи цей зв’язний 

і добре продуманий матеріал, часом згадуєш сатириконську 
«Всесвітню історію», а часом — «Апокрифи» К. Чапека; причо

му на цілості лежить виразна печать своєрідної ідейної та 

стилістичної фізіономії автора, що виявляється, перш за все, 
мабуть, у особливому поєднанні пародійності з алегорією й ме

тафорою, в особливому іронічному «підсвічуванні» історичних 
загальників і сакраментів — актуальним досвідом сучасника. 

Тут багато чудових оповідок, а серед численних дотепів та афо

ризмів трапляються прямо-таки класичні (на зразок: «Мож

но жить в Мезозойскую эру и все-таки не быть динозавром»). 

Є і невдалі, на мій погляд, речі, де автор не спромігся на кон

структивну художню ідею. У деяких випадках трактування не 

на рівні обраної теми, дріб’язковіше за наявний історичний ма

теріал, потенціальні мотиви якого не використані; особливо 
прикро впадає це в очі тоді, коли йдеться про славнозвісні лі

тературні образи, сюжети, проблеми: тут мимоволі доводиться 

порівнювати рівень розробки, масштаб думки із тим, що «за

повідано» в самому «вічному» образі, в самій традиційній 

темі — і є тут якась межа, що нижче за неї здрібнювати вже не 

можна... Тут хотілося б знайти глибшу думку, а не рядовий, 

«відписочний» парадокс.

У розділі «Наука» переважають невеличкі пасажі, афоризми й па
радокси — іронічні коментарі до найпопулярніших загальників 

різних наук, лукаве перелицьовування школярських правил 

тощо... Здебільшого це вдається досить дотепно й багатозначно 

(«ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА. В каждом зяблике погибает орел. 
От сознания, что он не орел, а зяблик»; «ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ. Вместо прямых указаний из центра Земли до нас
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доходят одни колебания»; «ПОПРАВКА. Для того, чтобы стать 
полезным, не обязательно быть ископаемым» тощо).

Зібрані в сукупність твори Ф. Кривіна — це викінчений, своєрід
ний і привабливий світ, дивний і часто-густо дотепно-химер
ний; світ, озорений любов’ю і увагою до людини, до її духовних 
цінностей; це постійний і пристрасний, часом гіркуватий, ча
сом парадоксальний і ущипливий, часом тепло-вибачливий 
роздум про життя - роздум людини, що хоче доброго, людсь
кого в людях-братах.

Перед нами небуденна книжка. Якщо вона виходитиме в перекладі 
українською мовою — видавництво має подбати про пер
шокласного, висококваліфікованого перекладача. Адже руко
пис складний стилістично, важкий для перекладу. Тут, крім 
бездоганного чуття слова, потрібне ще й витончене чуття гумо
ру. Зате гарний переклад книжки Ф. Кривіна збагатив би сучас
ну українську літературу явищем цілком для неї новим.

(17 червня 1969 р.)
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CftiCOCbfiUG \  Читаю Бориса Мозолевського... І бачу Особис- 
ргпрп \ т'сть’ бачу поета, в якого є Біографія — те, по

г- \ чому так тужить не перший рік уже критика,
п  ҐІ  1— і

1 Не та особистість, що приміряє до себе епоху
УкрОІНи І як тло, як декорацію, а та, що виступає в неї

(Борис я  краплею поту на чолі або краплею солі на

МозолеВський) %М шкфі- І не та біографія, що аж анкета тріщить 
від дат, подій, просувань по службі, посад, ре

галій, місць прописки, — а та, що промовляє не до 
анкети, а до нашого серця.

Борис Мозолевський немовби втілює злуку життя, праці, поезії. 
І необхідність, і плідність цих трьох великих начал одне для 
одного. Без всебічно активного, цілеспрямованого життя і затя
тої праці (колгоспника, льотчика, кочегара, землекопа, архео
лога) не було б його поезії в тій якості, що є; без поезії його 
життя і праця не набули б тієї натхненності й висоти змісту, що 
мають, і, своєю чергою, не дали б так багато поезії.

Один із покоління «дітей війни», він пізнав усе, що випало на їхню 
долю, пройшов суворий життєвий гарт, збагнув ціну і фізичних, 
і духовних зусиль, необхідність платити власним коштом за 
громадянську і моральну позицію, виробляти розуміння своєї 
доби та історії.

* Надруковано в журналі «Дніпро» (1984 p., № 4).
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Перша його збірка «Начало марта» (1963) була яскраво громадянсь
кою, багатьма мотивами відверто, наступально публіцистичною. 
Йшла з високою хвилею піднесення тодішньої молодої поезії. Її 
ліричний герой виступав як молодий інтелігентний робітник, що 
з важкого воєнного дитинства і трудової юності виніс кришталеву 
основу народної моралі та романтичної віри в ідеали комунізму. 
Романтична войовничість ліричного героя спрямовувалася як 
проти казенної псевдоблагополучності, так і проти дешевого скеп
сису, цинічного глузування чи потаємного єхидничання з ціннос
тей нашого життя, проти наносного і спотворливого в ньому. 
Антиміщанський пафос нерідко сягав дошкульного сарказму, ча
сом перегукуючись з антиміщанським пафосом тодішнього Євгена 
Євтушенка. В ньому, може, менше було специфічного інтелекту- 
алістського арсеналу, зате більше відчувався голос прямодушного 
робітничого хлопця, який знає, почім ківш лиха, а тому його роз
суд позначений особливою тверезістю і ваговитістю. Автор темпе
раментно і запально протистоїть снобам, верхоглядам, казенни
кам, різного роду «нашим» дармоїдам і паничам:

Ты не щурь свой лукавый глаз!

Я с тобою свиней не пас.

Пас свиней я, но не с тобой...

Не колола тебя стерня 

И степное солнце не ранило.

Что же смотришь ты на меня,

Белорукий барчук, как на равного?

Нас мотало по жизни вдосталь.

Мы с самими богами спорили!
Это наши рабочие кости 

Обрастают живьем истории.

Не боялись прослыть мы грешными,

Чтоб, сгорая, других согреть.

Вы же трутнями ожиревшими 

Присосались к нашей заре!

Нін у всьому полемічний, він «тремтить» над чистотою своєї прав
ди і в своєму грозовому романтизмі над усе боїться ототожнен
ня з безтрудним казенним псевдоромантизмом. Коли ж гово
рить про працю (що стала головним предметом його поезії), 
насамперед відмежовується гостро від фальшивих співців її 
придуманої краси, взагалі від літературщини і фарисейства,— 
яку чудовому вірші «Труд»:

Ои не красив, он просто очень труден...

lie красотой бессмертны наши будни.
Крпсиво ли глаза от пота жгут?

flEPEQMOBU - Д  j



А если пот вам жечь глаза не будет,

То он тогда насмешка, а не труд!
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И ни к чему тут выспренные речи,

Иду в труде и о труде пою

За то, что лишь его взвалив на плечи,

В себе я Человека сознаю.

Треба сказати, що свого часу збірка «Начало марта» не дістала належ
ного визнання (хоч можна згадати високу оцінку JI. Вишеслав- 
ського). А це була одна з яскравих поетичних книжок 60-х років.

Вірші наступної поетичної збірки «Шиповник» (1967) далі розви

вали мотиви першої. Дужче звучить викривально-сатиричний 
пафос (в якому вчувається орієнтація на В. Маяковського). А от 
пафос робітничого самоствердження, широкомовні заяви від 
імені робітничого класу починають уже подекуди збиватися на 
риторику. Але з’являється і нова тема: у розділі «Скифское зо

лото» вперше у Б. Мозолевського зазвучали мотиви історії рід
ного степу, «розмови» з його минулим. Так, це був час, коли 
Мозолевський уже вертався у свій степ археологом, робив пер
ші розкопки, і степ із землі дитинства ставав для нього землею 
історії, ставав життям і долею. «Золото» лишалося поки що в 
заголовку розділу, але вже була своєрідна атмосфера археоло
гічного бурлацького братства, гостра новизна доторку до 

некнижної, буквально-земної історії, перші зустрічі з не такими 
вже й далекими від нас тінями древності — кам’яним Ідолом, 

старим жерцем, дівчиною «з очима Аеліти», зі скіф’янкою Опією, 
яка відтоді стала дорога його уяві й житиме в поезії Бориса 
Мозолевського.

Здається, що збірка «Зарево» (1971) засвідчувала відпрацьованість, 

вичерпаність колишніх полемічних мотивів, певну внутрішню 
кризу і пошук нової якості. Трудовий і антиміщанський пафос 

у його «прямолінійності» (ствердна характеристика Б. Мозолев
ського у збірці «Начало марта») тут ще є, але вже швидше як 
інерція, а не як живий, оновлюваний дух. А нове ще не проби

лося до життя. Може, воно було в поглибленому, тривожному, 

зобов’язливому інтересі до рідної землі?

Устав на ветру качаться 

И поняв, что жизнь одна,

Мальвы ко мне стучатся 

В синий проем окна.

Оранжевые и рубиновые,

Бордовые, как вино, —

Как будто бы вся Украина
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Пришла под мое окно. ' ...

И веки поднять нельзя мне,

И больно мне понимать,

Что это сухими глазами 

Меня укоряет мать...

ПЕРЕОМОВІІ Д  (

Был я недобрым сыном,

Сошедши с твоей стези.

Н о в сердце моем, Украина,

Была ты вдали и вблизи...

У ці роки Б. Мозолевський, поряд з віршами російською мовою, 
дедалі частіше пише українською, а 1976 року виходить збірка 

«Червоне вітрило», що утвердила його вже як україномовного 

поета. Характерною для цієї збірки є загалом небезуспішна 
спроба опанування народнопоетичної стихії та поєднання з 
нею раніших трудових і громадянських мотивів. А от полемічні 
й сатиричні ноти якось вивітрилися — можливо, засвідчивши 

вигасання юнацького максималізму. Взагалі гострі грані індиві
дуальності Бориса Мозолевського якось трохи були розчинили
ся в отій народнопоетичній, пісенній стихії. Може, українське 
поетичне слово не одразу розкрилося йому всіма своїми граня

ми й можливостями...
Потім була збірка «Веретено» (1980). В ній є і знайомі ще з перших 

книжок поета мотиви робітничої біографії, трудової снаги і 
честі, проте в контексті всієї збірки вони сприймаються вже не 

стільки як романтичний виклик міщанству, скільки як носталь
гічний спогад. Або як конкретні (досить сильні) картини життя 

в праці. Втім, інтонації «юнацького» виклику ще залишаються, 
і тут авторові треба зберігати такт і смак, щоб не звернути в 
риторику, непереконливу і по суті, і з погляду зрілого віку, який 
схиляє більше до глибини, аніж до гарячкуватості. Або таке, 

скажімо. В перших збірках було зрозумілим підкреслення «не
словесного», «позасловесного» характеру самоствердження лі
ричного героя та його покоління: автор ототожнював себе з 
робітничими хлопцями, які свою «філософію», мовляв, не в 

слові виражали, а творили кайлом, кочегарською лопатою, 
кельмою. Це був і протест проти суєслів’я. І, може, неусвідом- 
лена спроба лобовою атакою на історію компенсувати невироб
леність власної поетичної філософії, «виграти час» для неї. 

Сьогодні пора вже сплачувати всі борги. Коли ж тепер читаємо 
про поетового друга юності, який «свою філософію ломом че

канить», про «наших рук молодих філософію», то, за всієї краси 
та ефектності цих метафор, залишається думка, що вони не
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звільняють поета від філософії слова - навіть в осягненні отієї 
філософії рук. Чого досить було другові, того мало поетові. 
Адже поет — і представник отієї філософії рук у царстві філо
софії слова, тож підкреслення життєвої ваги і стихійної худож
ньої безпосередньої трудової дії не повинно бути відпискою від 
поглибленого духовного освоєння її в поетичному слові.

Різноманітнішим і багатшим, ніж раніше, постає світ інтимного 
життя ліричного героя. Менше епатажу і самовпевненості, біль
ше зболеності. Зрілішим, об’ємнішим стає світопочування. На 
зміну колишній задерикуватій гостроті й контрастності, схиль
ності красиво протиставлятися всьому, що здавалося сірістю, 
прийшли більша заглибленість і врівноваженість, що не всякий 
біль і захоплення виплескує назовні в «натуральному» вигляді, 
а перемучує їх у собі.

Утверджується нова якість поетичного мислення — історизм. Не в 
значенні причетності до історичної теми, якою став для Б. Мо- 
золевського скіфський степ, а в значенні внутрішнього, індиві
дуально-особового відчуття зв’язку часів, змінності понять, ве
ликого руху життя в часі та просторі як найвищої реальності та 
найостаннішої інстанції. Почасти цю нову якість бачимо у 
«Веретені», почасти — в поезіях, уведених у текст «Скіфського 
степу», а головне, мабуть, ще попереду...

Отже, ми підійшли до розмови про «Скіфський степ» (1983) Бориса 
Мозолевського — дуже своєрідної книжечки, що, поєднуючи 
прозовий і поетичний тексти, осмислювала велике культурне 
відкриття (знамениту тепер пектораль) і сама стала подією в 
нашому культурному житті.

Свого часу, рецензуючи «Скіфський степ», я, природно, вирішив 
насамперед ознайомитися з літературою про Скіфію. Дещо, для 
початку, знайшлося в особистій бібліотеці, в тому числі й такий 
собі путівник по залах Ермітажу, привезений колись давно із 
Ленінграда: «Культура и искусство древних скифов и ранних 
кочевников Алтая». Беру його тепер і читаю. Автори, зі зрозумі
лим захопленням розповівши про знахідки під час розкопин 

скіфських курганів у другій половині XIX та на початку XX ст., 
роблять висновок: «Завдяки цим розкопкам понад 400 унікаль
них золотих і срібних древніх художніх виробів прикладного 
мистецтва побачили світ, а Ермітаж збагатився такою колек
цією, якої нема і тепер уже не може бути в жодному музеї світу».

Путівник вийшов друком 1966 року. Іронією — цього разу доброю 
іронією! — долі саме в цей час уже готувалися й «назрівали» 
(1964 рік — експедиція О. І. Тереножкіна), а через кілька років 
були здійснені (1968—1969 роки — розкопки Гайманової Мо-



PEUEH3N IB q h  О зю бо \ 3 KPUHUUi

гили; 1971 рік — розкопки Товстої Могили) відкриття, які, тге- 

ревершивши всі сподівання, не лише істотно збільшили арсе
нал «скіфського золота» і збагатили давнє мистецтво новими 
шедеврами, а й дозволили впевненіше говорити про наукову й 
методологічну недосконалість отих раніших розколин, коли 

особисту самовідданість низки археологів не було підкріплено 
зрілістю тогочасних скіфознавчих уявлень; коли нерідко в го
нитві за сенсаціями кургани не так розкопувано, як нищено, і 
назавжди було втрачено для науки не одне цінне свідчення про 
далеку добу... Цей курйоз зайвий раз підтверджує, що ніколи не 
слід поспішати з підсумковими висновками, коли йдеться про 

картину минувшини, картину історії культури...
Цікаво, що саме в ті роки (1964) закінчує Київський університет і 

бере участь у першій своїй археологічній експедиції (під керів
ництвом О. І. Тереножкіна) і Борис Мозолевський - один із 
«найщасливіших» у майбутньому відкривачів скіфських пам’я
ток, на той час молодий поет, який уже звернув на себе увагу 

згадуваною вище своєю першою і яскравою поетичною збіркою 
«Начало марта».

Так усе склалося, що для ширшого загалу ім’я Бориса Мозолевсько- 
го пов’язується з поверненням до життя знаменитої скіфської 
пекторалі, знайденої 1971 року в Товстій Могилі. Це і справед
ливо, і несправедливо. Справедливо тому, що то таки було «від
криття століття» в скіфській археології, і вирішальна роль у 
ньому випала на долю Мозолевского. Несправедливо тому, що 
він не тільки «щасливець» в археології, а й, як ми вже бачили, 
талановитий літератор, поет, та й у власне археології головною 
своєю справою, як побачимо далі, не ту велику знахідку вважає.

Л проте, хоч би як тут застерігати й уточнювати, його ім’я все одно 
асоціюватиметься з пектораллю (хіба що нагодиться ще сенса
ційніше відкриття!). З цим змушений рахуватися і сам Б. М о
золевський. І свою книжку «Скіфський степ», — що виникла 
немовби у відповідь на спалах масового інтересу до археологіч
ного образу півдня України під впливом гучних наукових ус
піхів останніх десятиліть, книжку популярну і водночас насиче
ну роздумами й емоціями, справді натхненну, — він компонує 
гак, щоб поступово підвести читача до розкопин Товстої Могили 
та відкриття пекторалі як до кульмінаційного моменту оповіді.

Ьільше того, над самим Борисом Мозолевським тепер немовби 
тяжіє (чи зоріє?) вагомість знахідки. Здається, досконалість пек
торалі не лише надихала, а й зобов’язувала його під час напи
сання цієї книжки. І неначе відповідно до тричленної побудови 
пекторалі (що, як пояснює автор, зумовлено космогонічними
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звільняють поета від філософії слова — навіть в осягненні отієї 
філософії рук. Чого досить було другові, того мало поетові. 
Адже поет — і представник отієї філософії рук у царстві філо
софії слова, тож підкреслення життєвої ваги і стихійної худож
ньої безпосередньої трудової дії не повинно бути відпискою від 
поглибленого духовного освоєння її в поетичному слові.

Різноманітнішим і багатшим, ніж раніше, постає світ інтимного 
життя ліричного героя. Менше епатажу і самовпевненості, біль
ше зболеності. Зрілішим, об’ємнішим стає світопочування. На 
зміну колишній задерикуватій гостроті й контрастності, схиль
ності красиво протиставлятися всьому, що здавалося сірістю, 
прийшли більша заглибленість і врівноваженість, що не всякий 
біль і захоплення виплескує назовні в «натуральному» вигляді, 
а перемучує їх у собі.

Утверджується нова якість поетичного мислення — історизм. Не в 
значенні причетності до історичної теми, якою став для Б. М о
золевського скіфський степ, а в значенні внутрішнього, індиві
дуально-особового відчуття зв’язку часів, змінності понять, ве
ликого руху життя в часі та просторі як найвищої реальності та 
найостаннішої інстанції. Почасти цю нову якість бачимо у 
«Веретені», почасти — в поезіях, уведених у текст «Скіфського 
степу», а головне, мабуть, ще попереду...

Отже, ми підійшли до розмови про «Скіфський степ» (1983) Бориса 
Мозолевського — дуже своєрідної книжечки, що, поєднуючи 
прозовий і поетичний тексти, осмислювала велике культурне 
відкриття (знамениту тепер пектораль) і сама стала подією в 
нашому культурному житті.

Свого часу, рецензуючи «Скіфський степ», я, природно, вирішив 
насамперед ознайомитися з літературою про Скіфію. Дещо, для 
початку, знайшлося в особистій бібліотеці, в тому числі й такий 
собі путівник по залах Ермітажу, привезений колись давно із 
Ленінграда: «Культура и искусство древних скифов и ранних 
кочевников Алтая». Беру його тепер і читаю. Автори, зі зрозумі
лим захопленням розповівши про знахідки під час розкопин 
скіфських курганів у другій половині XIX та на початку XX ст., 
роблять висновок: «Завдяки цим розкопкам понад 400 унікаль
них золотих і срібних древніх художніх виробів прикладного 
мистецтва побачили світ, а Ермітаж збагатився такою колек
цією, якої нема і тепер уже не може бути в жодному музеї світу».

Путівник вийшов друком 1966 року. Іронією — цього разу доброю 
іронією! — долі саме в цей час уже готувалися й «назрівали» 
(1964 рік — експедиція О. І. Тереножкіна), а через кілька років 
були здійснені (1968—1969 роки — розкопки Гайманової Мо-
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гили; 1971 рік — розкопки Товстої Могили) відкриття, які, ЇТе- 
ревершивши всі сподівання, не лише істотно збільшили арсе
нал «скіфського золота» і збагатили давнє мистецтво новими 
шедеврами, а й дозволили впевненіше говорити про наукову й 
методологічну недосконалість отих раніших розкопин, коли 

особисту самовідданість низки археологів не було підкріплено 
зрілістю тогочасних скіфознавчих уявлень; коли нерідко в го
нитві за сенсаціями кургани не так розкопувано, як нищено, і 
назавжди було втрачено для науки не одне цінне свідчення про 
далеку добу... Цей курйоз зайвий раз підтверджує, що ніколи не 
слід поспішати з підсумковими висновками, коли йдеться про 

картину минувшини, картину історії культури...
Цікаво, що саме в ті роки (1964) закінчує Київський університет і 

бере участь у першій своїй археологічній експедиції (лід керів
ництвом О. І. Тереножкіна) і Борис Мозолевський — один із 
«найщасливіших» у майбутньому відкривачів скіфських пам’я
ток, на той час молодий поет, який уже звернув на себе увагу 
згадуваною вище своєю першою і яскравою поетичною збіркою 

«Начало марта».
Так усе склалося, що для ширшого загалу ім’я Бориса Мозолевсько- 

го пов’язується з поверненням до життя знаменитої скіфської 
пекторалі, знайденої 1971 року в Товстій Могилі. Це і справед
ливо, і несправедливо. Справедливо тому, що то таки було «від
криття століття» в скіфській археології, і вирішальна роль у 
ньому випала на долю Мозолевского. Несправедливо тому, що 
він не тільки «щасливець» в археології, а й, як ми вже бачили, 
талановитий літератор, поет, та й у власне археології головною 
своєю справою, як побачимо далі, не ту велику знахідку вважає.

А проте, хоч би як тут застерігати й уточнювати, його ім’я все одно 
асоціюватиметься з пектораллю (хіба що нагодиться ще сенса
ційніше відкриття!). З цим змушений рахуватися і сам Б. М о
золевський. І свою книжку «Скіфський степ», — що виникла 
немовби у відповідь на спалах масового інтересу до археологіч
ного образу півдня України під впливом гучних наукових ус
піхів останніх десятиліть, книжку популярну і водночас насиче
ну роздумами й емоціями, справді натхненну, — він компонує 
так, щоб поступово підвести читача до розкопин Товстої Могили 
та відкриття пекторалі як до кульмінаційного моменту оповіді.

Ьільше того, над самим Борисом Мозолевським тепер немовби 
тяжіє (чи зоріє?) вагомість знахідки. Здається, досконалість пек

торалі не лише надихала, а й зобов’язувала його під час напи
сання цієї книжки. І неначе відповідно до тричленної побудови 
пекторалі (що, як пояснює автор, зумовлено космогонічними
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уявленнями скіфів про три сфери світобуття — підземну, ат

мосферно-людську та космічну), книжка Б. Мозолевського та

кож має трипланову структуру: популяризація археологічних 

знань про Скіфію; на цьому історичному тлі — «сюжет» долі 

археолога та його відкриття; як вивершення обох цих мотивів і 

синтез — спроба поетично-філософського заглиблення в скіф
ський світ, актуалізації його для сьогоденної свідомості. Якщо 

перші два мотиви розвиваються в прозово-есеїстичній оповіді, 
то третій — також і в поетичних украпленнях: усі розділи об

рамлені віршами самого Мозолевського (не раз і посеред роз

ділів кулькову ручку популяризатора змінює він на «поетичне 

стило»), крім того, майже всі фотоілюстрації (а їх у книзі 167, 

цікавих, часом просто чудових сюжетами і гарних якістю вико

нання. Тут одразу треба відзначити високий поліграфічно-ху

дожній і технічний рівень видання, за яким — праця цілого ко

лективу людей, насамперед з редакції видавництва «Наукова 

думка») супроводжують своєрідні поетичні «текстовки»: рядки 

та строфи, що їх Б. Мозолевський добирав із власних поезій та 
творів українських і російських (у власних перекладах) поетів — 

усі вони мають вагоме образне звучання. Можна сказати, що 

автор уклав своєрідну антологію поетичної скіфіани, невеличку 
обсягом, але напрочуд яскраву, де все пов’язане в цілість і одне 
промовляє про друге, як у самій пекторалі...

Коли говорити про отой перший компонент книги — виклад наяв

них знань про Скіфію, в історичній послідовності їх здобуван

ня,— то треба відзначити, що Б. Мозолевському вдалося попу
лярну розповідь зробити і захоплюючою, і пожиточною.

Світ Скіфії досліджувано віддавен. Написано багато і фундамен

тальних спеціальних досліджень, і популярних нарисів, і люби

тельських есе; створено систему наукових понять, методик і 
технік дослідження скіфських пам’яток. Усе це треба було до

нести до масового, непідготовленого читача, по можливості не 

збіднюючи і не спрощуючи, принаймні так, щоб дати відчути 

розмах, обрії, арсенал, проблематику скіфознавства, призвичаї

ти до його основних понять, оглянути головні віхи його розвит
ку. Б. Мозолевському тут стали в пригоді його добрі стосунки 

одразу з двома музами: музою історії Кліо та музою красно
мовства й поезії Калліопою. Професійність науковця і «ко

мунікабельність» популяризатора з неабиякою школою воло
діння словом до того ж дістали наснажливий емоційний стимул 
у особистій пристрасті, натхненності людини, яка оповідає про 

справу свого життя.
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Якась легка, невимушена картинність панує в описах скіфського 
кочового побуту, соціальних відносин, суспільного і державно

го устрою, хоч автор нічого не спрощує, може, тільки уникає 
професійної деталізації, неможливих тут аналітичних заглиб
лень. Композиція книжки бездоганна в своїй простоті й про
зорій логічності: оповідач прокидається серед ночі в археологіч
ному таборі — не спиться перед вирішальним днем; думка лине 
до тих, хто жив тут два з половиною тисячоліття тому і чиї 
«тіні» обступають його; далі, природно, йде розповідь про них, 
про степ, про «листи у вічність», якими є скіфські кургани-мо- 
гили, про історію прочитання цих «листів», про загадки кур
ганів — ще не розгадані; все це не безособово, а крізь внутріш
ній світ і тривоги громадянського та професійного самоствер
дження оповідача, молодого археолога. Кондицій «читабельності» 
в поданні багатого інформативного матеріалу допоміг досягти й 
особливий «новелістичний» характер викладу: вміле компону
вання епізодів, що мають свою сюжетну динаміку і закінченість, 
а водночас готують наступні; відчувається і розважливе вміння 
використати легенди й міфи (переважно з давньогрецьких дже
рел), тактовно скориговані сучасною критичною оцінкою, для 
характеристики тих моментів історії, світогляду, побуту скіфів, 
де науці бракує незаперечних об’єктивних даних, або ж для 
унаочнення останніх. Археологічний матеріал подано не в му
зейній вичленуватості, а «в землі» — у відтворенні процесу по
шуків, розкопин, знаходжень, зусиль зрозуміти й оцінити, че
рез кілька коротких життєписів декого з найвидатніших архео- 
логів-скіфознавців, що вносить добру оповідну інтригу. При 
цьому слушно наголошено й розкрито драматизм наукової та 
особистої долі археолога в царській Росії, працю якого здебіль

шого не розуміли (вимагаючи лиш золотих сенсацій), не шану
вали й не підтримували, водночас щедро обдаровуючи пройди
світів, які обкрадали науку, обкрадали минуле народу. З цього 
погляду особливо зворушує доля відкривача знаменитого курга
ну Куль-Оба (поблизу Керчі) Поля дю Брукса, безкорисливого 
ентузіаста скіфських пам’яток, який подарував Росії неоціненні 
скарби, а жив у злиднях і помер у забутті... Так і хочеться поба
жати Борису Мозолевському написати про нього (а може, й про 
інших археологів) невелику повість, скажімо, для дітей, та й не 
тільки... Коли вже перейшлося до побажань, то скажемо ще 
дещо. Адже книжка Б. Мозолевського — незалежно від того, пе
редбачав це авторів задум чи ні, — стала першою і поки що єди
ною в Україні (та і в Союзі) популярною і поетичною книжкою 
про Скіфію, скіфську археологію. Немає сумніву, що невдовзі
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виникне потреба в перевиданні (весь тираж швидко розійшов
ся). І природним буде бажання бачити в ній, як у свого роду 
популярній енциклопедії скіфознавства, по можливості більше 
відомостей про ту давню пору нашої землі та історію її до
слідження.

Як і всі, хто будь-коли писав про Скіфію, Б. Мозолевський не міг 
не згадати Геродота. Геродотове ім’я, Геродотові оповіді зустрі
чаємо з першої ж сторінки «Скіфського степу». І далі автор 
щедро вплітає в увесь хід своїх думок свідчення чи перекази 
великого історика, показує, що в них наука наступних століть 
підтвердила, а що уточнила чи й поставила під сумнів.

Однак для такого роду книжки, мабуть, не зашкодило б ширше 
показати Скіфію у зв’язках з тогочасним світом, зокрема, дати 
бодай короткий огляд античного скіфознавства, щоб Геродот 
не виглядав самотнім у своєму інтересі до грізних і загадкових 
північних сусідів. Антична ж «скіфіана» велика й цікава: Гомер 
(щоправда, ще в кіммерійську добу — Одісеєва розповідь у піс

ні XI), Гесіод, Гекатей, Арістей, автор поеми «Арімаспи», Есхіл 
(у «Прометеї закутому» говориться про «кочев’я скіфів», що «на 
схід сонця», за «полями неораними»: «В плетених наметах на 
колесах вік живуть вони на вольній волі, всі далекосяглими 
озброєні стрілами...»), Гелланік (відзначав роль скіфів у за
гальнолюдській історії культури, вважаючи скіфське плем’я 
халібів винахідниками заліза, — Есхіл також називає «матір’ю 
заліза» Кавказ, який входив тоді, на думку багатьох учених, до 
складу Скіфії або принаймні почасти скіфи там жили), Гіпократ 
(чи псевдо-Гіпократ), Посідоній, Ефор, Діодор Сицилійський, 
Страбон, Пліній, Помпоній Мела, Лукан, Ератосфен, Аполло- 
дор, Арріан, Клавдій Птоломей та багато інших; Валерій Флакк 

у поемі «Аргонавтика» згадує скіфів серед племен, які брали 
участь у війні за золоте руно; Агріппа, складаючи за дорученням 
Августа карту відомих тоді земель, серед двадцяти чотирьох 
областей римського світу дев’ятою називає Сарматію і Скіфію- 
Тавріку — це вже в часи занепаду Скіфії...

Використання деяких із цих, безперечно добре відомих Б. Мозо
левському свідчень (вони описані в працях М. І. Ростовцева 
«Скифия и Боспор», О. С. Лапло-Данилевського «Скифские 
древности», В. В. Латишева «Известия древних писателей о Ски
фии и Кавказе», М. П. Толля «Скифы и гунны», В. П. Петрова 
«Скіфи. Мова і етнос», М. О. Щербакова та В. С. Щербакової 
«Скифы» та ін.) або навіть згадка про них могли б ширше ок
реслити місце Скіфії як в уяві та сумі знань античності, так і на 
політичній карті тодішнього світу: адже відомо, що особливо в
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VII—III ст. до н. е. Скіфія, поряд з Єгиптом і Персією, була 
важливим чинником у світовій історії (можна було б навести і 

висловлювання в Біблії про скіфів). А хіба не цікаво було б 
читачеві довідатися, що в політичній та геоетнографічній думці 
античного світу існувала яскраво виражена тенденція до 
принципової ідеалізації скіфів (як один із цікавих моментів у 
взагалі властивій цивілізаціям і окремим мислителям схильності 
шукати ідеальний устрій, «золотий вік» у віддалених, мало знаних 
або відсталіших народів). Почасти вона відчувалася ще в Гесіода 
й Есхіла, а крайнощів і полемічного морально-політичного 

спрямування набула в стоїків і особливо кініків, які, критикуючи 
зіпсутість сучасників і вади цивілізації, протиставляли їм здо
рове природне життя. Грецький історик IV ст. до н. е. Ефор дає 
справжню апологію скіфів: вони, якщо йому вірити, непожад- 
ливі, доброзвичайні, не знають заздрощів, ненависті й страху, 
вегетаріанці; у них немає приватної власності, існує рівність чо
ловіків та жінок; вони непереможні (втім, непереможними на
зивало їх багато авторів). До речі, Ефору належить і «ініціатива» 
включення скіфа Анахарсіса в канон семи найбільших мудре
ців світу. Елементи ідеалізації скіфів є і в оповіданнях Лукіана 
(характеристика військової демократії, обряду братання тощо). 
Натомість для Ератосфена скіфи — дикий народ. Обіч поле
мічних крайнощів стояв Фукідід, для якого скіфи — просто 
реальний та історичний чинник. Об’єктивно, без ідеалізації чи 
антипатії, писали про скіфів Геродот і Гіпократ (псевдо-Гіпо- 
крат), які й залишили найбільше і найцінніших відомостей (хоч 
пе все і в них витримало наукову критику).

Природно, постає питання: чи тільки елліни цікавилися скіфами? 

Певно, і перси, і єгиптяни, і мідійці, і багато інших народів? Чи 
залишилися в них якісь письмові свідчення або перекази — крім 
відомих слів у Біблії?

інісно, Б. Мозолевський не міг докладно спинятися на цій спе
ціальній темі. Однак на одній-двох сторінках загально її окрес
лити, дати відчути її об’ємність — міг. Це допомогло б читачеві 
як краще зрозуміти місце скіфів у тогочасному світі, так і уявити 
спектр оцінок їх сусідами, химерність шляхів взаємопізнання 
народів у сиву давнину. Допомогло б побачити відносність 
багатьох моральних і політичних понять та критеріїв того часу, 
зумовленість їх тими чи іншими соціально-економічними чин- 
ішками, умовами історичного буття. А це стало в пригоді б і са
мому авторові, коли він зачіпає деякі «делікатні» моменти.

Наприклад, як об’єктивний учений він не може змальовувати по
бут і звичаї скіфів у ідилічних тонах. Але про дещо несимпатичне
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як на сьогодні він говорить із помітною ніяковістю: наче йому 
чи то трохи соромно за скіфів, чи боляче. А все стало б на свої 
місця, якби автор нагадав читачеві, що, скажімо, відзначений 
Геродотом звичай пити кров першого вбитого ворога існував 
також у латишів і литовців; звичай відтинати голову вбитому 
ворогові — також у галлів, ассирійців; звичай робити чашу з че
репа вбитого ворога — у гуннів та деяких германців (Лівій зга
дує також про подібний звичай у бойїв); звичай разом зі стра
ченим карати смертю і всіх його нащадків чоловічої статі — 
у персів; звичай разом із знатним покійником ховати або 
спалювати його жінку та рабів — у ассирійців, індусів, греків 
(у найдавніші часи), фракійців, германців, слов’ян... Тобто скі
фи були дітьми свого часу, відповідного етапу розвитку, поділя
ли його забобони та його жорстокість, але ні в чому не були 
«гіршими» за інші народи. І несправедливим, неісторичним був 
відомий докір Шафарика: «Скіфські звичаї та обряди... були 
здебільше огидні, щоб не сказати скотинячі». А в самих греків, 

які так вихвалялися своєю цивілізованістю перед «варварами», 
хіба задовго перед тим злагіднився звичай приносити людські 
жертви Артеміді? І хіба учень Арістотеля Александр Македон
ський у поводженні з полоненими не бував не менш жорсто
кий, як «варвари»? Що ж до безжального ставлення до рабів, 
про яке писали античні автори, то можна напевне сказати, що 

варварам-скіфам було тут безмежно далеко до витончено- 
цивілізованих римлян. (Чомусь пригадалася картина з роману 
Германа Блоха «Вергілієва смерть», яка дуже рельєфно показує 
своєрідність римського гуманізму: на палубі корабля великий 
Вергілій віддається філософським роздумам і бесідам, а в цей 
час поруч катують раба, і це річ звичайна, ці два світи співісну
ють без жодних моральних претензій один до одного.)

Мабуть, варто було говорити про побут і звичаї скіфів у контексті 
звичаїв та побуту інших народів. І взагалі показати їх як части
ну великого степового світу від Дунаю до Байкалу, де народжу
валися, жили і гинули десятки великих народів та культур.

Розповідаючи про похід Дарія на скіфів, автор з цілковитою довірою 
ставиться до цифр, які подавав Геродот (700-тисячне військо 
тощо). Тим часом Б. Ц. Урланіс у фундаментальній праці «Вой
ны и народонаселение Европы» довів, що давні хроністи й іс
торики в таких випадках фантастично перебільшували. За то
дішнього характеру пересування 700-тисячне військо розтягле
ся б десь на півтисячі кілометрів у довжину, тобто це було б уже 
не військо. Те саме стосується і переказу про кількість скіф
ського населення.
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Пишучи про славетного, напівлегендарного скіфського філософа 
Анахарсіса, автор подає переказ про його смерть: скіфи вбили 
його, коли він повернувся з Еллади, помітивши, що він мо
литься за грецьким звичаєм. У читача може скластися однобіч
не уявлення про Анахарсіса як про адепта еллінства. Тимчасом 
є свідчення, що Анахарсіс якраз дошкульно критикував вади 
грецької цивілізації і саме цією критикою з позицій скіфської 
«природності» завдячував своєю популярністю серед скептиків 
і кініків. Звісно, в очах земляків він, повернувшись з Еллади у 
сяєві філософської освіченості, міг здатися безнадійно зіпсутим 
чужиною і небезпечним, однак уточнення щодо його власних 
поглядів не завадило б (пригадується, подібний мотив є в одно

му з оповідань Ю. Логвина).
Оглядаючи історію археологічних досліджень Скіфії, можна було б 

згадати, що першу спробу розкопування скіфського кургану 
зробив ще 1438 року венеціанський мандрівник Д. Барбаро (на 
Донщині, за сто з чимось верст від Тани — Азова). 1692 р. столь
ник Андрій Лизлов написав «Скифскую историю», яку 1776 р. 
видав російський просвітитель М. І. Новиков, — книжку цю 
майже забуто. Після розгрому Запорозької Січі царський уряд 
здійснює програму «освоения Новороссии». Зокрема, 1781 року 
споряджено наукову експедицію на «вновь приобретенные между 
реками Бугом и Днепром места, устье Днепра и его Лимана с 
окололежащею страною, яко малоизвестные». «Предводителем» 
її був член академії Василь Зуєв — видатний російський учений 
і мандрівник. У своїх «Путешественных записках» він звернув 
особливу увагу на Чортомлицький курган, де пізніше було знай
дено дорогоцінні скарби (про це згадує Б. Мозолевський), на
звавши його, з огляду на його красу, «художественной горой», 
дав захоплений опис південноукраїнського степу: «Множество 
курганов, которые вдали по равности горизонта взмывали, как 
будто бы оне стояли на воздухе, делали в красный день единое 
глазам упражнение». В цьому описі, що так і проситься в 
«Скіфський степ», В. Зуєв — натхненний поет, і хіба що сам 
Б. Мозолевський з усіх археологів перевершив його!

І рохи дивно, що в «Скіфському степу» не згадано про Д. Явор- 
мицького: адже він не тільки видатний історик цього краю, а й 
археолог; ще 1897 року розкопав кургани Баби та Розкопану 
Могилу, знайшовши вироби VI ст. до н. е. (велика рідкість, 
оскільки більшість виробів, знайдених у курганах, належать піз
нішому часові). Мабуть, варто було сказати і про іншого 
видатного українського вченого — В. В. Хвойку, відкривача три
пільської, зарубинецької та черняхівської культур; досліджував
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він і пам’ятки скіфського часу, а головне — розробив принципи 
періодизації археологічних культур, які мали і мають загально- 
методологічне значення, в тому числі й для скіфознавства.

Розповідь про видатних скіфознавців, про епохальні знахідки й 
невідшкодовні втрати, про драматизм археологічного пошуку 
«підводить» до другого плану, другого внутрішнього мотиву 
«Скіфського степу», переходить у сюжет долі самого автора.

До археології Борис Мозолевський прийшов не одразу і не просто. 
Вже здобувши серйозний життєвий гарт, пізнавши ціну і фізич
ної праці, і духовних зусиль, необхідність дорого платити за 
громадянську і моральну позицію. Виробляючи власне розумін
ня життя, прагнучи збагнути свою добу та історію. Може, спер
шу не стільки як археолог, скільки як поет у примарних глиби
нах минувшини шукав співрозмовників сучасності, надіям і 
болям вічної людської душі.

«Скіфський степ» подає низку зворушливих моментів у наближен
ні головного героя оповіді, автора — через сумніви й перешко
ди, через невдачі й терпляче вичікування свого «зоряного ча
су», — до осягнення таємниці скіфських скарбів (що є водночас 
шуканням і ствердженням своєї покликаності). Немовби са
ме життя «виклало» ці епізоди за всіма канонами художньої 
композиції (часом доля людська чинить як великий митець!), 
і вони послідовно ведуть до кульмінації, якою і в дотеперішній 
археологічній долі автора, і в його книжці стали розколини 
Товстої Могили. Ці сторінки повісті читаються як добра психо
логічна повість з інтригою: згадаймо хоча б перехід від надії, що 
мала такі підстави, до розпачу, коли все здалося марним; зга
даймо, як повіяло холодом трагічної випадковості, коли відкри
лася картина спустошення могили давніми грабіжниками, і як 
неможливо було зрозуміти Щастя, коли за десять сантиметрів 
глибше від грабіжницького зрізу пальці намацали те, що вияви
лося пектораллю!

Чи випадковість, що саме Борисові Мозолевському «пощастило» з 
цією знахідкою? Може, й випадковість. Адже випадок — не що 
інше, як місце перетину двох закономірностей. У цьому разі 
одна з них — зростання масштабів розкопин у зв’язку з вели
чезними гірничими розробками на півдні України, у сферу яких 
потрапляли десятки і сотні скіфських могил; великі й малі від
криття вже «просилися» до рук археологів. Друга — закономір
ність життя і пристрасті Бориса Мозолевського. Тут — не тіль
ки його віра у власну покликаність до відкриття, що так допо
магала йому в хвилини гірких невдач, а й об’єктивна його 
душевна (не лише професійна!) підготовленість, більше того,
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зорієнтованість на відкриття та його широке культурно-поетич

не витлумачення (доказом чого стала і ця талановита книжка).
Певна річ, розкопати Товсту Могилу, а, зокрема, і знайти пектораль 

міг би і хтось інший (хоч саме Б. Мозолевський у тій конкретній 
ситуації виявив знаменну наполегливість). Зрештою, ця честь не 
належить самому лише Мозолевському, а цілому колективові; це 
неодноразово підкреслює сам автор; особливо ж теплі слова адре
сує він своєму вчителеві О. І. Тереножкіну, незмінному другові й 
помічникові археологів — директорові Орджонікідзевського гір
ничо-збагачувального комбінату Г. А. Середі, своїм безпосереднім 
колегам. І в плані науковому, можливо, й мало що змінилося б. 
Але ж багатства Товстої Могили належать не самій лише науці. 
Вони належать нашому людському й історичному самоусвідом
ленню, вони належать поезії, філософії життя і краси. І вищою 
мірою справедливо, що вони «обрали» своїм тлумачем, поетичним 
інтерпретатором Бориса Мозолевського.

Отож ми підійшли до третього «поверху» обговорюваної книжки, 
«Скіфського степу»,— ним є поетичне осмислення знахідок, 
скіфського життя і скіфської теми взагалі.

Власне, воно пов’язане з науковим тлумаченням, яке висловлене 
тут у популярній формі. Специфічно професійну інтерпретацію 
археологічного матеріалу подано в книзі Б. Мозолевського «Товста 
Могила» (К.: Наукова думка, 1979) та в інших його працях, та
ких, як «Скифский “царский” курган Желтокаменка» (Древ
ности степной Скифии. — К., Наукова думка, 1982). Щ о ж до 
«Скіфського степу», можна б лише зауважити, що складне пи
тання про авторство пекторалі та інших золотих виробів (автор
ство не в значенні іменному, а в значенні встановлення куль
турно-творчого середовища, де вони могли продукуватися, і 
мистецького стилю, якому належать) могло бути ширше ви
світлене. Автор хоч і чітко, але досить побіжно зазначає, що, на 
думку більшості дослідників, ці твори народжувалися в колі 
майстрів із грецьких колоній на березі Чорного моря; ці май
стри були близькі до стихії скіфського життя, поєднували ел
лінські традиції зі скіфськими. Але, як на читача, роль скіф
ського елементу виглядає тут швидше пасивною. Згадка про 
деякі причетні обставини, здається, могла б її увиразнити. Ска
жімо, можна було б розповісти читачеві, що зв’язки грецького і 
скіфського населення були настільки тривалими й тісними, що 
зумовлювали етнічне змішування; тут ще в давні часи виникла 
назва скіфоелліни, яка вживається і в сучасному скіфознавстві 
(на означення деяких племен у пониззі Південного Бугу). Далі, 
можна було ширше порівняти власне скіфське мистецтво, яке
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оформилося задовго до грецького впливу, з тим, що приніс цей 
вплив. Розповісти коротко про те, що взяли скіфи від мистец

тва Урарту, Ассирії, Алтаю. Тоді б і пізніше скіфське мистецтво 

не здавалося б таким однобічно залежним від грецького. Щодо 

витворів зі скіфських курганів у літературі висловлювали думки 

про контамінацію в них елементів еллінських і давньосхідних 

(наприклад, мотив нападу грифонів на коней, з одного боку, 

міг бути відгомоном грецького міфу про грифонів, що стере

жуть золото десь у північних краях, які тьмяно асоціювалися з 

володіннями скіфів; з іншого боку, тут міг бути і зв’язок з ві

домим у мистецтві Стародавнього Сходу «мотивом терзання»). 

Можна було посутніше розповісти і про так званий скіфський 

(або скіфо-сибірський) «звіриний стиль», про характерні для 

скіфського мистецтва зооморфні перетворення та їхній космо
логічний зміст. До слова, може, оті древні левоорли, змієдіви та 

інші «комбіновані» істоти, крім усього іншого, й засвідчили 

споконвічне прагнення людської уяви до поєднання різних 

«оптимальних» якостей, розокремлених у природі, — що тепер 
по-новому постає в світі успіхів техніки, біоніки, генної інже

нерії тощо, коли можливість комбінування різних бажаних 

якостей стає не такою вже фантастичною?!

Обговорюючи ще недостатньо з’ясоване питання про скіфів і 

слов’ян, можна було б розповісти про ранньослов’янські пле
мена, які жили по сусідству, а може, і впереміш зі скіфами, про 

неоднорідність самих скіфів (для Геродота Скіфія була понят

тям не етнічним, а політичним, тобто державним утворенням, 

яке могло бути багатоетнічним; за його ж свідченням, лише 

скіфи кочові були прийшлими, а скіфи-орачі — місцевими, ав
тохтонними або принаймні осілими). Намалювавши темпера

ментну картину «народів, що хвиля за хвилею прокочувалися 
південноукраїнськими степами», автор міг би уточнити, що це 

не означає, наче ніде поблизу не було корінного осілого насе
лення. Також варто було послатися на доведену В. В. Хвойкою 

автохтонність (споконвічність) протоукраїнського (чи праслов’ян

ського) населення Подніпров’я, або й вийти за межі археології 
і згадати глибоку, ще мало оцінену працю В. П. Петрова «Скіфи. 

Мова і етнос» (К.: Наукова думка, 1968).

Втім, як уже говорилося, в цій книжці Б. Мозолевському йшлося 

не стільки про спеціально-наукове, навіть не стільки про нау

ково-популярне, скільки про загальнокультурне і поетичне, ф і
лософсько-поетичне осмислення скіфської проблематики. Навіть, 

сказати б, особово-психологічне її сприйняття.
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Ноно багатобічне. Тут і суб’єктивний, інтимний «контакт» зі CBifOw 

скіфської давнини, з її домислюваними індивідуальностями, 
які ожили в уяві археолога, підвладного сильним поетичним 
переживанням («...А опівночі до мене прийшла вона. Опіє! Чого 
ти прийшла?..» — чудовий драматичний фрагмент з розділу 

«Перші зустрічі»). Тут і суто естетичне бачення та сприймання 
світу скіфського мистецтва і життя, пошук адекватного їм су
часного поетичного слова («Уривок золотого окуття...», «Золота 
симфонія пекторалі» та ін.). Різноманітні суб’єктивні відгуки на 
домислювані, ймовірні картини і явища скіфського життя 
(«Знак сонця у вигляді п’яти з’єднаних кіл» та ін.), спроби «ре
конструкції» їхньої міфології («Аргімпаса»).

Але головне тут — відчуття часу і простору, намагання крізь запону 
віків відчути людину прадавньої доби і багатоманітність, су
перечливість, болючість уявлюваних «рахунків» від неї, розмови 
з нею...

()сь поезія «Після бою» — поетична фантазія на тему, «запропоно
вану» однією із золотих платівок. Це гірка драма поразки, якій 
протистоїть віра в майбутнє піднесення нащадків для нової бо
ротьби. Згадуються «Мрії» Лесі Українки («Я дивилась на ма
люнках //  Не на гордих переможців, //  Що, сперечника здолав
ши, //  Промовляють люто: “Здайся!” / /  Погляд мій спускався 
нижче, / /  На того, хто розпростертий, //  До землі прибитий 
списом, / /  Говорив: “Убий, не здамся!”»). Б. Мозолевський не 
просто жаліє переможеного чи показує марноту всієї цієї жорс
токої людської колотнечі у віках, — адже і від переможця, і від 
переможеного однаково нічого не лишилося в історії та па
м’яті, — він бачить урок незмиренності, яка і на останній межі 
знаходить такі резерви духу, що звучать високим заповітом бо

ротьби:

Над мареннями нашими і снами,

Із наших ран, і крові, і ганьби 

В нові світи ми проростем синами,

Змужнілими стократ для боротьби...
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Крім гідності своєї і народу 

Нам нічого синам заповісти.

Вони зведуться — сильні нашим духом,

І зайдам губи скривить переляк!

І зорі, зорі, зорі, а не мухи 

Усіють їхній нездоланний шлях.

І ;і сама незмиренність, що виростає із почуття своєї правоти, і в «Сце
ні бою на золотому Солоському гребені». Конкретні малюнки
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скіфських пам’яток надихають поетову уяву, стають поштовхом 

до розгортання думок і емоцій щодо «типових» ситуацій історії, 

людських борінь:

А я один. Та ще зіниця бога.

Та ще моя священна правота.

А от дипломатичний двобій — уявлена Б. Мозолевським, на під

ставі сцени із золотої чаші Гайманової Могили, «розмова» двох 

скіфських царів. Тут, за зовнішньою простотою, трохи лука

вою,— складні інтонації політиків і мужів, які вміли послугову

ватися словом не гірше, ніж зброєю. І поруч — зовсім бурлеск

но-побутовий голос подає, у своєрідній притчі про вкрадену 

гуску, п’яненький посполитий скіф з тої ж чаші!

У загальному ж бачимо багатство духу і натур, життєвість — неси- 

лувану вигадку. Наче справді оживає реальний світ Скіфії. До 
нього у Б. Мозолевського дуже «особисте» ставлення: він пере

живає його як щось таке, з чим не можна не рахуватися. І тут 

він «свій» не менше, ніж у світі своїх попередніх поетичних 

збірок. Він немовби «договорює» за скіфів те, чого вони самі 

вже нам не можуть сказати...

З усього цього народжується глибокий і драматично-зобов’язливий 

патріотичний настрій, що обіймає у цілість взаємовідповідаль- 

ності товщу часів і обрії простору. Скіфія переймається вогнем 

жадання воскреснути для нас, а наш сучасник, увібравши в себе 

її болі, радощі та надії, увесь двотисячолітній шлях до сьогодні, 

немовби робить її часткою свого єства, часткою того, що він 

нестиме в майбуття («Голос на світанку»):

Дай припасти до тебе,

Дай тобі поклонитись чолом і плечем,

Земле рідна, опалена потом і кров’ю, — Скіфіє!

А далі йдуть роздуми про життя і вічність, про нас самих, про те, 

куди йдемо і з чим прийдемо. Причастившись до глибинних 

шарів історії, узнавши їх на дотик, Б. Мозолевський починає 

відчувати життя як панораму нескінченного тривання і діяння, 

де все взаємопов’язане і взаємовідповідальне, хоч і не кожному 
дано це збагнути.

Вічність, сенс життя, прагнення до мети, боротьба, поразка, ві

ра... — багато що з цього було в поезії Мозолевського і раніше, 

але як особисте, від власного «я» або, принаймні, від свого по

коління. А тут — на матеріалі історії, «мислячи» віками і наро

дами. Це надає іншої об’ємності й вагомості тим поняттям.
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І ще, читаючи «Скіфський степ», думаєш про справедливість і не
справедливість пам’яті. Не непам’яті, а саме пам’яті. Ось від
дається, немовбито, належне скіфам. Однак Скіфія повертаєть
ся до нас насамперед своїм золотом, розкошами своєї верхівки, 
знаті. Щ о знаємо ми про її простолюд? Чи такий він нам ціка
вий своїм життям, працею, мудрістю? Зрозуміла радість, яку 
несуть до життя відроджені мистецькі шедеври. Проте ніяке зо

лото і ніякі шедеври не повинні заступити думки про тих, чиєю 
працею, стражданнями, кров’ю все це оплачено. Хай у нашому 
захопленні пектораллю не буде своєрідного естетичного «ре
ваншу» тих, хто її бундючно носив на царственних грудях. Хай 
пам’ять наша служить справедливості, а не байдужості до віч
них кривд.

У Б. Мозолевського є ця думка — на відміну від багатьох інших 
авторів, які пишуть на ці теми. Але поки що її висловлено не 

з тією грунтовністю й силою, якої тут хотілося б. У описовій 
частині — як досить побіжне зауваження про те, що для на
уки важать не лише ефектні золоті знахідки, а й тисячі рядо
вих предметів непривабливого побуту соціальних низів. (Біль
ше розвинуто відповідну тему в науковій праці Б. Мозолев
ського «Товста Могила»). У поетичній частині — як трохи 
великодушна данина пам’яті безіменних і безсловесних, па- 
ріїв. А могли б тут прозвучати на рівні вічних мотивів великі 
кривди людські, та й енергія протесту: адже типові персонажі 
Скіфії виступають у Мозолевського не законсервованими в 
своєму часі, а немовби в доростанні до нашої доби, отже, 
чому б і простий воїн, служниця, раб не могли б подивитися 
на себе з височини століть?

Іігім, треба сказати, що почуття соціального демократизму знайшли 
пияв у поезіях книжки. Згадаймо хоча б «Знак сонця у вигляді 
п’яти з’єднаних кіл» — зворушливий і психологічно переконли
вий монолог скіфської служниці-няньки. Та й про інше можна 
було б говорити — не випадкові у Б. Мозолевського оці сильні 
слова з «розмови» вночі Гайманової і Товстої Могил:

С ні г потьмарився б від болю,

( Нивши нашої печалі...

VVi' це нові мотиви порівняно з поетичною скіфіаною початку 
XX ст., яка, правду кажучи, була досить асоціальною і трохи 

абстрактною.
V киті Б. Мозолевського цю скіфіану репрезентовано чудово 

мібрапими, блискучими, воістину «золотими» уривками з по
п і іі Блока, Брюсова, Цветаєвої. Але не можна не помітити, що

ПЕРЕПАЛОВІ! , ^ I
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світ Скіфії у цих поетів вельми умовний. Власне, кожен із них 

одягав у приблизно «скіфські» барви світ своїх пристрастей 

та ілюзій — що для поезії, цілком зрозуміло, річ правомірна. 

У Блока це — ностальгія світового катаклізму, грандіозна іс

торіософська романтизація. У Брюсова — монументальна ро

мантизація інтелектуальна. Для Цветаєвої Скіфія — поетична 

таїна, що грає ярими барвами буття. (А взагалі тут відбилася 

складність і неідентичність сприйняття революції, що й викли

кало поетичні містерії кочового Сходу...) Можна було б тут зга

дати Єсеніна, який (у прозі та статтях) засвідчив органічніше 

відчуття скіфського світу і, зокрема, стверджував спадкоємність 

руської житейської вдачі, побутової культури, душевних імпуль

сів стосовно скіфів.

В українській поезії початку століття з різних причин скіфська тема 

не дістала великого розвитку. Зате буквально розквітла в поезії 

останніх десятиліть. Особливо слід відзначити доробок Леоніда 

Череватенка — може, найяскравіше в українській поетичній 

скіфіані. Він потребує спеціальної розмови. Крім поезій Л. Чере

ватенка, в книзі використано вірші С. Тельнюка, Д. Павлич- 

ка, М. Вінграновського, Л. Костенко, Р. Лубківського, І. Драча, 

І. Жиленко, П. Засенка, Б. Філіппова, Б. Олійника, народні 

щедрівки. (Для критики було б цікаво порівняти цю нову, пе

реважно в українській поезії, хвилю інтересу до скіфської теми 

з тією, що була на початку століття в російській, — з погляду 

мотивації, змісту, способів подання. Але то вже — окреме пи

тання.)

Може, варто було б Б. Мозолевському більше уваги приділити «слі

дам» скіфських могил у поетичній та буденній свідомості ук

раїнського народу, у природничих та стихійно-історичних уяв

леннях минулих поколінь сільської людності. Він згадує про 

шану й забобони (почасти й страх), що оточували бабу на Чорто- 

млицькому кургані, про деякі легенди й перекази, пов’язані зі 

скарбами. Однак народна спостережливість виявилася і в «ра

ціоналістичних» оцінках та означеннях, у своєрідній об’єктивній 

класифікації, якою колись скористався І. Є. Забєлін: гострі мо

гили, широкі, рябі (кілька зсипаних), довгі, близнюки, великі, 

розкопані, бабуваті (з бабами — ідолами), злодійки... (Цікаво, 

що в російському тексті Забєлін подає українські слова і їх пе

рекладає: «великая» — «большая», «злодійка» — та, де жили «во

ры», «злодеи», — тобто засвідчує походження своєї наукової кла

сифікації від українських народних назв.)
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ЛІТ
Скіфські могили були надто важливим складником пейзажу, землі 

українського народу, щоб не відбитися в його естетичних, при

родничих та інших уявленнях. «Могила» в народних піснях та 

думах не тільки високий спостережний пункт у прямому й пе

реносному значеннях, не тільки місце, з якого бачиться далеко, 

широко й значущо — «історично»:

Ой вийду я на могилу,

Подивлюся у долину:

Ідуть ляхи на три шляхи,

А козаки на чотири,

Щ об їм коні припочили,

А татари на все поле, —

не тільки улюблена арена бандуриста:

То ж сидить на могилі 

Козак старесенький,

Як голубонько сизесенький,

Та на бандуру грає-виграває,

Голосно жалібно співає... —

а й таємнича охоронниця несмертельного голосу бандури:

...А будуть буйні вітри по степу пролітати,

Твої струни зачіпати 

І жалібно вигравати,

І будуть козаки подорожні проїжджати,

І твій голос зачувати,

І до могили будуть привертати...

Лж до того, що слово «могила» в українській мові стало синонімом 
слова «гора» і обернулося безсмертним образом у Шевченковому 
заповіті...

Усе це мимоволі згадується, коли читаєш надзвичайно важливу 
думку у фіналі «Скіфського степу»: «На часі й питання про ре
конструкцію дослідження пам’яток, адже вони — невід’ємна 
частина нашого історичного ландшафту. Степ не може залиша
тися рівним, як стіл. Там, де це не заважає господарюванню, 
досліджені кургани слід знову насипати, а ті з них, в яких вияв

лено видатні поховання, перетворювати на музеї. Це наш свя
щенний обов’язок перед прийдешніми поколіннями: ми не 
маємо права знищувати те, що створено руками наших пра
щурів. Тому найбільшу мою гордість становить не знахідка пек- 
торалі, а відновлення після дослідження насипу скіфського 

царського кургану поблизу станції Жовтокам’янки на Апосто- 
лівщині. То була перша такого типу спроба».
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Знаменні слова! Отже, найбільша робота — ще попереду. Тим біль

ше — в поезії.

І вона триває. Б. Мозолевський тепер немовби спирається на до

сягнутий у «скіфському степу» рівень розмови з читачем про 

речі найсерйозніші. Цей щонайсерйозніший предмет і тон бра

терського співдумання з читачем — і в збірці «Кохання на по

чатку осені» (1984). Це — книжка-сповідь, а, як каже поет, 

«сповідь — справа не проста». В ній мова про те,

Як боліло нам коріння,

Як свої шляхи шукали 

На дорогах покоління...

Про маму. Про ровесників, війну, дитинство. Про те, як буває важ

ко, «коли не піддається висота». Про роботу, яка і в домовину 

гукатиме: «Вставай, ледащо, трохи ще зроби!» Про творення і 
перетворення, переінакшування власної і невласної, історичної 

долі:

Запрягаймось, друже, в ярма, —

Щ е раз долю переоремо!

Одне слово, у цій збірці ліричний герой постає на весь обсяг своєї 

Особистості та своєї Біографії. А чітка громадянська позиція, 
великий життєвий і духовний досвід, зболеність — народжують 

яскраву афористичність поетичної мови, ті образи-формули, 

що здатні набути позаособового значення.

Б. Мозолевський — не в тому віці, коли підбивають підсумки, 

сподіваються на перепочинок. А в тому, коли нещадно і муж

ньо скидають баласт і набирають нову висоту.

Не вимагатимемо від Бориса Мозолевського нової пекторалі. Як 

він сам багатозначно сказав у «Чортомлику»: «А скіф Атей із 

сивої могили // Візьме, та й щось найвище не віддасть». Але хто 

ж має повноваження не віддати оте «щось найвище» поетові — 

в поезії? Мені вже чується золоте бриніння нової пекторалі; 

поет, може, на один заступ від неї — тієї «книги книг» («Ще б 

книгу книг створити у безсонні»), про яку мріє кожен натхнен

ний... І, може, вона злучить у собі всі головні нурти його духу, 

його поезії: молодечий громадянський азарт і палкий кри
тицизм перших збірок, народнопоетичну лірику наступних, 

зрілий філософський роздум останніх, — перетопивши все те 
в нову небувалу якість? Час для цього наспів і в суспільстві, 

і в поетові.
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Галина Пагутяк привернула до себе неабияку ува

гу вже першою книжкою «Діти» (1982) — з рома- 

ПнтштОПІя\ ном <,<(̂ )'лосоФський камінь» та повістями «Марія 
4U П@0@- І * Магдалпна», «Лялечка і Мацько», «Діти». Непе-

О * І Ресічна то була книжка. Ще зовсім молода тоді 
СГпОрОГО. у  авторка (щойно зі студентської лави) спокійні

сінько зігнорувала неписані, а проте цупкі пра
вила белетристичної доброзвичайності, що регла

ментували обережні маніпуляції з напівправдою, 
і заговорила невідрежисованим, різким, зі зривами го

лосом про свій справжній, а не бажаний («належний») життє
вий і духовний досвід. У її творах оживав дисгармонійний світ 
душевно невлаштованої молоді, недосконалий побут, у якому 
тривоги більше, ніж радості. Окреслювалися колізії соціально- 
культурної нерівності, колізії між духовністю і бездуховністю, 
поезією душі і «кінським копитом прози» (О. Кобилянська), 
суверенною індивідуальністю і динамічним пристосуванством, 
гризотами укомплексованості та ситим самовдоволенням. Її ге
роїнями — до яких вона уважно і спочутливо придивлялася — 
були переважно дівчата з неадекватною самооцінкою й неаде
кватними реакціями на зовнішні обставини або вразливі й замк
нені; які не можуть дивитися на життя «просто», «як усі», 
а натомість усе «ускладнюють»; які чують відразу до духовного 
плебейства, а через те (або так їм здається, що через те) перебу
вають у складних стосунках з оточенням, мають клопоти з ко

мунікабельністю й контактністю, страждають від невпевненості 
й самотності... З усього цього поставали і особливості стильової 
фактури, та стихія письма, в якій імпульсивний ліризм і гостра 
побутово-психологічна спостережливість поєднувалися з міфо- 
логізмом (а точніше: охочістю до фантастично-легендарних і 
казкових мотивів та прийомів) та з гротеском, здебільшого са
тиричного характеру.

Нодпочас ще відчувалася і деяка незрілість художньої думки та 
письма. Фрагментарність «Філософського каменя» засвідчувала 
пе так витонченість композиції, як неоформленість, невикінче
ність великої художньої ідеї, здатної стати «несучою конструк
цією» роману. Не завжди переконувало те, як авторка розу

міє й інтерпретує своїх героїнь: адже їхню некомунікабельність 
нерідко було зумовлено власним егоїзмом та егоцентризмом,

* І Іидрукопано в газеті «Літературна Україна» 11 грудня 1986 р. за назвою «В три- 
іюжпому дзеркалі гіпотез».
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а не чужою черствістю; страждаючи від чиєїсь брутальності, 
вони й самі часом «видавали» добрячий нетакт і несмак; їхня 
конфліктність із «сірим» оточенням бувала і наслідком власної 
неконтрольованої роздратованості, якоїсь бридливості до лю
дей, що мало спільного має із суворим судом високого ідеа
лу, — авторка ж, здається, не завжди це помічала, її моральна та 
естетична індикація не була достатньо чистою. Взагалі праведна 
злостивість супроти міщанства не дуже була підкріплена, сказа
ти б, «позитивною програмою», тобто духовною сферою тих же 
алергуючих на міщан героїнь, та й конкретністю світогляду са
мої авторки. Нарешті, трохи далася взнаки й стильова еклекти

ка, інколи механічне стикування різних стихій оповіді (скажі
мо, у «Лялечці й Мацьку»), казковий сюжет обумовлюється по
бутово-раціональним чином, а не фантазійно-артистичним: тобто, 
фантазія недостатньо фантастична, з прозаїчно-натуралістич
ними скріпами; алегорії подеколи бували прямолінійними й 
поверховими; а у «Філософському камені», за всієї обмеженості 
обсягу роману, знайшлося місце і для багатослівних пустопо
рожніх балачок персонажів...

І ось через чотири роки — нова книжка Галини Пагутяк. У ній 
фантастичний роман «Господар» і невеличка повість «Соло
вейко». Ця остання (без особливої, на мій погляд, потреби й 
підстави означена як «повість-балада») — історія одного кохан
ня на тлі доволі саркастично змальованого студентського побу
ту, бляклого й приземкуватого. Власне, кохання «не відбулося», 
драматично урвалося на самому початку. Здавалося б — і без 
особливої причини. Проте вона є: і в хисткості світу інтимних 
стосунків, який так важко вибудовувати і так легко руйнувати, 
і в складній натурі дівчини-героїні (схожої на деяких героїнь 
першої книжки: з комплексами, страхами, стражданням від са
моти, непотрібності й нерозгаданості, але водночас і не такої 
вже колючої, зате з більшою внутрішньою енергією і якоїсь 
добрішої чи що). Повість викликає думку про те, що чистота 
кохання йде в парі з його трагічністю. Однак можна припустити й 

інше: саме кохання героїні було з ганджем — йому бракувало сили 
чуття, серця, переважали марення й болісні рефлексії. Чи не най
більше зашкодила героїні повісті її власна, сказати б... деяка 
істеричність, що проривається на драматичних перехрестях 
комплексу неповноцінності й комплексу вищості, винятковості, 
які зазвичай збалансовують особистість з неадекватним самоус
відомленням. То що ж: це теж реальність людської душі та люд
ської поведінки, і хай Г. Пагутяк не аж як глибоко в неї зазир
нула, проте візерунок відтворила неповторний і щирий.
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Домінує и кмижці фантастичний роман «Господар». Дія відбуваєть

ся » гіпотетичному далекому майбутті, коли людство остаточно 

«підкорило» природу, лишилося самісіньке на технологізованій 

планеті Землі і, рятуючись від самого себе, перекинулося на 

інші планети й світи, щоб там пройти той самий шлях, тільки 

набагато швидше. Один із можливих варіантів еволюції розум

них істот та їхньої спільноти ми бачимо на такій собі планеті 

Нрідан.
V белетристичній фантастиці, як відомо, була давня і стійка тради

ція уявляти далеке прийдешнє в ідилічних барвах: як золотий 

пік, космічно-технотронний рай, сферу неймовірно красивих 

діянь неймовірно благородних і неймовірно могутніх супер

менів, Гераклів тіла і Прометеїв духу, ні, зовсім нової, вищої, 

безмежно досконалої раси. Далеко не завжди це був плід зіркої 
мрії, нерідко — лиш форма ігнорування питань, які легше уяв

но перескочити, ніж реально розв’язати. Є й друга тенденція — 

до космічного песимізму, есхатологічних пророцтв, апокаліп- 

тичних картин загибелі людства, бунту машин, інвазії позазем
них, ворожих людині цивілізацій тощо. Нарешті, третій підхід 

до зображення майбуття: в ньому шукається концентрованого 

вираження сучасних і вічних проблем людства. Саме цей ракурс 
знайдемо в романі Галини Пагутяк, однак з відчутною своєрід

ністю.
Виразно й ущипливо протиставляючись патетично-пісним ілюзіям 

про міжзоряне майбуття, вона одначе не дуже схильна уявляти 

його лише як царство ядерних динозаврів, комп’ютерної ди

кості та терору штучного інтелекту. Найбільші небезпеки їй ба

чаться в іншому. «Наші предки, — каже оповідач з далекого 

прийдешнього, молодий фольклорист Тітус, — здатні були уяв

ляти майбутнє чимось неймовірно досконалим, повним чудес, 

а людину ледве не супермонстром. Мушу визнати, що їхня 

фантазія вкрай недолуга. Ніякий дідько нас не входив. Ми їмо 
з ножем і виделкою, жінки годують дітей власним молоком, а 

різні там роботи як були дурними, так і лишились». Людство — 

попри всі космічні можливості й мороки, попри розселення на 

інших планетах і ледве чи не індустріалізацію Галактики — у біо
логічному, моральному й психологічному планах залишилося 

людством (ніякого «гомо футурум» так і не виведено) і стоїть пе

ред тими самими проблемами й питаннями, що й ми сьогодні.

Звісно, Галина Пагутяк не наполягає на цій версії як на футуроло
гічній думці. Це для неї лиш умовне припущення, що дає мож

ливість вести розмову про сьогоднішні тривоги людства та його



перспективи у формі парадоксальній, гротескній — загострено 
й вільно. Як же цю можливість використано?

У романі розсипано чимало реплік і пасажів — то саркастичних, то 
зболених, — що зачіпають, уприціл або рикошетом, найрізно
манітніші питання, небезвідності й до сучасності. Однак звідси 

ще дуже далеко до принципового — художньо-філософсько
го — «огляду» стану сучасного світу. Такого (грандіозного!) зав
дання молода авторка собі не ставила. То одне, то друге, то 
третє кинуто побіжно, а є кілька тем чи аспектів, які її найбіль
ше хвилюють. Вони, зрештою, ті, що й у першій її книжці: ду
ховність і бездуховність, індивідуальність і стадність, свобода і 
насильство, внутрішня культура і хамство, а все це разом кон
центрується у головній для неї проблемі — людина і природа та 
культура, тобто людина і життя в найширшому значенні. Так 
можна окреслити основний предмет розмови, а рівень її — то 
вже окреме питання, про нього далі.

Персонажі роману народилися на фантастично віддалених від Землі 
планетах, дуже тьмяно уявляють свою прабатьківщину та мину
ле людства, одержуючи про них убогу інформацію в межах своєї 
самовдоволеної і вихолощеної суперкультури. Тому виникає 
проблема Пам’яті (колишній склероз національної пам’яті роз
винувся тепер у склероз пам’яті загальнородової), яка є і про
блемою духовності майбутнього людства. Більшість цих, сказа
ти б, «постлюдей» вважає, що тільки в космічну добу почалася 
справжня цивілізація (добре відома нам з історії манера су
спільств починати відлік часу від своїх рубежів, довільно прого

лошуючи епохи й ери, до яких усе було лиш малозначним 
«вступом»). Та дехто, випадково побачивши в напівзабутому 
музеї картини півторатисячолітньої давності — якогось Ремб
рандта тощо — або послухавши музику тих первісних часів, ми
моволі починає ставити під сумнів офіційну догму про неухиль
ний прогрес.

Одним із таких ностальгуючих постлюдей і є оповідач, молодий 
фольклорист Тітус. Він — свого роду «ненормальний» у цьому 
насмерть упорядкованому суспільстві. Мрійливого і сентимен
тального, його над усе цікавлять легенди й перекази про старо
давні часи, коли люди ще тільки освоювали планету Ерідан. 
Колонізація супроводжувалася винищенням аборигенів — див
них істот ласк, схожих на ланей, але з майже людським розу

мом. Погубило їх те, що м’ясо їхнє виявилося дуже смачним і 
поживним для людей (які не забарилися це встановити). З гір
ким сарказмом розвивається в романі думка про те, яким тра
гічним бар’єром між людиною і рештою природи, між людиною
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та іншими істотами є фатальна здатність людини на все живе 
дивитися з погляду своїх фізіологічних потреб. Напевне, ця 
«біологічна» жорстокість якось взаємодіє і з жорстокістю со

ціальною.
і-моміж колонізаторів Ерідана знайшовся той, хто гостро відчув 

вину людства перед живими істотами і перед природою взагалі. 
Це був легендарний Сава, шо жив за триста років до Тітуса і 
присвятився врятуванню ласків. Тітус старанно збирає перека
зи та відомості про нього. Треба сказати, що авторка зуміла 
добряче заінтригувати читача постаттю Сави. Однак свої ми
мовільні «обіцянки» не цілком підтвердила художньою розроб

кою цього образу, який мав стати центральним у романі. Поки 
йдеться про його дитинство, його незвичайність (він немовби 
щось перейняв від ласків з їхньою органічною належністю жит
тю природи, а може, це був атавізм колишнього людського, ще 
не відчуженого остаточно від природи), про його конфлікти 
з облудно-«гуманною» спільнотою,— роман дихає і поезією, 
і тривогою, і іронією, часом стає сатирою на обивательські 
ідеологічні та соціопсихологічні стереотипи. Та коли заходить 
мова про те, що прокламувалося як справа його життя, леген
дарний подвиг (спробу допомогти залишкам ласків адаптувати
ся на гнітючій планеті Селія, куди їх, вимираючих, «гуманно» 
переселено),— гра барв зникає з оповіді, вона стає інформа
тивно-пласкою, а часом і просто нецікавою. Щось вторинне і 
несправжнє в його робінзонаді (його життя на Селії прямо 
співвіднесене з Робінзоновим — на безлюдному острові). Чи то 
авторці забракло глибини в розгортанні своєї думки, чи кон
кретності, предметності у змалюванні Савиних випробувань, чи 
то її стиль натхненно злітає лише на крилах конфліктності й 
сарказму, на висхідних течіях моральних колізій, на стрічному 
вітрі гостросуспільних проблем — і втрачає підйомну силу на 
пасторальному леготі. А може, річ у тім, що Савине діяння має 
якийсь лабораторний характер (хоч і в масштабах цілої плане
ти), відірване — на відміну від попередніх епізодів роману — від 
•■пюдського», суспільного, нашого контексту або непереконли
во t ним співвіднесене. Цей контекст знову підключено у фі
налі: виявляється, що космічне начальство терпіло Савину 
спробу лише як експеримент (у цьому суспільстві електронного 

к> мілітаризму ніщо не лишається поза нещадним контролем), і 
к паде йому край, як тільки завбачає небажаний для себе резуль- 
іаг. Не бажаючи залишити ласків, Сава гине разом з ними. Але 
шов -таки: фінал не прозвучав на повну силу, бо він інформа- 
м і ш і м і і  і не сягнув метафоричної висоти, висоти художнього
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узагальнення. (Взагалі в романі, як і в першій книзі Галини 

Пагутяк, немає стильової єдності; певно, через літературну не
досвідченість авторка припускається стильових дисонансів, не 
раз збиваючись із умовності або гротеску на побутовий реалізм 
і пасивну описовість, на прямолінійність спогаду. Коли осо

бисті спогади і враження в натуральну величину, у своїй побу
товій розрідженості, без художньої інтенсифікації переносяться 
у фантастику, надто сатиричну, — втрачається «відстань умов
ності», падає мірка сконцентрованості. Умовність, фантастич
ний гротеск потребують перебільшення, загострення, зміщення 
пропорцій. У романі ж подекуди маємо саме недоглянені пере
пади стильової напруги, а не розрахований ефект від зіткнення 
стильових потоків різних температур і рівнів.)

І все-таки в отій тривозі, в отій думці про погибельність для розум
них істот відриву від решти природи та протистояння їй, про 
неминучість виродження і колективного самогубства на без
славному шляху утилізації природи та пограбування Всесвіту — 
в ній багато що сказано. І про нашу історію, і про сьогодення, 
і про гіпотетичне майбутнє. Бо ж суспільство планети Ерідан — 
це одне з можливих облич прийдешнього людства, якщо сьо
годні або завтра антигуманні тенденції його розвитку остаточно 
візьмуть гору над гуманістичними.

Дуже цікаво розвинуто мотив ностальгії космічного постлюдства за 
Землею. Він наче й не новий у нашій фантастиці. Проте зву
чить тут по-особливому, навіть трохи несподівано. Не йдеться 
про біль розлуки в галактичного бурлаки. Ані про сентимен
тальний спогад космічного перекиньчика про Землю-матінку, 
Землю-колиску. Йдеться про глухе, неусвідомлене відчуття своєї 

неорганічності й неповноцінності в завойованому космосі, 
штучності й вимушеності життя поза Землею; таке ж глухе, не
усвідомлене відчуття того, що люди — діти Землі, і тільки там, 
на цій погубленій предками і вже незнаній Землі могли б почу
ватися на своєму місці і жити нормально. Другої Вітчизни 
людству не знайти і нічим її не замінити. Консерватизм? 
Самообмеження? Страх перед космічним океаном? Тут — ні. 
Відповідальність за Землю. Треба, щоб ми дорожили Землею. 
Не призвичаювалися до думки, що «в запасі» у нас множина 
галактик — не гріх Землю проциндрити. Нічого «в запасі» у нас 
немає, ніщо нас не врятує, якщо погубимо Землю й природу на 
ній. Доля людства завжди залежатиме від долі Землі. Певно, 
такий настрій — і гуманніший, і зобов’язливіший, і сучасні
ший, ніж космогординя і потенціальне косморозтринькування, 
космогусарство.
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...З далекого майбуття, через тисячоліття, долинає до нас голос мо

лодої людини, дуже схожої на нас, внутрішньо дуже нам близь
кої, з тими самими болями й клопотами, надіями і безсилістю, 

поразками і впертістю. І голос цей каже нам, що ті духовні й 
гуманістичні цінності, які дорогі й потрібні нам сьогодні, за які 
сьогодні доводиться боротися, щоб людство було людством, — 

вони завжди (і людям неймовірно далекого майбуття — поки 
існуватиме, якщо існуватиме рід людський) будуть дорогі, по
трібні і... за них завжди треба буде боротися й дорого платити. 
Щоб людство було людством... І ще цей голос кличе нас бути 
твердими в обстоюванні цих цінностей, в обстоюванні своєї 
власної сутності, щоб їм, можливим далеким нащадкам, було 
на які здобутки, приклади, спогади — було на яку Пам’ять спи
ратися.

Галина Пагутяк — письменниця тривожна, гіркувата і часом навіть 
злостива. Проте це не мізантропія і не песимізм. У ній багато 
любові й віри в людину, і в майбутнє вона дивиться з надією. 
Все це сконцентрувалося в тому, як вона відчуває і відтворює 
дітей. Діти далекого майбутнього у «фантастичному» романі (як 
і діти теперішні в її першій книжці) — ось хто несе в собі код 
гуманізму, поезії, доброти, цілковитого порозуміння з матір’ю- 
природою, гармонії, генію — і поки цей код не витравлено, у 
людства є майбутнє!

СтиЛЬ І Борис Харчук, прозаїк взагалі п л ід н и й , в остан-

і г'т і in'z>nі 'п * І нє Десятиліття виступає особливо активно. Не 
llouulM  ̂ так давно побачили світ його романи «Майдан» 

та «Кревняки», а ось і нова книжка — збірка по

вістей під загальною назвою «Подорож до зубра». 
У ній п’ять повістей, з яких три так чи інакше 

присвячені темі материнства, одна являє собою по
дорожні нотатки-роздуми, а ще одна — історична. Спер

шу — про кожну зокрема.
У «Соломонії» Борис Харчук звертається до традиційної для себе 

постаті старої сільської жінки, яка прожила важке трудове жит
тя і пронесла крізь нього запаси народного світосприйняття і 
моралі. Такий образ ми бачили вже у «Кревняках» (Юстина Турій), 
у друкованій раніше в періодиці (Вітчизна,— 1986.— № 4) повісті

* Надруковано в журналі «Вітчизна» (1987, №  9).
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«Мар’яна». Тож деяке самоповторення тут є, але воно зрозуміле 
й неминуче у художників, перейнятих якоюсь невідчепною 
думкою, «докопуванням» до глибин і сторін якогось явища. 
Важливо лиш, щоб ішлося не про експлуатацію колись знайде
них образів і мотивів, а про їх дальше розроблення й збагачу
вальне варіювання, а це здебільшого у Бориса Харчука є.

Ім’ям якої Соломонії названо повість? У ній їх дві: корова та її 
господиня. Втім, вони немовби й неподільні: настільки потріб
ні одна одній, не можуть жити одна без одної, і настільки ро
зуміють одна одну. Наче сама доля поєднала їх. Так що в назву 
твору, можна сказати, винесено їх обох.

Соломонія-господиня давно залишилася сама: чоловік помер, діти 
роз’їхалися. Тож єдиний «співучасник» її життя, єдина «спів
розмовниця» і повірниця дум — Соломонія-корова. З нею вона 
вголос ділиться думками, як з людиною, і з цих розмов ми 
дізнаємося про всю історію її життя, химерного і праведного: 
молодою дівчиною, уникаючи (трохи навіть зі страху) залицянь 
зухвалого парубка зі щойно демобілізованих, вийшла заміж за 
літнього, скаліченого війною односельця, перейнявшись мате
ринським почуттям до трьох його діток, та так і звікувала вік у 
клопотах про немічного чоловіка та його дітей. І не бачила в 
цьому ніякої жертви, а відчувала себе щасливою. Це істинно 
народний лад душі, один із традиційних типів сільської жінки, 
і Борис Харчук відтворює його зримо й переконливо в індиві
дуальності долі своєї героїні.

Душевна лагідність Соломонії сягає рівня мудрості, якою опрозо- 
рене народне сприймання світу. А в основі цього останньо
го — особливе розуміння незупинної праці як суті життя. Щ о
денна і неминуча селянська праця історично переросла стадію 
простого здобування засобів до існування. Суб’єктивно зали
шаючись таким засобом, вона об’єктивно стала водночас і 
всеоб’ємною формою людського самовиявлення та чуттєвого 
освоєння світу. У всякому разі, для улюбленого Харчукового 
типу героїнь-селянок (Юстина, Соломонія, Мар’яна, про яку 
буде мова далі) вона — щось набагато більше, ніж тяжка житей
ська необхідність (хоч і це також). Вона для них — і єдиний 
мислимий, доступний спосіб бути собою, внутрішня необхід
ність, вираження їхньої людської сутності, акт «олюднення» 
навколишнього світу. Вони не просто годують курей, доять ко
рову, поливають город і так до нескінченності — вони немовби 
віддаються своєму призначенню у світі, вступають у «діалог» з 
природою і світом, у зв’язок любові та взаємопов’язаності з 
усім живим (а для них живе — все, що навколо). І все живе
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навколо тягнеться до них, знає їх і їх потребує, від них зале

жить, ними стоїть. Причому автор здебільшого обходиться без 
солодкавості, примусової «поетизації» селянських буднів та се
лянського гарування — для цього світ села йому надто близь
кий і покревний... Праця стає насамперед натурально тяжкою 
і нескінченно клопітною, виснажливою. Від неї ниють руки і 
ломить поперек. Але в ній — і великий зміст селянського по
кликання у світі, щонайважливіша ланка діянь людства, якесь 
селянське творення ноосфери.

Тому, зокрема, і «розмови» Соломонії з коровою, з квітами, горо
диною не здаються надуманими. В них — правда душі старої 
селянки. 1 самотність — тут лиш обставина, що посилює потре
бу висловитися, але не головне умотивування. Втім, інколи все- 
таки зауважуєш мелодраматизм, надмір стилізації та красивості 
в тому, як автор подає пряму і внутрішню мову своєї героїні 
(зокрема, коли народно-поетичні інтонації за інерцією перено
сяться на соціально акцентовані репліки, для яких піднесеність 
і розчуленість обертаються сентиментальністю і розпливистістю).

Від самого початку крізь певну ідилічність стосунку Соломонії до 
свого безпосереднього світу, світу природи, праці та спогадів, 
вчувається і якийсь драматизм, що поступово наростає. Цей 
драматизм пробивається двома паралельними лініями. По-пер
ше, роки беруть своє, Соломонії стає несила утримувати коро
ву, з якою вона так зріднилася, яка лишилася для неї мало не 
єдиною живою душею. Все йде до того, що доведеться її позбу
тися, — а то для Соломонії великий біль, трагедія, немовби кі
нець і власного життя. Оце характерне для селянської психіки 
«олюднення» свійської тварини, перенесення на неї частки влас

ного «я» Борис Харчук відтворив з неабиякою силою.
По-друге ж, у міру наближення до фіналу цієї сюжетної лінії, і 

спогади Соломонії про минуле життя з чоловіком також наби
рають рис драматизму, — але вже соціально забарвленого. Трохи 
окреслюється соціально-побутовий бік життя сім’ї. Ми довідує
мося, що в голодний повоєнний рік Соломонію, щиру трудів

ницю, ледве не засудили за жменьку зерна, взятого з лану, і що 
чоловік її, інвалід війни, немовбито й не вдома життя скінчив 
через свій «довгий язик», за те, що виступив, мовляв, проти 
бездумного висушування заплав на Ірпені: «стікає краса жит
ія...» — казав. Але все це доволі побіжно, приблизно й умовно. 
Тут, мабуть, потрібен був би інший тон, а не той народно-пое
тичний (а часом і книжно-сентиментальний), у якому написано 
повість. Не переконує і постать (власне, силует) мелодраматич
ного злодія, який виступає під прозвиськом «Відпасувача» і все
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життя переслідує Соломонію своєю любов’ю-ненавистю: зама
ло тут життєвих, соціальних барв і психологічного змісту, прос
то умовна величина для відтінення долі Соломонії.

Зрештою, ці мотиви повісті не доводиться сприймати надто всерйоз. 
Таємниця враження, яке вона справляє, мабуть, у іншому. На

самперед — у любові до селянської матері, розумінні її душі; 
в ностальгії, кажучи словами Алеся Адамовича, за «селянською 
Атлантидою», у зворушливому зображенні народно-селянсько
го світосприймання, селянської трудової моралі, тих традицій
них цінностей, які зазнають сьогодні кризи й жорстоких випро
бувань на виживання і з яких багато що варте кращої долі, 
варте, щоб його зберегти й помножувати. Сьогодні, коли в ім’я 
майбутнього апелюємо і до всього доброго, розумного, в тому 
числі й у моральних поняттях, трудовій психіці, традиційних 
цінностях, що надбали попередні покоління, а не в останню 
чергу й до простої добросовісності та шанобливого «порозумін
ня» з природою, з усім живим, — це звучить актуально, це по
трібно...

Друга повість у книжці — «Коляда». Це та, яку ми вже згадували: у 
журналі «Вітчизна» вона друкувалася під назвою «Мар’яна». 
Теж про долю матері, в чомусь схожу, а в чомусь і не схожу на 
попередню, ширшої соціально-психологічної міри.

Історія літератури і факти сучасної творчості дають чимало доказів 
того, що по-справжньому значні художні явища народжуються 
не так тоді, коли кваліфікований автор вихитрюється в онов
ленні підходів до заздалегідь «передбаченого» життєвого ма
теріалу або навіть у частковому поповненні самого матеріалу, 
як тоді, коли цей матеріал, хай навіть відомий і неодноразово у 
літературі заторкнутий, переживається й осмислюється глибше, 
дістає адекватне художнє витлумачення, яке виявляє в ньому 
непроминущу значущість. Тоді художникові не страшні ніякі 
банальності й стереотипи — вони легко «відмиваються» ці
лющою росою правди і під ними проступає істинне обличчя 
життя.

Одним із прикладів цього і може бути «Коляда» («Мар’яна») Бориса 
Харчука. Повість повертає нас до вже добре знаної теми со
ціальних та моральних аспектів і наслідків «втечі» сільського 
люду з рідних місць. І бере щонайболючішу її точку. Йдеться 
про матір, приречену на самотню старість при живих дітях. Про 
це вже багато писалося і буде написано, мабуть, ще більше; 
може, найголовніше і найтяжче ще не сказано. Є тут і соціаль
но-історичний аспект, і вічний моральний: всі ми по-різному 
винні перед своїми матерями і всім нам не спокутувати своєї
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вини. Щоправда, Б. Харчук виявляє не так цю «загальну» вину, 
як вину сугубу — очевидну і брутальну (втім, її зміст соціально 
конкретний), але повість викликає настрої та роздуми, що ви

ходять за межі її безпосереднього матеріалу.
Стара Мар’яна давно живе сама. Сини й дочки роз’їхалися хто 

куди, зрідка навідуються, привозячи на літо онуків. Біль самоти 
й відлученості від найдорожчих людей — тяжкий, але материне 
життя по вінця заповнене нескінченними клопотами про дітей 
та онуків, якими вона опікується навіть здалеку, все вирощую
чи і плекаючи для них, та невгомонною роботою на подвір’ї, 
поранням усякої живності, з якою нерозривно пов’язане все її 
існування. Та ось — хвороба, а за нею безпомічність. Як бути 

далі?
У літературі вже окреслювали гірку житейську ситуацію: мати все 

життя присвятила дітям, та, коли стала безрадною, ніхто з її 
дітей не годен зайнятися нею, і її улаштовують у притулок для 
старих. Спочатку здається, що Б. Харчук відходить від цієї схе

ми, що в нього йтиме мова про дітей люблячих і уважних, але 
все-таки нездатних урятувати її від самоти, розділити з нею її 
спосіб життя (адже скільки таких матерів не хочуть і не можуть 
покинути рідний дім, а діти не можуть відмовитися від свого 
нового життя). В цьому останньому теж є своя драма, хоч і не 
така очевидна. Проте письменник вертається до драми ого
леної, грубої. І, мабуть, має свою рацію: простіше, зате посут
ніше?

І Іевдовзі виявляється, що видима уважність до матері найдобропо- 
ряднішого і найблагополучнішого сина Борислава доволі ко
рислива і кінчається там, де могла б стати для нього обтяжли
вою; він ладен допомогти матері грошима, але приїхати догляну
ти її не може — саме вирішується питання про його просування 
по службі. Другий син — безпутний і неприякаяний, на нього 
надій ніяких. Нарешті, дочка. Вона одного разу вже приїжджа
ла на тривожний сигнал. Приїхала й тепер зі щирою вірою у 
свою любов до матері й готовність виходжувати її. Однак тут не 

дні й тижні потрібні, а місяці. А в Ліни — захист дисертації ось- 
ось. І мамине господарство їй не під силу, відвикла. І купа не
передбачених складнощів та труднощів, перед якими опуска
ються руки. І ось поступово вона переходить від думок про 
матір — до думок про себе, від жалю до матері — до жалю до 
самої себе. Тут-то мати й мовить сама те, про що всі думали, 
:иіе чого ніхто не зважувався сказати: про притулок... За цю 
ідею з розумінням ухопився синок Борислав, а потім змушена 

була погодитися і Ліна...
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У журнальному варіанті повісті автор, наче й сам трохи злякав

шись: чи не надто прикро вийшло? — доточив був надію. 
У фіналі з’являвся закинутий випадком непутящий син Євмен 
і бурхливо обурювався прийнятим без нього рішенням про бу
динок для старих. Не те щоб неминучий у недавні часи хеппі 
енд, але прозорий натяк на нього. Великої переконливості в 
цьому не було. Адже ми пам’ятаємо, що першою реакцією Ліни 
теж було щире обурення. В окремому виданні автор відмовився 
від такого втішного, однак сумнівного фіналу. Тепер Євмен теж — 
хоч і по-своєму, відповідно до своєї вдачі та своїх обставин — 
проходить той самий шлях, від щирого обурення до соромливої 
згоди, адже нічого, крім добрих слів, він запропонувати не 
може...

Борис Харчук не моралізує і не пристиджує, не звинувачує. Він 
показує життєву зумовленість поведінки кожного. (З цього по
гляду прикметним є обрамлення повісті: починається вона тру
довим днем Мар’яни, а десь під кінець описано трудовий день 
дочки на тому ж рідному подвір’ї. Та які різні це дні! Якщо для 
Мар’яни він сповнений любові та «взаєморозуміння» з усім жи
вим та неживим, що жде її рук, а праця для неї не тільки важка, 
а й жадана, то для Ліни він перетворюється на муку, хоч як 
збадьорювала вона себе попервах спогадами дитинства.) Проте 
моральна міра є. Вона — в самій матері. В безмірності її любові 
та сердечного всезнання. Мати все бачить, усе розуміє, навіть 
те, в чому діти бояться зізнатися самим собі, — і вона виправдо
вує їх, навіть не виправдовує, тут щось незрівнянно більше: 
робить їхнє приховуване бажання своїм, заохочує їх у відмові 
від себе. За них відторгає їх від себе своєю любов’ю! Це остан
нє, що вона може зробити для дітей. І робить це навіть без ви
димої печалі (глибоко ховаючи її), а з умиротвореною мудрістю, 
як природний материнський крок.

Однак у самій повісті, певна річ, багато смутку й скорботи. Це гір
ка й вистраждана річ, написана з болем і чесно. Вона наштов
хує на тривожні роздуми про те, що з нами відбувається, яких 
трансформацій зазнають споконвічні людські поняття й по
чуття.

Ще в одному творі Б. Харчука зустрінемося з драмою материнства, 
але вже зовсім інакшою. «Світову вербу» автор назвав «безси- 
рітською казкою». Чому таке жанрове визначення — про те 
далі. На перший погляд це звичайна повість із деякими стильо
вими особливостями і, сказати б, соціально пікантною темою. 
Ідеться про матір-одиначку та її трьох дітей від різних і не зна
них дітям батьків, про те, як ця мати, двірничка-прибиральни-
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ця, поступово спивається, а дітей від неї забирають до дитячбто 

притулку. Досі цієї теми торкалися тільки газетярі і розробляли 
її на рівні поверхово-моралізаторської «розпіканції» таких ма
терів. Б. Харчук хоче підійти до справи глибше. Він, по-перше, 
прагне показати, як живе ця «неблагополучна» сім’я, як зво
дить кінці з кінцями; простежити ті життєві та матеріальні чин
ники, з якими щодня має справу людина і які вперто оминає 
література; по-друге, за отією огидженою в «громадській думці» 
ницою алкоголічкою він бачить матір з її любов’ю до дітей (не 
меншою, ніж у інших героїнь Б. Харчука) та з її душевними 
муками — тобто чинить так, як заповіла чинити класична літе
ратура, для якої благополучний обиватель з його відразою до 
нижчих і впалих не міг бути судією людини й «оцінювачем» 
людських доль; по-третє, ставить питання: хто ж чи що спричи
нилося до того, що нормальна працьовита жінка (а вона ж — із 
того трудового кореня, що й Юстина, Соломонія, Мар’яна та 
їхні діти; вони стали моральними антиподами, але не були ними 
від народження, від природи в них навіть було і щось внутріш
ньо споріднене) і любляча мати, яка хоче тільки щастя своїм 
дітям, дійшла такого падіння?

Та, на жаль, усе це лишилося письменницьким задумом, який ви
разно відчувається, але який мало в чому здійснено. На мій 
погляд, Б. Харчук не знайшов тут відповідного композиційного 
вирішення і стильового малюнку; за інерцією він тримається 
того темпоритму і тих тональностей, які були доречні в його 
епопеях-хроніках сільського життя або в повістях з героїнями 
народно-поетичного світосприйняття, а тут, «у матеріалі» місь
кої крутанини і зовсім іншої атмосфери людських взаємин, 
сприймаються часом як не вільна від емоційного фальшу сен
тиментальність або й романтичне фразерство, що не може замі
нити тверезого мужнього аналізу. На хвилях авторової екзаль
тації і засмикана життям та опущена двірничка-алкоголічка 
раптом починає висловлюватися, мов який-небудь мудрий і не
залежний селянський філософ, а її маленький недоглянений 

син Ганько так і чеше по-книжному, успішно змагаючись із 
сучасними українськими літераторами сентиментально-роман
тичного напряму: «...Я ніколи не забуду тих (маминих,— І. Дз.) 
пиріжків, спечених на олії, начинених картоплею, горохом, ка
пустою, а інколи й потрошками. До всяких там пундиків-мар- 
ципанів — до солодкого я байдужий. Та все ж мені здається, 

я певний: нині і завжди, і як постарію, і перед смертю, як тіль
ки-но почую запах печеного пиріжка, дух пряника або медяника, 
як тільки-но нагляну дешевеньку карамельку, ну, подушечку,
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мені перед очима з’явиться наша мама». Він славний хлопчик, 
цей Ганько, розумник, але щоб так ото вправлятися в словесній 
каліграфії...

Чимало надуманого і в тих епізодах, які показують зіткнення двір
нички та її дітей із респектабельними мешканцями будинку і 
які покликані розвинути мотив соціально-культурної нерів
ності, сам собою аж ніяк не надуманий. Нарешті, дуже повер
хові, художньо «ніякі» сцени візитів малого Ганька до ймовір
них батьків — свого і сестер, — сцени, які б мали відповісти на 
оте питання: хто винен? що спричинилося? Не кажу вже про те, 
що навіть якби ті сцени й прозвучали на належному худож
ньому рівні, обмежуватися такою сугубою «персоналізацією» 
вини, тобто зумовленості соціальних явищ, було б наївно.

Втім, може, автор і не ставив перед собою таких завдань? Не ви
падково ж він назвав повість «казкою». Але що в ній від казки? 
Метафора «світової верби», яку плекає Ганько у дворі великого 
будинку, — для дитячої свідомості надумана, для дорослих наїв
на (бо такі філософські метафори не розвиваються на ґрунті 
правдоподібного побутописання, вони потребують особливої 
стильової атмосфери). Є у повісті немало зворушливих сторі
нок, перейнятих людяністю і любов’ю автора до своїх героїв, 
особливо малих. Є якийсь заряд гуманізму, можна тільки вітати 
звертання до таких, раніше ігнорованих, делікатних і складних 
тем. Та загалом, на мою думку, Б. Харчукові забракло і матеріа
лу, і глибини соціально-психологічного аналізу для розробки 
нової для нього життєвої сфери, і відчутне «недотягнення» він 
намагався надолужити елементами казковості, умовності, на
родно-поетичної стилістики. Однак вони не наклалися органіч
но на цей матеріал, і, може, тому текст у багатьох місцях сприй
мається як малопереконлива суміш патетики й сентименталь
ності, як книжні красивості.

У принципі поетична піднесеність, пісенний тон зовсім не проти
показані Б. Харчукові (це ми бачили і в його історичних хроні
ках, і в таких повістях, як «Соломонія» чи «Коляда»), Проте 
враження, на яке розраховував автор, вони справляють лише 
тоді, коли випливають із самого матеріалу твору. Як-от і в істо
ричній повісті-легенді (за розміром це швидше оповідання) «Ой 
Морозе-Морозенку...». Тут пафос твору не в об’єктивному до
слідженні, а в поетичному вираженні народного уявлення про 
улюбленого героя. Немає ані широкої картини доби, ані до

кладної хроніки історичних подій, ані всебічно виписаних об
разів — лиш узагальнена поетична інтерпретація патріотичної 
звитяги героя, в дусі народної пісні. І тут досягнуто стильової
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переконливості й цілісності, романтична патетика сприймаєть
ся як доречна. Хай ця невеличка повість не дає нового історич
ного знання, не збагачує відомого образу на рівні інформатив
ному, однак вона збагачує, поглиблює його інакше: даючи емо
ційно наснажене переживання його та тієї патріотичної ідеї, 

яку він уособлює.
Трохи несподіваною у творчості Бориса Харчука видається «Подо

рож до зубра». У підзаголовку автор дав визначення жанру — 
«Дорожні враження». Мабуть, це перший у нього твір такого 
роду. По суті це повість, у якій велику роль — і композиційну, 
і ідейно-естетичну — відіграє особистість автора-оповідача, який 

виступає тут головним персонажем і присутність якого поєднує 
найрізноманітніші епізоди. Йдеться про відвідання автором 
Біловезької Пущі як здійснення давнього бажання: побачити 
«князя лісів» — зубра. У вільній композиції повіствування від 
автора поєдналися і дорожній нарис, і історична хроніка, і ліри- 
ко-моралістичне есе, і побутові сценки, і дорожні пригоди, 
і «портретні» замальовки, і притча. Оповідач потрапляє у не
сподівані ситуації, зустрічається із давніми знайомими і зовсім 

не знаними йому людьми, і все це викликає роздуми про добрі 
й недобрі явища в нашому житті, про нашу історію, давню й 
недавню (особливо цікаві такі епізоди, як «Метр» — про вчено
го кар’єриста, який відцурався батьків-селян; «Реальна Аліса» — 
про сучасне сільське дівчисько, що будь-якою ціною хоче стати 
неодмінно стюардесою на міжнародних авіалініях; «Над Ту- 
рією» — про «правдолюба», який керується принципом: «Що 
дозволено Юпітеру, того бику зась»; «Крайня хата» — розповідь 
старенької бабусі про своє многотрудне життя; «На перепра
ві» — розмова з істориком-археологом, ентузіастом збереження 
Берестечка як історичної пам’ятки). Багато що сказано в побіж
них начебто імпресіях; усі складники загальної картини немов
би й випадкові (як випадковими бувають подробиці всякої при
ватної поїздки), але насправді все внутрішньо організоване, 
осяяне тим настроєм і тою думкою, які остаточно визначаться 
у кінці, після жаданої «зустрічі» з зубром у заповіднику: думкою 
про вину людини перед рештою живого світу, про відповідаль
ність людини за природу як вираження її відповідальності за 
саму себе, за своє моральне і естетичне здоров’я. «Хіба уби
ти — це перемога?» — питають очі старого зубра, що пам’ятає, 
як загинув його батько, рятуючи табун. В уявному «монолозі» 
зубра, чий рід споконвік був предметом знищення заради азар
ту й пихи, — і докір совісті людства, і ностальгічна великодуш
ність переможеного, і ствердження неподільності доль жертв і
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переможців: «Ми живем у героїці свого епосу і повертаємо лю
дині віки, щоб вона любила, вірила і сподівалась». Інакше ка

жучи, повість про зубра тяжіє коли не до іносказання, то до 

свого роду свідчення про моральний стан людства (хоч і поба
чений у часткових аспектах).

Як бачимо, Борис Харчук, письменник давно сформований, зрі
лий, не полишає однак творчих шукань. Він засвідчує при цьо
му володіння різними формами оповіді й широким діапазоном 

голосу; може знаходити «стиль, відповідний до теми». Отож са
моповторення і підхід до нового матеріалу з готовою манерою 
письма, з наперед узятою тональністю, що відбиває ковзання 

думки по поверхні, а не рух углиб матеріалу життя, — що, на мій 
погляд, мало місце у деяких відзначених вище випадках, — мож
на вважати нехарактерним для нього епізодом творчої інерції.

У «Подорожі до зубра» є невеличкий ліричний етюд «Вечірнє». 
В ньому оповідач говорить про таємничо-недосяжну дівчину, 

яку любив і любить. Хто вона? Муза? Краса? Істина? «Я любив 
її, але не досягав. Її очі горять презирством до викидів істин, до 
калічних дум і душ. Вона страждає за людський рід на землі». 
В її очах «живе міра краси і правди нині, прісно і навіки-віків». 
Побажаймо, щоб любов до цієї безіменної феї ніколи не залишала 

письменника. Щоб завжди справджувався його зарок: «Плачу лю
бові ціною свого життя — серце скапує в слово».
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ТВір, ЯКОГО \ Щ°йно в «Літературній Україні» (17 вересня

чекали 1987 р.) видрукувано поему Бориса Олійника 
«Сім». Одразу ж прочитана численними при- 

(Лист Зо ребакиіі І хильниками поетового таланту (до яких і я на- 
«Літеротурнбі J  лежу), вона викликала широкий спектр вра- 

Унроїни») * у  жень та оцінок — від захоплених і вдячних до 
непорозумілих і сприкрених. Знаю це з багатьох 

розмов із читачами. І хочеться поговорити на цю 
тему публічно. Гадаю, що, як постійний передплат

ник і читач Вашої газети, маю право висловити свою читацьку 
думку про небуденну річ, явлену на її шпальтах, з тією одвер- 
тістю, на яку вона заслуговує.

Такого твору ми, читачі, чекали, і чекали саме від Бориса Олій
ника — поета, чия громадянська масштабність, чутливість до

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» 1 жовтня 1987 р. за назвою «Чу
жої вини не буває».
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життя світу, народність почування й слова, інтелігентність мис
лення, широта публіцистичних реакцій (яких не втрачав навіть 
у часи соціологічного німування літератури) і водночас нахил до 
філософічності, історіософічності висунули його на відповідальне 
місце одного з речників сучасної української суспільності.

Поему присвячено пам’яті й подвигу шести чорнобильських по- 
жежників-героїв та кінорежисера Володимира Шевченка, який 
знімав фільм у Прип’яті про єдиноборство людей з атомною 
стихією. «Де ви тепер, матерів своїх діти, колисаєте сон?» — 
мовою народного плачу питається поет, навівши прізвища, 
«мов з козацького реєстру»: Віктор Кибенок, Микола Ващук, 
Василь Ігнатенко, Микола Титенко, Володимир Тишура, Воло
димир Правик, Володимир Шевченко... І немовби за всіх нас 
хоче сплатити їм несплатну данину вдячності.

З усіх досі написаних і надрукованих поетичних творів, виклика
них Чорнобильською трагедією,— а їх уже чимало і в україн
ській, і в білоруській, і в російській літературах, — поема Б. Олій
ника видається мені найвагомішою. Бо поет осмислює свою 
тему як осереддя національних і вселюдських болів, веде мову 
про найпекучіші проблеми нашого буття як нації, всього ра
дянського суспільства, людства, про минуле й майбутнє наше і 
роду людського. Так окреслюється тема. А як інтерпретується?

Чорнобильська трагедія дала привід, точніше, змусила Б. Олійника 
говорити про стан світу і статус людини в ньому: з погляду 
біологічного, суспільного, морального, космологічного. Нинішня 
проблематичність цього статусу, самої місії людства в косміч
ному плині буття постає в широкому діапазоні драматичної «са
мокритики» людської свідомості, зіндивідуалізованої й конкре
тизованої суспільною та національною визначеністю ліричного 

героя-речника. Її, цю самокритику людської свідомості, заго
стрює обрана поетом форма пристрасного діалогу-сперечання 
ліричного героя з альтера паре (другою стороною) — «круком». 
Начебто від імені самої ідеї життя «крук» розгортає цілий сувій 
звинувачень людству, людині, нашому суспільству, конкретно 
ліричному героєві як представникові цього суспільства і ук
раїнської нації.

Цей космопрокурор «крук» — складний і місткий, у чомусь і су
перечливий образ. Мабуть, будуть незгоди в його тлумаченні. 
Я особисто розумію його так. Це своєрідна поетична амальгама 
і ряду міфологічних та інтелектуальних уявлень. Тут вгадуються 

і фольклорні символи зла та лиховісті, і Шевченкові «ворони», 
і модифікація одвічного філософського «чорта», чи Мефістофе- 
ля. Однак «крук», може, ще й внутрішній голос, те «друге я», чи,



525

швидше, «анти-я», що нуртує в кожному, те внутрішнє сум’яття, 
що із роз’їдаючого сумніву стає — в гіркоті суспільних розчару
вань — ядучим, розкладовим цинізмом. Це надає об’єктивній 
проблематиці суб’єктивної гостроти, якості внутрішнього спе
речання із самим собою, пошуку відповіді на кляті питання. 
Світоглядна пря з «круком» — це не просто ідеологічне фехту
вання з «ворогом», стереотипом ворога. Це і тяжкі зводини з 
власною совістю. Ні, сам «крук» — не совість. Навпаки, він — 
сила зла, сила чорна, антисовість. Але парадокс у тім, що, при
тлумлюючи власну совість, ми дозволяли роз’ятрювати її «кру
кові», віддавши йому на відкуп нашу ж правду як зброю проти 
нас самих. «Крук» говорить правду, і страшну правду, про наші 
біди — біди української історії, біди соціалістичного суспіль
ства, біди людської цивілізації, біди людського «біовиду»; про 
драматичні колізії моралі, розуму, науки. Ліричний герой не 
може заперечити цієї правди, бо заперечив би себе, заперечив 
би свою здатність оновитися. Власне, це він сам собі рече ту 
правду «круковим» голосом, голосом свого внутрішнього «анти-я». 
Однак ця оскаржувальна правда — ще не вся правда. Вона не 
вичерпує собою істинного знання ані про людську природу, ані 
про суспільне єство людини, ані про нашу історію. Змушений 
прийняти її і пережити як діалектичний антитезис, ліричний 
герой, однак, прагне піднятися до синтезису, дати таку картину 
чи таку інтерпретацію людського поступу і нашого національ
ного буття, в якому б правда про втрати, спотворення й трагедії 
була б поставлена в ширший життєствердний контекст нелег
кого творення нового світу, скоординована усвідомленням здо
бутків, переможена вірою й надією...

І верховним аргументом у суперечці з «круком» ліричний герой 
бере жертовний подвиг чорнобильців, осмислюючи його як 
продовження традицій звитяги народу, його сили добротворен- 
ня. Саме тут є слабинка, і «крук» зразу ж по ній і б’є: «Ти знову 
подвижників поперед себе женеш». Але ж ті хлопці — не хтось, 
а наші люди, наш народ. І їхній подвиг — таки аргумент від 
людства і на користь людства, його здатності бути, діяти, забез
печити своє майбуття. Так, принаймні, мислить ліричний ге
рой. Чи це переконливо?

Не в усьому з ним погоджуєшся, попри поетичну силу і грома
дянську темпераментність його мови. Насамперед ось у чому. 
Визнаючи фактичну правду «крукових» звинувачень і оскар
жень, він, однак, не визнав за собою вини, принаймні, активно 
заперечує потребу в «каятті», чи то спокуті. Культ особи Сталіна? 
Та хіба ж я, мовляв, винен, що Сталін видавав себе за «Леніна
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сьогодні», а я й повірив? Мене обдурили. А я не винен. І взагалі... 
«Минуле, як рана, болить, Але ні в чому не каюся». Що ж, має 
право на існування й така позиція. Та мені — і, певен, не лише 
мені — більше імпонує позиція тих видатних письменників на
ших народів, від Олександра Твардовського до Чингіза Айтма
това, які вважають, що кожен з нас і вони особисто винні й за 
все відповідальні. Позиція авторів фільму «Спокута». Позиція 
академіка Дмитра Лихачова, який закликає переходити від ка
яття до діяння. Мені більше імпонує самоосудження білорусь
кого поета Пімена Панченка, який у «Поемі сорому і гніву» 
сповідається своєму народові й своєму часові: «Я ріс бездумним 
дурнем, як і всі... / / Я  скарб селянський строго переписував, //  
Палив ікони за велінням моди... //  Й не треба все валить на 
день вчорашній... // Я сам виплекав брехунів і негідників // І на 
окладах — зграю зажерливої двірні. / /  Блаженною маскою замі
нивши обличчя, / /  Ми власне підрубували коріння. // Я і Купа
ли мову не зберіг, //  Мені нема пробачення й прощення. // 

А на останній із земних доріг //  Вік атомний уже ощерив пель
ку. / /  “ Іди,— гука,— скоріш у любий бір,— // Дарма себе вва
жаєш ти провинним”... / /  Я сам собі суддя і прокурор, //  Шукаю 
свій фронтовий трофейний “вальтер”... // І сором, і гнів мені 
душу печуть, / /  І совість каже мені: “Ти винен!” / /  Так хто ж 

ми, Співці чи лжеці?»
Ноно, звичайно, справа особиста — визнавати свою вину чи ні, 

«каятися» чи ні. Ніхто не неволить. Навпаки. Однак річ у тім, 
що «некаяття» ліричного героя пов’язане з такою позицією 
щодо недавнього минулого, в якій є досить уразливі, на мій 
погляд, місця. Наприклад, усю відповідальність за спотворення 
соціалізму перекладено на Сталіна (навіть у безоглядній вірі в 
Сталіна не вбачається зла, тільки що він цю віру здурив). Але ж 
таке розуміння справи вже не відповідає ані рівню сучасної су- 
спільної-теоретичної думки, ані сучасному суспільному самоус
відомленню. В суспільних науках, у виступах преси вже одверто 
й широко говориться про певні об’єктивні передумови культу 
особи Сталіна, що крилися в недостатній розвиненості структу
ри соціалістичної демократії та особливостях нашого історич
ного і соціально-економічного розвитку тощо. Я вже не кажу 
про те, що сліпа віра в Сталіна не була такою неподільною, як 
зображено в поемі; чимало людей у всіх суспільних сферах і на 
псіх щаблях зберігали тверезе ставлення до його особи та його 
культу. Я особисто (як, певен, і багато хто) з дитинства добре 
пам’ятаю, що прості трудівники зовсім не впадали у шал алілуй
щини і не розбивали лоби в поклонах, а часом поміж собою
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говорили про Сталіна й не дуже поштиво. І в школі серед учи
телів, і в інституті серед викладачів та студентів мені зустрі
чалися люди, які критично ставилися до непомірного розду
вання культу Сталіна. Добре пригадую й таке. Кожні збори, 
великі чи малі, як відомо, закінчувалися тоді зачитуванням і 
одностайним схваленням розлогого листа великому вождеві 
й батькові народів. І коли доходило до цього неодмінного 
останнього пункту порядку денного, всі, хто міг, намагалися 
чкурнути до виходу: таке воно було нудне й остогидле людям. 
Щоб не допустити до масової втечі, зачиняли двері, а в гар
деробі не видавали одягу. Культівські ритуали сиділи всім у 

печінках; їх насаджували згори, а не йшли вони знизу, від 
народу. Тож чи варто поширювати на весь народ гріх обож
нення Сталіна («Ми Леніна в ньому тоді сповідали усі»)? Чи 
не справедливішим було б точніше окреслити межі, механізм 
і чинники цієї містифікації?

При читанні поеми виникає і таке питання. Чи справді наполегли

ве возведения Володимира Ілліча Леніна в ранг «Червоного 
Спаса», «Христоса двадцять клятого століття» тощо є найкра
щим способом виразити почуття нашого народу та визначити 
його місце в історії людства? На моє глибоке переконання, 
така боготворягца риторика не дуже узгоджується з суспільною 
етикою.

І останнє. Головним аргументом ліричного героя поеми проти 
«крукового» глобального і суспільного цинізму є віра. Але ж в 
усі часи (принаймні, післяміфологічні) був і буде єдино верхов
ним інший аргумент — істина.

Отакі, зокрема, думки виникли в мене під час читанні поеми Бо
риса Олійника «Сім». Розумію, що інші читачі могли сприйня
ти її по-іншому і можуть мені заперечити. Розумію й те, що 
самі ці думки, навіть якщо вони в чомусь опонують Олійнико- 
вим, виникли ж на хвилі того глибокого очисного враження, 
того «катарсису», який викликає поема. Вона — подія не лише 
в нашій літературі, а й у духовному житті кожного з нас, хто її 
прочитав. Нарешті маємо твір, який концентрацією думки й 
пристрасті, зосередженістю на головних питаннях історії й су
часності, громадянським болем може посісти в нашій свідо
мості місце поряд із останніми світлодайними творами росій
ської літератури. Кожного, хто вміє читати й думати, поема 
ставить перед пекучими проблемами доби й народу, перед по

требою нового самоусвідомлення, хоч би ти й не в усьому по
годжувався з автором.
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\ Коли у Михайла Саченка, кінорежисера і по- 
П рО  O0UH \ ета, людини вже не пекуче молодої, спита-

Зебют І ли> щ0 в'н ВЇДЧУВ’ узявши до рук свою пер-
1 шу збірку віршів, він відповів: «Наче три- 

(Минойло Саченко J  маю в долоні попіл».

«Осінні Вогнища») * /  Як не зрозуміти авторову тяжку гіркоту: 
У  двадцять літ не міг видати книжки, лише 

J r  вряди-годи щастило прохопитися на сторін
.......ки періодики з невеличкими добірками.

І все-таки... ось читаю книжечку і бачу: хай і не 
така вона, як хотілося авторові, — та ні, не попіл! Далеко не 
попіл! Скільки там неостиглого жару... І мав право Михайло 
Саченко у тій же розмові з гордістю додати: «Але від жодного 
вірша не відмовлюся!».

Дивна це книжка. І тим, що перемішано вірші всіх років, і не зна
ти, де Саченко теперішній, а де — давній. І тим, що перед нами 
наче не одне ліричне «я», а кільканадцять — різноголосся і різ- 
ноликість, калейдоскоп, визивна клаптєвість. І тим, що має 
якусь таїну єдності, розкриває цілісний у своїй неокресленості 
світ душі — неповторної, небуденної і щемливо-правдивої по
при всі штукарства.

Хапливому недоброзичливцю чи рабові смакової нетерпимості дуже 
легко буде знайти «приклади» отого штукарства, чудернацької гри 
слів, ребусного осмислення тощо — і переконливо їх задемон- 
струвати. От хоча б із «раптового циклу» «Хітон хати»: «Чан рівча
ка корчем корчми корчуєш костуром старості. Стіна стогону гонить 
ганок до гусей, вуса сома — самітність тіпанням» — і т. д. Не запе
речиш: тут є з чого скептично всміхнутися. Та не варто й забувати, 
що в поезії (та у фольклорі) кожного народу було місце і розкутій 
ф і словом, і «розщепленню» його семантичного ядра, і пошуку 
звукових асоціацій, і різним маніпуляціям співзвуччями. Сьогодні 
ми вже, скажімо, відійшли від нетерпимого ставлення до хлєбни- 
ковських дослідів із словом як до чогось безглуздого і шкідливого, 
розуміємо їхнє значення для розбудови поетичної мови, і сам
В. Хлебников із поета для поетів став поетом для читачів. Без ек
сперименту в поезії не обійтися, як і в будь-якій іншій справі. І не 
всі експерименти виявляються вдалими.

Та загалом у Михайла Саченка переважає не експериментування, 
а спонтанність. І який він різний буває у своїй спонтанності!

* Надруковано в «Літературній газеті» (12 листопада 1987 p., № 46). Авторська 
назва була: «Про ще один затриманий дебют».
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То заглиблений і журливо-урочий:

Вечорами в зів’ялій душі,

Коли слово до слова не в’яжеться,

Як у серці точиться сіль 

Випадкового враження.

Я кажу — хай минає усе, що мина,—

Вимкни світло і очі заплющ —

І в осінній душі золота далина 

Прошумить, як загублений ключ...

То зухвалий і ексцентричний:

Я вам всім напишу,

З усіма попрощаюся...

В лівім оці у мене — сум,—

Щ о ж сталося?

То соромливий і ніжний:

Як тремт співучого бузку,

Неначе книгу напіводкриту,

Тебе, як тінь близьку,

Я буду ще любити...

То плутаний і претензійний:

Боявся забути смак води — просив надіслати півкриниці

на головпошту до вимоги...

Боявся забути хату — роками жив у готелі...

То лагідний і прозорий, довірливий і в радості, і в журбі:

Без початку минулося літо.

А тролейбуси йдуть та йдуть.

Я од тебе піду до лісу.

Щ об тебе забуть.

1 крізь шелест сумного листя 

Ти вставатимеш, як роса.

Я навіки покину це місто, де роки свої пас.

То вибудовує складні асоціативні конструкції, часом надумані, або 

досить силувані притчі:

Я  бачив цього юнака щоранку:

Він копав у саду ями у вигляді книг і нічого туди не клав,

Тільки на кожній гілці дерева 

Нанизував книги, і вони шелестіли...
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То виливається піснею, віддається насолоді ритму, розчулено при
падає до фольклорної символіки:

Впав дощик на дощечку,

Ганить мати донечку...

Впав дощик на хатоньку,

Каже доні татонько...

Впав дощик на квітоньку, зашепталися сусідоньки...

То «інсценізує» невеличку психологічну драму, в якій ліричне «я» 
розігрує добірний шаховий етюд з інтимним партнером:

— Вельветовий дим твого тремту — де він?

— Я боюсь...

— Я увімкну радіо...
— Ні, краще відчини вікно.

— Під тим деревом ім’я своє загубила.

— Ні, тільки хусточку...

— Коли зацвітає мак, я згадую твої слова...

— А я тебе...

То несамохіть виходить на віражі метафорики: «Квокче язицтво: 
ростуть писанки, Історія — сніг, а сучасне — санки... Я весь в 
орнаментальному полоні... А ви ні разу не дивились на свої 
долоні? Там пасуться ненамальовані коні, Там по білім яйці 

бігає незагнузданий колір...»
То який же він? Де в нього його справжнє, а де - містифікація, 

епатаж, відзивність на чужі зразки? Тут треба застерегтися: вір
ші, як уже згадувалося, писані в різні роки. Був розвиток: від 
молодечої зухвалості й розхристаності до заглибленої зосере
дженості. Але він не відбувся сповна — через те, що поет не міг 
нормально «реалізувати» себе, не мав виходу в публічне літера
турне буття. Тому різні етапи розвитку немовби законсервува
лися в ньому, і в сьогоднішньому Саченкові ще цупко сидить 
«невибалаканий» Саченко-ранній. Та й взагалі, всі його «мас
ки» — не такі вже й личини, в них його власне мінливе облич
чя. І в чудернацькому — не тільки примхи. Ще К. Маркс казав, 
що поети — диваки, і до їхніх'дивацтв треба ставитися з пова

гою, з розумінням.
Парадокс: Михайло Саченко любить «розігрувати» свого читача — і 

водночас він безборонно чесний із ним. Нечасто доводиться 
читати вірші, в яких так прозоро видно було б саму емпірично- 
цілісну (без самоконтролю! без самовибудовування!) особистість 
поета — розбурхану, недоладну, химерну і добру, чимось «не від 
світу цього» і водночас таку вразливу щодо нього. І ще дивно: 
щирість у нього переливається у позування та гру, однак це
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зовсім не ті поза та гра, що дурять, що собі на умі, чогось хо
чуть, щось метикують, вони безкорисливі, від естетизування 

душевної енергії, як «гра» метелика у червневому квіті або «по

зування» розспіваного соловейка. І в них стільки дитячої довір

ливості й беззахисності. В них злотосерда легковажність. І беза- 

лаберність замріяності, ніжності й доброти.

Михайло Саченко — один із тих, хто злинув на хвилі «пізнього 

шістдесятництва». У кожного з них були свої проблеми, але 
була й спільна для всіх — пошук нової якості поезії. Не можна 

повторювати В. Симоненка, І. Драча, М. Вінграновського, тре

ба було вийти на власну орбіту, вберегти власне світло у їхньо

му сяєві, сказати своє Слово і змусити його почути. І М. Саченко 
не одразу став собою. У деяких ранніх віршах — епігонська ри
торика гігантоманії та надувної глобальності, невільне насліду

вання В. Симоненка та М. Вінграновського («Проростання», 

«Я не про вас...»). Однак ні декларативна масштабність, ні три

бунне гучноголосся, ні чуттєва наднапруга не були для нього 

органічними. Він не драматичний, а елегійний, його пафос — 
не загальні ідеї про світ, а «частковіші» особисті переживання 

окремих ситуацій життя; його душевний ритм — не ритм могут

ньої фрески, а заманливої мозаїки. На котурнах далеко не пі

деш, і Михайло Саченко мусив ставати на власні ноги, шукати 
в собі себе самого (хоч і діставав імпульси і від М. Семенка, 

і від Є. Плужника, і від П. Тичини, і від М. Вінграновського, 

і від народної пісні). Щоправда, не йшов рівним, розміреним 

кроком — і навшпиньки ставав, і пританцьовував, і, бувало, 
кренделі заплітав, — але то вже й була йому притаманна хода, 

його темперамент, його артистизм.
Може, в оцьому і є розгадка його особистості — артистизм. У ви

сокому значенні, як форма щирості. Гра як подолання рутини 
й залізобетонного фальшу. Хизування й дитяча безпосередність 

є в нього не двома полюсами вдачі, а органічно переходять одне 
в одне. І відколи він дав їм волю обом — став у поезії собою. Бо 

те хизування йде не від хитрого бажання видати себе за когось 

іншого, значнішого. Ні, воно — від деякої розгубленості перед 
світом і, сказати б, необхідності виграти час для самоорієнтації 

та здобуття впевненості. Звідси й елементи епатажу та ексцент

рики, трохи в дусі М. Семенка. Однак як швидко змиває їх 

хвиля щирого настрою, яка хистка грань між бравадою і азар

том молодості, між викликом і покликом, і як іронія (самому 

собі дарована) перекидає місток між позою й суттю, — це мож
на бачити хоча б у вірші «Студентський настрій»:
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Закохаюся в дівочий стан, -..

Дізнаюся в довідковім бюро, де я живу...

Нагадаю, яка у мене мета,

І шукатиму загублений звук...

Наді мною — хмари високі,

Як найкращі мої літа...

Вип’ю дві склянки соку,

Во надворі весна розцвіта.

Увімкну двохвилевий транзистор,

Хоча в кишені нема й копійки...

Подумаю: в кого б мені позичити 

На два дні грошей, на три дні пісню.

Не побачу бузкових сліз,

З Плужником у кишені 

Ходитиму без ніяких слів 

Геніальнішим від Байрона й Шеллі.

А як мені захочеться пити 

Чи забутися сном віщим,

Я на два п’ятдесят куплю блакитне намисто 

І подарую першій зустрічній дівчині.

Частенько ліричний герой М. Саченка кидає виклик рутині — есте
тичній, психологічній, побутово-звичаєвій. У цьому є трохи буфо
нади, трохи самоочуднення. І самозамилування — але не тяжкого 
злоякісного, а легкого й радісного, як циркова ексцентрика. Це 
була гра юнацьких нерозтрачених сил, вона й досі ще не вигасла. 

Є в ній жарт, іронія, однак більше — доброти й ніжності.
Ця неприкаяна ніжність часом зроджує такі «повороти» й заглиби

ни наївного почуття, яких ніколи не придумає жоден інтелек
туал, жоден метафорист. За всієї романтичної хапливості, по
спішливого верхоглядства й розкиданості, театральності, раптом 
разюча душевна прозірливість, чутливість серця, до найтоншої 
тонкості досягання, наче живою, оголеною душею приклався 

до хвилі життя,— як-от у «Варіаціях К. Готта»: «...Хай іще я по
буду в тій ночі, якої нема. / /  Бо прийде ранок, // Як зрубане 
дерево, // Що пливе по ріці; // Обніми мого найменшого паль
ця // І почуй сонний стукіт серця свого. // Чую твою руку, як 
подушку, //  Набиту пташками...»

< її поезії М. Саченка якась внутрішня свобода від нав’язливої ре
альності, від дисгармонійного світу, бо живе він і в іншому 
ннмірі — у своєму дитинстві, — і переключається на цей вимір, 
коли треба самозахисту чи душевної терапії:

Я її далекім-далекім,

Де немає вже Вас,

Де лиш білі лелеки

(lEPEQMOBU Л j
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Пронебесяться раз.

Я у тому святому, що торкає мене,

Щ о  вертає додому 

Найзасніжнішим днем...

Повертання в дитинство — не новина для української поезії, але 
яке воно «своє» і справжнє у М. Саченка, які непреложні обра
зи дитинства і яка їхня краса та влада над душею:

Як вогні ми палили 

І палали самі,

Як стеливсь у долині 

Качок оксамит.

Як мій батько виходив 

З косою на луг,

І трава йому хором 

Співала до рук...

Все погасло-померкло,

Навіть тиші нема.

Тільки спогади вернуть,

Мов колиску тримав.

У цій поезії раз по раз озивається неповторність і неспогаданність 
переживань романтичної «селянської» душі, яка стала і не стала 
«міською». Селянська вдача, культивована містом, огранена 
ним, однак не переінакшена, промовляє не лише ностальгією, 
а й гострим екзотичним сприйняттям міста. У М. Саченка знай

демо гарні зразки урбаністичної лірики. Взагалі «міста» у нього 
не менше, ніж «села», а може, й більше. Але це не зовсім те 
місто, яким воно бачиться самому городянинові. Михайло 
Саченко сприймає місто так емоційно, гостро й парадоксально, 
як може тільки поет із великим «запасом» спадкової хлібороб
ської природності, не зрутинілий, не притерпілий до міста, не 
вчаділий від нього. І хто ще так забалакає, скажімо, до автовок

залу — як до близької дорогої істоти: «Автовокзал — моє ти при
станище, берег і гавань, // Де в базарнім азарті сплелися жовте, 
зелене і голубе. І скільки б тебе не били ногами, //  Все одно я 
люблю і цілую тебе... / /  До тебе з чемоданами, квітами — як на 
перше побачення. / /  До тебе — дощами траурних телеграм. // 
Ти приймаєш мене, як безбатченка, / /  Автовокзале — пробач, 
що я ніч в тебе вкрав. // Ти стоїш, кришталевий, із сумними 
очима таксі. / /Т и  вдивляєшся в ніч, в кілометри розлук. //  
І самотність твоя, як на рану сіль, // Пече мене жалем; твоїх 
прозорих рук». Це не придумана, раціоналістична персоні
фікація, це живе переживання, доступне тому типові психіки, 
за якого колись говорили з конем, рідною хатою, як із самим
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собою, і за якого освоєння нових великих реальностей буття 
супроводжується їх одушевлениям.

/Іфіі'іпому героєві Михайла Саченка властиві настрої не те щоб 
філософської скорботи (бродячий пес світової журби взагалі не 
часто скавулів під вікнами української поезії!), а швидше влас
ної романтичної неприкаяності. На широкому і м’яко-прониз- 
лииому тлі почуття самоти — сюжети захоплень і розчарувань, 
іусиль душі знайти відгук і споріднення. Ось вірш «Я знаю Вас. 
Ви зупиніться». Тут і неусвідомлена юнацька (ще) бравада, 
і спроба бути красиво-нескутим, і імітація якогось, найшвидше 
неіснуючого, намисленого душевного зв’язку багатозначних по
таємних струмів, а за всім — пронизливо щира вдячність за 
просте людське розуміння. І які незаперечні, достеменні образи 
нсликоміської тоскності — закинутості в густому велелюдді, 
і анонімної інтимності цього велелюддя, і пекучої, бентежної 
по греби в рідній душі:

А і цс гроза.

І грім у березні.

І чанахи незнаних підошов.

1 ось Хрещатик вже збирає в пелену 

Сліди усіх, хто тут ішов.

Не ви. А ваші очі теплі 

Посеред натовпу мене згубили...

Ііжс чути дзвін трамвая,

Нже ніч автобусно летить.

А я стою.

Годинник зупиняю.

Іи> вас не можна зупинить...

На Пушкінській мене чекає вітер.

( я іди незнаних підошов.

< у Михайла Саченка вірші із «сюжетом» якогось переживання;
< нірші, що ряхтять скалками розмаїтих спостережень та реф- 
ік-ксій, а є маленькі картинки, що фіксують один якийсь 
момент перебіжного душевного стану. Дивним чином трохи хао- 
і пчпа патетика, легковажність широких мазків межує з несподі- 
мапою помічальністю, з «подрібненим» баченням, «мікрообраз- 
іііспо», вживанням у світ малих до нереальності вимірів:

Я шукаю прохолоду посеред роси на крилах сонного 

Чи синього метелика...

І Іилсіичність, картинність Саченкова часто тяжіє до соковитої і 
ірпмої «імажиністської» образності («До асфальту прилип тро- 
ипібус. Як до вишні грудочка глею»), однак раптом прохоплю- 
юіьси метафори зі сфери технологій: «електрозварювання весни
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і літа, літа і осені», «це листя — як монтажний звук», «і там 

торішнє листя, наче телекамера». Поет уміє зворушити настроє
вим малюнком мелодії, знає магію ламаного ритму, що пульсує 
в унісон із серцем. Йому знайоме і кокетування з римою, і виз
волення з-під її влади, послуговування віддаленими кореневи
ми співзвуччями, а то й ефект «пропадання» рими.

І ще про одне хочеться сказати. Михайло Саченко — не тільки 
поет, а й кінорежисер. Можна шукати й знаходити вплив кіно- 
образності на його поезію. Однак я вважаю, що все тут швидше 
навпаки: до кіно він тяжів і прийшов через те, що в його поезії 
були елементи «монтажного мислення». Вони в тому, що пое
тична думка М. Саченка розвивається за закономірностями 
внутрішньої мови, а не зовнішньої, — тобто суб’єктивної образ
но чуттєвої і асоціативно картинної, а не логічної. Свого часу 
С. Ейзенштейн доводив, що методом внутрішнього монологу 
можна відтворити не тільки те, що становить зміст самого внут
рішнього монологу,— його можна екстраполювати і на зобра
ження об’єктивної дійсності. Щось подібне маємо нерідко і в 
поезії М. Саченка: картини об’єктивної дійсності «монтуються» 
за закономірностями внутрішнього монологу, як розгортання 
суб’єктивної внутрішньої мови.

Такий, наприклад, вірш «Я перед собою чистий, як зерня цитрини, 
а перед Вами — ні»: тут предметно-зримі об’єктивні картини 
в’яжуться начебто геть алогічно й випадково, свавільно, а на
справді у тонкій відповідності до руху внутрішньої мови, суб’єк
тивного переживання.

Або ось «Біле коріння верб» — один з найкращих, які я знаю, лі
ричних віршів у сучасній українській поезії. Низка примхливо 
поєднаних лаконічних кінокадрів, у яких — цілий сюжет вивер
шеного у своїй динаміці переживання, історія стану душі. 
Спершу — характерне для М. Саченка задьористе хлопчаче хи
зування, красування собою, підшите прихованою самоіронією: 
«Довго-предовго махайте руками — //  Я від’їжджаю. Все — по
заду, Поїзд — рушив. // Довго-довго махайте руками, Я поїхав». 

Та ось дійство скінчилося, глядачів не стало, ліричний герой 
лишився сам — і прощання переживається в очищеній суті: 
«Пам’ятаю // Самітне обличчя за склом... // Пам’ятаю: // Обидві 
руки в кишені. / /  Дощ між мною й вікном / / І  жовта трава у 
жмені. / /  Потім згадую ім’я твоє, / /  І мені стає тепло. / /  Дощ 
над поїздом б’є. / /  Темно». А далі — спомин, сон, рефлексії, 
марення, в яких — така неповторна цілість життя... Поетова 
душа натхненно й ніжно обіймає світ, а він одкриває свої ди
вовижі.
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Вночі, коли я гублю свою хату і одяг, " ..

Коли смерть зриває листки календаря,

На сліпучих кульбабових водах 

У срібних риб починається гра.

Вони запливають в холодну траву.

15 самотні пташині гнізда, і сидять, згорнувши хвости, як руки. 

Неповторно красиві і ніжні.

Або оце гротескове й ніжне, сплав химерії і сердечного багатоба- 

чення:

А жаби стрибали, як панни на балі 

Квакливо пліткуючи й роблячи па.

І тільки в одної лапки пахли грибами,

І запах дзвенів, наче глечик упав.

Або оце пристрасне, тихий вибух непотраченої снаги кохання, але 
водночас і прозоре запрошення оцінити власний жест:

Тобі, дівчино, худа і вогниста,

Тобі, тобі, тобі, тобі 

Віддаю своє слово найвище 

І свій найсолодший біль.

! роздумлива журба фіналу:

Мій брате, не дивуйсь.

На світі все не те,

Щ о бачиш ти і чуєш...

Ти не дивуйсь, що день твій білий 

Беззвучно гупотить на рахівниці літ.

Колись в’юнке, гаряче, наче півень,

Востаннє кукурікне серце — скресне лід.

Ти не дивуйсь, що в пам’яті тебе розкришать, наче хліб.

Ти просто відчиняй вікно.

Біля вікна холодне серце грій,

Бо те, що буде, відбулось давно.

У Михайла Саченка є чудові вірші про кохання, що могли б увійти 
в будь-яку антологію любовної лірики: «Без початку минулося 

літо», «Приходь вночі», «Я перед собою чистий...». Не можна не 
сказати і про цикл «Це ніжноліт моїх думок до тебе». Тонкий 
діалог двох люблячих душ, химерна гра багатозначних реп
лік, — як може бути тільки в закоханих: коли кожне слово оз
начає більше, ніж говорить, коли взаєморозуміння таке, що 

можна переступати через цілі пласти несказаного,— далекими й 

натхненними асоціаціями. І над усім — дихання ніжності й від
даності, легенька тінь «Пісні пісень»...
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Отже, Михайло Саченко — є. Небагато написав він, ще менше ви
дав, проте його артистична лірика ніжно-вразливої та іронічно- 
екстравагантної душі вже посідає своє місце в сучасній ук
раїнській поезії.

А скількох ще треба вернути з того покоління! Дехто вже вернув
ся: М. Воробйов та В. Кордун видали вже кілька книжечок. 
Невдовзі має вийти збірка В. Голобородька. А як з Григорієм 
Кириченком, Борисом Мамайсуром, Надією Кир’ян — чому б 
якомусь видавництву не зацікавитися їхнім доробком? Час би 
подбати й про спадщину таких самобутніх поетів, що рано пішли 
з літературного обрію, як Григорій Тименко, згадати про Олек
сія Булигу. Є й ще чимало забутих імен, деякі можна повернути 
вже сьогодні. Поезія наша багатша, ніж ми гадаємо. Скільки ми 
ще не маємо друком, скільки взагалі не знаємо... Тут вкрай 
потрібен дбайливий господарський підхід.

Щ о ж до Михайла Саченка — як буде далі? Які в нього творчі пер
спективи? Важко сказати. Два десятиліття невиходу на публічну 
арену не могли не відбитися і на душевному стані, і на поетич
ному голосі. Щось, мабуть, втрачене назавжди, про щось без
поворотно не сказалося. Не відбулося органічного розгортання 
сил, послідовної демонстрації етапів зростання. Але ж внутріш
ня робота душі не припинялася! І невисловлене, нереалізоване 
ще може вибухнути, як стиснена пружина. Може озватися в 
пізніших станах душі, в новій якості поетичної думки. А го
ловне — є майбутнє. Бо він, Михайло Саченко, поезії не зра
див. А вона вміє бути вдячною.
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\ Сповна висловити свої враження від поезії Ліни 
\ Костенко — так само неможливо, як пригорща- 

«Неополимо І МИ вичерпати води «вічної ріки», образ якої дав 

hHUrO» * J  н а з в У  ОДНІЙ із її збірок. Краще з прибережної
і  кручі вбирати очима непідвладний і неомірний 

І  плин, наслухати голос його бездонності. І все- 
J r  таки кожен із нас спускається до берега, зачерпає 

свою пригорщ, аби причаститися, відчути на дотик, 
на смак, на пружність.

Вже бувши автором незабутніх книжок: «Проміння землі», «Вітрила», 
«Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», що здобули їй 
загальне визнання і славу, — Ліна Костенко опублікувала істо-

* Надруковано в журналі «Україна» (1987, № 7).
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ричний роман у віршах «Маруся Чурай». Він став однією з най- 

коштовніших перлин усієї української поезії.
До образу легендарної народної піснярки не раз зверталися і поети, 

і прозаїки. Але до відомого Ліна Костенко підійшла як до неві
домого. Є два роди художніх відкриттів. Можна незнане зроби
ти знаним. І можна знане зробити незнаним - побачити в ньо
му те, чого ніхто не бачив. Тоді відоме стає якісно іншою вели
чиною, наче його досі не було. На слово Ліни Костенко все 
озивається своєю незглибимістю.

І Іро що «Маруся Чурай»? Як окреслити безмежне? В ньому — і укра
їнська історія в її драматизмі та героїці, в багатостраждальності 

землі нашої. В ньому — широкий спектр щедро виписаних на
тур, що в сукупності своїй створюють враження глибини й по
туги народного життя. І вічні питання людського духу, що по
стають не абстрактно, а в усій предметній конкретності на
ціонального буття, через його соціальні, моральні, політичні 
конфлікти. І поезія й трагедія кохання. Велич людської особис
тості, явлена в українській дівчині-козачці і співмірна з велич
чю будь-якої іншої постаті світового життя — в будь-яку добу і 
в будь-якій частині землі. Пристрасний і водночас зважений, 
витончений роздум про поезію, пісню, її місце в житті взагалі і 
в житті, долі українського народу, про тяжку і невідхильну місію 
поета. Все це є в романі. Його можна розглядати як присвяче
ний кожній із цих тем зокрема. Але і всім разом. Усі вони ба
чаться одна крізь одну, як у багатогранному самоцвіті. І всі 
зливаються в думі про український народ на всі часи його істо

ричного буття.
( ) і саме під таким кутом зору: структура поетичної думки — і спро

буємо поглянути у цих коротких нотатках про твір добре відо
мий і не раз уже обговорений.

•■Маруся Чурай» нагадує класичний архітектурний ансамбль, що 
втілює великий план, велику ідею. Поетичний матеріал розгор
тається «сам із себе» за законом внутрішньої необхідності і зов
нішньої доцільності. Кожна частина необхідна для цілості, а ці
лість надає кожній частині вищого значення. Все живе на
скрізною симфонічною взаємопов’язаністю, взаємопідсиленням.

(іадаймо — починається роман з картини судочинства. Марусю 
Чурай звинувачено в отруєнні коханого — Гриця Бобренка — за 
зраду. Точно і зримо, в усіх подробицях виписано судову про
цедуру, що засвідчує розвиненість форм суспільного життя то
гочасної України. Різноголосся свідків та учасників судочин
ства — шедеври портретного психологічного живопису. Вимальо- 
иусться не тільки багатство й колоритність людських вдач,
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а й складна структура суспільства з соціальним розшаруванням 

і неоднаковими моральними поняттями та мотивами. І ось у це 

переплетення міркувань та рахунків вривається голос гінця із 
Січі — і враз наче падають стіни полтавського магістрату: бачи

мо всю Україну, що піднялася на визвольну війну під проводом 

Богдана Хмельницького. Говорить Іван Іскра — і бачимо, що та 

боротьба має не тільки свою ідеологію, а й свою естетику, до 

створення якої причетні і пісні Марусі Чурай... Так «справа 

криміналітер» змикається з українською національно-політич

ною історією, з картиною народного життя, співвідноситься з 

народними суспільними та моральними ідеалами.

Після розлогої, багатобарвної, стоустої сцени суду — враз різка 

зміна. Як підведення риски під судом і присудом, як перехід від 
долі однієї людини до долі землі і народу — розділ «Полтавський 

полк виходить у похід»: суворий, лапідарний, героїко-патетич- 

ний. А за цим патетичним злетом — «Сповідь»: розділ третій. 

Полтава спорожніла. Всі, хто годен стати до бою, пішли на по

міч Богданові Хмельницькому. З піснями Марусі Чурай. А сама 
вона у в’язниці три передсмертні ночі згадує своє життя. Судить 

себе власним судом. Та це не просто сповідь, суб’єктивна інтер

претація пережитого. Тут розвиваються три взаємопов’язані ве

ликі світові теми, великі вічні конфлікти: високе духовне ко
хання — і житейський реалізм (Маруся — Гриць, Галя); геро

їчно-максималістське світопочування — і тверезо-практичне, 

егоїстично-влаштувальницьке (вони й соціально акцентовані: 

Чураї — Бобренки, Вишняки); потім, як специфічне відбиття 

обох, — конфлікт поетичного і «прозаїчного» рівнів народного 
духу, що конкретизується в очужінні між Марусею Чурай та 

тією частиною громади, яка її не розуміє і в якої її пісенний 

хист викликає лише глузування. Переростаючи свою суспільно- 

побутову та історичну конкретність, ці три теми, три конфлікти 
здобувають загальнолюдське звучання, поетичний образ на всі 

часи. В українській поезії аналогію маємо лише в «Лісовій піс
ні» Лесі Українки.

І знову за розлого виписаною морально-психологічною драмою — 

лапідарний героїчний малюнок, що переводить дію в історич

ний масштаб. Розділ четвертий: «Гінець до гетьмана». Закоханий 

у Марусю Іван Іскра поспішає до Богдана Хмельницького, щоб 
ублагати його втрутитися і звеліти помилувати дівчину-пісняр- 

ку. Вражає емоційна сила в зображенні цього пориву молодого 

козака, але ще більше — печать трудів на втомленому чолі 

Богдана Хмельницького, відчуття історичного тягаря, що ліг на
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його плечі, розмах подій, в яких «ідеться про долю країни», — все 
це Ліна Костенко зуміла вмістити в кількох десятках рядків!

Далі: «Страта». Теж короткий розділ, — а яка довга дорога від в’яз
ниці до шибениці крізь натовп цікавого люду! Простий зміст, — 
а скільки в ньому динаміки картин і думки! Напруження остан

ніх хвилин зростає до краю. І тут з’являється гінець з гетьман
ським універсалом: Марусю Чурай помилувано. Типова ситуація 
романтичної літератури, однак тут вивершена великою психо
логічною правдою: «І раптом вголос заридали люди». Від по
трясіння справедливістю. І ще тому, що в кожного за звичним 
потягом до жорстоких видовищ та показною зверхністю над 
«злочинницею» — на споді душі жевріли почуття вини перед 
нею і вічне людське милосердця. Мудрі слова Богданового уні
версалу вразили всіх, крім самої Марусі Чурай. У неї «...не було 
ні радості, ні чуда. Лиш тихий розпач: вмерти не дали». 
Внутрішньо вона вже пережила свою смерть.

Здавалося б, і сюжет, і тема роману вичерпані. Та ні. Далі буде чи 
не найважливіший розділ: «Проща». Мотив долі Марусі Чурай 
остаточно переростає в мотив долі України. Спопеліла душею 
Маруся йде на прощу до Києва. Перед її очима постає і вели
кість, несходимість української землі, і великість, незмірність її 
страждань. Випадковим попутником Марусі стає мандрівний 
дяк, чоловік великого розуму і вченості, що «відзначався коро- 
мольним хистом — несклонностю к духовному ярму», предтеча 
Сковороди, він тактовно, ненав’язливо, гамуючи патріотичні 
пристрасті й болі врівноважливістю гуманістичної мудрості, ко
ментує події української історії та явища, що їм трапляються 
дорогою. І раніше Маруся Чурай не була чужа до того, що дія
лося поза Полтавою, та тільки тепер бачить усю глибину тра
гедії України, розтерзаної ворогами, сплюндрованої війнами, 
спустошеної пошестями, розпинаної власними дітьми-зрадни- 
ками, як-от Ярема Вишневецький, нащадок славетного Байди, 
«уломок лицарського роду, мучитель власного народу, крива
вий кат з-під темної зорі». У монологах-роздумах мандрівного 

дяка зринає ще один великий трагічний мотив — несправедли
вості історії та історичної пам’яті людства. Весь світ знає антич
них героїв та християнських святих, — а хто знає Наливайка 
та подвижників його міри? Увесь світ знає про розіп’ятих на 
Аппієвій дорозі, — а хто знає про багатократ більше розіп’ятих 
на довших і кривавіших дорогах скатованої України? І, розгор
таючи цей сувій історичних рахунків, дяк міркує: причина в 
тім, що ми не сотворили свого писаного слова. Не взагалі (вза
галі списано багато), а на міру великого й сутнього: «Хто знає,
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що тут відбулося? //  Хто розказав це людям до пуття? // 
Неназване, туманом пойнялося. //  Непізнане, пішло у небут
тя». Бо ж: «Усе комусь щось пишуть на догоду, / /  Та чечевиці 
хочуть, як Ісав. // А хто напише або написав // Велику книгу 
нашого народу?!» Але мусить же вона воздвигнутися з народу! 
Вони не знали, але відчували: буде ще Шевченко! І ждали його, 
як ждемо ми.

А по цьому клубочінню болів ~ знову тиха, аж ідилічна картина: 
«Дідова Балка». Втім, ідилічність ця лише в оманливо-зами- 
реній зовнішній тональності. На Полтаву налягають вороги, 
а «немрущий дід» Галерник не хоче ховатися за стіни фортеці, 

з цілковитою зневагою до смерті й ворогів живе як собі жив 
неподалік од міста, рукомеслує й далі, і димок з його хати в 
балці — як поетичний образ невмирущості, невикорінимості 
залюбленого в працю українського люду... Цей мотив нездолан
ності розвивається в розділі «Облога Полтави» — вже в карти
нах гуртового протистояння ворогові. І нарешті фінал: «Весна, 
і смерть, і світле воскресіння». Україна знову повстала: «Богдан 
підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки». І пол
тавці вирушають у похід. З піснями Марусі Чурай. Життя її 
вичерпалося, однак пісня її житиме вічно в серці України.

Так вивершується архітектурний план поетичного роману. Рідкісна 
як на сьогодні класична стрункість, продуманість, згармонізо- 
ваність. Але досконалість архітектоніки — це «матеріальне» ви
раження повноти саморозвитку великої поетичної ідеї. Про су
веренність української історії (що протистоїть третируванню 
нашого історичного життя як недорозвиненого); про велич душі 
і моральну висоту українського трудового люду, наших предків, 

у яких нам вчитися і вчитися; про нероз’ємність минулого, су
часного, майбутнього.

Ліна Костенко бере з історії не минуще, а вічне. Звідси, зокрема, 
й висока питома вага кожного слова; поетична мова раз у раз 
згущується в афоризми достоїнства мудрості, доступної небага
тьом, а не просто дотепності, досяжної для всякого жвавого 
розуму. Взагалі мова роману (як і інші його компоненти) могла 
б стати предметом спеціального дослідження. Вона проста і ви
шукана водночас, багатюща і строга. Та головне — «соборна»: 
з державним тактом поєднує загальнолітературну нормативну 
основу й діалектні барви та новотвори, залучає й активізує фор

ми староукраїнської книжної і канцелярської (для стильових 
ефектів урочистості чи іронії). І щедро черпає з народно-роз
мовної образності: досі це останнє такою мірою не було при
ступне поезії, хіба прозі. А як органічно історично-докумен-
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тальний текст переходить у речитатив і в поезію! Яка прирйд- 

ність зміни ритмів, що «ламаються», вибухають, «пропадають» і 

перебиваються, як пульс схвильованого серця.
Через рік після «Марусі Чурай» вийшла книжка віршів та поем 

«Неповторність», що принесла читачам української поезії не 

меншу радість. У ній така концентрація поетичної думки, що 

можна цитувати й цитувати рядки й строфи, достойні ввійти в 

наш духовний світ як «крилаті слова», як моральні максими. 

І ще характерне для Ліни Костенко — поєднання глибокої 

спонтанності образного уявлення з інтелектуальною дисцип

ліною.
Іїагатий і тривожно-напружений духовний світ нашого сучасника в 

ліриці Ліни Костенко несе печать високого індивідуального пе
реживання. Це слова долі, а не біографії. А доля говорить мо

вою тих-таки вічних питань буття і духу людського. Вічне ж — 

воно й вічно актуальне, злободенне.
Те, що в «Марусі Чурай» об’єктивоване в історичному матеріалі, як 

уже доконане, раз назавжди дане, тут — твориться і твориться, 
міниться і міниться, триває і триває: як безмежність і неповтор

ність особистості. Це і мотив кохання як вистражданої істини 
життя; і мова про незалежність, твердість перед випробування

ми долі або підступами прозаїчніших сил; і філософські питан
ня буття; і психологічні нюанси щоденності; і характерна для 

Ліни Костенко (рідкісна в наш час переходу зовнішніх супе

речностей у внутрішню розшматованість!) апологія цільності й 

волі бути собою. Всі ці й інші «вічні» мотиви обростають тон

кими обертонами у безлічі іскрометних контактів із течією су

часного життя... А як багатоманітно й глибоко «вибудовує себе» 

в ліриці й поемах тема мистецтва, митця в житті, в суспільстві! 

Тут і власні оголені болі й переживання, і самовираження через 

великі творчі біографії, і прозорі в своїй глибині притчі, і філо
софське осмислення суті й призначення мистецтва, служіння 

красі, і вихід крізь тему мистецтва у тему народу.
Кіїм, усяка тема в Ліни Костенко так чи інакше розмикається в 

гему народу. Все з народу починається і народом кінчається, 
тільки народ не починається і не кінчається, а є. Народ оточуван

ня у неї й істинно патріотичне, і благородно інтернаціоналіст

ське. І стосується всіх народів. Як каже самій собі перша ци

ганська поетеса Папуша в поемі «Циганська муза»: «І що їм 

всім до того, що корчишся ти з болю? // Щоб так страждать за 

ніюго, чи вартий цей народ?! // Але ж, але ж, але ж!.. Народ не ви
бирають, // І сам ти — тільки брунька у нього на гіллі. // Для нього
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і живуть, за нього і вмирають, // Ох, не тому, що він — найкра
щий на землі!»

...На самому початку історичного роману «Маруся Чурай» зринула 
метафора омріяної «неопалимої книги». Книги історичного 
і духовного буття народу. Таку книгу все життя пише Ліна 
Костенко.
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Г nR i і \ ■■■Юрія Логвина — і як графіка, і як письменни-
Ц \ ка-новеліста — знаю не один рік. Однак тільки

ЛЮОСЬКОІ 1 сівши за оцю ось рецензію, з подивом і для

буденності * І самого себе виявив, що він працює в літературі 
вже двадцять літ! А здавалося ж: не так давно 

починав, і ще не відлучено його остаточно від 
неокресленого сонму «молодих». Певно, таке вра

ження склалося просто через те, що Юрія Логвина 
не дуже помічає критика, і навіть до звітових реєстрів 

його ім’я майже не потрапляло. Отож і здається, наче він ще не 
сповна ввійшов у літературу, наче ще тільки приміряється... 
Насправді ж давно вже є своя «ділянка» роботи на безмежній 
літературній ниві, і дещо зроблено, і працюється власним зна
ряддям, не позиченим. Можна простежити й етапи творчого 
розвитку прозаїка.

Підсумком початкового періоду ствердження Юрія Логвина як но
веліста можна вважати збірку «Мирон Швачка і кінь Сивко» 
(1968). Тут відчувається смак до густої натуральності життя і 
лаконічного малюнку людської долі, але молодий тоді новеліст 
ще наче не впевнений у їхній художній самоцінності або не 
знаходить способу їхньої естетичної організації в цілість і гар
нірує їх гострими літературними спеціями, вмикає апаратуру 
романтичного звукопідсилення («Докопаний колодязь», «Череп» 
та ін.). Поважно виявився в збірці інтерес до історичного ма
теріалу, також подаваного здебільше не без допомоги традицій
ної, романтизованої легенди. Однак тут вона органічніша щодо 
фабули й стилю, гармоніює з певною умовністю й узагальне
ністю оповіді; легенда стає для автора способом зануритися в 
стихію минувшини, долучитися до уявлюваного душевного ладу 
далеких предків.

Залюбки і вміло, з настроєм «працює» автор у матеріалі різних часів 
(античність, раннє і пізнє середньовіччя, козаччина) та земель

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» (19 серпня 1982 p.).
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(Еллада, Кіпр, Єгипет, Крим, докиєворуське Подніпров’я тощо), 
доскіпливо збираючи реалії, конкретні штрихи побуту, громад

ського і мистецького життя (тут йому, мабуть, допомогла і влас
на практика в графіці та пов’язане з нею вивчення історії ма
теріальної і духовної культури), а насамперед — намагаючись 
уявити і відтворити психологію людини-митця, творчої особис
тості і знаходячи в ній проблематику вічного в архаїчних фор
мах виявлення (з цього погляду особливо прикметна постать 
художника і різьбяра Овлура з Подніпров’я еллінських часів у 
оповіданні «Проклятий чародіями», характерне і уявлення про 
високий рівень духовних можливостей наших предків, як і — 
тут та в інших оповіданнях — акцентування творчої снаги про
столюду; цікаво описано Овлурові подорожі світами та по
невіряння, відтворено силу потягу до Батьківщини)...

Напрямки різнорідних шукань Юрія Логвина в прозі та невипад- 
кові здобутки на деяких із них виразно засвідчила збірка «Колір 
для неба» (1978). Там, де враження і картини життя автор хотів 

компонувати в бажану цілість за допомогою «голої» лінійної дії 
персонажів, що розвивалася по наперед розміченій або легко 
вгадуваній сюжетній трасі, — безумовного успіху не досягалося: 
залишався присмак надуманості, відбелетризованості («Срібна 
вуздечка», «Сухе, дзвінке дерево», повість «Колір для неба» — 
тут ще впадала в око й службова підпорядкованість оповіді, 
ілюструванню не таких уже й глибоких, «студентських» уявлень 
героя — майбутнього художника — про творчі проблеми). А от 
там, де новеліст «виходив» на самобутню народну вдачу, на ха
рактерну людську долю, — там писалося правдиво, змістовно, 
колоритно («Гніздо», «Савчині червінці»); така цікава людська 

натура «тримала» барвистий житейський матеріал міцніше, ніж 
це міг надуманий сюжетний хід; вдалася й спроба імітувати без
посередню оповідь бувалої людини («Котилася торба»).

Га чи не найкращими вийшли в Ю. Логвина оповідання на істо
ричні теми — тут він показав себе майстром. Мабуть, чимало 
послідовних зусиль, цілеспрямованої праці (читача, дослідни
ка, учасника наукових чи мистецьких експедицій тощо) стоїть 
за тією достеменною обізнаністю, з якою Юрій Логвин пише і 
про Скіфію, і про Персію, і про Давній Китай і яка дає йому 
можливість так предметно бачити матеріальну обстановку, 
«фактуру» життя далекої доби, різних суспільств, відчувати 
особливості психіки, моральності, мислення людини, «архаїку» 
людського духу — і вічне в нім (особливо ж добре почувається 
автор в атмосфері східного картинно-притчового розумування з 
його своєрідною драматургією думки, що обіймає людський
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вік, з узагальнено-раціоналістським тлумаченням психіки, до

свіду і долі...).
І, нарешті, остання збірка Юрія Логвина — «Летить галка через 

балку». Тут ми бачимо вже сформованого, досвідченого но
веліста (який, одначе, не залишає і спроб опанувати форму 
повісті). Всього дев’ять оповідань у книжці та невелика повість. 

А тематичний, часовий і «географічний» діапазон — досить ши
рокий. Що твір — то й нове середовище. Київ давній, Київ 
повоєнний і сучасний, Передня Азія в середньовіччя, кол
госпне Придніпров’я, рибальські слободи на Азовському узбе
режжі: автор, відчувається, багато мандрував Україною, певно, 
зустрічав найрізноманітніших людей, наслухався цікавих роз
повідей, та й у самого спостережливе око й чіпкий слух. Проте 
крізь розмаїття матеріалу, міркувань уловлюється вже і го
ловний, здається, авторів інтерес, що починає визначати особ
ливе обличчя його творчості.

Це ~ інтерес до побуту і душевного життя, «малюнку долі» мало- 
примітних здалеку, але прикметних зблизька, цупких, здорових 
духом людей. Він любить звичайний житейський уклад різно
чинного і різнонаціонального трудящого люду, різноголосся 
його буднів, строкатість барв і явищ — побутових і душевних. 
Навіть історично-географічна екзотика пом’якшена в нього за 
рахунок «низової» соціальної сфери героя. Навіть сучасний 
чорноморський курорт постає в нього не золотими пляжами, 
свічкастими кипарисами та іншими солодкими красотами й 
відповідною публікою, а кущами полину, козами, потом риба
лок, хлопчиськами й дівчатками з присілків та слобідок, прак
тикантками з ремісничих училищ, дрібним персоналом з обслу
ги тощо...

Улюблені герої Юрія Логвина — простолюд, часто-густо «непре- 
стижних» професій, соціальна периферія міст і слобідок. Пралі, 
конюхи, куховарки, садівники, чорнороби, підсобники... В цей 
своєрідний світ простої, але вічної праці, скромного і внутріш
ньо сталого, за всієї зовнішньої мінливості, побуту він любить 
занурювати свої малих і юних героїв, проводити їх крізь ньо

го — вони проходять тут своєрідну школу «виховання почуттів», 
здобувають науку сприймання життя (яке постає в рясноті про
стих реалій, речей, найнеобхідніших навичок) зором і слухом — 
науку бачити і чути, зростати, дорослішати душею. Автор їм 
нічого не нав’язує, як це буває в «юнацькій» літературі, не при
шпилює явищ оцінками — просто розгортає цю строкату кар
тину, однак таким чином, що видно, як юні герої орієнтуються 
здоровим душевним інстинктом та вщеплюваним від середови-
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ща соціальним чуттям і йдуть до добра, правди. (Є тут у Ю. Лог- 

вина і дуже специфічний «педагогічний» аспект: сам люблячо- 

спостережливий до світу живої природи — тварин, птахів, риб, 

комах тощо — він хоче до цього ж схилити через своїх героїв і 

читача, а тому тактовно вводить відповідні «натуралістські» мо

менти, що мають, крім того, і певну художню вагу — як виразні, 

значливі подробиці відтворюваної картини життя в пізнаваль

но-оціночному і збагачувальному сприйманні — «Чорний та бі

лий виноград», «Золоті лелеки» та ін.).

І ці юні герої Юрія Логвина — не з фотогенічних, на обкладинку 

ілюстрованого журналу або в рекламний плакат не просяться. 

Великомасштабних амбіцій і претензій у них немає, проте 

є душевна надійність. І він любить їх — так, що часом навіть 

не стримується від того, щоб улаштувати, після низки тривог, 

те щастя, якого вони, зрештою, сповна заслужили, веде їхні 

неясні долі до ідилічного фіналу («Летіла гуска»). Так, як ма

ло б бути, коли б людина неодмінно діставала по заслузі, коли 

б душевна доброта і довготерпіння винагороджувалися. В лю
дини є глибока потреба вірити, що так має бути, так буде, 

і тому така «робота» Юрія Логвина, такі його сюжети — в зако

нах мистецтва, що близьке до доброї, сердечної мелодрами. 

Своєю душевною уміркованістю ці персонажі трохи нагадують 

героїв Сенченкових «Солом’янських оповідань» (як є в нього 

схоже із Сенченком і в атмосфері повоєнного Києва).

Ми часто говоримо: потрібен герой яскравий, сильний духом, при

вабливий, здатний впливати на читача, вести за собою. Це все 
так... Тільки не забуваймо, що в літературі яскравість героя 

вимірюється не інтенсивністю ореолу навколо ясного чола, 
а здатністю вести за собою — не тільки енергією лідерства. 

Зрештою, все визначається мірою любові, що її вклав автор. 
Ганнусі з оповідання «Летіла гуска» ніхто не стане наслідувати 

(як і Тані зі «Слобідської дівчини») — немає чого, а проте її 

образ може навчати добра, сердечності, віри. А саме в цьому і є 

причетність до того найбільшого, що може робити література. 

До слова: вдаються Ю. Логвину образи таких дівчат з робітни

чо-ремісничих сімей. То скромних, слухняних, терплячих, як 
Ганнуся, то незалежних, поривних, відчайдушних, як Таня. 

Про останніх, які, прокинувшись до життя душі, пристрасно 

чекають на свого казкового «принца» і здебільшого обману- 

ються, яких серце й чуття часом заводять за межі міщанської 

формальної доброзвичайності, але яким, зрештою, потрібний 

орієнтир дає притаманна їм гордість і які вміють і за свою честь
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постояти, — про них автор судить без святенництва, найбільше 
цінуючи душевну правду поміж людьми.

Повість «Летить галка через балку» — низка епізодів з життя такої 
собі дівчини Гальки, а водночас історії її душевного укладання 
та небезболісного орієнтування в світі людей. (Композиційно 
це — поширена оповідка, в якій пов’язання окремих епізодів не 
завжди найкращим чином умотивоване. Крім того, на тлі ха
рактерного для Ю. Логвина емоційно скупуватого, але точного 
виразного письма слабким місцем у нього залишається діалог, 
який нерідко має «середньолітературну» безособову природу: 
інколи навіть дітвора висловлюється інтелігентськими мовними 

стереотипами.) Героїня повісті — з улюбленого типу дівчат цьо
го автора: з тих, які входять у життя без особливих задатків чи 
вроди і з якими життя не панькається. Батька, а потім вітчима 
забрала війна, мати втрачену жіночу долю переймала... Жила 
Галька то в Києві, то по селах, у родичів, у добрих людей, 
а шляху свого шукала отим самим «методом спроб і помилок», 
що його моралісти і теоретики людської долі вважають най- 
непродуктивнішим і найутратнішим, але який, мабуть, і єдино 
можливий для природної і чесної, а не розраховано-відрегульо- 
ваної, егоїстично-наструненої людини. Грубувата, простодуш
на, довірлива, вона йде в життя, до людей з добром, яке є її 
природою, і добра від них жде.

Зрозуміло, не раз дівчина гірко помиляється, стає жертвою дури
світів, егоїстів, а то й просто жорстоких людей. Однак не на
стільки, щоб сталася непоправна трагедія. Якась опірність, така 
ж природна, як і довірливість, не дає їй заходити далеко, та й 
уся вона — не на добірно-трагічну міру, а на природну житей
ську, помірковану: здорове начало в ній дужче за всі підступні 

обставини. Тож і якогось болісного розчарування, зневіри в 
усіх і в усьому немає, приходить лиш розуміння власної не
розсудливості. І щирість, довірливість не вичахають з душі, 
а лиш урівноважуються тверезістю... Багато їй у житті не тре
ба — тільки б робити щось таке, що подобається самій та ко
рисне іншим, тільки б мати можливість виявляти свою доброту 
до людей і те саме знаходити у них, тільки б не дуже принево
лювати себе, жити на свій розсуд, наскільки це взагалі можли
во, читати гарні книжки, слухати гарну музику... З роками — 
загострюється, а потім і пригасає туга за тьмяно-омріяним 
і незнаним хлопцем, а потім розряджається у звазі на дитину 
без батька...

Здавалося б: поступова відмова від ширших вимог до життя, посту
пова капітуляція перед тиском буденної реальності, поступове
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самозвуження. Однак насправді це не зовсім так. Попри ви
димість пригасання, «виварювання», це все-таки шлях не вниз, 
а вгору. Втрачаючи одну за одною багато які житейські можли
вості, надії, ілюзії, Галька водночас зміцнюється в простих ре
альних правилах (розуміючи їх посутньо, без фарисейства), 
її життя стає змістовнішим і свідомішим, воно не лише «при
тирає», а й відшліфовує прості й дорогоцінні, здорові риси 
її народної вдачі. Відбувається і умудрення, і виховання жит
іям...

111,о, може, найпривабливіше й найцінніше в Гальки — це її душев
на незалежність, якась глибоко прихована, а не принципово 
шаменова гордість. Вона не шукає житейського влаштування 
будь-якою ціною. Душевна недоторканість для неї важливіша 
за всілякі гаразди й комфорти. Чи так уже й багато дівчат здат
ні на це такою мірою, як Галька? Ось перший і, може, єдиний 
( гаки єдиний, як виявиться далі) раз у житті їй стрівся, після 
багатьох прикрих уроків, юнак, який не дурив її, а щиро поко
хав, як і вона його. Здавалося б, ніщо вже не стоїть на шляху до 
щастя. Проте Галька помітила, що в «інтелігентній» сім’ї наре
ченого її не приймуть як рівню їхньому синові, що, може, 
і його вона привабила як екзотична «здорова дівчина з наро
ду», — і знайшла в собі сили «зникнути». Вчинок по-своєму 
майже героїчний — один із багатьох безвісних, — якби Галька 

гак його відчувала, але для неї це лиш «незручна» потреба влас
ної душі. Не жертовність, а стихійний протест ображеної гід
ності. А може, й мудрість душевного інстинкту.

Мабуть, кожного разу в людській долі неповторно-дивовижно взає
модіють найрізноманітніші чинники — то кращими своїми мо
ментами, то гіршими. Принаймні, щось у Гальчиній вдачі біль

ше відгукувалося на добре, ніж на лихе. І відповідно життя їй 
давало більше доброго для душі, чи просто вона його більше 
помічала. І серед родичів та сусідів, і в середовищі мистецької 
молоді, і особливо — на друкарській фабриці, ставши робітни
цею і утвердившись у своїй праці, фаховій вмілості. Наче й не 
чіпаючи великих суспільних проблем, Юрій Логвин дає відчути 
оздоровчу роль суспільної атмосфери, дає відчути, що працьо
вита і чесна людина, хоч би як складалася її особиста доля, 
зможе влаштувати своє життя не безрадісно.

Про письменників, які вміють схвилювати нас зображенням бу- 
цснного життя своїх непоказних персонажів, ми, шукаючи хоч 

якогось пояснення таємниці отого читацького зворушення, 
нерідко кажемо, що вони здатні виявляти красу (а то і велич) 
простої людини. Воно загалом наче й так. Та не завжди.
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Бо, скажімо, в багатьох із таких письменників ніякого наста
новлення на красу та велич немає. А дехто і взагалі більше ози
вається душею до скромного й незугарного...

Ось і Юрій Логвин. Пише про людей, що ніякими особливими 
гідностями не відзначаються, є такими, як усі, живуть, як жи
вуть, залишаючись у своїх нелегких буднях людьми. Таких біль
шість, і саме тому життя залишається життям, а люди — людь

ми. Юрій Логвин знає це життя, любить цих людей. Тому й 
пише про це, а не про інше, так, а не інакше. Це для нього 
органічно — так само, як для кожного письменника органічне 
щось своє, на багато що схоже і від усього відмінне.
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Запрошення І  Збірник «З кола “Молодої Музи”» — перше

0 О  «/\ЛОЛО0ОЇ І видання, в якому зібрано і запропоновано су- 
/V\i n l  і» * /  часному читачеві поетичний доробок гурту за-

^  я  хідноукраїнських літераторів початку XX століт- 
J  тя, що ввійшли в історію під назвою молодо- 

музівців. Власне, під однією обкладинкою вони в 
—...—  нас ніколи й не виходили. Та й взагалі з усіх мо

лодомузівців у нас видано було колись лише одного П. Кар- 
манського, та й то дуже збіднено, просто зубожено. (З прозаїків, 
щоправда, видавали М. Яцківа, але теж украй зубожено.) Вже на
віть через це тільки збірник — подія в нашому літературному 
житті. Однак він має і суто естетичні принади для тих, хто ці
кавиться поезією.

Упродовж багатьох десятиліть над «Молодою Музою» тяжіла пога
на слава у тривіальній літературознавчій думці, а тим більше — 

у видавецькій і читацькій (певного ґатунку читачів, звісно, хоча, 
по суті, читачі самого цього поетичного явища і не знали, а 
могли знати лише, як його офіційно кваліфікують). При цьому 
часто зловживали і авторитетом Івана Франка, який, мовляв, 

гостро засуджував молодомузівців як модерністів. Сам собою 
навіть такий аргумент не повинен був би мати вирішальної 

сили. Хто тільки не помилявся в конкретних літературних оцін
ках! Михайло Коцюбинський, як відомо, написав нищівний 
відгук на поезії М. Філянського, ми десятиріччями догматизу
вали цей відгук, вивчали в школі, а М. Філянського не знали й 
не видавали. Аж тепер, нарешті, видали й оцінили. Так само міг

* Рецензія на збірник «З кола “Молодої Музи”» (К., 1989). Друкується вперше.
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помилитися і Франко. Та ще важливіше інше. Оті посиланням 
Франка йшли від незнання справжнього стосунку Франкового 
до модерністів і, зокрема, молодомузівців. А цей стосунок був 
набагато складніший, ніж у нас це подавалося. Іван Франко 
насправді привітав перший колективний виступ молодомузів
ців, відзначав безперечний талант декого з них, а пізніше з ба
гатьма співпрацював і підтримував їх. Конфлікт між Франком і 
молодомузівцями виник після нетактовного вірша О. Луцького 
та його статті «Молода Муза» (1907), яку Франко кваліфікував 
як безідейну. Тож категоричним заперечником їх Франка ви
ставляти не годиться.

У літературному житті радянської України 20-х років були й об’єк
тивні оцінки доробку молодомузівців. Однак у 30-ті роки, 
коли вульгарний соціологізм був «запліднений» ще й людино
ненависницькими ідеями «загострення класової боротьби», 
більшість молодомузівців геть викреслили з літератури, точні
ше, з того, що подавалося як література, з «короткого курсу» 
української літератури. А декого — як-от Богдана Лепкого, 
Василя Пачовського — ким тільки не оголошували, яких тільки 
наліпок не чіпляли, аж до «фашизму». Звісно, за складних пе
ри петій нашої політичної історії 30-х років позиція багатьох 
молодомузівців, як і деяких інших літераторів, була супереч
ливою або не такою, якої б хотіли ті, хто проводив відомий 
політичний курс на радянській Україні. Скажімо, не могли їх 
радувати ані голод 1932—1933 років, ані масові репресії та при
душення культурного життя. Однак їхня позиція була просто 
гуманістичною і нічого спільного з ніяким «фашизмом» не 
мала. Щодо їхніх національних поглядів можна було б говорити 
про загострене сприйняття національних болів, суб’єктивні 
погляди на окремі сторінки української історії. Але з формами 
пойовничого націоналізму вони не солідаризувалися. Навпаки, 
и таборі Донцова їх розглядали як аполітичних декадентів, роз- 
кладовців, супротивних «активному націоналізмові». З іншого 
боку, і пролетарські літератори, «вікнівці», не виявляли об’єк
тивності щодо «незаангажованих» літераторів (наприклад, при
пускалися спрощених, несправедливих оцінок Б.-І. Антонича 
та ін.).

Проте вернімося до творчого, естетичного обличчя «Молодої 
Музи». Тут ми стикаємося з ширшим питанням — про відмін
ності в розвитку української літератури, зокрема поезії, в За
хідній Україні і в Україні Наддніпрянській. А специфічніше — 
підмін ності в «модерністичних» шуканнях, у новаціях. Якщо в 
Україні Наддніпрянській «модернізм» почався з символізму й
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неоромантизму кінця XIX — початку XX ст., а потім, під дією 
могутнього каталізатора — революції — розвиток пішов у бік 
«лівого» й експериментального мистецтва (загалом кажучи — 
авангардизму), то в Західній Україні умов для такого розвитку 
не було, запліднення великомасштабними, «планетарними» 
революційними ідеями не відбулося; пафос грандіозних соціаль
но-політичних перетворень не міг тут стати визначальним. Зате 
тут діяли інші імпульси, зумовлені близькістю до Західної Євро
пи, традиційною орієнтацією на західноєвропейське культурне 
життя і безпосереднім зв’язком з ним, що почасти компенсувало 
провінційність суспільно-політичного життя в Галичині. Чимало 
галицької молоді навчалося в університетах Західної Європи. 
Серед літераторів багато хто з перших рук знав європейські 
літератури, оскільки володіння мовами було в цих колах річчю 
звичайною. Особливо безпосереднім був зв’язок із Віднем, 
Прагою, Варшавою, Краковом. Власне, «Молода Муза» і ви
никла великою мірою під впливом «Молодої Польщі», головним 
осередком якої був Краків. «Молода Польща» свідомо проти
ставилася соціально-побутовому реалізмові, який починав на
бирати рутинних форм; вона демонстративно орієнтувалася 

на західноєвропейських «модерністів», однак фактично серед 
її джерел були і традиції національного романтизму початку 
XIX століття. Загалом це була різнорідна і суперечлива течія, 
і єдиним спільним для всіх «молодополяків» став, мабуть, прин
цип свободи творчості з підкресленим запереченням соціальної 
утилітарності мистецтва (що в декого переходило і в декадент
ську асоціальність). Щось подібне можна сказати і про «Молоду 
Музу». Це не була якась мистецька когорта, об’єднана певними 
ідейними чи творчими принципами (з цього погляду «Моло
да Муза» була набагато аморфнішою за «Молоду Польщу»). 
Учасників групи зблизили швидше умови богемного життя (про 
що згадували і М. Рудницький, і П. Карманський, який свою 
книжку спогадів про молодомузівців так і назвав — «Українська 
богема»), та ще бажання протиставитися, мовляв, диктатові 
старого «Літературно-Наукового Вісника», який домінував тоді 
в літературному й науковому житті, й орієнтація на нові євро
пейські течії. Назву «Молода Муза» запропонував Остап Луць
кий, і вона мала підкреслити вихід на нові духовні обрії. Група 
зосередилася навколо видавництва «Молода Муза» (1906—1909). 
24 лютого 1906 року вийшло у світ перше число двотижневика 
«Світ», що став органом молодомузівців. В. Бірчак, П. Кар
манський, О. Луцький, М. Яцків складали редакційний комітет, 
активно співпрацювали з ними Б. Лепкий, В. Пачовський,
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С. Чарнецький, С. Твердохліб. Хоч більшість молодомузівців 
були поетами, майже всі писали й прозу (переважно прозаїком 
був лише М. Яцків) та почасти займалися журналістикою. 

З інших митців до «Молодої Музи» тяжіли композитор С. Люд- 
кевич, різьбяр М. Паращук, маляр І. Северин (за свідченням 
М. Рудницького) та ін.; певні зв’язки з молодомузівцями мали 
О. Кобилянська (яка надрукувала в їхньому органі «Світ» свою 
повість «Ніоба»), М. Коцюбинський (його збірка «З глибин» 
вийшла під фірмою «Молодої Музи»), Таким чином, культурне 
значення діяльності молодомузівців виходить за межі їхньої 
власної творчості.

У згаданому першому числі двотижневика «Світ» було вміщено 
своєрідний маніфест молодомузівців — вступна стаття «Наше 
слово». Вона починалася так:

«З бадьорістю молодечою, з сильною вірою в неперечну потребу 
нової літературної часописи, навчені досвідом недавніх не
щасних проб, приступаємо до нового діла і подаємо отеє п. т. 
землякам перший видимий взірець наших змагань. В відрадних 
днях широкого суспільного та політичного життя приходимо до 
вас — і вказуємо в хвилях борби призабуту, може, а предсі все 
так тужно вижидану стежину: Добра і Краси.

Стежині нашій дали ми ім’я: Світ.
Від злиднів і турботних дисонансів най веде нас на сонячні левади, 

запашні ниви — в світ ясних, злотих зір!»
І Іа перший погляд, маємо декларацію аполітизму, відмови від 

громадянських аспірацій,— декларацію, дивну в добу піднесення 
суспільно-політичних рухів (під впливом революції 1905 р. в 
сусідній Росії). Однак насправді тут більше епатуючого виклику 
(в бажанні ствердити свою незалежність), ніж реальної проду

маної і принципової позиції; фактично більшості молодо
музівців так і не вдалося «звільнитися» від соціальних та на
ціональних болів, тем, мотивів, і вони так чи інакше озивалися 
в їхній творчості. Тут напрошується певна аналогія з М. Воро
ним, модерністський маніфест якого не зовсім узгоджувався з 
його власною практикою. Втім, творчість завжди ширша й 
суперечливіша за декларації й риторично проголошені прин
ципи.

Загалом кажучи, «Молода Муза» мала значні заслуги перед укра
їнською літературою: насамперед у розширенні тематики, 
розробці «вічних» мотивів, спробі виходу на загальнолюдську 
духовну проблематику (хоч здебільшого і в здрібненому масш
табі), увазі до отого світу «добра і краси», збагаченні формальних 
прийомів, шліфуванні евфоніки та ін. Однак повністю розкрити
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своїх творчих потенцій «Молода Муза» не змогла; через фінансові, 

матеріально-організаційні труднощі, за умов байдужості значної 

частини громадянства до національної культури, вона проіснувала 

недовго. Власне, видавництво припинило існування вже 1909 р. 

Доля самих молодомузівців складалася по-різному, дехто з них 

активно працював у літературі й далі, здобув визнання й авторитет 

поважної величини в національній культурі. Насамперед це 

стосується Б. Лепкого, П. Карманського, М. Яцкова. Але й доро
бок інших молодомузівців становить і сьогодні значний інтерес. 

Тому в збірнику представлено їхню творчість не лише періоду 

фактичного, організаційного існування «Молодої Музи», а й піз
нішого (та й ранішого, бо деякі з них, як-от Б. Лепкий і М. Яцків, 

до створення «Молодої Музи» були вже авторами книжок).
Досить широко репрезентовано у збірнику поезію Богдана Лепкого 

(1872—1941). Треба сказати, що він як поет (не говоримо тут 

про його прозовий і драматургічний доробок), — якраз наймен
ший «модерніст» з-поміж молодомузівців, хоч саме він, повер

нувшись із Кракова з відповідними враженнями від новацій 
польського літературного життя, інспірував відповідні прагнення 

і у своїх львівських колег. У поезії Богдана Лепкого виразно 

простежується фольклорний струмінь; чимало його віршів по

будовано на прийомах, аналогічних художньому паралелізмові 

народно-поетичного мислення; тяжіє він і до мелодійності, пісен
ності (не випадково деякі його тексти перейшли в народні пісні). 

Цю частину його доробку яскраво представлено у збірнику.

Водночас цю народно-поетичну традицію Богдан Лепкий прагнув 

поєднати з духовними тривогами інтелігента початку XX сто

ліття та з індивідуалістськими мотивами. Тут — медитації про 
життя і смерть, про минущість усього сущого, про самоту, по

части й мотиви світового болю («вельтшмерц»), які не здобували 

великого розвитку в українській поезії — певно, тому, що над 
українським літератором завжди тяжіли невідкладніші, неуник- 

ненніші проблеми буття народу. Цей бік творчості Богдана 

Лепкого також бачимо у збірнику. Та, як на мене, найуспішніше 

витримали випробування часом соціально-гуманістичні та на

ціонально-патріотичні поезії Богдана Лепкого, як і поезії про 
рідний край, рідну природу. Це, зокрема, вірші про бідування 

галицького села, про біди, що їх принесла українському наро

дові, тому ж селянинові, перша світова війна; патріотичне пе

реживання української історії та роздуми про національну долю 
і проблематичне майбутнє України, а також звертання до видат

них діячів української культури.
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Богдан Лепкий часто краявся між полюсами зневіри і надії, гірко 

усвідомлював малість своїх сил (мабуть, перебільшено себе 

картаючи), однак позбутися свого синівського обов’язку щодо 

рідної землі не міг і не хотів. Тому скромна самооцінка не 
заважала йому гідно відповідати тим, хто був глухий до його 

поезії через власну байдужість до народу («Далекий я вам...», 
«Мої пісні»). Часом він і сам із собою сперечається. Інколи 

якийсь мотив розвивається в нього за логікою тези й антитези 

(порівняймо: «Осіння ніч на селі» з отим мотивом: «...І не до

глянеш, де багатий, де бідний...» — і «Не люблю осінньої 

ночі...»; або «Голос зневіри» — і «Голос надії»). Добре, що упо

рядник зберіг цю «драматургію» поетової думки...

Більше виражено модерністичні тенденції в поезії Василя Пачов- 
ського (1878—1942), його можна вважати одним із перших сим

волістів в українській поезії, вплинув він і на розвій символізму 

в творчості поетів Наддніпрянської України. Василь Пачовський 

досягнув великої витонченості у звукописі (бувши тут, як за

значив Мікулаш Неврлі, свого роду попередником Павла Тичи
ни), винахідливості — у ритмомелодиці. Можна сказати, що він 

підняв на вищий рівень техніку українського вірша. Почасти 

оновив він і тематику української поезії. Зокрема, широко ввів 

у неї еротичні мотиви, мотиви великоміської богеми тощо. 

У любовній ліриці він розігрує роль такого собі українського 
Дон Жуана, водночас долучаючи «гайневську» іронію та само

іронію. Грайливо (трохи кокетливо?) розгортаючи свій «донжу

анський список», він малює різноманітні жіночі профілі — 

спершу національно-традиційні, фольклорно-орнаментовані, 

а потім — великоміські, загадкові, інфернальні, духовно-напру- 

жені. У збірці «Ладі й Марені — терновий огонь мій» (Львів, 

1913) маємо скрупульозно вибудувану драматургію любовного 

мотиву, що розвивається між полюсами романтичного ідеалізму 

та «декадентського» еротизму, навіть трохи силуваного «демо

нізму». Водночас тема кохання вписується в ширшу метафізичну 

концепцію світу, і Лада й Марена — не лише різні типи жінки, 
протилежні за своїм психоемоційним складом, дві різні таєм

ниці, дві крайні можливості жіночої природи, а й символи 

творчого, світлого начала, весни, відкритості (Лада) — і непро

зорого, демонічного, яке несе в собі нагадування про минущість 
і незбагненність (Марена).

Однак той же Пачовський писав і прості, милі, пісенні речі в дусі 

народно-поетичних традицій («В ярім лісі від доріжки...», «Пташка 

пташку доганяє...» та ін.). І тут він подібний до Б. Лепкого, тільки
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в нього більше відчувається стилізація, Б. Лепкий — якийсь 
щиріший, безпосередніший.

У поетичному голосі Василя Пачовського часом зринали й сати
ричні, гротескові обертони; подеколи він дозволяв собі ущип
ливо поглузувати зі світсько-міщанської суєтності й чвань
куватості, з того, що нині звемо «бездуховністю».

Та чи не найсильніше звучать у нього національно-політичні роз
думи й патріотичні мотиви. Переважно це вірші другої збірки — 
«На стоці гір» (1907), писані саме в оті роки суспільного під
несення. Назву такі поезії, як: «Пройшов я свій край...», «По селах 
промовив до мене хтось, Нене...», «Якби я повірив...», «Якби я 
мав силу збудити героїв...», «Не встануть герої...», «Не жалься 
на мене...», «О ти, мій народе...» та ін.

До вад Василя Пачовського як поета можна віднести багатослівність, 
розтягненість низки поезій та повторюваність, надмірну варіа
тивність окремих мотивів.

Упорядник скупувато подав поезії зі збірки «Ладі й Марені — тер
новий огонь мій». І оту «драматургію» протистояння світлого 
і темного начал почасти втрачено, спектр еротичних барв та 
«демонічних» переживань вийшов трохи збіднений. Зокрема, 
варто б, на мою думку, подати філософські зачини, що переду
ють кожному розділові збірки В. Пачовського, трагедійні вірші, 
«бетховенські» мотиви та ін. Треба було дати відчути незви
чайність цієї збірки для тодішньої української поезії, незвиклість 
її для тогочасного читача.

Степан Чарнецький (1881—1944) якимись особливими формальними 
новаціями в поезії не відзначився, та й мотивами — еротично- 
богемними — вельми оригінальним не був. А найбільше вия
вився його талант уже пізніше, в часи першої світової війни. 
Антимілітаристські мотиви його віршів (цикл «Воєнні ідилії») — 
помітний штрих у тогочасній українській поезії. Знову ж таки 
бачимо: не були молодомузівці аж геть декадентами й асоціаль
ними, не протиставлялися життю й не дивилися байдуже на до
лю свого народу. Принаймні, не всі і не такою мірою, як воно 
уявлялося з вульгарно-соціологічних і фальшивих присудів...

Є у Степана Чарнецького і патріотична лірика («Україні» та ін.), 
є медитації на різні теми буття людського.

Остап Луцький (1883—1941) більше займався суспільною діяль
ністю, журналістикою, а як поет — перекладами; проте й ори
гінальних віршів написав чимала Упорядник запропонував до 
збірника найхарактерніші його поезії — в народно-пісенному 
дусі, інтимну лірику, спроби поезії боротьби (досить туманно- 
загальникові), переклади...
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Франц Коковський (1885—1941) помітного сліду в поезії не зали
шив, однак ті його вірші, які пропонує упорядник, певно, бу
дуть цікаві й для сучасного читача. Принаймні, це можна сказа
ти про цикли «З тюрми» і «Коваль». Натомість Сидір Твердохліб 
(1886—1922) представлений у збірнику щедро, порівняно до мі

ри його хисту поетичного та місця в «Молодій Музі».
Нарешті — про Петра Карманського (1878—1956). Це, може, найтала- 

новитіший з-поміж молодомузівців, яскравий і самобутній поет, 
есеїст, культурний діяч Галичини. Людина широкої європейської 
культури й освіченості, він конфронтував із провінційним мі
щанством, з утилітарним розумінням місії (зокрема національ
ної місії) митця. В молодості трохи, може, й навмисне епатував 
«патріотичного» обивателя своєю европейськи-інтелектуальною 
екзотичністю. «Карманський привіз з Італії невідомі імена Рапі- 
сарді та Стекеті, кипариси замість верб, фантасми замість марев, 
Тібр замість Дністра і... мексиканські Кордильєри. Його невпинна 
туга за чужими країнами немовби була акомпанементом до магіч

ного Бодлерового мотиву “Де-небудь, щоб тільки поза цим сві
том”», — писав Михайло Рудницький. Пізніше Мікулаш Неврлі 
зазначав, що «італійські» мотиви П. Карманського були таким же 
збагаченням української поезії, як і арабські (взагалі східні) —
А. Кримського. Однак є помилкою уявляти П. Карманського по
етом «екзотичним», відірваним від народного, від українського 
національного грунту. Навіть його індивідуалістські мотиви відби
вали світопочування певного кола молодої «європеїзованої» гали
цької інтелігенції, чиї «декадентські» рефлексії накладалися на 
традиційний національний психоемоційний склад. А поза тим, 
громадянське почуття часто й брало гору над індивідуалізмом,
і народжувалися поезії соціальні, поезії пристрасно-патріотичні, 
з роздумами про історичну, національну долю України.

З усіх молодомузівців доля П. Карманського склалася начебто най
більш «благополучно» — в тому значенні, що після всіх мандрів та 
поневірянь він повернувся на рідну землю, помер в атмосфері 
формального визнання й пошанівку, авторитет його було визнано 
й за радянської влади. Однак за цим зовнішнім благополуччям 
крилася велика трагедія творчої душі: адже все, що він створив у 
минулі десятиліття, було приховане від народу: збірочки, що 
вийшли в 50-ті роки, давали дуже спотворене уявлення про його 

творчість. Хіба що міг він мати радість з видання перекладу (здійс
неного разом з М. Рильським) «Божественої комедії» Данте.

І спер, з виходом цього збірника та книжки поезій П. Карманського 
у видавництві «Радянський письменник», читач зможе скласти 
трохи повніше уявлення про поета.
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До збірника увійшла (хоч, на жаль, і не в повному обсязі) цінна 
есеїстично-мемуарна праця П. Карманського «Українська Боге
ма», що подавала літературні портрети — такі виразні, попри 
стислість, — Івана Франка, Олександра Олеся, Василя Пачов- 
ського, Степана Чарнецького, Богдана Лепкого, Михайла Яц- 
кова, Осипа Турянського, Михайла Рудницького, Станіслава 
Людкевича, Михайла Таращука.

У збірнику знайдемо й тих, хто увійшов в українську літературу не 
стільки своєю поезією, скільки працею в інших жанрах, але так 
чи інакше причетний до «Молодої Музи» — М. Рудницького, 
М. Яцкова, О. Турянського та ін.

Передмова до збірника могла бути докладнішою, як і біографічні 
довідки про авторів. А втім, найнеобхідніші примітки є, є і по
яснення деяких невживаних нині слів. У передмові та комента
рях варто було більше розповісти і про ширшу культурну, пуб
ліцистичну, громадянську діяльність молодомузівців, про їхній 
доробок в інших літературних жанрах, бо, як уже згадувалося, 
деякі з них були не лише поетами, а й прозаїками, драматур
гами, публіцистами...

А загалом упорядник попрацював на славу, і, на мій погляд, вийшов 
цікавий і цінний збірник, що розширить наші знання про ук
раїнську поезію і стане в добрій пригоді всім її шанувальникам.

(1989р.)
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Вагомим етапом у розвитку української історич- 
С л а В е т Н О  і  ної романістики стали «Людолови» (1934) Зінаїди 
6ПОП0Я і Тулуб, епічний твір з життя українського, поль-

ЗіНСіїЗіІ І ського’ кримсько-татарського і турецького су
' спільств у першій половині XVII ст., монумен
тальна картина боротьби українського народу за 

соціальне та національне визволення проти поль
ської шляхти і татарсько-турецьких нападників, списа

на в увесь обшир та в усю складність міждержавних, соціаль
но-економічних, політичних, національно-релігійних відносин у 
Східній і Центральній Європі, в культурну й ідеологічну атмо
сферу тієї доби. Це була перша в українській історичній прозі 
епопея такого ідейно-художнього масштабу і високого мето
дологічного рівня. Авторка не тільки «підняла» величезний ма-

Ця стаття є фрагментом, вилученим із дослідження автора про українську 
історичну романістику, надрукованого 1986 р. у журналі «Київ» (№ 10) — 

«Несходимі стежки минувшини». Пізніше надрукована в журнал «СІЧ» 
(1990, № 11).

Тулуб
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теріал, ретельно вивчила першоджерела, архівні документи.та
історичну літературу, а й осмислила їх під кутом зору історіогра
фічних і літературних стереотипів, вона відкидає всяку однобіч
ність та упередженість; за суб’єктивним самоусвідомленням іс
торичних діячів, деклараціями та гаслами протиборних сторін 
письменниця добачає їхні соціально-економічні інтереси, не
щадно зриваючи машкару самоідеалізації, пильно аналізує со
ціальні структури і внутрішні суперечності всередині кожного 
табору, спектр мотивів і поглядів; водночас вона відтінює спіль
ність головних життєвих інтересів трудових шарів «ворогуючих» 
народів, народжувану в житті спільність доль і дій трударів. Це 
був тріумф в українській історичній прозі об’єктивного й інтер
націоналістського підходу, хоч, може, трохи й затьмарений до
мішками вульгарного соціологізму, що його важко тоді було 
уникнути. (Виявилося це, зокрема, у деякій недооцінці релігій
ної боротьби та часом надто прямолінійному зведенні її до еко
номічних чинників, і взагалі — в ігноруванні відносної авто
номності ідеологічної сфери; слушно і переконливо показуючи 
соціальне розшарування в середовищі козацтва, авторка, однак, 
абсолютизує непримиренність соціальних інтересів старшини і 
посполитих, по суті заперечуючи можливість бодай тимчасово
го об’єднання задля загальнонаціональних завдань — хоч такі 
загальнонаціональні завдання і такі загальнонаціональні об’єд
нання навколо них різних соціальних сил бувають, як відомо, 
в історії кожного народу. Були в першій редакції — а всі ці за
уваження стосуються її — і деякі зовсім очевидні вульгарно-со
ціологічні натяжки, наприклад, характеристика кобзарів як ви
конавців соціального замовлення старшини; в новій, повоєнній 
редакції твору авторка здебільшого зняла ці сумнівні моменти, 
але, на жаль, не тільки їх.)

5 погляду жанру «Людолови» — історичний роман, у якому однако
вою мірою наявні і пригодницький елемент, і епічний, і панорам
но-хронікальний та соціально-психологічний. Епічні картини (роз
горнуті навколо якихось історично важливих соціальних і полі
тичних фактів) в’яжуться з сюжетною інтригою, динамічною дією, 
що постає з численних пригодницьких епізодів; а все разом поєд
нане з психологічним розробленням образів, «працює» на роз
гортання історично-змістовних і суспільно характеристичних люд
ських доль.

У першій книзі роману пригодницькі епізоди виникають лише 
спорадично і є «властивістю» самого історичного матеріалу. 
()днак під кінець вони вже формуються в кілька скристалізованих 
і саморушійних сюжетних мотивів, що стануть конструюючими
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силами другої книги. Це найбільше такі мотиви: доля захопле
них татарами Горпини і Данила Коржів та Насті Повчанської, 
нареченої гетьмана Петра Сагайдачного; розшуки Насті Сагай
дачним; приголомшлива кар’єра Насті, яка стала дружиною 
султана і султаною, фактичною правителькою Туреччини; лю
бов козака Максима і татарки Медже; перипетії гетьманування 

Сагайдачного, його стосунки з релігійними, освітніми і полі
тичними діячами; Хотинська битва з її несподіванками; посоль
ство Сагайдачного до Москви та пригоди його учасників.

Послідовний саморозвиток цих мотивів приходить на зміну «ав
торському» компонуванню епічних картин, що переважало на 
початку першої книги; він і «заповнює» собою конструкцію ро
ману. Оповідь стає більш белетристичною, але не менш зміс
товною. Авторка дістає можливість об’єднувати численні сфери 
історичної дійсності, найрізноманітніший політичний, соціаль
но-економічний, життєвий, побутовий, ідеологічний, культур
ний матеріал не методом умоглядного компонування чи довіль
ного «панорамування» (хоч зовсім від цього й не відмовляєть
ся), а сюжетно, йдучи за неоднозначною художньою логікою 
людської долі. І так само — через людські долі й серця, а не лише 
відстороненим дослідницьким поглядом автора, — проникати у 
сокровення великих історичних, соціально-економічних про
цесів та явищ, бачити їх «зсередини». (Або можна послатися на 
те, як сюжетний мотив розлучення й шукання Максима та 
Медже допоміг письменниці «ненавмисне» і без підкреслен
ня показати й з побутового боку посольство Сагайдачного до 
Москви).

Це прийом, який потім по-різному використовуватимуть і Р. Іва- 
ничук, і В. Малик, й інші історичні романісти...

Взагалі талановитий твір 3. Тулуб здобув для української історич
ної романістики такі ідейно-художні висоти в зображенні життя 
і боротьби українського народу напередодні Визвольної війни, 
політичних, господарських відносин українського суспільства із 
сусідніми, в інтернаціоналістському зображенні трудових шарів 
інших народів, які й досі зберігають значення зразка, часом ще 
й не перевершеного.

Від роману 3. Тулуб починається традиція (підготовлена і трило
гією М. Старицького) зображення життя українського народу 
тієї доби в широкому міжнародному масштабі, а українських 
національно-визвольних змагань, дій козацьких провідників — 
на тлі європейської політики, у багатоманітних державних і 
дипломатичних зв’язках (у 3. Тулуб вони охоплюють не лише 
Центральну Європу та Близький Схід, а й Західну та Південну
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Європу, Кавказ і Центральну Азію — Італію, Францію, Німеч

чину, Персію, Грузію та ін.)- Традиція (ще, на жаль, мало роз
винена) бачити й ідеологічні та культурні явища і тенденції 
українського життя також у міжнародному контексті. З цього 
погляду цікаві, наприклад, епізоди, що вводять у коло обгово
рення персонажів інформацію про великі наукові відкриття 
та дискусії про революціонізуючі теорії європейських учених 
(Гарвея, Бруно, Коперніка, Галілея та ін.); або ті, які показують 
зусилля П. Сагайдачного у справі організації освіти, в наданні 
їй сучасного європейського, а не лише богословського харак
теру. Традиція принципового розрізнення турецько-татарських 

володарів, завойовників — і турецького, й татарського народів, 
їхніх трудових елементів (теж закладена ще класиками XIX ст.), 
традиція інтернаціоналістського, з великим розумінням і лю
бов’ю, зображення їхнього життя, страждань та боротьби (зга
даймо оповідання М. Коцюбинського про кримських татар), 
пізніше розвинена у Р. Іваничука, В. Малика та ін. Тут треба 
сказати, що недосяжним — з погляду повноти фактичної обізна
ності та широти тлумачення — лишається зображення реміс
ництва, насамперед татарського (сучасна історична белетристи
ка трохи втратила інтерес до життя «низів»). Та й діяльність 
українського ремісництва, проблематику цехів показано в ро
мані з таким знанням і з таким смаком проникнення у соціаль

но-економічну «підкладку», в реальні суперечності між цехами 
та всередині цехів, у механізм експлуатації, так діалектично — 
що більше нічого рівного цьому в українській історичній белет
ристиці поки ще немає...

Принципово по-новому витрактувала 3. Тулуб низку традиційних 
для українського фольклору і літератури мотивів, що стосують
ся драматичної теми невільництва. Відомо, що частина бранців, 
пробувши в полоні десятки літ, приростала до нового місця, 
заводила сім’ї, дітей і вже не хотіла повертатися на напівзабуту 
батьківщину, коли вдалий похід запорожців давав таку мож
ливість. Козаки суворо ставилися до цих «потурнаків». Відома 
легенда про те, як Сірко, давши визволеним можливість виби
рати і відпустивши тих, хто хотів вернутися до Криму, потім 
наказав загонові з молодих козаків наздогнати їх і вирубати в 
пень, щоб не лишилося зрадницького насіння. Цю легенду не 
раз із захватом переповідала та історіографія і белетристика, 
яка не дуже дбала про гуманістичний зміст свого патріотизму.

< >днак у народних думах і піснях, поряд із твердим моральним осу
дом побусурманення, знайдемо й розуміння житейської долі 
таких людей, жаль до них. Почасти навіть в А. Кащенка є цей
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мотив: однозначна морально-патріотична реакція доповнюєть

ся урахуванням влади обставин і порухом співчуття, хоч і не 
прощення.

Набагато далі пішла 3. Тулуб. Вона глибоко розкрила житейську і 
психологічну вмотивованість такої долі (зокрема, на прикладі, 

Горпини, яка стала дружиною бідного татарина Нур’ялі і наро
дила від нього сина), весь драматизм вимушеної роздвоєності 
жінки, внутрішню боротьбу, яка в ній постійно точиться. Ці не
щасні — жертви обставин, а не винуватці. Письменниця пока
зала складність душевного життя людини, здатність її приймати 
нові умови існування і розуміти відповідальність за неминучий 
вибір, водночас відчуваючи свою вічну втрату, неможливість 
самовідновлення. Пізніше цей мотив розвине Р. Іваничук у 
«Мальві»...

Нетрадиційно розробила 3. Тулуб і образ Насті-Хуррем, українки- 
султани. Вірна своїй деідеалізаторській реалістичній настанові, 
відкидаючи ілюзії та мелодраматизм, письменниця не піддалася 
спокусі приписати своїй героїні потаємні патріотичні задуми та 
конспіративну діяльність на користь Україні. Полон Настя пе
реживає як тяжке горе, однак поступово мусить змиритися зі 
своїм становищем. А зробившись султаною (насамперед — за
вдяки власній гідності, гордій поведінці, здатності йти на ризик 
і утвердженню своєї волі; тут 3. Тулуб розпочала тему, яку май
же через півстоліття розвинув П. Загребельний: боротьба жінки 
з долею, утвердження себе за неймовірних обставин), вона по
троху входить у смак розкошів і володарювання, інтриг і бороть
би за владу. Згадка про Україну стає їй неприємною; коли ж 
козаки під Хотином вихоплюють її із султанського шатра, вона 
вже сприймає це як полон і хоче вернутися до султана... Може, 
це й неприємно для патріотичного сентименту когось із чита
чів, однак з погляду життєвого і психологічного таке трактуван
ня тверезіше і, в кожнім разі, не менш переконливе, ніж, ска
жімо, у П. Загребельного — іншої Насті-Хуррем, Роксолани. 
(До слова, письменниця заклала й традицію белетристичного 
звертання до державного життя Туреччини, її упорядкування 
тощо, яку далі розвинув П. Загребельний; він докладніший, ба
гатший на подробиці, але де в чому йде за 3. Тулуб — можна 
згадати паради цехів у Стамбулі на честь весілля однієї і другої 
Насті. Вертаючись до психології українки-султани, зазначимо, 
що П. Загребельний розгортає її складніше, але й довільніше.)

Нарешті, слід сказати про драматизм образу Петра Сагайдачного 
як не лише полководця, а й державного діяча, мислителя, про
світителя — попри деякі моменти вульгарно-соціологічного
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викривальництва, вульгарно-економічного «розшифровуванням 
його національно-політичної позиції (при тому, що слушно й 
переконливо показано болючу суперечність між його щирим 
патріотизмом і класовою обмеженістю старшинської орієн

тації).
«Людолови» давали широку епічну картину історичної драми, в яку 

був утягнений український народ. І в книзі панувало тверезе 
бачення історії. Людолови — це не тільки ногайська орда, яку 
так прозвано, не тільки татарські хани й турецькі падішахи та 
їхні поплічники; це й польські магнати, що полюють польсько
го, українського та білоруського селянина; і верхівка україн
ської старшини, яка обертає на своїх невільників бранців-татар; 
і перські, венеціанські та інші работорговці — всі можновладці, 
для яких трудяща людина товар...

П о л іт р о  \ щ е не Так давно здавалося: не буде краю нарікан- 

«МІСЬКОІ» \ ням на те, що українська література недостатньо 

noBicmi 1 освоює проблематику міського життя. А вже на 

( Н о т а т к и  п р о  І  с ь 0Г° Д н і  становище відчутно змінилося. Маємо 
т В о о ч і с т ь  ж н є п о ° Д и н о к і  й небезуспішні спроби опанування 
Н ін и  Б іч и ї)  * м  цього тематичного масиву. І, скажімо, в творчості 

*  львівської письменниці Ніни Бічуї, — яка «непомітно» 
виросла на одну з найцікавіших постатей у сучасній 

українській прозі, — теж бачимо прикмети своєрідного 
жанру «міської» повісті, що несе нові мотиви та прийоми оформ
лення. Звісно, термін, до якого ми вдалися, суто умовний і «ро
бочий», однак специфіка самого літературного явища безпе
речна, очевидна і потребує розмови.

Утім, Ніна Бічуя — не лише повістярка, а й визнана новелістка. 
Межа між оповіданням і повістю в неї часом досить хистка. 
«Починалася» ж письменниця (принаймні, для читача), здаєть
ся, з оповідань 60-х років про дітей. Власне, про дітей та дорос
лих — про їхні стосунки. В цьому одна з особливостей тодішніх 
її творів, немовби адресованих водночас обом «сторонам». Уже 
тоді почали вимальовуватися і деякі характерні для неї фор
мальні прийоми (як-от уведення кількох ракурсів бачення, 
кількох незгідливих взаємоінтерпретацій персонажів: в одно
му з оповідань, наприклад, події поперемінно бачаться очима 
трьох хлопчаків-оповідачів); і деякі постійні якості (як-от тонке

* Надруковано в журналі «Київ» (1984, № 3).
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відчуття дитячої психології, поетичне «співпереживання» дити
ни) та мотиви її творчості.

Щодо останніх — скажемо про таку притаманну Н. Бічуї тривогу за 
здатність дорослих зрозуміти дітей; вона йде ще від повісті 
1968 р. «Шпага Славка Беркути», хоч ніколи не мала у неї дра
матичного характеру. Цікаво, що в той самий час, коли тема 
«батьків і дітей» накликала великі підозри і в запалі полеміки 
дехто скасовував закони самої природи, декретуючи мниму 
ідилічну гармонію поколінь, яка існує лише на цвинтарі, — мо

лода тоді письменниця «тихо» і наполегливо аналізувала дис
гармонію різновікових психік, звертала увагу на втрати і спотво

рення, що їх породжує несвідоме прагнення дорослих нав’язати 
дітям своє бачення світу і свої норми оцінок та поведінки, фор
ми буття; як і авторитарне притлумлення дитячої самостійності, 
ігнорування світу дитини. Тут вона — загалом м’який і часто 
замріяний лірик — озивалася навіть саркастичними нотами.

Світ героїв «Шпаги Славка Беркути» — це світ вражень, пригод, 
труднощів, конфліктів і комплексів дитини сучасного великого 
міста. Дальший розвиток ці мотиви дістануть у пізнішій повісті 
«Квітень у човні». Та якщо в «Шпазі...» було більше докірли
вості дорослим, то тут переважає щось ніби зворушення від 
націленості героїні (вчительки) на адекватне зрозуміння підліт
ків, юнаків, молоді.

І хоч чимало курйозів та загадок виховання, які оживають у душі 
вчительки, — кожен сам собою досить банальний, сказати б, з 
молодіжних газет, — однак у своїй сукупності і, головне, перей
няті отим чуттям особистої втягненості («а що, якби це був мій 
син?., моя дочка?..»), вони становлять вагому цілість. І бачиш 

їхню важливість для оповідачки. Для авторки. Відчуваєш: вона 
не просто пише про це. Вона живе цим. Пристрасним характе
ром ствердження душевної «рівноправності» дитини і підлітка, 
юнака з дорослими, необхідності поваги до їхньої особистості і 
світу, відчуттям цієї особистості. Повість Ніни Бічуї нагадала 
мені чудовий «шкільний» роман новозеландської письменниці 
Сільвії Ештон Уорнер «Пори року» (хоч зміст останнього наба
гато ширший).

Ніна Бічуя шукає своєї художньої правди в активному запереченні 
нав’язливої дидактики, агресивної прямолінійності й однознач
ності. Не шукає найкоротших стежок, не хапає проблему «за 
петельки». Одного разу героїня повісті прохоплюється цікавим 

зізнанням: «Десятими дорогами обходиш найголовніше, про 
що мусила б зараз говорити». Зізнається вона собі в цьому лиш 
одного разу. А насправді це логіка укладання всієї повісті.
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Імітація часто властивого людині неусвідомленого уникання 

розмови (навіть із самим собою) про головне, де треба робити 
вибір чи висновок, тривожного блукання навколо цього голов
ного, подекуди підміни його дрібницями — не тільки створює 
враження природності психічного процесу, а й дає можливість 
усебічно підготувати аналіз отого головного, подати його в ото

ченні всієї стихії життя.
І Це одне. Героїня повісті весь час мусить захищатися від свого 

сумління, яке без кінця переслідує її. (Щоправда, колотливість 
його якась словесна, і не випадково сама героїня характеризує 
його як «балакуче» — якість, що, відомо, не дуже уживається із 

зіркістю.) Сперечається з ним то іронічно, то поважно, то ле
генько роздратовано. Часом кличе на допомогу супроти нього 
доброту, часом — тверезий глузд, справедливість, чуття реаль
ності тощо (не завжди називаючи їх поіменно). Трохи тут і яко
гось «одомашнення», злагіднення того грізного морального фе
номена, а швидше, може, спроба показати багатоскладовість 

людської самооцінки та багатомоментність прийняття відпо
відального й адекватного рішення в ситуаціях з невизначеними 
чинниками. Чи й просто реальність буднів людської душі, не 
чужої гуморові. Однак все це — якось м’яко, нежорстко, приблиз
но, неостаточно. Без категоричних висновків. А істина зринає 
десь обіч, поруч, немовби й сама авторка її там не чекала.

Оця поетика приблизності, неостаточності кількох послідовних то
чок зору, коли висновки немовби залишаються в «резерві», 
здається, взагалі характерна для Н. Бічуї. Принаймні, вона па
нує в повісті «Ковалі і карбівничі» — за її допомогою авторка 
намагається створити враження душевної багатоємності, жит
тєвої багатогранності.

С ноєрідністю відзначаються оповідання Н. Бічуї на історичні та 
культурно-історичні теми. Невеличкі за розмірами, вони наси
ченістю та внутрішньою об’ємністю вигідно відрізняються від 
багатьох поширених тепер розлогих історико-біографічних творів. 
Кожне з таких оповідань, розв’язуючи певне «одиничне» творче 
завдання, має і свій характер, свій стильовий ключ. «Буєсть 
Митуси» — драматизований диспут на вічну тему: володар і спі
вець, за якою постає ширша — співець і суспільство, народ. Ця 
пічна тема обростає мотивами, що лучать нас із нашою давньою 
минувшиною, і набуває самобутнього звучання. Співець Митуса 
виступає не лише як оборонець гідності й незалежності сво
го мистецтва від неодмінних претензій володарів поставити 
собі його на службу, а і як речник народу супроти володарів; 
не з упертості і не з самої лиш цнотливої непідлеглості співця
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відмовляється Митуса складати хвалу князеві Данилу, а й через 
те, що той не все зробив, аби допомогти киянам відбити та
тарську навалу. Співець, поет здійснює вище представництво й 
розуміння загальнонародного інтересу, яке князі приписують 
лиш собі.

Оповідання розгортається як уявлювана (немовби на наших очах 
реконструйована) розлога бесіда-суперечка між Митусою і кня
зем Данилом Галицьким, в якій зі своїми аргументами й голо
сами виступають також Гнів, Сумнів, Мудрість і Сила князя та 
Буєсть співця. Цей оригінальний і органічний тут прийом (що 
немовби поєднує і характерну для середньовічної драми бо
ротьбу персоніфікованих чеснот і вад за душу людини, і сучасну 
«амбівалентність» та, сказати б, внутрішнє багатоголосся) допо
магає вималювати ідейно-громадянську та психологічну склад
ність ситуації, показати внутрішню боротьбу в душах анта
гоністів.

У «Сотворенні тайни» — спроба осягти творчий світ і сокровенні 
стимули давньоруського художника Алімпія як складову части
ну духовного життя своєї доби (в контексті боротьби добра і 
зла, політичних та громадянських пристрастей, різних мораль
них позицій) та водночас як одне із з’яв вічної стихії творчості. 
В намаганні осягти давню добу письменниця «приймає» її уяв
лення, спосіб бачити, мислити і пояснювати (звісно, в тій мірі 
наближення, яка нам сьогодні доступна), але таким чином, що 
в цьому прийнятті живе і «поправка» на наше сучасне розумін
ня (епізод з «чудом» та ін.).

По-інакшому написано «Дрогобицького звіздаря». Це оповідання 
розгортається як пошук розгадки таємниці Юрія Котермака- 
Дрогобича. Тут навмисне оголено момент «гри», точніше, ігро
вого моделювання. Чесно зізнавшись, що, через брак достовір
них історичних відомостей, важко скласти, принаймні умогляд
ним шляхом, істинне уявлення про славетного вченого, авторка 
пропонує кілька варіантів умовного наближення до його пос
таті, керуючись швидше художницькою інтуїцією. З різних 

боків підступає вона до загадкового образу. Чинить, наче кіно
режисер, який випробовує різні ракурси, різних акторів, робить 
численні дублі тощо (а деякі репліки-ремарки прямо нагадують 
такі характерні для Довженкових сценаріїв звернення до спів
учасників майбутнього фільму). І, за всієї умовності цього мо
делювання, його приймаєш, оскільки створюється враження і 
твоєї причетності до таїни Юрія Дрогобича та спроб її осяг
нення. Крім демонстративної «режисури», є тут і есеїстичний 
роздум, і дослідницькі відомості. Та саме ліричний настрій
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(особистого доторку до безцінних сторінок історії) дає якусь 

єдність естетичного враження.
До минулого Н. Бічуя підходить не як історик, а як художник. 

Реалій небагато. Перевага надається світоглядові, духовній ат
мосфері, настроєві доби — наскільки її можна «реконструюва
ти» сьогодні. Особливо треба відзначити смак авторки до від
творення атмосфери історії культури. І ще: естетичний центр 
історичних оповідань Н. Бічуї не на минувшині, а на її сприй
нятті сучасною людиною (навіть якщо це не підкреслено кон
струкцією — прямою участю персонажів-сучасників у «реставрації» 
минулого). Письменниця дає відчути духовний зв’язок по
колінь — без гучних патріотичних декламацій, тонко і ненав’яз
ливо. Дає читачеві відчути себе спадкоємцем цієї землі і того, 
що творилося, думалося на ній, шукало слова і барви.

Історичні оповідання, писані в 60-ті, мабуть, залишилися небез- 
слідними і для повістей 70-х років. По-перше, вони допомог
ли вловити присмак історії в сучасній думці, вчинку, душевно
му пориванні, навчали бачити їх об’ємно в часі, в часовому 
русі, як момент переходу з минулого в майбуття. По-друге, той 
«апарат» наближення до художньої істини, той «перебір варіан
тів», який Н. Бічуя виробляла з огляду на брак чи недостатність 
достовірних відомостей при розгадуванні таємниці історичної 
постаті, — тут (наприклад, у «Ковалях і карбівничих») стали в 
пригоді для подолання одновимірності, одноплощинності, а та
кож недостатності іншого порядку (як-от труднощів психоло
гічного вживання в образ робітника, суб’єктивно наче оманли
во близький, а насправді теж по-своєму «загадковий»), а може, 
й — мимоволі — для створення ілюзії багатозначності...

І Іеиеличка повість «Килим на три квітки» стала досить помітним і 

оригінальним твором у нашій літературі про робітничий клас. 
Бідою багатьох повістей і романів на цю тему є естетична сірість, 
за якою криються приблизність знання предмета і пасивна 
схемоілюстративність. Н. Бічуя вигадливо активізувала форму 
оповіді, давши свій варіант відомої і популярної останнім часом 

так званої відкритої конструкції (коли повістю чи романом стає 
ііідтворення процесу їх написання). Причому несподівані й го
стрі формальні прийоми не є довільними: вони не тільки по
кликані завоювати читацьку увагу, а й зумовлені творчим за- 
иданням. А саме. Беручись до відтворення образу робітника Фе
дора Журила, людини їй близької і знаної впродовж багатьох 
літ (можливо, прототипом послужив хтось із робітників Львів
ського заводу кінескопів, де Н. Бічуя працювала), вона щиро 
зізнається, що... не знає його, не знає, як про нього писати.
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Визнання настільки ж для письменника несподіване й сміливе 
(принаймні — не часто подибуване), наскільки й зрозуміле та 
чесне, скоряюче. Довірливо звіряючись читачеві про труднощі 
пізнання й відтворення, авторка немовби запрошує його до 
співучасті в творчому процесі. І робить це з такою душевною 
«справжністю», що вже не хочеш бачити за цим літературного 
прийому.

Задля поглиблення житейського знання про Федора Журила ав
торка «на наших очах» звертається до його рідних та знайомих 
(тут бачимо неприховані сліди журналістського походження 
матеріалу повісті та журналістської ж стадії його осмислення). 
Задля поглиблення інтелектуальної та естетичної інтерпретації 

образу вона вводить постать актора («шукаю актора на роль 
головного героя»), з яким обмінюється думками і дискутує на 
предмет того, як розуміти і як грати (тобто відтворювати) героя. 
Тонко продумана система монологів, діалогів, обсервацій з різ
них пунктів бачення має всебічно розкрити образ, з’ясувати 
його «таємницю» («Кожен має тайну свою, котрою живе» — це 
з оповідання «Сотворіння тайни», про Алімпія). Справді, по
стать головного героя, його скромний життєпис обростають ці
кавими коментарями, різними думками з приводу нього. Однак 
все це діється навколо нього і пластики йому не додає. Є набли
ження до знання про героя, є збагачення уявлення про нього, 
проте немає образу як об’єктивно діючої, саморушійної плас
тичної постаті (хоч авторка говорить, що воліла б називати сво
го героя діючою особою). В кінці повісті ми не набагато ближ
чі до розкриття «таємниці» героя (тобто внутрішнього змісту 
образу робітника в його соціально-психологічній специфіці), 
ніж були на початку, хоч висловлено прецікаві міркування і 
зроблено віртуозні спостереження.

Колись, у 20-ті роки, певна категорія літераторів багато намучила
ся над «секретами» пролетарської душі та пролетарської психі
ки, так і не здобувши їх лабораторним шляхом. Сьогодні ніхто 
не наполягає теоретично на існуванні геть особливої робітничої 
душі та психіки. Звичайна людська душа і психіка, позначені 

специфікою суспільної ролі, соціального і виробничого стано
вища, характеру праці й побуту. Та на практиці в багатьох тво
рах бачимо навмисну запрограмованість на якесь особливе ви
вищення та штучну винятковість, надзвичайність (дивний від
гомін отого пролеткультівського лабораторного конструювання 
«пролетарської психіки»), що парадоксальним чином оберта
ється... духовним збідненням. Певно, відчуваючи це і намагаю
чись протистояти цій тенденції та небезпеці, Н. Бічуя і вдалася до
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своїх оригінальних способів забезпечити живість, безпосеред
ність і багатогранність у відтворенні робітника. Почасти цього 
й досягла. Та, може, намноження обсервацій і коментарів не 
дасть того, що під силу лише пластиці образу, його об’єктивному 
предметному саморозгортанню?

Пізніша повість «Ковалі й карбівничі» — по суті букет новел, по
в’язаних предметом і способом викладу,— розпочинається 
«Притчею про Учителя й Учня», а закінчується «Притчею про 
коваля і карбівничого» (чомусь уже з малої літери). Таке прит
чове обрамлення має на меті розімкнути конкретний матеріал 
повісті в загальнішу, «вічну» проблематику (тут: спадкоємність 
творчої мрії та звершень; діалектика краси й потреби). Крім 
того, тут є очевидний паралелізм метафоричного й оповідного 
рівнів повісті; кожній з притч відповідає своя лінія сюжету.

Трохи сухувато-описово виконана, проте змістовна і з тонкими пси
хологічними помічаннями перша «притча» (Учитель усю снагу 
віддає Учням, жертвуючи власною творчістю; зрештою, прихо
дить той єдиний справжній Учень, який робить усе геть не так, 
наперекір Учителеві; саме він угадає нездійснений Учителів за
дум і здійснить його, але зовсім по-іншому, так що Учителів 
гнів не одразу поступається місцем радості). Цій притчі відпові
дає (хоч і досить приблизно, лише «духом», а не конкретним 
змістом; певне накладання притчі й реальності — свідомий еле
мент поетики Н. Бічуї, що залишає простір неврегульованій 
стихії життя) історія взаємин молодого робітника цеху кіне
скопів Івана Ратая з його вчителем — Сатрим. Однак багато
значність вступної притчі зависла в повітрі, не діставши ні роз

витку, ні підтвердження в скільки-небудь рівноцінній життєвій 
історії.

Другий сюжет повісті (пов’язаний з першим лише, сказати б, єд
ністю місця дії та тими «містками», що їх перекидають авторські 
міркування: загалом цілком припустима і поширена в сучасній 
прозі конструкція) — це спроба молодої художниці Андріяни 
Сорохтей, працівниці бюро технічної естетики, обстояти свій 
проект реконструкції цеху (в контексті її пошуків життєвого 
шляху). Спроба слабенька, половинчаста, несмілива — бо, влас
не, героїня робить ще тільки перші свої професійні та грома
дянські кроки. І всі пов’язані з цим переживання відтворено 
гарно, лірично, правдиво. Але знов-таки: питання «естетиза
ції», духовного оздоровлення промислової праці, поставленої 
на потік, порушено на такому популярному рівні, а характер 
особистого вживання у відповідну проблематику такий «загаль
ноприступний», що вивершення цього мотиву повісті глибоко-
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думною (справді) і красивою «Притчею про коваля і карбівни
чого» (про корисність і красу, їхнє «ворогування» і потрібність 
одна одній) не виглядає органічним. Це — свого роду силовий 
прийом. Силовими прийомами почасти здаються і так звані 
«авторські коментарі», що супроводжують кожен розділ. Взагалі 
проти них не доводиться заперечувати, хоч якось і не поспі
шаєш захоплюватися оригінальністю такої конструкції повісті: 
в наш час, коли технологічна озброєність літератора нерідко 
перевищує безпосереднє художнє вміння та «запас думки», — 
чого тільки не вигадують. Зрештою, свої «коментарі» Н. Бічуя 
подає без претензії, вміло присмачує іронією та самоіронією, 
тактовно врізноманітнює тон, тож заданості й навмисності не 
відчувається, тим більше — стильової самовдоволеності, хизу
вання. Однак залишається враження надмірності цих комен
тарів, яким накинено функцію зробити більш значущими ті 
малюнки людських взаємин, які самі собою не справили на
лежного враження. Вони сповна виконують своє завдання лише 
тоді, коли в самому художньому матеріалі є досить для подаль
шого з’ясування й роздуму.

Можна було б подумати, що певну залежність від середньолітера- 
турного рівня зображення заводського колективу зумовлено 
тим, що авторка зупинилася на периферії робітничого життя, 
в побілявиробничих колах і проблемах. Та річ, мабуть, не в 
цьому. Адже ота нібито периферійна, навколовиробнича про
блематика насправді набуває дедалі більшої ваги в міру того, 
як гострішою стає потреба підвищення культури виробництва, 
праці, самого виробничника. Проте не варто дозволяти собі зу
пинятися на вже загальноусвідомленому рівні осмислення про
блематики, на популярних уявленнях про людські взаємини у 
трудовому колективі.

Наполеглива розробка робітничої тематики, здається, має для Н. Бі
чуї значення ще й зусилля вийти за межі камерного звучання 
психологічних малюнків із сучасного міського життя. Хоч са
мих цих малюнків вона не полишає, і слушно, бо це — ще один 
із природних для неї напрямів її творчості, де вона не раз дося
гала гарних результатів. Можна послатися на психологічно 
змістовну, морально прозористу в осягненні нелегких, супереч
ливих станів і стосунків, настроєво цілісну повість «Чистотіл».

У цьому ж зв’язку можна говорити про «Повінь» — показову для
Н. Бічуї повість камерного плану. Молодих чоловіка й жінку на 
дачі застигла повінь, і вони приречені на бездіяльність. Знову 
так звана експериментальна ситуація. Однак вона природна, 
розгортається м’яко, не набирає категоричного щодо персона-
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жів характеру, хоч і має чималу «проявну» силу. Волею прозір
ливого (чи зловмисного?) випадку знято ту рятівну житейську, 

«матеріальну» відстань, яка з роками виростає між двома людь

ми, що живуть одним життям, і яка не дає відчути відстань 
внутрішню, бо зазвичай остання «списується» на першу... їх ви

лучено зі сфери справ і житейської активності, за якою вони 
могли несвідомо трохи ховатися одне від одного, не відчуваючи 

очужіння. Зникло те, що заповнювало простір між ними і за
вдяки чому вони не відчували його як потенційну порожнечу. 

І цей майже непомітний лункий простір вони відчули тепер, 
полишені одне на одного. Ні, вони не розлюбили одне одного, 

не збайдужіли. Однак та невинна безоденька між найближчими 
людьми, яка щезає в абсолюті любові, знов непомітно загніж- 
джується, коли любов починає ділити свої повноваження з жит
тям. Хай вони і сприймають це не як внутрішнє віддалення, 
а як щось інше, зовнішнє: випадкове непорозуміння, брак часу 

чи умов, чиїсь впливи тощо...
Тут і виявляється відмінність чоловічої та жіночої вдач. «Діяльну» 

чоловічу натуру, що внутрішнє очужіння суб’єктивно сприймає 
як потребу зовнішньої дії, вимушена бездіяльність дратує; хоча 

Денис, людина добра і делікатна, цю роздратованість намага
ється приховати або пом’якшити. «Чуттєва» жіноча натура, нав
паки, радіє нагоді цілком віддатися одне одному. В неї виста

чить сердечності (хай і не полум’яної любові) заповнити будь- 
яку порожнечу, просто не дати їй місця... Кількадесят сторінок 
повісті і є уважним описом цієї колізії, сповненим тонких пси

хологічних помічань; м’яко, пастельно розгортається по-своєму 
складна (хоч і позбавлена драматичної напруги, що була б тут 
недоречною) гра і зіткнення різних настроїв, висловлених і не- 
висловлених думок, натяків, згадок уголос і подумки...

В останній поки що повісті «Репетиція» 1 Ніна Бічуя знову звер

тається до теми самовизначення людей мистецтва. Відчувається, 
любить такий матеріал — він дає їй надію зануритися в есте
тичні розважання, у світ розвиненої духовності й небуденної 
психіки.

Героїню — молоду драматичну актрису Наталю Верховець — ми ба
чимо в момент, коли та наважилася кинути театр, хоч їй саме 

запропонували нарешті цікаву роль. Мотиви цього рішення не 
зовсім переконують, однак сприймаємо його як певне сюжетне 
допущення, що може дати письменниці можливість динамічно 

розгорнути творчу, моральну, естетичну проблематику театрального
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життя в їхньому особовому аспекті; принаймні воно відповідає 
схильності літератури «пропонувати» героєві розкриватися че
рез критичний душевний стан.

Щоправда, в цьому випадку саморозкриття відбулося не повніс
тю — або ж героїні не вистачило на те, щоб «заповнити» надану 
їй форму художньої самореалізації. Принаймні, вона не аж геть 
безперечно підтверджує авторські рекомендації як «максималіст
ки» або як людини, котрій властиве «прокляте самоїдство», 
«вічне невдоволення собою, пошуки чогось нового». З такими 
характеристиками, тим паче у світі мистецтва, якось пов’язується 
уявлення про вагоміші речі, ніж епізодичні вияви побутової 
їжакуватості та неврівноваженості в особистих взаєминах або й 
кілька задерикуватих реплік про сучасну драматургію та режи
суру. Коли ж героїня вже й сама, на підставі деякої своєї суто 
житейської словесної нестриманості, рекомендує себе як на
чебто «хвору на правдомовність», то мимоволі невесело посмі
хаєшся: ой, навряд чи вона знає, що то за тяжка «хвороба» і до 
яких ускладнень призводить. Це — швидше Наталчині ілюзії 
про саму себе. Звісно, ілюзії людини про саму себе — теж част
ка її душі, але...

Ні, таки на інших переважно рівнях здійснюється саморозкриття 
героїні, однак воно здійснюється, часом цікаво, а то й захоплю
юче.

Це, наприклад, психологія вживання в роль, діалектика взаємин з 
роллю, яка має і здатність зворотного впливу на її творця-акто- 
ра, своєю чергою ліплячи душу і навіть обличчя того. На жаль, 
цю дію мають і образи немистецькі, нав’язані, що до них актор 
змушений себе прирізувати, мізерніти: як болісно відчуває одна 
з актрис те внутрішнє і зовнішнє спотворення, якого зазнає, 
граючи роль у такому собі «Оптимальному варіанті», скомпоно
ваному котримсь із шаромижників казенної романтики.

Це дисгармонія (і пошук гармонії!) між поетичними уявленнями 
дитинства та реальністю дорослості, точніше, між цією реаль
ністю та винесеною з дитинства щасливою здатністю до поетич
ного мислення (злегка, усміхнено парадоксального): цю здатність 
збудив чи, може, швидше, колись підтримав окреслений трохи 
романтично-загадково й лірично-зворушено театральний худож
ник Тернюк, добрий знайомий Наталчиних батьків і велико
душний дорослий друг малої «Альки». Тернюкові поетичні візії 
й парадоксальні тлумачення — у відповідь на наївні й мудрі 
дитячі питання, що так відбігають від тверезих пояснень інших 
дорослих і що їх так органічно сприймає ще не пригнічена ра
ціоналізмом дитяча душа, — справжні самоцвіти в повісті! Звідси
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в повісті й поезія міста, його архітектури й топографії, й5го 

ладу життя й пам’яті... Наталка сприймає місто і як небуденно 
вразлива дитина, на яку скрізь чатує казка, і як художник-ур- 
баніст, що гостро відчуває гру площин та об’ємів, і як людина, 
котра вміє «очищати» для себе душею звуки і барви житейської 

суєти (стриманіше сказавши, в неї є трохи і того, і того, і того), — 
і оце поетичне сприймання нав’язуваної сучасним містом ре
альності належить до найцікавішого в повісті.

Це й спостереження над театральним побутом і творчістю, над осо
бистістю, психологією актора. Це пристрасні міркування «на за
хист» актора від обивательської бездумної думки, маленькі гім
ни його людській самовідданості й безборонності, варіації на 
давню тему «парадокса про актора», антитези і єдності (діалек
тики) гри і правди.

Це, нарешті, обігрування своєрідної приреченості актора на вто
ринність (чи театральність?) власного життя, на тиранію про
фесійної пам’яті: коли всякий природний вияв почуття здається 
повторенням відомих сценічних ефектів чи навчальних «етюдів» 
і коли такою хисткою стає грань між безпосередністю і «поста
новкою» душі. Коли так мало простору залишається для неско- 
ригованої професійним досвідом поведінки, для самобуття,— 
однак воно є, воно проривається і крізь кору театральних сте
реотипів, і крізь зону страху перед цими стереотипами.

Втім, хочеться сказати, що авторка тут трохи надуживає: її героїня 
не стільки прискіпливо, скільки вже набридливо перевіряє ко
жен свій і чужий порух на грубу мірку унікальності («і таке вже 
було...»). Часом до несмаку й нетакту.

Дивним чином письменниця, сила якої саме у психологічній до
стовірності й витонченості, водночас якраз у цій сфері психо
логії припускається і очевидних, часом кричущих огріхів. Не 
будемо говорити про те, що душевні стани героїв якісь пере
ривчасті: вони трохи механічно «ставлять» одні емоції, відсува
ють інші — немає діалектичної безперервності, переходу одного 
в друге, постійної взаємодії багатьох душевних якостей. Цей 
схематизм душевного життя відчувається, зокрема, на багатьох 
сторінках, що описують оту нічну пригоду Наталки та молодого 
режисера Івана Марковського в художній майстерні Наталчиної 
матері, коли герої мало не навмання тасують різні емоції. Але є 
там і гірші речі, що межують з автопародією.

Повновагої драми шукання творчою людиною свого шляху, здаєть
ся, не вийшло; для цього потрібне було б масштабніше й точні
ше, посутніше відтворення як головної ідеї цієї особистості, так 
і перешкод, що перед нею стоять. А втім, чи таке завдання мала
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перед собою Н. Бічуя? Повісті вона дала епіграф — відомі 
Брехтові слова: «Небо з самими лише зірками першої величи
ни — не небо». Тобто завбачливо попередила, що йтиметься 
про людину, сказати б, середніх творчих можливостей, про «ря
дову» артистку (одначе, чи може бути «середня», «рядова» людсь
ка душа?). Щ о ж, із цим, зрештою, можна погодитися. Прийняти 
героїню такою, як вона є (за винятком хіба отих напівпародій- 
них моментів), з невиразністю її творчих шукань, але з досте- 
менністю багатьох мистецьких і житейських переживань, зі здат
ністю часом цікаво бачити й інтерпретувати життя. Тоді, коли 
не станемо дуже прив’язуватися до героїні, виразніше висту
пить на передній план своєрідна непоказна, внутрішня поезія 

театру і міста в їхньому Взаємозв’язку, що розлита в повісті; 
і чимало цікавих психологічних спостережень; і терпкувата, 

здатна трохи спантеличити, акторська мовна стихія, з жаргоном, 
кпинами (часом дрібнуватими), діалогом швидким і дотепним 
(хоч, часто, і неглибоким думкою).

І все-таки, коли бачиш неабияку формальну «енергоозброєність» 
повістярки, арсенал її засобів та прийомів, що виглядають у її 
руках досить звичними, впокореними (навіть таке, скажімо, як 
уявна «дискусія» актриси з героїнею п’єси про те, як її треба 
розуміти і грати, що розкриває своєрідність освоєння ролі), 
то залишається враження, що художні конструкції Н. Бічуї 
змайстровані «на виріст», що вони здатні витримати більший, 
вагоміший зміст. Та й «мистецтвознавчі» есе, досить органічно 
вписані в повість, хотілося б бачити глибшими (а що це для неї 
досяжне, свідчить повість «Килим на три квітки», перші двад
цять п’ять сторінок якої — чудовий етюд про психологію худож
ньої творчості, письменницької праці, рідкісний у нашій лі

тературі: щиро, точно і не загально, а суб’єктивно, про своє 
письмо); і в режисерських моделях (Івана Марковського, який 
мріє оновити театр) хай би переважала філософія образів, мета
форика сцени, естетика уявлюваного спектаклю, а не перепо
відання (хоч би й професійне) змісту обраної п’єси... хай би 
професіонал не так ото злегенька тільки труснув рясне дерево 
театральних ідей...

Можна говорити про те, що Ніну Бічую цікавлять багато які сторони 
та явища життя і що ці її зацікавлення не поверхові чи самона- 
кидні, а зумовлені роботою душі, потребою зростання внутріш
нього, творчого «я». Можна говорити і про те, що в межах не
величких ліро-епічних форм, які часто видаються камерними, 
вона показала неабиякі художні можливості під оглядом обсягу 
охоплених життєвих явищ та їх інтерпретації. (Щоправда, роз-
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виток від жанру оповідання до жанру повісті не обходився без 
втрат: якщо в перших міра розкриття героїв відповідала мас
штабам жанру, то в других — не завжди; якщо в оповіданнях — 

висока наповненість, то в повістях подекуди з’являються й «на
повнювачі», коли вжити популярний нині з відомих причин 
термін харчовиків, від туристських вражень у «Повені» до ва

гонних розмов у «Репетиції».) Властиве Н. Бічуї прагнення і 
вміння зробити форму активною, що інтерпретує, як і схиль
ність до поетики «неостаточності», «незакінченості», внутріш
нього тривання — добре «відгукуються» на таку докорінну влас
тивість об’єктивної дійсності, як її нескінченне становлення, 
і на таку властивість людського пізнання, як його постійне і 
нескінченне наближення до істини; водночас вони, запрошую
чи читача до співучасті у психологічному осягненні людей та 
їхніх стосунків, активізують його уяву, думку — і цей додатко
вий резерв, «ефект» повертають на користь роботі письменни
цького слова.

Усе це — самобутні пошуки й знахідки в загальному річищі шукань 
сучасної літератури. Однак хотілося б, щоб письменниця дола
ла відчутну поки що дисгармонію між формальним умінням і 
обсягом духу, гіпертрофію, перевагу форми, арсеналу формаль
них прийомів та засобів — над вагою висловлюваного.

Як це вона робитиме — то її справа, «підказувати» тут не годиться, 
та й дарма. Адже, ще в «Дрогобицькому звіздареві» сказано 
було: «Зміцнює-бо сили автора важливість описуваних подій, 
а розум того, хто пише, ніби насичується незвичністю і вагою 
вчинків».

Хочеться лише зауважити, що в усіх отих тематичних «горизонтах», 
які вона досить успішно розробляє, є ще для неї великі пер
спективи заглиблення — як з погляду її власних можливостей 
та «можливостей», що їх дає розвиток життя, так і з погляду 
актуальної ситуації в українській літературі. Тема взаємин дітей 
і дорослих набирає дедалі більшої складності, драматизму і гу
маністичного значення в міру того, як життя стає складнішим і 
проблематичнішим, драматичнішим стає і мотив відповідаль

ності дорослих перед дітьми, багатоємнішою — проблема втаєм- 
ничення, прилучення дітей, нащадків до великої і непростої 
спадщини людства. Про робітничу тему — годі й говорити, 
зауважимо лиш, що в нашій дійсності вона дедалі більше по
вертається тими духовними гранями, які так цікавлять Н. Бічую. 
Не менш перспективним видається і потяг її до різномасштаб
ної психологічної «топографії» міського життя (і як його части
ни — життя творчої інтелігенції). Нарешті, історичне і культурно-
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історичне самоусвідомлення сучасника. В нашій літературі де
далі частіше з’являються твори про видатних культурних діячів 
минулого — у плані не так інформативно-ознайомчому, як 
внутрішньо-ціннісному, як урок і покріплення в самостанов- 
ленні, в культурно-історичному самоусвідомленні. Але їх ще 
так мало. А скільки тут невідкритих тем, невисвітлених імен...

І всюди тут Ніна Бічуя може сказати своє слово, має що зробити 
такого, чого не перекладеш на чиїсь плечі...
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Після дилогії про Гоголя, в якій Григорій Колісник 

«h03QUbKi»\  засвідчив хист і культуру історичного романіста, 
DOMQHU 1 він пропонує три твори про запорозьке козацтво. 

- іГппі0  І Де самостійні твори, не пов’язані сюжетно, од
У  . ^  /  наче вони послідовно розвивають одну й ту саму 
nOniCHUhO /  тему, і тому їх можна розглядати як своєрідну три

логію чи триптих. А тема ця: історична роля Запо
розької Січі та козацтва в житті українського народу, 

з тією важливою особливістю, що береться не найге- 
роїчніший період Січі, період її гегемонії на півдні України та 
розквіту її «республіканізму», — а період її занепаду, зумовлено
го як змінами «геополітичної» та стратегічної ситуації, поси
ленням експансії Російського царизму, так і внутрішнім роз
кладом, переродженням соціально-політичної структури. Цю 
зміну якості січового життя і погамування Запорозької Січі як 
історичного чинника автор ставить у зв’язок зі зміною всього 
історичного укладу і вважає, що наставав час, коли справа са
моутвердження українського народу та його національного три
вання вирішувалася вже не на полях битв, а на ниві мирної 
праці, творення матеріальної і духовної культури. Це підкреслює 
і заголовок книги-триптиху — «З меча і до орала». Не думаю, 
звісно, ніби автор не враховує, що про таку еволюцію можна 
говорити лише в певному умовному й обмеженому сенсі, коли 
мати на увазі процеси закріпачення, колонізації та русифікації, 
які ті можливості мирної праці зводили нанівець і знову ж таки 
викликали спротив, у тому числі й збройний.

Водночас треба сказати, що Григорій Колісник має відвагу подава
ти власний погляд на історичні події та історичних осіб, часом 
відмінний від поглядів традиційно панівних чи успадкованих з 
часів політизованої обов’язковості, коли оцінки сторінок і фак
тів минулого декретувалися згори або диктатом усталеної думки.

* Друкується вперше.



РЕЦЕНЗІЇ Ібон О зю ба  і 3  KPUHUUi

З версіями і трактуваннями Г. Колісника не завжди погоджуєш

ся. Але мусиш визнати за ним право на них. По-перше, тому, 
що коли ми вже дозріли до плюралізму в судженнях про явища 
сучасні, то чи не час доростати і до плюралізму в судженнях 
про минуле? Тим більше, якщо йдеться про події та постаті 
складні, суперечливі. Час відмовлятися від зарозумілого, дикун
ського уявлення, ніби ми володіємо істиною про минуле і раз 
назавжди в ньому «зорієнтувалися». Лише розмаїті незгідливі 
версії минулого (за умови, певна річ, їхньої змістовності й не- 
довільності) можуть наблизити нас до більш-менш адекватного 
знання про минуле, та, власне, й це знання про минуле, й саме 

минуле — змінні, бо часи наступні відкривають у ньому щоразу 
нове й нове... А друга вагома підстава Колісникового права на 
власну версію — його художницький талант надавати цим своїм 
версіям життєвої переконливості й тим самим робити їх немов
би фактами історії. Його читаєш — і йому здебільшого віриш 
(хоч і не завжди), минуле під його пером «матеріалізується» 
(хоч і не завжди, знов-таки).

Це останнє хочеться особливо підкреслити: перед нами тексти, на
писані не просто людиною, яка зацікавилася історією і розду
мує про неї, не просто белетристом, історичним белетристом, а 
художником. Автор не хоче задовільнятися хронікально-інфор
мативним рівнем письма, який переважає в історичній белет
ристиці (і є в ній цілком законним та по-своєму «корисним»), 
а виходить на рівень особистісно-естетичного бачення, пере
живання і перетворення історичного матеріалу. Це бачимо на 
всіх «поверхах» художньої структури, починаючи від самої сти
лістики письма і до загальної архітектоніки творів.

На рівні стилістики — це письмо художника, який мислить карти

нами, образами; воно насичене емоційно, подробицями буття, 
нюансами думки, перейняте настроєм (там, де автор сягає своєї 
якості, бо часом він обмежується описовістю, інформативністю, 
наче дає конспект того, що ще збирається художньо розробляти).

І Іа рівні характерописання — часто досягається об’ємність, зримість 
фізичного образу і відчутність душевного складу, пластика по
ведінки, повнота емоційного буття. Григорій Колісник уміє 
рельєфно окреслити вдачі персонажів — здебільшого темпера
ментних, круто замішаних, сильних духом, часто і суперечли
вих, із внутрішньою боротьбою та майже завжди — з непрос
тою, знаменною історично зумовленою долею. Він відчуває 
людей давноминулих часів і в їхньому минущому, і у вічному, 
і в національній характерності, і в загальнолюдській душев
ній суті.
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На рівні композиції — тканина творів постає як сув’язь реальної дії 
та спогадів, документальності та поетичної рефлексії, що зага
лом складається на особистісне переживання історії (а не її 
описове відбиття).

Перший у триптиху — роман «Мазепа-гетьман». Поки серед істо
риків та зацікавлених історією літераторів точаться балачки про 
потребу переглянути погляд на цю складну постать, відмовити
ся від стереотипів та публіцистичних загальників на рівні полі
тичної лайки — відмовитися на користь об’єктивного аналізу, 
на користь історизму,— Григорій Колісник пропонує роман, 
у якому хоч і немає демонстративного, підкресленого перегляду 
традиційних оцінок, однак є отой самий об’єктивний аналіз, 
є прагнення до історизму. Може, не як принципова настанова 
від теорії, а як властиве художникові відчуття правди характеру, 
правди людської долі. Можна припустити, що трактування об
разу Мазепи в романі Григорія Колісника як людини і як історич
ного діяча не задовольнить ані тих, хто хоче цілковитої «реабі
літації» та героїзації Мазепи як національного вождя, ані тих, 
хто хотів би й далі бачити в ньому тривіального злочинця-«зрад- 
ника» в дусі заповіданих від Петра І державних і церковних 
анафем. Зате воно буде цікаве для тих, хто в історичній ро
маністиці шукає не підтвердження чи спростування певних 
політизованих на потребу дня версій, а можливості побачити 
явища і постаті об’ємніше, багатогранніше, в їхній суперечли
вості й різновимірності.

У Мазепиних діях автор слушно бачить не його особисту химеру, 
а й певну історичну зумовленість. До відходу від Петра І й со
юзу з Карлом X II його штовхали далеко не самі лише особисті 
амбіції, а й своєрідне, класово (чи, радше, станово) зумовлене 
розуміння долі України, посилення адміністративно-колоніаль
ного тиску царизму й деспотизм Петра І (хоч це останнє автор 
показав лише слабкою мірою), соціально-політичні інтереси 
козацької верхівки (хоч і в цьому можна побажати більшої Грун
товності). Національно-патріотичні рефлексії Мазепині (тут, 
щоправда, автор скупуватий і обережний, що можна зрозуміти 
з огляду на нашу багатодесятилітню традицію заперечення са
мої їхньої правомірності в таких персонажів) почасти впису
ються в осмислення «геополітичної» ситуації України, у фраг
менти її історії, в спогади про славні сторінки козаччини та її 
героїв — таких, як Сагайдачний, Сірко (до якого в Мазепи зво

рушливе особисте ставлення). Водночас переконливо показано, 
що плани Мазепи залишилися невідомими й незрозумілими 
козацтву (не кажучи вже про весь український народ), а його дії
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дістали не стільки співчуття й підтримку, скільки осуд і спро
тив, — що призвело до провалу його задуму й неминучих у та
кому випадку нарікань «вождя» на власний народ як буцімто 
нездатний до боротьби за свободу.

У романі вагомо відтворено драматизм української історії початку 
XVIII століття; загальновідомі «хрестоматійні» діячі постають у 
людській конкретності й переконливості (чого досягти не так 
просто, особливо коли йдеться про тих, кого ми «знаємо» з 
підручників); чимало ситуацій виписано досконало з погляду 
психологічної вмотивованості та змістової насиченості. Але я 
хотів би звернути увагу на те, в чому автор, на мій погляд, ще 

не досягнув такої міри досконалості.
Насамперед, мені здається, незайве було б усе-таки розширити й 

поглибити Мазепині роздуми про історичну долю України, його 
політичну самомотивацію свого акту, ширше показати його 
дипломатичні інтриги (може, щедріше використовуючи й доку
ментальний матеріал, аутентичні тексти тощо). Це важило б не 
лише з погляду повноти й ідентичності самої постаті Мазепи, а 
й з погляду повноти й багатовимірності відтворення всього 
цього зламного періоду в історії України. З іншого ж боку, вар
то було б, на мій погляд, ширше подати соціально-політичні 
процеси всередині українського суспільства — адже «авантю
ра» Мазепи не була тільки його особистою ініціативою (якщо 
заглибитися в суть справи), а відбивала певні станові й політич
ні інтереси та амбіції певної частини козацької старшини, вер
хівки (частина якої орієнтувалася на російський царизм як гаран
та своїх стабільних гараздів та привілеїв, а частина того ж шукала 
в оперті на магнатсько-аристократичну Польщу). Власне, автор 
так у загальному й подає справу, але хотілося б тут більшої 
ґрунтовності й розкриття самого «механізму» залежності задумів 
і дій Мазепи від інтересів та настроїв відповідних кіл суспіль
ності або політичних груп у гетьманщині. Тобто, йдеться про 
посилення історичної, суспільно-політичної, морально-психо
логічної мотивації образу Мазепи.

Те саме можна сказати і про образ його антипода — Кочубея. Крім 
того, на мій погляд, об’єктивність, якої дотримується Григорій 
Колісник, не повинна заступати того безсумнівного факту, що 
маємо справу із суб’єктом вірнопідданчого політичного доносу. 

І коли цей очевидний факт протягом століть (зусиллями царизму, 
церкви, офіціозу) ставився з ніг на голову, коли українському на
родові й суспільству взагалі нав’язувалося уявлення про Кочубея 
як героя-патріота й рятівника отечества і на його прикладі, 
як своєрідного Павлика Морозова XVIII століття, виховували
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покоління, — то це моральне блюзнірство лише відбивало про
типриродність колоніального становища України в Російській 
імперії. Я не жду, що Григорій Колісник натомість стане «ви
кривати» Кочубея і кочубеївщину, — навпаки, він іде єдино 
прийнятним для художника шляхом неупередженого заглиблен
ня в образ, однак це заглиблення не зайве було б довести і до 

розкриття психології політичного доносительства в його спе
цифічній українській національній якості, точніше, в україн
ській варіації того, що породжувалося й заохочувалося, насад
жувалося царизмом як у Московії, так і на окраїнах. До речі, 
часто вживане в романі «славний Кочубей» могло б прозвучати 
трохи іронічніше...

У мене залишилося таке враження, що Г. Колісник трохи «спасу
вав» перед образом Петра 1. Його подано в дуже загальному 
хрестоматійному обрисі, з поступкою перед традиційною ідеалі
зацією. Щоправда, автор — на відміну від інших авторів остан
ніх десятиліть — відважується сказати про жорстоку розправу 
з населенням гетьманської столиці — Батурина (і це вже неаби- 
що!), але всіх масштабів Петрової помсти, всієї трагедії України 
не показує. Тож і сьогодні в нашій історичній пам’яті зали
шається той провал, про який з тяжкою гіркотою сказав Шев
ченко: «Розказали кобзарі нам // Про войни і чвари, // Про тяж
кеє лихоліття... / /  Про лютії-кари, // Щ о ляхи нам завда
вали — //  Про все розказали. / /  Що ж діялось по шведчині! // 
То й вони злякались! / /  Оніміли з переляку // Сліпі небораки. 
/ /  Отак її воєводи, Петрові собаки, //  Рвали, гризли...».

Відходячи від стереотипів, Григорій Колісник геть відмовився від 
романтичної легенди про злочинне кохання Мазепи й Марії 
(чи Мотрони) Кочубеївни. Натомість у нього є інша романтич
на легенда — про велике (і по-своєму трагічне) кохання Мазепи 
й Зофеї, Петрикової дружини, а потім удови. Загалом ця ро
мантична лінія оживляє роман і збагачує образ Мазепи, однак 
інколи тут відчувається перевантаженість або й недостатня пси
хологічна проробка, наліт сентиментальності.

Щ о ж до Петрика, то, зосередившись на його складних особистих 
взаєминах з Мазепою, автор, на мій погляд, недостатньо роз
крив політичну й соціальну суть очоленого ним повстання, його 
мотивацію, його пов’язаність з настроями і сподіваннями коза
цьких низів (ця тема «заявлена», але не розкрита ґрунтовно).

Повість «Дорога до суду Сави Чалого» — не такий масштабний 
твір, як згаданий роман, однак також має принципове значен
ня, оскільки автор дає своє, відмінне від традиції трактування 
відомої історичної постаті. Його не задовольняє проста харак
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теристика Сави Чалого як зрадника; його відступництво він'йа- 
магається пояснити занепадом Запорозької Січі та двозначніс
тю її ролі за нових історичних обставин. Емоційний бік по
ведінки Сави Чалого, його переживання виписано сильно, а от, 
знов-таки, «ідеологічна» і суспільно-психологічна мотивація не 
в усьому задовольняє, самоусвідомлення його могло б бути на- 
снаженішим і драматичнішим.

Третій твір — роман «Полин чорний, мак гіркий (Козацькі дилема- 
ти)». Він уже виходив друком (1988 року) і дістав добру оцінку 
критики, здобув популярність серед читачів.

У романі йдеться про драматичну добу української історії — другу 
половину XVIII століття (вужче, 60—70-ті роки його), коли при
душено гайдамацький рух — Коліївщину, ліквідовано Запорозь
ку Січ. Царизм послідовно здійснював політику позбавлення 
України решток самоврядування та залишків своєрідності со
ціальної організації і адміністративної структури, твердою ру
кою ведучи справу до вожделенного єдинообразія. Україна ста
вала колонізованою частиною деспотично-феодальної імперії; 
верхівка українського суспільства, здебільшого деморалізована, 
мала соціально і національно асимілюватися з російським дво
рянством і чиновництвом, а селянство остаточно закріпачува
но. (Завершальним актом закріпачення став указ 1783 року.)

Це був один із зламних (і, можна сказати, найтрагічніших) періодів 

в історичному бутті українського народу. Старі форми цього 
буття віджили або стали неможливими. Створить народ нові чи 
його історично-творчі сили вже вичерпалися? Стане жертвою 
ще більшого, ніж раніше, соціального та національного гноб
лення і, зрештою, втратить своє обличчя і зійде з історії, — чи 
вийде на ширші шляхи боротьби за краще життя, справедливий 
суспільний устрій, за соціальне і національне визволення? Тобто, 
іншими словами: кінець чи початок нового розвитку? Так 
об’єктивно (хоч і з різною мірою суб’єктивного усвідомлення 
для сучасників) поставав головний «дилемат» тодішнього ук
раїнського життя, що, сказати б, вивершував цілу піраміду 
порівняно частковіших «дилематів», у тому числі й тих «козаць
ких» (пов’язаних з агонією козаччини, точніше, запорозького 
козацтва), про які безпосередньо йдеться в романі: як «запоро- 
гам» поставитися до гайдамацького руху (підтримати і тим са
мим накликати на себе удар, може, смертельний, з боку шля
хетських і царських сил — чи зберегти лояльність до Варшави 
й Петербурга в надії тим самим продовжити своє існування)? 
Як реагувати на очевидну підготовку царської адміністрації 
до ліквідації Січі: чинити збройний опір чи не йти на марне
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кровопролиття, змиритися з тим, що багатьом уже здається не
минучістю? І далі, ширше: чим є Січ для українського народу 
тепер, у другій половині XVIII століття? Яку пам’ять залишить 
вона по собі на віки прийдешні? Якою буде її печать на істо
ричній долі, національному характері й духовності українського 
народу? І т. д. Ось деякі з тих питань, що вгадуються за сюжет
ними ситуаціями і пластикою образів роману, хоч, може, і не 
завжди в ньому сформульовані «теоретично». Бо ж перед нами 
не публіцистичний текст і не історико-белетристичний, а худож
ній. Доброї міри досконалості.

Автор дає погляд на Запорозьку Січ та Коліївщину не тільки і не 
стільки «зсередини», як збоку, з невеличкого козацького хутір
ця, де доживає віку колишній січовик Глоба, який згадує мину
ле Січі й немовби «літописує» його; де зростають його вихован
ці Карпо і Петро, майбутній козак і майбутній січовий свяще
ник, і куди доходитимуть потім звістки про трагічні події; це 
дає йому змогу немовби стати трохи «над» матеріалом, брати 
його вибірково, не бути в полоні потоку подій, а зосередитися 
на роздумах про них з певної дистанції й узагальнено. Історичний 
матеріал автор прагнув об’єднати активною ідейно-художньою 
концепцією. В ній найважливішим моментом мені видається 
підхід до історичного життя народу як до безперервного проце
су в зміні поколінь і в діалектиці старого й нового.

Головними героями роману є постаті вигадані, але типові для своєї 
доби й свого соціального середовища. Це насамперед уже зга
дані старий козак Глоба та його вихованець юнак Карпо, якому 
він прищепив традиційні, фольклором опоетизовані, чесноти 
запорожця як сина й оборонця свого народу,— чесноти, що 
виявляються трагічно «анахронічними» в добу руйнування Січі 
й закріпачення люду, хоч усе-таки є вони вічними... В долях 
старого Глоби й Карпа (а також козацького отамана Лавріна 
Бурки, молодого священика, вихованця Києво-Могилянської 
академії Петра Посадника та ін.) і «конкретизуються» рух істо
рії, плин часу, зміни життя. Взагалі автор бачить велику історію 
крізь людські долі, але водночас і в самих цих долях уловлює 
мову історичних закономірностей. Це й є зір художника, якому 
загальне постає в частковому, а часткове й конкретне промо
вляє про загальне...

Однак не все в романі захоплює, переконує чи безумовно задо
вольняє. Найсильніше виписані в ньому початкові й заключні 
розділи, де зав’язується і розв’язується сюжет долі головних ге
роїв. А от середина роману, особливо там, де змальовані події 
Коліївщини, виглядає слабшою. Може, річ у тім, що Г. Колісник
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як художник вільніше почувається там, де змальовує уявлені 

образи й картини, і скутіше там, де має справу з документова

ними подіями та реальними історичними постатями? А може, 

все пояснюється простіше: ця частина роману не «пророблена», 

не «промальована» з усією старанністю. Почасти можна гово

рити і про те, що й сама концепція Коліївщини та агонії Січі в 

романі не видається в усьому достатньо продуманою.

Роман не дає ширшого уявлення про складний міжнародно-полі
тичний і дипломатичний контекст описуваних історичних подій 

(Коліївщина та її придушення, зруйнування Січі). Тільки в кін

ці твору є побіжна згадка про «конфедератів», тоді як Барська 
конфедерація та злочини конфедератів і спричинилися безпо

середньо до вибуху Коліївщини.
Актор вражаюче змалював картини жорстокої різанини, зокрема, в 

Умані, мабуть, використавши при цьому Коднянські судові до

кументи. Я згоден з ним у тому, що цього оминати не можна і 

не треба (як не оминав цього Шевченко!), це частина історич
ної правди: колії таки були коліями і йшли на панство не з 

оливковою гілкою, а з косою і ножем, хоч і «свяченим». Та це 

лиш частина правди. А друга частина: їхня вибухова жорстокість 

була відповіддю на незмірно більшу планомірну, «узаконену» 
жорстокість шляхти. Цей мотив у Г. Колісника звучить, однак, 

на мій погляд, недостатньо сильно й картинно — здебільшого 

на рівні загальникових інформацій, та й то стосовно релігій

них утисків і менше — соціальних. Взагалі соціальне становище 

українських селян на Правобережжі хотілося б бачити змальо

ваним виразніше. (Є в романі дуже сильно виписана сцена страти 
молодого селянина-козака на палі. За якусь, сказано, дрібну 

провину. А от якби замість цих загальних слів про якусь дрібну 

провину та змалювати її в конкретній картині,— наскільки б 

повніше було враження, наскільки наочніше постав би «ме

ханізм» шляхетського владарювання! Це, звичайно, для при

кладу; може, саме тут ця конкретизація авторові й ні до чого, 
однак загалом якихось соціально-побутових штрихів могло б 

бути більше.)
( а мий гайдамацьких рух не зводився до помсти й руйнації: він ніс 

із собою елементи нового соціального й адміністративного на

віть упорядкування (скасування панщини, створення народних 

органів самоврядування тощо), тобто був спробою здійснення 

одвічної селянської мрії про землю, вільну працю на ній, спра
ведлив ість . Цей соціальний зміст руху в романі відчувається не

достатньо.
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Відповідно немає в ньому й згадки і про численних видатних ва
тажків гайдамацького руху, серед яких були і діячі з елементами 
ідеологічної думки, соціальної програми. По суті, в романі ба
чимо тільки трьох: Максима Залізняка, Івана Гонту та Мель- 
хіседека Значка-Яворського (і як релігійного діяча, і як органі
затора). Звичайно, Г. Колісник не збирався давати повної карти
ни Коліївщини та галереї портретів її діячів — і не зобов’язаний 
цього робити: у нього свій кут бачення, під яким він і подає 
Коліївщину; та все-таки, якщо вже й ця тема стала однією з 
головних у романі, варто подбати про її вагомішу репрезента
цію. До того ж, із трьох згаданих ватажків лише постать Мель- 
хіседека Значка-Яворського розроблено до повноти художнього 
образу (вельми колоритного і «насиченого»), а Максим Залізняк 
та Гонта окреслені менш виразно. Особливо постать Гонти на
віть дивує: наче пересічний кривоприсяжник. Учора служив 
шляхті, сьогодні пристав до коліїв, зрадивши клятву, яку щой
но дав, — а що за цим? як йому дався цей вибір? заради чого 
він діяв так, а не інакше? Як це співвідноситься з самоусвідом
ленням отієї верстви українських козаків, що традиційно була 
на службі в польських військових залогах? (Може, романіст 
хотів «розвінчати» Гонту, слушно вбачаючи підставу для цього 
і в його жорстокостях? Але ж ні, цьому суперечить і сильно 
змальована картина страти Гонти, в якій він постає немовби 
народним героєм. Щ о ж, хай буде постать трагічно суперечли
ва, але не неясна, не поплутана.) Так само й «ідеологічний» 
(умовно кажучи) зміст образу Максима Залізняка розроблено, 
на мій погляд, недостатньо.

Не в усьому переконує і інтерпретація останніх днів Запорозької 
Січі, її агонії. Слушно підкреслено, що це вже була не та Січ, 
що раніше. Слушно показано виродження її демократичних 
форм, усієї суті колишнього республіканського самоврядуван
ня; засилля старшини, соціальне розшарування; нездатність 
цієї Січі стати в обороні інтересів українського народу.

І все-таки мені відчувається якесь спрощення, особливо в пояс
ненні причин зруйнування Січі Катериною II. На перший план 
у романі виходять три справді важливі причини. Перша: на 
70-ті роки XVIII ст. Січ втратила для російського царизму свою 
стратегічну роль оборонця південних кордонів Російської імпе
рії. Друга: Січ була господарем земель, якими Катерина II хоті
ла розпоряджатися на власний розсуд, роздаючи своїм фавори
там, польській шляхті, сербським та німецьким колоністам 
тощо (щоправда, про все це в романі говориться глухувато, але 
говориться). Третя: Січ, мовляв (в очах царату), була джерелом
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усілякого баламутства, невпорядкованості й «грабіжництва». 
Саме у «грабіжництві» найбільше і звинувачувала Січ царська 
адміністрація, яка, між іншим, була неперевершеним майстром 
соціальної демагогії (як відомо, і гетьманство, і всі залишки 
козацького самоврядування в Україні ліквідовано під приводом 
турботи про український же народ, який страждає від зловжи
вань місцевої влади, — так, наче на зміну їй приходила влада і 
без зловживань, і демократичніша!). На жаль, автор не знайшов 

способу наголосити фарисейський характер цієї мотивації (до 
якої царизм вдавався задля упокорення і Кавказу, й інших 
«бунтівних», «розбійних» народів), натомість захопився циту
ванням не завжди цікавих документів про різні випадки сва

волі, пограбування тощо, — документів, які самі собою, без за
глиблення у механізм соціально-економічних та юридичних 
стосунків, не дуже багато говорять. А от головну причину наго
лошено мало. А вона, відомо, полягала в тому, що царизм бо
явся Січі як останнього, хай уже і слабенького, притулку народ
ної волі (у романі, щоправда, кілька разів повторюється фраза 
про те, що монархія не може змиритися з республікою), як 
«бунтівного гнізда», як і надалі можливого джерела антикріпос
ницьких рухів. Не випадково ж Січ зруйновано невдовзі після 
придушення Коліївщини (здається, Г. Колісник трохи однобіч
но трактує ставлення Запорозької Січі до гайдамацького руху. 
Хай січова верхівка і не підтримала його, але ж, по-перше, ко
зацька сірома та й прибічники Максима Залізняка брали в ньо
му участь; по-друге, і це головне, вже самим своїм існуванням 
Січ була стимулом і надією для народу, та й забезпечувала «тил» 
повстанських рухів) — та одразу ж після Селянської війни, піс
ля розгрому Пугачовського повстання, до якого Січ мала пряму 
причетність (а про це в романі і не згадано, як і про те, що гай
дамацький рух мав відгук у Білорусії, Литві, Молдавії)... Лік
відація Січі була пов’язана і з остаточним закріпаченням 
українського селянства та колонізацією півдня України (засе
ленням його німецькими та іншими колоністами), що теж не

достатньо наголошено в романі.
Тут я мушу зробити таке застереження. Я зовсім не маю на увазі, 

що Г. Колісник трактував про ці речі як історик-теоретик. Або 
щоб він заговорив мовою публіциста, або вдався до просторих 
історичних інформацій, як хроніцист, белетрист. Не можна ви
магати від нього того, що не в природі його стилю, його манери, 
його способу бачити і писати історію. Однак саме в притаманних 
йому формах письма автор міг знайти можливості поглибити ін
терпретацію Коліївщини та Січі, розширити історичний діапазон
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відповідної проблематики. До того ж, є в нього постать («літо
писець» Глоба), через яку прямо осмислюється історія ко
зацтва; отже, є кому в романі обдумувати і пов’язувати події, на
магатися (по-своєму) «видобувати» з них їхній загальний сенс — 
на рівні розуміння своєї доби, звісно. Та й Калнишевський 
міг би історично повніше й політично всебічніше відчувати си
туацію Січі — взагалі міг би бути драматичнішим образом. І ще 
одне: не забуваймо, що Г. Колісник уміє чудово розкрити «за
гальне» через живий епізод. Таких епізодів у романі багато, тут 
я згадаю лиш два, з Коліївщини: як «осадчий з Оситні» рятує 
польських дітей, Вероніку й Павлика, брата й сестру, та як ста
рий пасічник пропонує прихисток жінці-єврейці — все це під 
час різанини. (А ще виразніший епізод — з Руженою і Адамом.) 
Ці живі картини зворушують до глибини душі і більше за всякі 
філософствування говорять і про трагічну взаємну засліпленість 
одних людей, і про здатність інших у найбільших вереміях ке
руватися природними гуманними почуттями, людською солі
дарністю. І засвідчують органічний гуманізм самого автора.

Отже, в цілому маємо триптих, що, безперечно, стане вагомим внес
ком в українську історичну прозу. Річ не лише в тому, що автор 
звернувся до тематики й матеріалу, які ще не дістали належного 
висвітлення (а то й обминалися протягом десятиліть), а й у то
му, що він виявив при цьому грунтовну обізнаність, зважений 
об’єктивний підхід, розуміння історичної доби, а головне — 
вміння подати історичний рух життя в пластичних образах, 
добротну художню майстерність.
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«Син
прекрасної 
і трагічної наш»
(Про автобіографічний 
роман Волобимира 
Сосюри
«Третя Рота») '

До останнього майже часу характер наших лі
тературних публікацій був такий, що могло 

скластися враження (і в багатьох невтаєм- 
ничених склалося), буцімто знаменитий 
афоризм «рукописи не горять» стосується 
тільки текстів, писаних російською мо
вою. І лише тепер усі, кого це цікавить, 
починають пересвідчуватися, що духовна 

вогнетривкість у всякому разі не меншою
мірою властива и українському писаному сло

ву, дарма що температурно-кліматичні та інші 

умови на Україні були ще пожежонебезпечніші для літера
турного майна і самих літераторів.

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 17 березня 1988 року за назвою 
«Оповідав про себе, оповідав про свій народ».
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Звертання нашої періодики до спадщини письменників, репресо
ваних у 30-ті роки, хоч поки що й не дуже сміливе та широке, 
все ж дає і підставу, і матеріал для розмови про нове життя ба
гатьох літературних явищ та їхнє значення для нашого духовно
го самоусвідомлення в нинішню добу. Та не менш важливо 
дати читачеві й примусово депоновані («в сумних архівах...» — 
В. Сосюра) або законсервовані твори тих письменників, яких 
не вилучувано з літератури, однак утримувано на особливому 
режимі (від В. Сосюри, О. Довженка, І. Сенченка й інших по
чинаючи). Тоді сповна побачимо несправедливість уявлення, 
ніби, на відміну від російської літератури, де були люди, які 
писали «навиріст» суспільству і де журнали мають ще черпати 
із «запасників», у нас у всіх письменників була цілковита «зго
да» з поточним моментом і ніхто не писав з розрахунку на кра
щі часи. І непотрібним стане дивне «заступництво» за україн
ську літературу декого з її патріотів: мовляв, ми не були дво
рушниками і тому писали не для «шухляди», а для друку (так, 
наче хтось колись у якійсь літературі писав спеціально для 
«шухляди», наче то справа авторського вибору, а не повно
важень правди у суспільстві!).

Факт, що у Володимира Сосюри лишилися рукописи, які «не згорі
ли», не становив великої таємниці для літературної громадсь
кості. А поема «Розстріляне безсмертя» та автобіографічний 
роман «Третя Рота» ще в 60-ті роки «ходили по руках» у машино
писних варіантах. І ось обидва твори майже одночасно з’явилися 
друком: поема — у № 1 «Вітчизни», роман — у № 1 і 2 «Києва» за 
1988 рік. Якщо «Розстріляне безсмертя» — це поетичний мар
тиролог української літератури, данина пам’яті невинних жертв 
сталінського терору з числа поетових друзів (насамперед ук
раїнських письменників, але також і білоруських, російських, 
єврейських) та своєрідна маніфестація їхнього повернення до 
життя (з погляду ж художнього річ нерівна: пасажі громадянсь- 
ки насичені, емоційно пристрасні, кров’ю серця писані чергу
ються з римованою інформацією «хатнього» гатунку), то «Третя 

Рота» — твір і масштабніший, і майже в усьому високої міри, 
якого віднині неможливо буде оминути у спробах скласти уяв
лення про життя нашого народу та про нашу літературу в першу 
половину XX ст., власне, в 10—50-ті роки...

Автобіографічна проза В. Сосюри не схожа ні на що інше. Автор 
назвав свій твір романом. Залишається погодитися з таким 
жанровим означенням, пам’ятаючи про «пливучість» форм авто
біографічного роману. Своєю ж етичною і емоційною приро
дою, мірою щирості, безпосередності й внутрішньої необхідності
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слова це — сповідь. Однак сповідь, сказати б, багатоактна: вона 
уривалася, поновлювалася (час написання: літо 1926, зима 1942, 
зима 1959 року) і зрештою охопила все життя поетове. (Про істо
рію написання і друкування, власне, недрукування роману 
повідомив у короткому супровідному слові Сергій Гальченко, 
який разом з сином поета Володимиром Володимировичем Со- 
сюрою і підготував рукопис до друку.)

Біографи В. Сосюри та й просто цікаві до його життєпису читачі 
знайдуть у романі чимало подробиць, що стосуються його ро
доводу, побутового оточення, імпульсів творчості тощо. Та не 
це визначило лад, вагу і цінність твору. Оповідаючи про себе, 
В. Сосюра оповідав про свій народ. (Згадується Шевченкове: 
«...История моей жизни составляет часть истории моей роди
ны». І до речі, щось від цього Шевченкового самоусвідомлен
ня, навіть щось від цієї тональності його листа-автобіографії 
вчувається в «Третій Роті».) Й оповів і таке, чого досі не опо
віли історики. І таке, про що не змогла — не зі своєї вини — 
сказати свого часу література. Вже в цьому дорогоцінність «Тре
тьої Роти».

Візьмімо хоча б період революції та громадянської війни в Україні. 
Складна взаємодія і протидія різних соціально-політичних сил, 
заплутаний перебіг подій, мінливість політичних симпатій різ
них груп населення, спалахи ірраціональної стихії або, навпа
ки, вміле маніпулювання нею з боку політичних демагогів то
що, — яке все це далеке від тієї спрощеної схеми, що ми засвої
ли зі школи, підручників, офіційної історії... (А таких творів, як 
«Чотири шаблі» Ю. Яновського або «Третя революція» В. Під
могильного та подібних, ми не знали; деякі ж інші діставалися 
нам у «вдосконалених» редакціях.)

Вражає, як незвикло, з якою гідністю й чесністю оповідає В. Сосю
ра про «петлюрівські» сторінки своєї юності, що їх то ставили 
йому в злопам’ятний політичний рахунок, то з фальшивою де
лікатністю обминали. Мовою фактів такої життєвої і політичної 
переконливості, до якої ще дуже далеко нашим історикам, він 
показує невипадковість і непоодинокість свого початкового ви
бору й плутаного шляху; так само неминучість і невідворотність 
розчарувань. І весь цей болісний процес постає у вимірах не 
лише об’єктивно-історичних, а й суб’єктивно-світоглядних та 
психологічних, — як внутрішнє становлення й переживання, 
а не просто як политічна орієнтація серед невблаганних обставин.

У цій частині «Третьої Роти» В. Сосюра показав себе і неабияким 
художником-баталістом, однак це, сказати б, стражденний ба- 
талізм, у якому живуть не звитяжне сп’яніння й кличні сурми, 
а невигойний біль і непозбутня пам’ять про жертви, розстріли
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полонених, кров, молоді загублені життя — та гіркий подив Пе
ред безмежною людською жорстокістю, що ніде так не вияв
ляється і не розростається, як у громадянських війнах. Тут не 
завжди той голос і тон, який знаємо з революційної лірики 
В. Сосюри. Втім, і суб’єкт мови інший: не неофіт-червоноар- 
мієць, романтик революції, а людина, яка, пройшовши склад
ний і тяжкий життєвий шлях, на схилі віку згадує омани моло
дості, й поневіряння духу, й марні жертви...

Наступні частини роману містять багато важливої інформації про 
літературне життя й ширшу суспільно-політичну атмосферу 
20-х, 30-х і почасти 40—50-х років. Не на одній сторінці неви
мушена, істинно поетична легкість оповіді переростає в одухот
ворену картинність. І знов-таки: раз у раз зустрічаєшся з таки
ми достеменними подробицями, з такою безпосередньою прав
дивістю, з такою скоряючою суб’єктивністю, яких у нашій ме
муаристиці негусто. Зазвичай суб’єктивність ставлять авторам 
спогадів на карб, розуміючи під нею нездатність вийти з-під 

влади симпатій і антипатій, піднятися над власним духовним 
досвідом та емоційним станом. Є у В. Сосюри й така суб’єк
тивність — у судженнях про окремих письменників, про свої 
стосунки з ними, про деякі конфлікти й епізоди літературного 
життя (хоча гору брала великодушність: «Я всім прощаю і всіх 
люблю»). Але водночас глибока суб’єктивність (принаймні та, 
яку я маю на увазі: як підлеглість власній душевній правді) дає 
йому свободу оповіді, щасливу й легку визволеність від тверезої 
розрахованості, наперед продуманого плану, від отого «собі на 
умі», що так чи інакше скеровує метиковану пам’ять багатьох і 
багатьох мемуаристів. Зрештою, від такого природного бажання 
здаватися кращим...

Мірою щирості, правдивості щодо самого себе автобіографічний 
роман В. Сосюри змушує згадати «Сповідь» Руссо. Втім, у Руссо 
був момент якогось спеціального, крайнього, майже садист
ського самооголення, а у нашого поета — тільки ота позасвідо
ма, понадсвідома, всевладна над ним щирість.

Як дитина свого часу, Володимир Сосюра і сам інколи підлягає 
тим вадам і пристрастям, які з гіркотою бачить в інших. І навіть 
не усвідомлює їх у собі. Може, наприклад, простісінько опо
вісти (не зізнатися, ні! — просто оповісти), що погрожував 
Корякові за одну фразу в новелі Мамонтова («Спить обдурене 
село, засипане снігом і прокламаціями»): «Як ви могли надрукува
ти таку новелу!? Це ж справжня контрреволюція! Я піду в ЦК»), 
або що казав М. Кулішеві: «Ви мені нагадуєте петлюрівського 
старшину», або що ловив І. Микитенка на анкетних даних...
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Як про само собою зрозуміле згадує В. Сосюра про свою пое
му «Розгром»: «Поема була спрямована проти націоналістів, 
до яких я, вірячи нашим органам безпеки, зараховував і Вишню, 
що вже був репресований, і Річицького, і Мишка Ялового, бо 
офіційна партійна думка була така. Але про Хвильового і Скрип
ника я написав з болем, як за людей, що були комуністами, 
і, обдуривши себе, стали ворогами народу». Або ось таке: 
Сосюру, Куліша, Досвітнього і Касьяненка викликали на бюро 
Дзержинського райкому партії м. Харкова, щоб вони висловили 
своє ставлення до самогубства Хвильового і Скрипника. «Я ві
рив тому, як офіційно трактувалася смерть Хвильового і Скрип
ника, і щиро сказав, що я любив цих людей і що мені дуже 
тяжко розчаровуватися в них. Що я засуджую їхнє самогубство, 
як жах відповідальності перед трибуналом комуни, як ганебне 
дезертирство. Секретар райкому сказала, що виступи Куліша, 
Досвітнього і Касьяненка незадовільні, а мій виступ вона ви
знала щирим і що він задовольняє її».

Можна тут гірко посміхнутися: про такі речі — таким безневинним 
тоном... Однак можна побачити й доказ органічної правдивості 
В. Сосюри: він просто нездатен був щось приховати, щось під
правити, в чомусь виставити себе кращим, ніж було насправді. 
Та й не забуваймо, що писалося це не сьогодні, а тридцять літ 
тому... Коли суспільна свідомість ще не визріла до «каяття», 
а каяття особисте мало свої межі...

Тож подивуймося краще з іншого: як, скинувши всі оті взаємні 
провини й непорозуміння, що налягали на людей його поколін
ня, поет глибоко і свято сказав про них, — ще тоді, коли тільки 
починалося повернення до правди. Те, що він написав про Бла
китного, Хвильового, Пилипенка, Ялового, Сенченка, Тичину, 
Косинку, Поліщука, Йогансена й багатьох-багатьох інших, те
пер допомагатиме нам краще зрозуміти ці постаті та їхнє зна
чення. Не кажу вже про емоціональне враження — як зворушує 
його любов, його гаряча пам’ять!

Ще один шар мемуарного матеріалу — той, що розкриває саму сві
тоглядно-творчу особистість автора та його літературний шлях. 
Дивним чином підвладність В. Сосюри заблукам, догмам і слі
поті свого часу не перешкодила йому багато важливих життє
вих, історичних явищ побачити такими, якими вони були, 
і говорити про них так, як казало серце, — а воно казало правду. 
«Третя Рота» нагадує нам про трохи призабуте: що В. Сосюра, 
найніжніший лірик у нашій поезії, був і одним із наймужніших 
політичних поетів. Більше того, «Третя Рота» показує нам його 
і як політичного мислителя, як громадянського мужа. Після 30-х років 
до такого чесного погляду на те, що діялося, мало хто піднімав
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ся, і на таке безстрашне слово мало хто зважувався. Хіба ідо

О. Довженко в щоденниках, І. Сенченко в спогадах. Це писало
ся сам-на-сам із правдою, без урахування, що хтось може під
глядати, а ще хтось потім щось закидатиме. І без внутрішнього 
редактора. Цього не скажеш навіть про дорогоцінні мемуари 
М. Бажана і Ю. Смолича, в чомусь іншому (в частині «культуро
логічній», наприклад) і багатші, і ширші за змістом.

Всього трохи більше журнальної сторінки написав В. Сосюра «про 
найстрашніше в моєму житті» — голод 1933 року. Але написав 
так, що за сказаним чуєш безмір несказаного — всю трагедію 
народу і тим самим особисту трагедію поета: «Боже мій! Я ба
чив тільки краплю страждань мого народу, та й ті краплі пада
ли, як вогняні, на моє серце і пропікали його наскрізь. А писа
ти про те, що розповідали мені інші, я не можу, бо в мене і так 
страшно горить лице і гостро болить потилиця».

І тут же В. Сосюра ставить запитання, над яким думав кожен, але 
про яке він перший і поки що єдиний сказав — принаймні, 
поки що тільки в нього ми про це можемо прочитати. А саме: 
як же реагував народ як соціальна сила на свою страшну біду, 
на жорстоку наругу над ним? В. Сосюра дає свою версію, шукає 
відповіді, яка б хоч трохи пояснила непоясненне... Адже те, що 
діялося, переходило всі межі людського уявлення й розуміння... 
(Характерно, що про голод 1933 року лишилися індивідуальні 
свідчення і нічого не лишилося — та й не могло лишитися — 
такого, що можна було б назвати колективною (фольклорною) 
пам’яттю народу. Бо це було щось надто ірраціональне, непід- 
датне народному розумінню. А може — страх, теж ірраціональ
ний своєю всеосяжністю. Є та безмірність терору, яка паралі
зує. Згадується Шевченко: «Розказали кобзарі нам // Про вой- 
пи і чвари, / /  Про тяжкеє лихоліття... / /  Про лютії кари, / /  Що 
ляхи нам завдавали — //  Про все розказали. / /  Що ж діялось по 
шведчині! //  То й вони злякались! // Оніміли з переляку // 
Сліпі небораки».) І В. Сосюра пише: «...Навіть те, що робилося 
іменем робітничого класу, іменем партії, не одірвало селян од 
робітників, не викликало страшного повстання як акту соціаль
ного самогубства, на яке штовхали народ наш чорні руки воро
гів і лівих загибників, що колективізували народ під дулом на- 
гапа. Святий наш народ. Він усе витримав і навіть такі страшні 
жертви не захитали його віри в партію». В когось іншого це 
звучало б як кари гідне блюзнірство (знали ж про тотальний 
терор, про загони чекістів, про армійські корпуси, про блокаду 
бунтівливих сіл), а в Сосюри сприймається як таке собі безне
винне юродство.
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Володимир Сосюра сказав про такі речі, що часом очам своїм не 
віриш, читаючи. Здається, тільки він міг про це сказати: завдя
ки своїй безмежній, безконтрольній наївності й дитячій безпо
середності і в особистих стосунках, і у «високій» політиці (на
віть його «дипломатичні хитрощі» зворушують своєю оголеніс
тю, безнадійною прозорістю: «Скільки у нас родинних трагедій! 
їх навіть і не перелічиш. Правда, їх стає все менше. Це свідчить 
про зміцнення нашої держави...»). Інакше, бувши хоч трохи 
тверезішим, — не наважився б. «Онімів» би, як оті кобзарі, про 
яких Шевченко сказав. А може, це безмежний біль дав йому 
таку безборонну одкритість?

Як і тоді, коли він говорить про українську мову, про національну 
долю землі своєї, сповідається про «темні ночі моїх хитань у 
мовному питанні, в моїй безкінечній муці й тривозі за душу 
мого народу, за українську мову. І ці хитання ще й зараз потря
сають мене, і я не сплю ночами, і все думаю, думаю...».

Зрештою, це і є головна тема і головний мотив автобіографічного 
роману В. Сосюри: дума про свій народ, його долю, відпові
дальність за його душу й слово — дума й відповідальність ук
раїнського інтелігента, сина цього народу. Певно, вона додасть 
усім нам і віри, і сил. Бо додає правди.

Хоч не можна не пошкодувати, що й «Третю Роту» (як і «Хрещатик 
і любов» І. Сенченка, як і мемуарні книги та спогади Ю. Смо- 
лича та інше) читаємо поки що не в первісних редакціях, 
а в так званих «останніх авторських», тобто із втратами, зумов
леними неможливістю в недавньому минулому друкувати так, 
як автор написав. Тут ще слово за текстологами.

Пропонована книжка — це перше в Україні пе
ревидання циклу лекцій, прочитаних видатни
ми українськими вченими-емігрантами для 

і студентів Українського Технічно-Господарсь- 
! кого Інституту (УТГІ) в Подєбрадах (Чехо- 
Словаччина) в 20-ті та почасти в 30-ті роки. 

Вперше збірник лекцій було видано 1940 р. 
в Подєбрадах, потім перевидано 1947 і 1988 — 

в Мюнхені. Організатором і редактором збірника, 
як і автором більшості матеріалів, був Дмитро Анто

нович. Отож почнемо з короткої інформації про цю незвичайну 
людину.

Но шляну 
0о створення 
історії 
української 
культури

Передмова до збірника «Українська культура» (К., 1994).
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Дмитро Антонович (1877—1945) — син славетного українського іс
торика і громадського діяча Володимира Антоновича, одного з 
провідників і натхненників «Старої Громади», що в останній 
третині XIX ст., а особливо в 70—80-ті роки, об’єднувала пат
ріотичні кола української інтелігенції і багато зробила для на
ціонально-культурного відродження. Родинна атмосфера впли
нула на характер національних переконань і наукових заці
кавлень Дмитра Антоновича, а участь у студентському русі ра- 
дикалізувала його погляди та громадянську поведінку. 1897 ро
ку в Харкові він організовує таємну Українську Студентську 

Громаду, а 1898 і 1899 pp. стає ініціатором проведення з’їздів 
українських студентських громад з різних міст. 11 лютого 1900 ро
ку в Харкові діячі українських студентських громад Д. Антоно
вич, М. Русов, Б. Камінський, О. Коваленко, Ю. Коллард, 
Л. Мацієвич, П. Андрієвський та інші засновують Революційну 
Українську Партію (РУП) — першу активну політичну органі
зацію в Україні. Дмитро Антонович багато сил віддає револю
ційній пропаганді, розповсюдженню революційної літератури 
(зокрема, брошури М. Міхновського «Самостійна Україна»), 
сам пише пропагандистські брошури «Дядько Дмитро» та «Чи є 
тепер панщина?»; засновує 1902 року місячник «Гасло», а 1903 — 
«Селянин» (друковано їх у Чернівцях і нелегально транспорто
вано в Наддніпрянщину). В них обстоюється ідеал вільної са
мостійної України, критикується «по-російськи ортодоксаль
ний марксизм» за ігнорування селянства чи погляд на нього як 
нібито «силу реакційну», засуджуються антиєврейські погроми та 
роль у них царської адміністрації, заперечується шлях стихійних 
бунтів та есерівського терору, натомість пропонується страйк як 

форма організованої політичної боротьби. Дмитро Антонович 
був також автором брошур «Страйк чи бойкот», «Власна зем
ля», «Козаччина», «Народна справа». Восени 1903 року Дмитра 
Антоновича заарештовано, і він просидів у тюрмі до середині 

1904 року.
І‘>06 року Дмитро Антонович виїздить за кордон, щоб продовжити 

в Італії мистецькі студії, які розпочав під впливом професора 
Київського університету Григорія Павлуцького, автора багатьох 
праць з історії українського мистецтва (зокрема, «Історії укра
їнського орнаменту», яка вийшла вже після його смерті, 1927 ро
ку). 1912 року Дмитро Антонович повертається в Україну і зно
ву поринає в політичну діяльність, поєднуючи її тепер уже з 
науковою та лекторською. Викладає історію мистецтва в Київ
ській Мистецькій Школі, співпрацює в місячниках «Дзвін» і 
«Сяйво», а 1918 року читає лекції з історії українського мистецтва
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на вчительських курсах у Києві. Бувши активним діячем Цент
ральної Ради, очолює морське міністерство, потім міністерство 
мистецтв, а за Директорії — українську дипломатичну місію в 
Римі.

Після поразки УНР Дмитро Антонович — в еміграції. Він — один 
з організаторів Українського Вільного Університету (з 17 січня 
1921 p. - у Відні, з 23 жовтня 1921 р. — у Празі), його ректор 
у 1928—1930 і 1937—1938 роках; організатор і незмінний керів
ник Українського Історично-Філологічного Товариства (1923— 
1945), Української Студії Пластичних Мистецтв (1923—?), тво
рець і директор Музею Визвольної Боротьби України (1925— 

1945) у Празі. Кожна з цих інституцій гуртувала навколо себе 
видатні інтелектуальні сили й талановиту науково-мистецьку 
молодь, багато робила для збирання, дослідження, публікації 
матеріалів з української історії та культури.

Що ж до наукової праці самого Дмитра Антоновича, то його біограф 
Володимир Міяковський, відомий літературознавець і історик- 
архівіст, бачить у ній три важливі частини: студії над Шевчен
ком (його малярською спадщиною); над образотворчим мистец
твом; над історією театру. Головні його праці: «Естетичне вихо
вання Шевченка» (1914), «Українське мистецтво» (1923; власне, 
точна назва: «Скорочений курс історії українського мистецтва»), 
«300 років українського театру» (1925), «Шевченко як маляр» 
(1937), серія «Майстри українського мистецтва» (1925—1932) — 
все в Празі, а також численні публікації в різних наукових ви
даннях, у тому числі й у «Записках Історично-Філологічного 
Відділу Української Академії Наук у Києві».

Кілька слів про інших авторів збірника.

Дмитро Чижевський (1894—1977) — всесвітньовідомий учений, сла
віст і українознавець, дослідник історії культури, філософії, 
релігійної думки; автор багатьох праць, опублікованих україн
ською, чеською, німецькою, англійською та іншими мовами; 
з його українознавчих праць найважливіші: «Філософія на Укра
їні» (1926), «Нариси з історії філософії на Україні» (1931), «Укра
їнський літературний барок. Нариси», т. І—111 (1941—1944), 
«Історія української літератури від початків до доби реалізму» 
(1956), «Сковорода, поет, мислитель, містик» (1974, німецькою 
мовою). Наукова діяльність його пов’язана з Гайдельберзьким і 
Франкфуртським (на Майні) університетами (бувши членом 
Української Центральної Ради, він після поразки УНР емігру
вав 1921 року до Німеччини), Вільним Українським Універси
тетом та Педагогічним Інститутом ім. М. Драгоманова в Празі, 
університетами в Галле, Марбургу, Кельні та з Гарвардським

592



РЕІІЕНЗІЇ Вон Озюба • 3 KPUHUUi

flEPEQMOBU Л т
університетом у США; в Україні його праці досі не публікува

лися.
Дмитро Дорошенко (1882—1951) — видатний історик, публіцист, 

громадський і політичний діяч, член Української Центральної 
Ради від партії соціалістів-федералістів, потім — один із чіль

них діячів гетьманського руху, в травні—листопаді 1918 року — 
міністр закордонних справ Української Держави. В еміграції — 
професор Українського Вільного університету, Кардового уні
верситету в Празі, Українського Наукового Інституту в Берліні, 
Варшавського Університету та ін. Автор близько 1 тис. праць 
українською, німецькою, англійською мовами з історії, історії 
культури, слов’янознавства, політології тощо, серед них: «Нарис 
історії України», т. I—II (1932, 1933), «Історія України 1917—23», 
т. I—II (1930, 1932; 2-ге видання - 1955), монографії про 
М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича, «Слов’янський світ 
в його минулому й сучасному» (1922), монументальна праця 
«Гетьман Петро Дорошенко» (1985).

Василь Біднов (1874—1935) — дослідник української старовини, іс
торик церкви і громадський діяч; в еміграції — активний діяч 
наукових та освітніх українських інституцій у Празі, професор 
Варшавського Університету.

Олександр Лотоцький (1870—1939) — визначний громадський, по
літичний і державний діяч, голова Української Національної 
Ради в Петрограді (1917), член кількох урядів УНР та заступник 
голови екзильного уряду УНР у Варшаві; професор Варшавсько
го Університету, засновник і директор Українського Наукового 
Інституту у Варшаві (1930—1938); автор численних наукових, 
популярних і публіцистичних праць, зокрема з історії україн
ської церкви (як міністр віросповідань в уряді УНР сприяв 
проголошенню автокефалії Української православної церкви); 
в дореволюційні часи написав ряд історичних оповідань та низ
ку книжок для дітей, видавав освітню літературу.

Симон Наріжний (1898—?) — дослідник української історії, один із 
чільних діячів українських наукових інституцій у Празі.

З наукових праць Степана Сірополка (1872—1959), видатного педагога 
і бібліолога, назвемо «Короткий курс бібліотекарства» (1924), 
«Школознавство» (1926), «Історію освіти на Україні» (1937) — 
ця остання й до сьогодні є найбільш систематизованим і до
кладним викладом історії освітніх діянь та рухів в Україні у 
контексті ширшого культурного життя та національного роз
витку — від дохристиянських часів до 1920 року.

Володимир Січинський (1894—1962) — архітектор, графік, мистецтво
знавець та історик мистецтва — тепер став відомий у нас попу-
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лярною книжкою «Чужинці про Україну», яка витримала три 
видання (1938, 1942, 1946), а нещодавно передрукована в 
Україні,— в ній зібрано численні свідчення та висловлювання 
іноземців-мандрівників та вчених про Україну, часто в порів
нянні з Росією. Менше відомі або й зовсім не відомі в нас до
слідження В. Січинського з різних ділянок українського мистец
тва та промислу, особливо архітектури та графіки; він також 
автор низки монографій про видатних українських митців: 
«Олександер Антоній Тарасевич» (1934), «Григорій Левицький» 
(1936), «Шевченко-гравер» (1937), «Юрій Нарбут» (1943).

Андрій Яковлів (1872—1955) — видатний учений-правник, громад
ський і політичний діяч, обіймав важливі посади в Центральній 

Раді (директор Канцелярії та ін.), очолював дипломатичні місії 
УНР в Голландії і Бельгії. На еміграції — професор УВУ та його 
ректор у 1930—1931 і 1945 роках. Його праці з історії права ви
ходили українською, російською, німецькою, французькою, 
англійською мовами.

Як бачимо, пропонований збірник репрезентує блискуче гроно ав
торів, вищою мірою компетентних у відповідних розділах іс
торії української культури. Кожен із них мав уже багатий доро
бок і напрацьований матеріал, отож лекції в УТГІ набували 
резюмуючого, підсумкового характеру, були свого роду систе
матизацією знань про відповідну галузь культури. Вже це могло 
спонукати до видання їх в окремому збірнику енциклопедично
го типу. Однак можна припускати і ще один важливий стимул. 
Українська культура майже не мала на той час (та й досі майже 
не має) своїх наукових історій — узагальнених і синтетичних. 
Були капітальні праці з історії української літератури (О. Ого- 
новського, М. Грушевського, М. Возняка, С. Єфремова та ін.), 
фольклористики (М. Драгоманов, І. Франко, Ф. Колесса), пра
ці з історії окремих галузей мистецтва (М. Грінченко, «Історія 
української музики», Київ, 1922; О. Кисіль, «Український театр», 
Київ, 1925; Д. Антонович, «Триста років українського театру», 
Прага, 1925; Г. Павлуцький, «Історія українського орнаменту», 
Київ, 1927; С. Чарнецький, «Нарис історії українського театру 
в Галичині» (т. 1, Львів, 1931); праці Вадима і Данила Щерба- 
ківських та ін.). Було кілька узагальнювальних праць про окре
мі періоди українського мистецтва або коротких нарисів йо
го загальної історії (В. Модзалевский, «Украинское искусство», 
Чернігів, 1917; Ф. Шміт, «Мистецтво старої Руси-України», 
Харків, 1919; його ж «Пам’ятки староруського мистецтва», Київ, 
1922; М. Голубець, «Нарис історії українського мистецтва», т. І, 
Львів, 1922; Д. Антонович, «Скорочений курс історії україн
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ського мистецтва», Прага, 1923; В. Січинський, «Конспект істо
рії всесвітнього мистецтва», Прага, 1925). Однак праць, що 
охоплювали б та інтерпретували всю національну культуру в 
цілості, у взаємодії всіх її ланок, — не було.

Хіба що такою спробою можна вважати книжку Івана Огієнка, тоді 
приват-доцента Київського університету, — «Українська культура. 
Коротка історія культурного життя українського народу» (Київ, 
1918). Попри свій популярний характер («курс, читаний в Укра
їнськім народнім університеті») і адресованість до малообізна- 
ної аудиторії, вона подавала добре продуману загальну картину 
розвитку національної культури бодай у схематичному окрес
ленні. Книжку писано і видавано в той час, коли зусилля свідо
мого українства були зосереджені на національному самоствер
дженні — політичному та культурному, коли треба було надати 
переконливості образові української культури в очах усього 
суспільства, щоб той образ став чинником у мобілізації волі 
народу на боротьбу за власну державу, — тому автор послідовно 
і підкреслено обґрунтовує саме уявлення про українську куль
туру як цілком окрему, а не частину чи периферію російської; 
отож наголос зроблено на відмінності її від російської та на тих 
історичних обставинах, що гальмували її розвиток; багато уваги 
приділено фактам, що засвідчують антиукраїнську політику ро
сійських царів. Через те книжка набрала виразно полемічно
го (і «політизованого», як тепер кажемо) характеру. Натомість 
структура самої культури та внутрішні чинники її розвитку опи
сано побіжно. Втім, своє популяризаторське призначення книж
ка ця виконувала, та й нині виконує (відтворена репринтним 

способом 1991 року).
Пізніше, 1937 року, в Галичині у видавництві Івана Тиктора вийш

ла «Історія української культури» за редакцією Івана Крип’я- 
кевича. Він же був автором тієї частини праці, що висвітлювала 
побутову і суспільну культуру українців; інші розділи належали 
таким авторам: письменство — В. Радзикевич, мистецтво — 
М. Голубець, музика — В. Барвінський, театр — С. Чарнецький. 
Як і книжка І. Огієнка, ця також мала популярний характер і 
призначалася для масового читача, однак була набагато пов
нішою, подавала ширший матеріал з різних галузей культури, 
ґрунтовніше висвітлювала основні її ділянки, — була свого роду 
-популярною енциклопедією» української культури.

Кілко сказати, чи досвід І. Крип’якевича з укладання колективної 
монографії та його приклад прислужилися Д. Антоновичу. Річ 
v тім, що хоча його «Українську культуру» було видано лише 
І'МО року, праця над нею почалася набагато раніше. (Свого
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роду попередником цієї книжки був виданий 1934 року в По- 

дєбрадах колективний «курс лекцій» — «Українське мистецтво. 
Українська культура».) До слова, тривалість укладання книж
ки відбилася і на її змісті, на хронологічних межах охоплення 
матеріалу: в деяких розділах огляд доведено майже до кінця 

30-х років, тоді як в інших він уривається на 20-х.
У строгому значенні слова книгу «Українська культура» не можна 

вважати науковою історією української культури, та вона й не 
претендувала на таку роль. Для створення такої історії ще не 
було підготовлено достатньо повно джерельну базу, не було ще 
достатньо вивчено окремі ділянки української культури, не було 
опрацьовано оптимальні методологічні засади. Не кажемо вже 
про організаційно-технічні та матеріальні умовини дослідників 
української культури та відповідних інституцій, далекі від тих, 
які створює за такої потреби своя, така, що нормально функ
ціонує, національна держава; до того ж, коли йдеться про вче- 
них-емігрантів, не забуваймо, що вони були позбавлені доступу 
до багатьох джерел і матеріалів — у радянській Україні.

Враховуючи все це, треба визнати надзвичайно вдалою ідею колек
тивної систематизованої праці, яка б стала не лише тимчасовим 
замінником фундаментальної наукової історії культури, а й свого 
роду підготовчим етапом на шляху до неї, — а водночас і задо
вольняла масову потребу в такого роду знанні.

Жанр книги — академічні лекції (та ще в непересічному виконан
ні!) — забезпечував поєднання доступності викладу та розгор
нутої інформативності з глибиною інтерпретації. Втім, міра та
кого поєднання не в усіх авторів однакова, що цілком природно,— 
як і міра суб’єктивізму та новизни підходу. Якщо Д. Антонович 
(у «Вступі» та розділах, які йому належать), Д. Чижевський 
(«Українська філософія»), Д. Дорошенко («Розвиток науки ук
раїнознавства в 19 і на початку 20 століття і її досягнення») 

тяжіють до концептуальності (хоч Д. Чижевський водночас і 
максимально «розшифровує» та «спрощує» свій понятійний апа
рат, а Д. Дорошенко не уникає інформативної оглядовості),— 
то решті авторів більше властивий традиційний академізм із 
самодостатнім викладом фактів і документального матеріалу. 
Втім, на таку різницю «працювала» і різниця предметів дослі
дження: скажімо, тема шкільництва (В. Біднов) чи преси (С. На
ріжний) схиляє більше до описових і статистичних методів, 
аніж до теоретичних узагальнень чи складних специфікацій.

Можна припустити, що Дмитро Антонович задумував збірник як 
синтетичну працю про історію української культури, що охоп
лювала б усі її найважливіші ділянки у їхній взаємопов’язаності
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ПЕРЕОМОВІІ Л T
та взаємозалежності, з віднайденням спільних для них чинни

ків та закономірностей. Цього останнього, звісно, важко досяг
ти — надто в колективній, «збірній» праці, неминуче почасти 
пофрагментованій. Також із різних причин довелося оминути 
деякі з отих важливих ділянок культури. Той факт, що немає 
розділу про досягнення українців у природничих і точних на
уках та в технологіях, пояснено в книзі недостатністю доступ
них авторам матеріалів. Красне письменство не чіпали, певно, 
тому, що це надто широка тема для такого збірника, до того ж 
і краще за інші опрацьована та спопуляризована. Здобутки ук
раїнського кінематографа не розглянуто, певно, через те, що це 
нетрадиційне, нове мистецтво не мало ще усталеного місця в 
естетичній ієрархії, та й дослідників його серед «старої» вченої 
когорти не було, а може, й тому, що велика маса фільмового 
матеріалу не була доступна еміграції (через це і низка яскравих 
фактів образотворчого мистецтва 20-х років, як і театрального, 
також не дістала відгуку). Не зовсім зрозуміло, чому мало вико
ристано археологічний матеріал та матеріал побутової культури 

українського народу.
Натомість грунтовно опрацьовано теми школи й освіти в Україні, 

дохристиянського і християнського релігійного життя, книго
друкування та мистецтва книги, звичаєвого і цивільного права, 
народного світогляду і професійних філософських ідей, розвит
ку української преси, традицій і здобутків мистецтв — архітек

тури, скульптури, малярства, гравюри, музики, театру, — все це 
в історичній еволюції та у зв’язку із загальним станом суспіль
ства і ширшим європейським процесом, з ідеологічним світом і 
психологічними особливостями конкретно-історичної україн
ської людини як творця і реципієнта культури (з погляду цього 
останнього особливо прикметний розділ Д. Антоновича «Авто
ри, друкарі і меценати»).

Такий широкий і мобільний підхід до історії української культури 
(а водночас і певна суб’єктивна «свобода» в окресленні темати
ки) зумовлено й тим недогматичним розумінням самого понят
тя «культура», яке пропонує Д. Антонович у «Вступі» — свого 
роду культурологічному трактаті, що, на мою думку, зберігає 
своє теоретичне значення і сьогодні.

Як відомо, нині в науці існує понад сотня визначень поняття 
«культура», жодне з яких поки що не стало загальноприйнят- 
ним. Чимало їх було і в тому часі. І хтозна, чи є перспективни
ми пошуки тотальної формули культури — явища динамічного, 
що перебуває в стані вічного творення і принципової неза
кінченості, а отже, й принципової неозначеності. Принаймні,
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Д. Антонович обрав інший шлях, також цілком природний для 
науки і, може, в цьому випадку більш плідний — описове 

наближення до суті предмета, розкриття багатогранного змісту 

поняття (пригадується, таким самим шляхом ішов Олександр 

Білецький до визначення поняття «художня література», його 

обсягу — в працях 20-х років та в пізнішій — «Проблема синте

за в литературоведении»).

Надзвичайно цікаво і повчально стежити за тим, як під пером 
Д. Антоновича поняття «культура» розкривається в своїй захоп

ливій невичерпності, обертається новими й новими гранями, 

модифікується в часі й просторі. Для нього культура не резуль
тат, а процес, певний (для кожного випадку, для кожного істо

ричного часу) щабель розвитку. Існують різні динамічні рівні 

культури — і то не тільки в історичній послідовності, а й син

хронно, в духовному просторі людства і навіть у межах одного 

й того самого суспільства. Д. Антонович малює патетичну кар

тину розгалуження культури в часі, просторі, внутрішніх струк

турах, ним володіє пафос широти і глибини культури. Водночас 

у цій грандіозній картині вічного розгортання культури відбува

ються надзвичайно важливі, твірні щодо самої культури, діа
лектичні процеси кристалізації окремих національних культур, 

цілих культурних груп народів — та їх взаємне переплетення. 

Чим щільніше таке переплетення, тим динамічніше розвива
ються культури. Чим відкритіша культура народу, чим більше 

зв’язків має з іншими, тим вона багатша і життєздатніша. 

Культур цілком «самобутніх» (Антонович вживав це поняття у 

значенні незалежності, відокремленого існування), на його 

думку, не буває. Ця теза (а її дотримуються й інші видатні до
слідники культур, у тому числі й українські) важлива для нас і 

сьогодні, коли не лише серед частини напівінтелігентної публі
ки, а й серед частини інтелектуалів та професійних митців при

родний і законний протест проти денаціоналізації культури, 

проти культурної окупації набирає часом форми заперечення 
«чужих» культур, форми культурного ізоляціонізму; претенду

ють подекуди на авторитетність думки про шкідливість «чужих» 

впливів, про розкладовість іноетнічних домішок у мистецтві, 

про необхідність зберігати «чистоту крові» національної культу

ри тощо, — тобто, в різних формах, тенденції того самого ізо
ляціонізму, який завжди був свідченням внутрішньої слабкості, 

виявом комплексу меншвартості.
Втім, можна дискутувати про певну абсолютизацію у Д. Антоновича 

моменту відкритості та перейнятливості культур і деяку недо
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оцінку (чи недостатню наголошеність) моменту їхньої внутріш

ньої субстантивності й опірності, відносної несумісності.
У всякому разі, Д. Антонович без вагань і безоглядно переносить 

на українську культуру ті принципи систематизації і періодиза
ції культурного розвитку, які виробила на той час західноєвро
пейська історія культури для свого матеріалу. Відповідно він 
специфікує в українському мистецтві візантійсько-романський 
стиль (інколи розокремлюючи візантійський і романський), го- 
тицький, ренесансний, бароковий, рококо, класичний і еклек
тичний (фактично йдеться про період еклектизму, коли взаємо
діяли різні стилі, в тому числі натуралізм і реалізм, — в XIX ст., 
переважно його другій половині, та на початку XX ст.); в розді
лах про сучасний (тогочасний — 20—30-ті роки XX ст.) період 
різних мистецтв Д. Антонович уникає категоричних стильових 
визначень.

Мабуть, у цьому є певна умовність схеми, навіть деяка силуваність. 
Принаймні, вона не дуже прижилася серед українських істори
ків мистецтва, літератури, культури (хоч дехто, як побачимо 
далі, її прийняв). Втім, схема, якої дотримується Д. Чижевський 
у своїй «Історії української літератури» (1956), небезвідносна до 
схеми Антоновича (у Чижевського: доба монументального сти
лю — візантійського, за Антоновичем; доба орнаментального 
стилю; ренесанс та реформація; бароко; класицизм; романти
ка — її Антонович окремо не вирізняє; «бідермаєр» та «нату
ральна школа» — те, що в Антоновича визначено як «еклек
тизм»). Радянські ж історії культури соціологізували системати
зацію та періодизацію явищ культури; до того ж українські 
автори змушені були дотримуватися схем російської історії та 

історії культури.
Тим часом підхід Д. Антоновича, попри певну його умовність і 

жорсткість, давав можливість не тільки впорядкувати величез
ний матеріал української культури, користуючись не соціоло
гічними, а суто культурологічними і мистецтвознавчими моде
лями, не тільки опрозорити послідовну (хоч і уривану зовніш
німи катастрофами) лінію самовибудовування національної 
культури, а й по-новому глянути на цілі періоди її розвитку 
(особливо в середні віки), розкрити раніше недобачуване в ній 
(як, наприклад, дбайливо і обережно зводить він нібито розріз
нені культурні факти в особливе явище українського гуманіз
му — див. статтю «Автори, друкарі й меценати»); пов’язати її 
нібито локальні процеси з загальноєвропейськими. Це теж не
поганий урок: бо взагалі сприйняття нашої культури багато 
іпрачає від того, що ми здебільшого беремо її по-хатньому,
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в локальних масштабах; світовий контекст часто допомагає від
крити її співмірність зі світовими цінностями.

Між іншим, розмикаючи українську культуру в загальноєвропейсь
кий духовний простір, Антонович тим самим «визволяє» її з-під 
протекторату російської, тобто уневажливлює уявлення про та
кий протекторат. Через те він не має потреби займатися спе
ціальним руйнуванням схеми «двоєдиності» української і росій
ської культур, входити в полеміку з нею, як це мусив робити
І. Огієнко. Як і класики української історико-філологічної на
уки — М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, — Д. Анто
нович, Д. Дорошенко, Д. Чижевський та інші автори збірника 
беруть українську культуру в усьому її історичному обсязі, від 
дохристиянських часів починаючи. Тобто, культура Київської 
Русі для них безперечно є культурою українського народу. І цей 
принциповий погляд, і субстантивна окремість української куль
тури щодо російської в їхніх очах не потребує якогось спеціаль
ного демонстративного потвердження, а випливає з об’єктивних 
історичних фактів, які і стають предметом аналізу.

І ще на один повчальний — з-поміж багатьох повчальних — мо
мент варто звернути увагу. Йдеться про енергію наукового кри
тицизму, імператив істинності, критерій наукової достовірності 
та доказовості. Це звичайнісінька річ для справжньої науки, але 
сьогодні — в атмосфері легковірності, безкритичності, готов
ності з першого-ліпшого, часто випадкового факту, не співвід
несеного із сотнями інших, часом суперечних, будувати втішні 
для себе або вигідні теорії, в атмосфері ентузіастичного змішу
вання науки з патріотизмом, а то й брутального морального 
терору такого невігласького «патріотизму», — сьогодні дово
диться нагадувати про цю традицію неупередженості і корект

ності «старої» української науки, її незалежності від минущих 
настроїв суспільності. Отож придивімося до того, як обережно 
вибудовує Д. Антонович той чи інший погляд, як перебирає 
різні варіанти оцінок, як застановляється над усіма можливими 
запереченнями або сумнівами. Він, наприклад, дуже скептич
ний щодо перебільшених, на його думку, уявлень про рівень 
поганської релігії наших предків; обережно висловлюється про 
можливість чи неможливість малярства в Україні в дохристи
янські часи — за браком реальних доказів; відхиляє міф про 
надзвичайну музикальність українського народу і показує обме
женість цієї музикальності (переважання пісенності і недостат
ній розвиток інструментального музичного мислення та самої 
інструментальної бази в традиційному музичному побуті) тощо. 
Можна погоджуватися чи не погоджуватися з такими позиціями
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дослідника, можна шукати і знаходити контраргументи, однак 
усе це може бути плідним лише на рівні суверенності наукової 

думки.
Читач цього збірника дістане немало насолоди і від входження в 

багатогранно розкритий світ української культури, панораму її 
історичного розгортання; і від ознайомлення з багатьма малові
домими або не всім відомими фактами; і від слідування за не
ординарними ходами думки дослідників; і від незвичного по
гляду на речі, здавалося б, знані, — скрізь його жде багато від
криттів для себе.

Приміром, зі статті Д. Дорошенка «Розвиток науки українознав
ства в 19 і на початку 20 століття і її досягнення» (написаної 
ніби як стислий інформаційний огляд, однак із принагідними 
глибокими і точними характеристиками явищ і осіб), читач не 
тільки уявить загальний процес розвитку українознавчої науки, 
а й зіткнеться з незвичним висвітленням деяких епізодів націо
нальної історії; зокрема, довідається, що за так званим Емським 
указом Олександра II про заборону української мови стояло 
набагато більше того, з чим він у нас звично асоціюється; по
бачить, що означала для України в кінці X IX ст. робота земств 
(і мимоволі подумає про те, що кожен, найменший, здобуток у 
напрямі самоврядування сприяв піднесенню культурно-освіт
ньому і, зрештою, національному: зв’язок демократії і націо
нального руху!); з цікавістю прочитає про вплив шкіл на націо
нально-політичний рух у XVI—XVII століттях тощо; задумається 
над твердженням про деякі негативні наслідки повстання 
Богдана Хмельницького для соціальної структури українського 
суспільства, над своєрідною оцінкою Петра Могили як консер
ватора, котрий в останній період своєї діяльності стримував но
вовведення в освіті й науці, тощо. Такого роду атрактивні, ін
тригуючі або просто неординарні погляди й оцінки читач знай
де і в ряді інших статей збірника — тут немає можливості та й 
потреби всі з них оглядати.

Чіиш-таки: не конче треба з ними погоджуватися, проте варто над 
ними задуматися. Адже нам ще довго доведеться вивільнятися 
від інерції однозначних, а отже спрощених, підходів та оцінок, 
під популярних стереотипів.

Л яке місце посідав збірник «Українська культура» в ряду інших 
зусиль нашої науки задля створення систематизованої історії 

української культури?
V |‘Ш —1944 роках у Німеччині виходили німецькою мовою огляди 

української культури М. Антоновича та І. Мірчука. Той же І. Мір
чук 1949 року видав англійською мовою збірник наукових
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статей про Україну та її культуру. Великим здобутком україн
ської науки стало видання еміграцією двотомової (у трьох кни
гах) «Енциклопедії Українознавства» з тематичним оглядом — 
зокрема — галузей української культури і мистецтва. У ній опи
сано і систематизовано величезний масив фактів української 
культури. 1954 року Євген Маланюк видав у Нью-Йорку «Нари
си історії нашої культури» — річ фрагментарну і вельми суб’єк
тивну, проте насичену проникливими спостереженнями і гли
бокими думками.

1984 року в Едмонтоні побачили світ три книжки «Нарисів з історії 
української культури» (тексти давалися паралельно українською і 
англійською мовами). Видання мало переважно довідковий та 
популяризаторський характер. Однак деякі його частини мають 
і певне наукове значення. Це — нарис «Українська драма й те
атральне мистецтво на історичному шляху» (автор — В. Ре- 
вуцький) у книзі другій та нарис «Українське образотворче ми
стецтво» (автор — І. Кейван), що становить усю книгу третю. 
Обидва є своєрідним доповненням до «Української культури» 
Антоновича і К°, оскільки, взявши в основному її схему, дово
дять розповідь до найновіших часів і таким чином збагачують 
за рахунок сучасного матеріалу, хоч і програють в аналітичності 
й критичності підходу, бувши більш апологетичними. Цікаво, 
що І. Кейван приймає періодизацію за стилями Д. Антоновича 
(вісім періодів-стилів), тільки розбивши візантійсько-роман
ський на візантійський і романський поокремо, а «еклектич
ний» стиль на три: реалізм, «передвижництво» і еклектизм. 
Багато інформації дає І. Кейван про мистецтво української 
діаспори, а В. Ревуцький ґрунтовно розробляє свою улюблену 
тему — про театр «Березіль».

Нарешті, порівняно недавно, 1985 року, Наукове товариство ім.Т. Шев
ченка у серії «Бібліотека українознавства» видало велику книж
ку Мирослава Семчишина «Тисяча років української культу
ри (Історичний огляд культурного процесу)». Це справді таки 
огляд, у стилі навчального посібника, доволі загальниковий 

і без претензії на власну концепцію, — але найповніший з досі 
наявних, з бібліографією предмета (хоч і — знов-таки — хрестома
тійною), іменним показником тощо.

А що зроблено було за цей час в УРСР? Треба сказати, що дослі
дження окремих галузей культури і мистецтва посунулося далеко 
(«порівняно з 1913 роком», звісно,— як у нас колись говори
ли) — крім численних монографій про них маємо фундамен
тальну восьмитомову «Історію української літератури», шести- 
томову «Історію українського мистецтва» (образотворчого), низку
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енциклопедичних видань, праці з історії окремих видів мистёц- 

тва, історії науки в УРСР тощо. Не можна недооцінювати цих 

здобутків, — хоч не можна не бачити і їхньої разючої недостат

ності як на міру державних націй, нормальних демократичних 

суспільств. Крім того, до останнього часу українські радянські 

вчені були невільні, обмежені і в матеріалі (цілі його великі 

масиви — творчість репресованих авторів, дореволюційних 

«націоналістів», культура діаспори — були табуйовані), і в інтер

претації (система догм, які, зокрема, закріплювали несамостій

ний статус української культури).

Що ж до загальної, систематизованої історії української культури, 

то її за 70 років радянської влади так і не було створено й вида

но (хоча 1931 р. вийшов нарис А. Козаченка «Українська куль

тура, її минувшина і сучасність»). Тільки 1961 року, за умов 

тимчасової «відлиги», у видавництві «Радянська школа» поба

чила світ «Історія української культури (3 найдавніших часів до 

середини XVII ст.)» М. І. Марченка. Але й вона, по-перше, 

була по суті історією української культури лише середньовіччя; 

по-друге, мала характер навчального посібника, а не концеп- 

тивної наукової праці. Втім, як посібник вона й досі зберігає 

свою цінність — адже інших просто не було в Україні.

Постає запитання: чому це українські дослідники не змогли ство

рити повноцінної, систематизованої наукової історії україн

ської науки? Певно, річ не в їхній професійній неспроможності, 

а в тій національній і культурній політиці, жертвою якої була 

Україна, в духовній атмосфері, яку ця політика створювала. 

Режим не був зацікавлений у культурному самопізнанні й само

усвідомленні українського народу, а атмосфера несвободи, 

поліційного нагляду за наукою, маніакального вишукування 

і викорінення «націоналізму» робила неможливим адекватне 

осмислення в науці національного буття і його вищого продук

ту — національної культури.

Нині готується фундаментальна академічна історія української 

культури в 5-ти томах *. До її створення залучені інститути 

Академії наук України, провідні учені України та діаспори. 

Треба виконати величезну роботу пошуково-джерелознавчого, 

бібліографічного, систематизаційного, інтерпретаційного ха

рактеру; виробити головні методологічні та концептуальні під

ходи.

* Иже видано чотири томи; томи II I  і IV — у двох книгах кожен; підготовле
но т. V — також у двох книгах. — І. Дз.

ПЕРЕОМОВІІ ■ Д  j
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Збірник «Українська культура», безперечно, стане в пригоді під час 
підготовки академічної історії культури під кожним оглядом.

А для масового читача він може стати і джерелом знань про ук
раїнську культуру, і навчальним посібником, і стимулятором даль
шого індивідуального заглиблення в історію культури, і просто 
цікавим та корисним читвом.

604

\ Однією з особливостей української культури є те, 
\ що вона значною мірою розвивалася поза межами 

ГІОЄ3 ІЯ і  України, яка втратила свою державність і опини- 

ВиГНОННй * І лася в становищі колонії. Культура будь-якого ко- 
і  лонізованого народу втрачає повноту і цілісність, 

і  українську ж прямо переслідували і забороняли.
Ж  Внаслідок цього діячі її змушені були шукати і по

части знаходили можливість для творчої роботи деін-
■-- ---  де, насамперед у метрополіях. Так виникли до революції

вогнища української культури, книгодрукування, наукової та 
публіцистичної думки в Петербурзі, Будапешті, Відні, Варшаві, 
Празі. Крім того, протягом кількох десятиліть у XIX і XX сто
літтях Галичина з її серцевиною Львовом відігравала роль «укра
їнського П ’ємонта».

Після революції та громадянської війни, з утворенням Української 
РСР, культуротворчі сили нашого народу дістали могутній дер
жавний стимул, і вперше в історії після доби Київської Русі та 
визвольного руху XVII століття з’явилася можливість об’єднан
ня всіх цих сил на рідному терені. Однак сталінський тоталіта
ризм, перетворивши Українську соціалістичну державу на фік
цію, позбавив наш народ цієї можливості, а сталінська політика 
геноциду, крім усього іншого, поклала край тій політичній пе
реорієнтації в бік симпатій і тяжіння до радянської України, 
яка почала була окреслюватися в 20-ті роки серед української 
еміграції. Отож і далі українська культура, українська літерату
ра творилися в різних осередках поза Україною, розвиваючись 
неоднаково, ідучи розбіжними шляхами.

З-поміж цих осередків найважливіші були в Празі, Варшаві, Па
рижі, Берліні (питання про Галичину і Львів — окреме, особливе, 
бо це все-таки українська земля, хоч і під тимчасовою владою 
Польщі). Коли ж говорити про поезію, — а саме про неї буде в 
нас мова, — то найбільший внесок у неї зробили празька гру
па (Олег Ольжич, син Олександра Олеся; Олена Теліга, Юрій

* Надруковано в журналі «Прапор» (1990, № 1).
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Дараган, Леонід Мосендз, Максим Грива, Олекса Стефановйч, 
Оксана Лятуринська, Галя Мазуренко, Микола Чирський, Юрій 
Масляк та ін.), варшавська група (Євген Маланюк, Юрій Липа, 
Наталія Лівицька-Холодна та ін.).

Після другої світової війни нова хвиля української еміграції також 
несла в собі чимало інтелігенції, зокрема творчої. Тут не місце 
заглиблюватися в питання про характер і мотиви цієї еміграції 
(тим більше, що в кожному окремому випадку вони свої, ін
дивідуальні). Варто лише зауважити, що далеко не всі з тих, хто 
опинився на Заході, тікали як «прислужники німецьких оку
пантів». Були й просто політично дезорієнтовані, були налякані 
сталінським терором і геноцидом проти українського народу, 
були ті, хто чудом уцілів у сталінських концтаборах і не хотів 
потрапити до них удруге, були й вивезені окупантами силоміць. 
Для нашої розмови важливо те, що протягом кількох десятиліть 
українська діаспора в країнах Північної Америки створила 
значні культурні, наукові, мистецькі цінності. Можна по-різно
му ставитися до цих цінностей та до їхніх творців, однак насам
перед їх треба знати. Бо сьогодні без такого знання немає пов
ноцінного уявлення про українську національну культуру вза
галі. І не може бути повноцінного її розвитку, — як з погляду 
нагромадження творчого потенціалу, так і з погляду подолання 
дотеперішньої духовної ізольованості від світу.

Як знаємо, українські друковані органи починають робити перші 
кроки в цьому напрямі. Заслуговує підтримки й ініціатива жур
налу «Прапор» — систематично знайомити читача з українсь
кою поезією, створеною на еміграції. Ознайомлення це виріше
но почати з Євгена Маланюка. Вибір, треба сказати, тяжкий. 
Але, мабуть, і слушний. Бо саме на прикладі цього видатного 
поета і естеїста — одного з найталановитіших і найяскравіших 
в усій нашій літературі XX століття — можна побачити і склад
ність цієї проблеми, і втрати, яких зазнала наша культура, і спо- 
гвореність долі багатьох її жерців.

Євген Маланюк народився 20 січня 1897 року на Херсонщині. 
Закінчив реальне училище в Єлисаветграді, де навчалися в різні 
часи М. Садовський, П. Саксаганський, Є. Чикаленко, Ю. Янов- 
ський. Потім здобував освіту в петербурзькому Політехнічному 
інституті. З початком першої світової війни був мобілізований до 
царської армії, закінчив Київську військову школу. В 1917 ро
ці — сотник армії Української Народної Республіки. 1920 року 
опинився на еміграції, 1921 — разом з іншими вояками УНР 
був інтернований у польському таборі в Каліші. Там заснував, 
разом з Юрієм Дараганом, журнал «Веселка» (1922—1923).

flEPEQ/WOBU ' Д І
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Деякий час жив у Чехо-Словаччині, закінчив Подєбрадську 
академію, а далі працював інженером у Польщі, переважно у 

Варшаві. Помер 16 лютого 1968 року у США.
Євген Маланюк як поет, публіцист, есеїст активно співпрацював з 

«Літературно-Науковим Вісником», журналами «Ми» (деякий 

час), «Вісник», «Студентський вісник», «Студентська думка» та 
ін. За життя вийшли такі його поетичні збірки: «Стилет і сти- 
лос» (Подєбради, 1926); «Гербарій» (Гамбург, 1926); «Земля й 
залізо» (Париж, 1930); «Земна Мадонна» (Львів, 1934); «Перстень 

Полікрата» (Львів, 1939); «Вибрані поезії» (Львів—Краків, 1943); 
«Влада» (Філадельфія, 1951); «Поезії в одному томі» (Нью- 

Йорк, 1954); «Остання весна» (Нью-Йорк, 1959); «Серпень» 
(Нью-Йорк, 1964); поема «П’ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953). 
Частину його літературно-критичних, культурологічних, публі
цистичних статей та есеїв зібрано в книжках: «Нариси з історії 

нашої культури» (Нью-Йорк, 1959); «Illustrissimus Dominus Ma
zepa» (Нью-Йорк, 1961); «Книга спостережень» (том І: Торонто, 

1962; том II: Торонто, 1966). Навіть така скупа довідка дає деяке 
уявлення про масштаби творчості Євгена Маланюка, хоч пов
ністю його творчу спадщину ще не зібрано.

Поезія Євгена Маланюка народжувалася в середовищі української 
політичної еміграції, що поразку УНР і встановлення радянської 
влади на Україні сприйняла як національну трагедію і втрату 
державності. Тому те глибоке почуття любові до України, яке 
і надає пекучої сили Маланюковій поезії, злютоване з болем 
і тяжкою гіркотою. Однак у Маланюка немає розпачу, немає сліз 
і плачів. Як немає і каяття чи скепсису, критичного аналізу влас
них позицій чи будь-якої «зміни віх» — з огляду на очевидні й 
отверезливі історичні реальності: немає нічогісінько з тих ідей
них вагань і сум’яття, з тих психологічних комплексів, які ціл

ком природні для всякої політичної еміграції, особливо після 
нищівної поразки. Маланюк немовби почуває себе покликаним 
дати своїм однодумцям якусь емоційну і містичну компенсацію 
в поетичному слові за цю поразку:

Напружений, незломно гордий,

Залізних імператор строф —

Веду ці вірші, як когорти,

В обличчя творчих катастроф.

Його затятість — не лише своєрідна гординя вигнанця. І не лише 
щось дотичне до філософського стоїцизму. Він намагався знайти 
для неї історіософські підстави, звертаючись до буття України у 
віках. З доби княжої («Варязькі балади», «Варяги» та ін.) і доби
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козацької намагався вивести уроки рицарства і державотворчої 
полі на сучасність і майбуття, висоту державного ідеалу (поема 
«П’ята симфонія» та ін.). А нездійснення цього ідеалу, причину 
поразки він вбачав не в хибності самої боротьби, не в розбіж
ностях із соціально-політичними прагненнями народу (до та
кого розуміння справи схилялося навіть чимало емігрантів, 
у тому числі й провідників УНР — від М. Грушевського до
В. Винниченка), а в бракові волі, в органічних хибах України 
як історичного суб’єкта. Звідси болісна роздвоєність образу 
України в поезії Є. Маланюка. Вона для нього — то «Степова 
Гллада», «антично ясна», що сниться йому «на пісках емігрант
ських Сахар», то, навпаки, «Чорна Еллада», «не Еллада Степова, 
лиш відьма сотниківна, мертва й гарна, що чорним ядом серце 
напува і опівночі воскресає марно»; то Марія, «Мадонна Диких 
Піль», що має породити «припонтійським степам степового 
Мессію», то Анти-Марія, зваблива зрадниця Кармен, покритка 
Катерина, «повія ханів і царів»:

Лежиш, розпусто, на розпутті,

Не знати — мертва чи жива...

...Хто Гвалтував тебе? Безсила 

Безвладна, п’яна і німа 

Неплодну плоть, убоге тіло 

Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій 

Та сльоз п’яних кобзарів —

Всією тучністю просторів 

Повія ханів і царів.

У всіх великих патріотичних поетів світу, від Міцкевича до Шевченка, 
від Петефі до Гюго, від Ботєва до Марті, сила любові до Бать
ківщини сполучалася із силою гніву супроти її рабських комп
лексів. Однак у Маланюка гнів має відчутний присмак роздра
тування й зневаги до «плебсу», який виявився, мовляв, негідним 
своїх рицарів. Тому за всієї близькості цих Маланюкових мотивів 
до Шевченкових гнівних проклять Україні — вчувається і деяка 
внутрішня відмінність. Шевченко і в гніві своєму залишався 
часткою свого народу і брав на себе всю його істоту і всю спо
куту, а Маланюк інколи виступає як зверхній судія. Не випадко
во він солідаризувався з Кулішем: «Народе без пуття, без честі, 
без поваги» (в поезії «Куліш»), і взагалі в його ідейно-естетичних 
орієнтаціях Шевченко трохи «скоригований» Кулішем, який «ви
гадував» «залізний стиль нових універсалів»...

Певну своєрідність вносить Маланюк і в розроблене ще Лесею 
Українкою, сповнене політичних алюзій, історіософського ме-
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Деякий час жив у Чехо-Словаччині, закінчив Подєбрадську 

академію, а далі працював інженером у Польщі, переважно у 
Варшаві. Помер 16 лютого 1968 року у СІЛА.

Євген Маланюк як поет, публіцист, есеїст активно співпрацював з 
«Літературно-Науковим Вісником», журналами «Ми» (деякий 
час), «Вісник», «Студентський вісник», «Студентська думка» та 

ін. За життя вийшли такі його поетичні збірки: «Стилет і сти- 
лос» (Подєбради, 1926); «Гербарій» (Гамбург, 1926); «Земля й 
залізо» (Париж, 1930); «Земна Мадонна» (Львів, 1934); «Перстень 

Полікрата» (Львів, 1939); «Вибрані поезії» (Львів—Краків, 1943); 
«Влада» (Філадельфія, 1951); «Поезії в одному томі» (Нью- 

Йорк, 1954); «Остання весна» (Нью-Йорк, 1959); «Серпень» 
(Нью-Йорк, 1964); поема «П’ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953). 
Частину його літературно-критичних, культурологічних, публі
цистичних статей та есеїв зібрано в книжках: «Нариси з історії 
нашої культури» (Нью-Йорк, 1959); «Illustrissimus Dominus Ma
zepa» (Нью-Йорк, 1961); «Книга спостережень» (том І: Торонто, 

1962; том II: Торонто, 1966). Навіть така скупа довідка дає деяке 
уявлення про масштаби творчості Євгена Маланюка, хоч пов
ністю його творчу спадщину ще не зібрано.

Поезія Євгена Маланюка народжувалася в середовищі української 
політичної еміграції, що поразку УНР і встановлення радянської 
влади на Україні сприйняла як національну трагедію і втрату 
державності. Тому те глибоке почуття любові до України, яке 
і надає пекучої сили Маланюковій поезії, злютоване з болем 
і тяжкою гіркотою. Однак у Маланюка немає розпачу, немає сліз 
і плачів. Як немає і каяття чи скепсису, критичного аналізу влас
них позицій чи будь-якої «зміни віх» — з огляду на очевидні й 
отверезливі історичні реальності: немає нічогісінько з тих ідей
них вагань і сум’яття, з тих психологічних комплексів, які ціл

ком природні для всякої політичної еміграції, особливо після 
нищівної поразки. Маланюк немовби почуває себе покликаним 
дати своїм однодумцям якусь емоційну і містичну компенсацію 

в поетичному слові за цю поразку:

Напружений, незломно гордий,

Залізних імператор строф —

Веду ці вірші, як когорти,

В обличчя творчих катастроф.

Його затятість — не лише своєрідна гординя вигнанця. І не лише 
щось дотичне до філософського стоїцизму. Він намагався знайти 
для неї історіософські підстави, звертаючись до буття України у 
віках. З доби княжої («Варязькі балади», «Варяги» та ін.) і доби
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ко ііщької намагався вивести уроки рицарства і державотворчої 
номі на сучасність і майбуття, висоту державного ідеалу (поема 

-П’ята симфонія» та ін.). А нездійснення цього ідеалу, причину 
иорачки він вбачав не в хибності самої боротьби, не в розбіж
ностях із соціально-політичними прагненнями народу (до та
кого розуміння справи схилялося навіть чимало емігрантів, 
у тому числі й провідників УНР — від М. Грушевського до 
Н. Ііи нниченка), а в бракові волі, в органічних хибах України 
як історичного суб’єкта. Звідси болісна роздвоєність образу 
України в поезії Є. Маланюка. Вона для нього — то «Степова 
Гллііда», «антично ясна», що сниться йому «на пісках емігрант
ських Сахар», то, навпаки, «Чорна Еллада», «не Еллада Степова, 
лиш відьма сотниківна, мертва й гарна, що чорним ядом серце 
намува і опівночі воскресає марно»; то Марія, «Мадонна Диких 
ІІІль», що має породити «припонтійським степам степового 
Мессію», то Анти-Марія, зваблива зрадниця Кармен, покритка 
Катерина, «повія ханів і царів»:

Лежиш, розпусто, на розпутті,

Не шати — мертва чи жива...

...Хто ґвалтував тебе? Безсила 

1>с інладна, п’яна і німа 

ІІсплодну плоть, убоге тіло 

Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій 

Та сльоз п’яних кобзарів —

Ікісю  тучністю просторів 

ГІовія ханів і царів.

V нсіх великих патріотичних поетів світу, від Міцкевича до Шевченка, 
від Петефі до Гюго, від Ботєва до Марті, сила любові до Бать
ківщини сполучалася із силою гніву супроти її рабських комп
лексів. Однак у Маланюка гнів має відчутний присмак роздра
тування й зневаги до «плебсу», який виявився, мовляв, негідним 
сіюїх рицарів. Тому за всієї близькості цих Маланюкових мотивів 
до Шевченкових гнівних проклять Україні — вчувається і деяка 
внутрішня відмінність. Шевченко і в гніві своєму залишався 
часткою свого народу і брав на себе всю його істоту і всю спо
куту, а Маланюк інколи виступає як зверхній судія. Не випадко
во він солідаризувався з Кулішем: «Народе без пуття, без честі, 
без поваги» (в поезії «Куліш»), і взагалі в його ідейно-естетичних 
орієнтаціях Шевченко трохи «скоригований» Кулішем, який «ви
гадував» «залізний стиль нових універсалів»...

Певну своєрідність вносить Маланюк і в розроблене ще Лесею 
Українкою, сповнене політичних алюзій, історіософського ме-
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тафоризму протиставлення Греції з її гуманістичною куль

турною спадщиною великодержавному Римові з його асиміля
торськими апетитами. У Маланюка Степова Еллада тяжіє не 

так до власне гуманістичної Еллади, як до християнсько-імпе
раторської Візантії, і він раз у раз скрушно питає: «Куди ж по

діла, Степова Елладо, варязьку сталь і візантійську мідь?» Раз у 
раз згадує про «царгородське злото» і «державну бронзу». Хоча, 

з іншого боку, у «візантійськості» він вбачає і «тавро калічного 
народу»: «Українські візантійські очі — //  Як я знаю цей 
нещирий зір! // В сонних рухах роблено-дівочих // Ще прадавнє, 
вроджене: ясир». Тому ідею державності пов’язує з образом 

Риму: «наш неминучий Рим» (цикл 1930 року «Убійникам»), 
Цікаве зауваження з цього приводу зробив Остап Тарнавський, 
український поет і літературознавець у США, в есеї «Три поети 

еміграції», присвяченому Євгенові Маланкжові, Тодосеві 
Осьмачці та Юрієві Клену: «В Маланюка закрадається часто 

нотка песимізму: може, це прокляття нашої землі бути постійно 
в неволі через свою красу? через свої природні багатства? Поет 
свідомо нехтує Гелладою з її культурними цінностями, а бажає 
для своєї землі стати Римом із його твердим порядком, бо лиш 
у цьому твердому порядку бачить він запоруку свободи»

Для розуміння зумовленості багатьох мотивів поетичної (а тим більше 
есеїстичної) творчості Є. Маланюка треба мати на увазі і той 

вплив, що справила на нього ідеалістично-волюнтаристська ідео
логія Дмитра Донцова з її імморалізмом (виправдане все, що 

скріплює силу нації — один із варіантів принципу: мета виправ

довує засоби) та авторитарністю, вождізмом, що в багатьох своїх 
моментах було спробою української модифікації двох тоталітар
них ідеологій XX століття — фашизму і сталінізму. Певний відго
мін цього ідеологічного догматизму чується в Маланюкових мо

тивах «героїчного чину», абсолютизації волі тощо, а образи заліза 
і крові ставали дзеркальним відбиттям образів «класової нена
висті» деяких українських радянських поетів тієї доби.

Однак не варто надто ідеологічно конкретизувати й «заполітизову- 
вати» Євгена Маланюка. Навіть за всієї близькості до Донцова 
він був набагато ширший і зберігав суверенність поетичного 
бачення світу. Часом і націоналістичні догми розчинялися в 

глибокій органіці душевного життя поета. До того ж його світо- 
почування мало й інші виміри, крім національно-політичного: 
історіософський, релігійний, космопсихологічний, інтимний. 
Всі ці аспекти цілісного Маланюкового духу знайшли вияв у

1 Тарнавський О. Туга за містом: Есеї.— Нью-Йорк, 1966,— С. 108.
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його ліриці. Хочеться підкреслити саме цю цілісність. У Ма
ланюка немає (або майже немає) поділу на лірику громадян
ську, філософську, пейзажну, інтимну. В більшості поезій сю
жет душевного переживання й емоціоналізованої думки «про
ходить» усіма рівнями включеності поетового «я» у світове 
буття, і споглядання пейзажу органічно обертається на міфоло- 

гізовану історичну дію, а любовне одкровення стає вираженням 
патріотичної пристрасті, бо образ України концентрує в собі всі 

поетові чуття й думки.
Маланюкова поетика поєднала в собі елементи романтизму, баро

ко і неокласики. Він свідомо протистояв сентиментальності й 
мелодраматизмові, «українській» розляпаності й солодкавості, 
культивував стиль строгий і лапідарний, дисципліну вислову; 
він не потопав у емоціях, а формував їх напругою думки; з цієї 
ж напруги думки народжувалася і його чітка разюча метафори
ка, і сугестивна ритмомелодика, і енергія пластичного малюн
ку. Поезія Маланюка — одне з високих явищ української літе
ратури, її видатне досягнення і з погляду стильового розвою.

Окремо можна було б говорити про культурологічні, мистецтвознавчі, 
літературно-критичні есеї Маланюка, з якими він активно виступав 
у періодиці. Однією з постійних для нього тем була шевченківська. 
Варто згадати також статті про Хвильового, про Чупринку, про літе
ратурний процес 20—30-х років у радянській Україні, за яким Ма
ланюк пильно стежив. На цих його статтях лежить відбиток непри
язного ставлення до радянської України, проте багато конкретних 
спостережень і цікаві, і слушні, і часом виявилися прозірливими.

В українській радянській літературі 20-х і особливо 30-х років ста
ло обов’язковим ритуалом з кожного приводу і без усякого при

воду лаяти Маланюка, називаючи його фашистом і ставлячи в 
один ряд із Донцовим. У такий спосіб мусили адресуватися до 
Маланюка П. Тичина і М. Рильський; О. Слісаренко назвав 
його «духовним Квазімодо»; як про фашиста неодноразового 
говорив про нього і Микола Хвильовий. Це було в той час, 
коли і про самого Хвильового вже говорили не інакше як про 
фашиста, та й не тільки про Хвильового. Вже сама ця обставина 
засвідчує міру «об’єктивності» в таких кваліфікаціях. Прокляття на 
адресу Маланюка вимагали як алібі. За цих умов ритуальна фраза: 
«під цим твором підписалися б українські фашисти типу Донцова 
й Маланюка» (або: «під цим твором підписався б фашист Мала
нюк») — була найстрашнішим і незаперечним звинуваченням, 
дарма що позбавленим будь-якого реального змісту.

Сьогодні ми потроху визволяємося з-під гіпнотичної влади зло
чинно-пропагандистських стереотипів і державної маячні. Набли-
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жаємося до об’єктивного судження про речі складні й супереч
ливі; навіть якщо вони для нас неприйнятні, вони потребують 
об’єктивного поцінування. Щоравда, для цього нам ще бра
кує... «дрібнички»: знання, насамперед знання текстів. Тут ми 
робимо лише перші кроки. Але з чогось треба починати.

І може, ознайомившись із Маланюковою поезією в повному її об
сязі, побачимо, що дражливі політичні моменти вже втратили 
свою злободенну неприйнятність, а натомість на перший план 
виступає неминуща душевна справжність його поезії.

Вона залишиться пристрасним свідченням про драматизм історич
ної долі України. Вона доноситиме і до прийдешніх поколінь 
біль і тугу вигнанства, всю гаму пекучих почувань, викликаних 
утратою України, досмертною відлученістю від неї. І муку лю
бові й гніву. І включеність усього цього в духовний максималізм 
самонастановлення, в етичний світ, означений висотами хрис
тиянських святощів, у суворо-благоговійне сприйняття косміч
ного буття. Маланюкова поезія залишиться і доказом суворої 
сили українського слова, його здатності бути не лише мелодій
ним, ніжним, барвистим, гнучким, вигадливим, а й безжально- 
точним, пружним, лапідарним, його здатності бути згустком 
волі й думки, що концентруються в пекуче почуття.

Майбутні історики української літератури побачать Маланюкову 
творчість на одному з полюсів того стильового пласта україн
ської літератури, інші координати якого означені протиставни
ми щодо Маланюка іменами Хвильового, Яновського, Бажана.
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«Леонід 
КисельоВ 
З другої 
полоВини 
дВодштого

Саме так — «Леонид Киселев из второй полови
ны двадцатого века» — означив себе, тоді вісім
надцятирічного, цей поет в одному з віршів, 
розмірковуючи про свій час («Это время с тру
дом прогрызалось, росло, пробивалось») та про 
свій статус у ньому («Это время — мой дом. 

Моя крепость. Почтовый мой адрес»). Таке само- 
означення засвідчувало гідність і розуміння своєї 

місії, небуденні для юнацького віку. Чи було слуш
ним в об’єктивному плані?

Певно, не про хронологічну індексацію йшлося поетові. З погляду 
хронологічного, його час — середина XX століття, 50—60-ті роки. 
Однак його духовний час - таки справді друга половина нашо
го століття, фінал другого тисячоліття нашої ери. Він немовби

* Передмова до збірника: Леонід Кисельов. Тільки двічі живемо. — К., 1991.
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нідчував себе призначеним для цієї доби повільного видужуван
ня людства від тяжкої хвороби тоталітаризму, болісного визво
лення волі та розуму. І встиг висловити багато з того, що вибо
рювалося в нас, у нашому суспільстві протягом усієї другої по
ловини XX століття і здобуває визнання лише нині, наприкінці 

його.
Я живу з його поезією половину свого віку. Знав добре його осо

бисто. Читав і перечитував друковане й недруковане. Розумів 
усю міру втрати, якої зазнала наша поезія, коли невиліковна 
хвороба обірвала його юний вік. Гадав, що відчуваю сповна і 
сповна сприйняв той духовний і громадянський феномен, що 
зветься: Леонід Кисельов. Та ось перечитав тексти, підготовлені 

для найповнішої досі збірки — і таке враження, наче відкрив 
для себе незнане і невичерпне. Тому, що заново пережив світ 
його слова, заново пройшов дорогами, стежками і манівцями 
його думки? Мабуть, так. Тому, що в збірці подано, нарешті, 
речі, які з відомих і невідомих причин не друковано раніше або 
спотворювано? Напевне, так. Але насамперед тому, що з від
стані історичного часу поезія прочитується об’ємніше, і в її 
глибинах відлунює новий досвід людського духу; час із новою 
силою озвучує те, що крилося в цих глибинах. Та й просто — 
дистанція, перспектива оновлюють сприймання. Поезія живе, 
зростає в часі, разом із нами, читачами, із суспільством.

А проте народжується вірш у певний минущий момент, у певній 
минущій ситуації. І знання їх, пам’ять про них здатні багато що 
«опрозорити» в сьогоднішньому прочитанні. Йдеться не просто 
про датування, а про реконструкцію суспільно-політичних об
ставин та духовної атмосфери, які давали імпульси слову і в 
реакції на які творилася поезія, що виборювала свої рубежі 
людського самоозначення в світі. Ці творчі акти — на стикові 
сприйняття реальності й протидії їй — і самі збагачували духов
ні аспекти реальності. А сьогодні видно їх в історичній перс
пективі, видно їхній зв’язок із нинішнім нашим світопочуван- 
ням, з настроями нової доби. Можна, правда, сказати: справж
ня поезія всіх часів тому співзвучна кожному часові, що нею 
промовляє вічно людське. Так. Але це вічно людське тому є 
нічно живим і самовистачальним, що постійно проростає нови

ми відповідями на нові запити і виклики часу.
Один із мотивів перших поезій Леоніда Кисельова — мінливе 

протистояння зими й весни, «прориви» тепліні й реванш примо
розків, двобій сонця з туманом. І чується нотка якщо не опти
мізму, то, принаймні, надії: «Но солнце будет, непременно бу
дет...»; «Сейчас апрель, и вот такая трудная и горькая весна...».
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Цей мотив, певна річ, має і «автономний», незалежний від при
нагідних історичних асоціацій, емоційний і медитативний зміст. 
Однак звернімо увагу й на роки, коли написано ті вірші: 1960-й, 

1962-й. Безпосереднє переживання історичної ситуації відкла
лося алюзіями й обертонами у загальнофілософському звучанні 
відповідних мотивів тогочасних віршів J1. Кисельова.

Або інший мотив — громадської оспалості й прозріння, апеляція 
до самосвідомості сучасників. Така апеляція в Леоніда Кисельова 
не завжди пряма, швидше опосередкована, бо його поетична 
думка незмінно багатша й тонша за будь-яке політичне суджен

ня чи заклик. Його картинні алегорії мають власну внутрішню 
логіку й психологічний та етичний зміст, що перевищує «заяв
лене» безпосереднім стимулом, але водночас не розмиває його, 
не розчиняє в метафориці. Таке, наприклад, чудове інакомовлен- 

ня поезії «Китеж» з її розкошуванням у казковій конкретиці, 
з елегантною умовністю і легеньким гротеском, — а водночас із 
дуже прозорим звертанням до сонного громадянства, з дерз- 
новенним, як на ті часи, ототожненням злозачарованих кітежан 
із нашими сучасниками:

Китежские граждане, проснитесь!

Разомкните шторы век!

Слышишь, город Китеж, знаешь, Китеж,

Что сейчас двадцатый век?

Не менше говорили тодішньому читачеві (та й нинішньому ска
жуть) вірші про долю поетів, яких «убивают за стихи, что разят 
наповал»; варіації на вічну тему — поети і царі («Рылеев» та ін.). 

Не забуваймо — це писалося, коли, з одного боку, ми взнавали 
правду про трагічну долю Мандельштама, Курбаса, Свідзинсь- 
кого, всього покоління «розстріляного відродження», а з іншо
го — були свідками нових розправ, цькування Пастернака, Сол- 
женіцина, Дудінцева, Вознесенського, Євтушенка, Белли Ахма- 
дуліної, Ліни Костенко, Драча, Вінграновського, а трохи згодом 
і арештів літераторів за їхнє слово. Незмиримість тиранічної 
держави і волелюбної поезії, абсолютної догми і неконтрольо- 
ваної стихії — творчості — одна з наскрізних тем Леоніда Кисе
льова. І чи не в поемі «Осип Мандельштам» (автор назвав її 
іронічно і з викликом «злобной поэмой») ця тема прозвучала 
з найбільшим драматизмом:

Убивайте, чтоб уснули,

Чтоб не встали, сдохли чтоб.

Бейте пулей, верной пулей,

Ртутной пулей в бледный лоб.
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Убивайте, ваше право,

Ваша должность, ваша власть.

Ты бросаешь нас, держава,

В окровавленную пасть.

Трагічний герой поеми — це вже не лише сам Осип Мандельштам, 

а й уся «скасована» російська поезія, геній поезії взагалі. І у від
повідь на розповіді про те, що Осип Мандельштам помер на 
смітнику, підбираючи недоїдки, Леонід Кисельов освідчує:

Поэту невозможно умереть 

В концлагере, в тюремном гулком страхе,

И даже в липких судорогах плахи 

Поэту невозможно умереть.

Поэты умирают в небесах.

Высокая их плоть не знает тленья.

Звездой падучей, огненным знаменьем 

Поэты умирают в небесах.

Певна річ, такого роду мотиви завжди звучать актуально саме за
вдяки своїй вічності, тобто неминущій цінності ідеалів свободи, 
гідності, непідлеглості, протистояння насильству. Однак тоді, 
в 60-ті роки, в тому конкретному стані суспільства, вони набу
вали особливої емоційної температури та реальної багатознач
ності, і ця якість «закріпилася» за ними назавжди. Взагалі най- 
вистражданіші, а тому й найяскравіші слова про свободу і бла
городство народжуються в добу найбільшого гніту й ницості. 

І в цьому своєрідна «заслуга» часів несвободи перед поезією 
свободи.

Тут варто окреслити й ще одну постійну тему поезії Леоніда Ки- 
сельова — антимонархічну. Здавалося б, який резон, яка потре
ба через півстоліття після повалення царату ставати на прю з 
процаристськими міфами? Але був резон і була потреба. Звісно ж, 
не на позви з Петром І чи Іваном Грозним ішов поет. А з тими 
вченими мужами, які ідеалізували великих деспотів як предмет 

найвищої патріотичної гордості — всупереч їхній реальній не
однозначній ролі в історії російського народу, а тим більше на
родів, що стали жертвами їхніх імперських апетитів. І настільки 

ж симптоматичним було те, що вірш київського школяра Лео
ніда Кисельова «Цари», опублікований у березневому числі «Но
вого мира» за 1963 рік (часів О. Твардовського), викликав гнів
ну «одповідь» академіка Д. Благого! А що вже казати про менш 
респектабельну частину інтелігенції. До речі, Леонід Кисельов, 
попри юний вік, мав достатньо твердості — не зухвалості, 
а твердості, спертої на розважливу і об’єктивну думку,— щоб

ПЕРЕДМОВІ! \  Д  j
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обстоювати власні оцінки та власну позицію всупереч будь- 
яким авторитетам, і справжнім, і фальшивим. Про це свідчить 
не лише пародійна відповідь на випад шановного академіка 
(яку вперше надруковано в цьому збірнику), а й — ще більшою 
мірою — сатиричний струмінь його творчості, віршовані фейле
тони на літературні теми, зокрема, гострі (і справедливі!) сар
кастичні оцінки деяких славно- і сумнівнозвісних офіціозних 
поетів та літераторів, рицарів «флюгерної» словесності. Це у 
Леоніда Кисельова — свого роду антитеза до мотиву високої, 
жертовної поезії, про який ішлося вище, і в загальному все іс
торичне поле віршованого слова постає в реальному суперечли
вому вигляді, без ідеалізаторської однобічності!

Однак ще важливіше в цих «протицаристських» віршах Леоніда 
Кисельова інше. Поет бачив, що монархістське мислення, мо
нархістська психологія не вмерли, а живуть у новітньому то
талітаризмі й автократизмі, «соціалістичному» вождівстві, — 
який вони почасти і підготували, якому вони і є однією з під
пор. Ось чому хвилювала його ця тема. На історіософському 
рівні він вів полеміку з рабською ейфорією владошанування, 
утверджував громадянське кредо демократа, і ці його вірші, 
крім усього іншого, були прямо причетні до тієї соціально-пе
дагогічної роботи передової інтелігенції, що плекала початки 
політичної культури нашого суспільства, гідність особистості та 
вагу незалежної думки.

Шляхетний демократизм Леоніда Кисельова (і його поезії, і тієї 
людської душі, що за нею стояла) мав ще один вимір, який 
можна було б означити так: соціальна відкритість, пластичність 
психіки, чутливість до чужих болів і потреб, здатність виходити 
за межі власного досвіду й буття. Власне, це ті всерозуміння і 
всевідзивність, без яких не буває істинного поета і художника. 
А може, річ і не лише в поетичному таланті, а й у вродженій 
потенціальній універсальності, глибинній сполученості з усіма 
виявами буття. Цей юнак-городянин, з не таким уже й широ
ким життєвим досвідом, відгукується на далекі від цього досвіду 

явища, розуміє людей різних соціальних станів, різного віку, різ
ного кругозору й способу життя, — і не просто розуміє, а перейма
ється ними до перевтілення.

В одному з найраніших віршів (авторові — чотирнадцять років!) 
з обеззброюючою наївністю висловлено цю природжену від
критість до світу й людських доль, внутрішню налаштованість 
на резонування, мовчазний діалог на відстані. Осінній вечір, 
місто позапалювало вогні у вікнах і дивиться в обличчя поетові 
«тысячью влажных глаз». А в його кімнаті темрява, бо він задив-
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лсмий у ці вогні й задуманий у свої думи. Його неосвітлеїте 

иікно звертає на себе увагу і викликає підозру: «А ты? Возможно, 

там в темноте ты острое что-то куешь?» Відповідь поетова по- 

дитячому простодушна й щира:

Нет, просто, знаете, я поэт.

И я люблю темноту.

Скажите, вы позволите мне

0  вас написать стихи?

Ініспо, по-дитячому. Проте як і делікатно, і гідно.
І піп писав про сліпого в трамваї, і про «пташину розмову» безтур

ботних дівчат, і про тролейбусні конфлікти, і про «фатальне» 

кохання, і про міських нетяг, і про сільського дядька Миколу,
1 ітро колгоспну ланкову, і про футбольні пристрасті, і про сла
ветного циркового клоуна, який осамітнений помирав у Києві... 

Писав, бо все це пережилося в його поетично чутливій душі... 
Писав про подільських собак, яким у цьому «плохом месте» 

залишалася надія, «что, может быть, останется на рельсах не 
голова, а лапа». І про цікавих до всього коників, які стрибають 
із саду до хати, а потім, визволені дитиною, розповідають «дру
зьям и родственникам» про свої пригоди... Писав про дітей і 
старих — теж ознака справжнього таланту: художні натури зав
жди вразливі на видовище розбруньковування і вгасання життя, 

їх це хвилює і як філософська проблема (початок і кінець), і як 
проблема етична (беззахисність і поклик до обов’язку). І — про 
великих літературних та історичних героїв. І — про шофера ав

токолони:

Каждые сутки верти баранку,

Каждый день штафует ОРУД.

А дома баба — страшнее танка 

И мать ее, теща. И  все орут.

Выйдешь на кухню, помыться, что ли,

Нее равно обед не готов.

А там соседи. Девочка в школе.

А бабка дома. Гонит глистов.

Ньет кипяток и ужасно стонет,

И портит воздух — прямо беда.

А все-таки нашей автоколонне 

Дали звание комтруда.

І її- — справжній маленький шедевр. І концентрацією соціальної емо
ції, і мірою пластичності, картинності. У трьох строфах — ціле 
людське життя з його нікому не помітною і нікому не цікавою
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драмою, а художник виловив її з небуття, зробив її явищем 
мистецтва всім на роздум і на впізнавання подібного. І яке 
поєднання співчутливого розуміння, любові до людини — з при
тамованою іронією до штучно створеної суспільної атмосфери, 
яка мала затуманювати свідомість, переключати з реального 
житейського плану в ірреально-ідеологічний, пропагандистсь
кий! І не забуваймо, що це писалося чверть століття тому, коли 
демістифікація казенного образу «класу-гегемона» ще й не по
чиналася...

Рафінований інтелігент, Леонід Кисельов цурався снобізму, навіть 
не цурався, а просто був гарантований від нього і вдачею, 
і біографією. Йому однаково доступні були й витончені духовні 
переживання, і найпростіші житейські радощі. Здається, він на
віть тяжів до цих останніх, як до чорного хліба. Водночас від 
них перекидав місток до витворів романтичної уяви і світових 
поривань.

Йому близький внутрішній світ і рефлексії міського підлітка ро
мантичного складу; власне, він сам — з таких підлітків. Є в цій 
романтиці й потяг до світоблукальництва, хоча не так розбиша
цького, як інтелектуалізованого. Тут і солідарний відгук на ідеї 
та образи великої літератури — від екзотично-флібустьєрського 
пригодництва до, особливо, грінівського лицарства мрії та кра
си. Тут і стихійні світові поривання юної душі (те, що Ольга 
Кобилянська називала: «Триб за ситуаціями»). Однак побут су
часного великого міста не залишає простору ні першому, ні 
другому. Виникають колізії, які можуть бути болючими, у бру
тальний спосіб засвідчуючи неможливість самореалізації, і вес
ти до розчарувань, а то й цинізму. Леонід Кисельов естетично 
«знімає» їх у душевному переживанні, що грає барвами і нос

тальгії, перемішаної з самоіронією («Сегодня волны бьют о 
камни пляжа...», «Город сонный-сонный...»), і по-дитячому не
винно-лукавої уяви («Мальчик рисует на мусорном ящике ме
лом...»), і почуття переваги над позбавленими цієї уяви та здат
ності в забавах вивищуватися над нудною реальністю («Балкон», 
«Скользанки»), і вічних химер нереально-чистого кохання 
(«Первая любовь»). Втім, прохоплюється часом і романтична 
патетика («Бригантина»),

У палітрі людської ментальності романтична налаштованість — чи 
не найбільш однотонна, «нетерпима» до дисонансів. Мало кому 
щастило, як Гайне, змусити романтику ввійти в гру з іронією. 
До тих небагатьох, хто також почасти досягнув цього, можна 
віднести і Леоніда Кисельова. Хоча якщо у Гайне ця гра химер
но суб’єктивована, відбиває вигадливу гру душевних сил поета,
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то тут вона більше заземлена, «об’єктивована», віднесена 'до 
предмета зображення, притаманних йому якостей.

Здатність сприймати речі багатовимірно, бачити ситуацію з різних 

точок обсервації, і не лише варіантнісно, а й альтернативно, — 
особливо виявилася в тих поезіях, де переважають не емоціо- 

налізовані, а інтелектуалізовані мотиви. Це ціла окрема галузка 
поезії Леоніда Кисельова — демістифікація, полемічне очуднен- 

ня, варіативне переосмислення канонічних сюжетів світової лі
тератури й мистецтва, вічних образів і мотивів, стереотипів іс
торичної і культурної свідомості. Це — свого роду поетичні апо

крифи. Можна тут згадати апокрифи-новели Карела Чапека. 
Але в них — послідовна інтелектуальна полемічність, демісти- 
фікаційна концептуальність. Поетичні ж апокрифи Леоніда 

Кисельова — «легші», «м’якші», не такі наполегливі, мовби 

поблажливіші до людського марновірства, в них більше гумору 
або суму, ніж навмисної деструкції легенди чи принципового 
зниження стилю. І стимульовані вони не лише антидогматич- 

ним живчиком думки, а й грою уяви, спробою «продовжити» 
той чи інший образ, сюжет у часі, побачити можливості його 
розвитку в іншій історичній ситуації.

Ось як, наприклад, несподіваним чином апокрифізовано міф про 
Прометея*. Ризикована, наче аж легковажна версія: Прометея 
помилувано, він повернувся додому, простив зрадливу дружи
ну, яка вже встигла пожити і з виноробом, і з гончарем, зми

рився з версією, що «бог Юпітер людям дал огонь», збайдужів 
до всього. «И жилось ему на свете хорошо, легко». А в кінці, 
наче між іншим, поза віршованим розміром і ритмом, кинуто: 

«Только печень пошаливала...» Промовиста згадка... Як, із чого 
народився цей вірш-апокриф? Із рефлексій над характерним 

історичним феноменом: «боги» привласнюють заслуги «героїв»? 
Чи з роздумів над ціною замирення «героїв» з «богами», ціною 
капітуляції?

Зовсім інша моральна тональність у «Монологе Галилея». Скількох 

поетів минулого і сучасності інтригувала ця постать! До неї 
зверталися і задля фундаментальної розробки теми інтелекту
ального та морального вибору («Галілео Галілей» Б. Брехта), 
і задля притчового інакомовлення, і заради плитких мораліза
торських сентенцій. Леонід Кисельов і тут дає інтерпретацію, 
якої немовби бракувало досі для повноти версій... Його Галі
лей — ані загадковий, ані суперечливий, ані змушений до поко

ри, та вартий співчуття (як, скажімо, у Ліни Костенко: «Чи зрікся

* Пор. роман Лароша Мештерхазі «Загадка Прометея».
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Галілео Галілей?»). Він не мучиться, не розкаюється, не вдає, 
що хитрує. Він робить свідомий вибір, на користь життя, а не 
жертовності. І не приймає закидів у малодушності й відступ
ництві, а сам звинувачує, саркастично і зверхньо таврує натовп, 
який жде від нього самопожертви і для якого ця самопожертва 
буде хвилинною присмакою безбарвного існування; він утвер
джує свою незалежність, непідлеглість претензіям юрби дикту
вати вибір долі:

Неправда, будто вам нужны герои,

Вы травите живых, вам нужен труп.

Огромною и жадною толпою 

Вы побежите к моему костру.

618

Н о этого не будет, я умней,
Вам не увидеть моего сожженья. 

Кричите, что продался Галилей. 

Есть вещи поважнее ваших денег.

Как это важно — чувствовать и знать,

Что луг (могу лицом зарыться в травы),

Цветок (могу его поцеловать).

Есть вещи поважнее вашей правды.

Певна річ, немає жодної потреби приймати саме таке тлумачення 
образу Галілея. Це лише одна з можливих його інтерпретацій, 
саме і спрямована на те, щоб розбити окуття абсолютної оцін
ки. І протистоїть догматичним уявленням (характерним для на
шого суспільства, особливо в ті роки, коли писав JT. Кисельов) 
про обов’язок, подвиг, самопожертву — не заперечує їх, звісно, 
але ставить у залежність від особистого рішення й вибору (бо ли
ше тоді вони мають моральний характер і гуманістичну цін
ність), а не від звичаю, норм чи навіть громадської думки.

А от апокрифічність «Степана Разина» — навіть «двоступенева». 
Спочатку несподіване (але таке природне — дивно, що це ніко
му раніше на думку не спадало) переакцентування легенди про 
персидську княжну: переакцентування з постаті Степана на її 
долю — пронизливий монолог княжни, рахунок, поклик до спра
ведливості й розплати іменем аллаха; відтак по-іншому постає 
й доля самого Степана, в інших моральних вимірах постає його 
страта, точніше його самопочуття й самооцінка в момент стра
ти... Потім — хатній, за вечерею, коментар дяка з «Пытошного 
приказа» щодо, сказати б, технічної процедури страти Степана 
і, між іншим, балачок про персидську княжну: мовляв, де там 
княжна, просто «нищенку подобрал». Це — не просто знижен
ня легенди. Це й вихід у нову драму. І хіба непрестижна, несма
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ковита версія про малолітню злиднячку не може конкурувати 
своїм соціальним, психологічним, емоціональним навантажен
ням із красивою легендою про княжну?

У безліч разів випробуваному й з усіх боків побаченому зіконогра- 
фізованому трикутнику: Дон Гуан — ДоннаАнна — Командор — 
Леонід Кисельов уловлює мало наголошуване: сміливість і са
мозречення жінки. Очі Дон Гуана виказують страх, але виклик 
приймає Донна Анна:

Перед Командором трехметровым 

Тоненькая женщина стоит.

Окремі елементи апокрифічного підходу маємо і в таких віршах, як 
«После Троянской войны» (народний, трудовий погляд на «ге
роїчні» сторінки світової історії, власне, на героїчний міф), 
«Каравелла Колумба» (чи не асоціюється оте безнадійне споді
вання землі обітованої з сакрально-політичними ілюзіями на
шого суспільства?), «Загорск» (антитеза догмі офіційного ми
стецтвознавства), згадувані вже «Цари», «Цирульники» (тут 
«апокрифічність» переросла в пряму полеміку з офіційною істо
ріографією та ідеологією).

У поезії Леоніда Кисельова — вільна ряснота літературних і куль
турних ремінісценцій. І водночас — свобода від їхнього дикта
ту, антилітературщина, безпосередня належність життю... А як 
багато він умів сказати наче принагідно, без «задуму», в кількох 
рядках, схопивши й окресливши, вгадавши за випадковими 
враженнями якісь точки мінливого життєвого тривання:

Мне надоели ночи в поездах,
Купейных разговоров неизвестность 

И горькая, волнующая нежность 
В летящих мимо травах и кустах.

А этих полустанков пустота 

И полутьма полуночных вокзалов!

И женский голос: «Я ему сказала:

“Ты слишком поздно. Я уже не та”».

Зичливе розуміння людини, дбайливість немовби щодо самої люд
ської природи часом надають «найпростішим» думкам небуден
ної ваги і такої, сказати б, теплої... інтимної глобальності:

А людям нужно жить у моря,
И нужно долго жить, пока 
Вода соленая не смоет 
Наносы глины и песка.

Потом приходит пониманье 
Простых, казалось бы, вещей 
И мысль о том, что слишком мало 
Осталось на земле морей.
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Не випадкові ці слова: «з часом приходить розуміння простих ре
чей»... Таку думку Леонід Кисельов наголошує не раз. І тут 

можна бачити приховану самохарактеристику. Проте — з де
якими корективами. Ось, скажімо, у вірші «Рылеев» він пише:

К поэтам ясность строчки и свобода 

Приходит поздно, что ни говори.

Сам він спростував цю власну тезу. Здається, він не мав і найко- 
ротшого періоду інфантильності, духовної залежності чи снобіз
му. Доля знала, що в нього обмаль часу, і квапила його...

Так само квапила вона його і до простоти. Це також дивовижно. 
Звичайно, за такої духовної витонченості й інтелектуального 
потенціалу, як у Леоніда Кисельова, молодість прагне до склад
ності — власне, не так спеціально прагне, як складність є її 
природою: бурхливий потік ще не сягнув спокійніших глибин і 
не опрозорився. І тільки згодом спадає на обранця благодать 
високої простоти, простоти мудрості — цей шлях пройшло ба
гато поетів. У Леоніда Кисельова не було в запасі десятиліть на 
творчу еволюцію. Проте і квапливості, прискореного кроку в 
нього не бачимо. Все чинилося якось органічно — не форсова
но, а «щільно», без порожнин і пауз. У вірші «Я любил когда-то 
большие числа...», датованому 1964 роком, тобто вісімнадцятим 
роком життя і п’ятим роком писання віршів, знаходимо забарв
лене м’якою самоіронією автобіографічне свідчення про діа
лектичний внутрішній розвиток, який супроводжувався зміною 
ціннісних орієнтацій і який «нормально» міг би зайняти все 
людське життя. Любов до великих чисел... Любов до малих чи
сел... Любов до простих чисел... Прості числа — найважливіші 
в житті людини, вони очевидні, і їм можна довіряти. Принцип 
простоти для нього — не лише естетичний, а й етичний. І це 
останнє дуже важливе. Йдеться про співпереживання тих «про
стих» клопотів, тривог, радощів і бід, з яких тчеться життя біль
шості людей, а не про простоту, якої завжди вимагали від ра
дянських літераторів теоретики соцреалізму та великі й малі 
політичні «вожді»; не про ідеологічний принцип простоти, 
а про філософський; про ту простоту, якою живе природа. Може, 
до цього спонукало його і передчуття близької смерті. «Нужно 
ждать до конца, точнее — нужно // Брать пример с цветов», — 
писав він за рік до смерті. А в рік смерті, 1968-й: «В останніх ко

ників, що завтра загинуть, // Вчуся ставленню до життя». До речі, 
цей чотиривірш — один із зразків того, як буденні спостере
ження виводять поета на небуденні, афористично висловлені 
думки про екзистенцію, що можуть стати етичними максимами.
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Цс якість його письма, що випливає з якості його світосприй

мання. Великі й малі враження з потоку буття дотичні не до 

його зору чи слуху, а до всього його внутрішнього досвіду й 

нсзупинної роботи духу. І всяке зовнішнє враження виходить 

і горнила духу поглибленим у своєму значенні...
( ерсд віршів, написаних 1968 року, останнього неповного року 

життя, — «Похорон Офелії». Чи ж про Офелію думалося, коли 

народжувалося таке:

Пул и ця довга, немов життя моє.

Ридання оркестру і рип чобіт.

Попереду цвинтар хрести заламує,

Обабіч городи, паркани, дріт.
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Та вже не збочити, все заметено,

І сніг рипить, і сурми ревуть.

І довга вулиця, як доведення,

Щ о є прямою остання путь.

І Іа свою «пряму останню путь», — якщо під цим розуміти фінішний 
етап його творчості, — Леонід Кисельов вийшов як український 

поет, з українською мовою. Є певна психологічна загадка в тому, 

що саме в останній рік життя він перейшов на українську мову 

творчості, і вона виявилася для нього такою органічною, розкрила 
нові грані таланту. Цього торкалися майже всі, хто писав про 

Кисельова. Такий підхід не був у Леоніда раптовим актом. Його 

було підготовлено всім попереднім його громадянським і естетич

ним розвитком, а також біографічно, обставинами життя й осо

бистої долі. З дитинства поет добре знав і любив українську мову, 

українську літературу. Його батько — відомий російський пись

менник Володимир Леонтійович Кисельов — не тільки пов’язаний 

життям і творчістю з Україною, а й завжди брав близько до серця 

справи української культури, українського громадянства. Вся ро

дина належала, можна сказати, до «українофільської» частини 

російськомовної інтелігенції Києва, і що прикметно — в ній пану
вав справжній культ Шевченка. Серед дитячих вражень були й 

глибокі враження від українського села, від української пісні, від 

людей української вдачі і слова. І особисті враження, і опосеред

ковані. Звернімо увагу на вірш «Тато оповідають». Переказ бать

кової сповіді про уроки людяності, які дало йому село, спершу 

незрозуміле і немовби чуже, непомітно переходить у монолог ав

тора, і закінчення вірша звучить уже не лише як батьків висновок, 

а й як кредо самого поета:
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Я вчився любові в дядька Миколи.

Не знаю, яка мені ляже путь,

Та вже цієї любові ніколи 

Мені не зректися. І не забуть.

Читаючи Леонідові поезії, неважко зауважити в них визрівання, 
наростання українських мотивів, реалій, атрибутики. Ще з пер
ших років починають з’являтися в його текстах і прямі фольк
лорні та літературні ремінісценції. Приміром, мотто до «Фаб
ричных романсов» — це переказ побутової оповідки україн
ською мовою, що почасти співвідносить «подражание Блоку» 

з іншою національною стихією. Є у Леоніда дві варіації на теми 
Павла Тичини, якого він дуже любив, є посилання на Андрія 
Малишка. Своєчасно зреагував він і на яскраву поезію «шістде
сятників» і не тільки належно її оцінив (про що свідчать ремар
ки на зразок: «Подражание Винграновскому», або принагідні 
поетичні репліки: «Пьем с клубничным вареньем чай //  И гово
рим о стихах Драча»), а й зазнав її глибокого впливу, про що 
буде мова далі. І, певна річ, уся особистість Леоніда Кисельова, 
сказати б, доля його душі складалася під Шевченковою зо
рею. Це видно навіть і з того, яке особливе місце посідає в його 
поезії шевченківська тема, образ Шевченка. Духовний світ Леоні
да Кисельова резонував на багато які постаті великих поперед
ників у царині слова; натхненні й тонкі інтерпретації в числен
них віршах засвідчують інтимну міру прилучення до них. Та ні 
перед ким він так не схилявся, ні перед ким не чувся таким 
зобов’язаним, заборгованим і спраглим причастя, євхаристії, як 
перед Шевченком. І це всі роки, від «Стихов о Тарасе Шевченко» 
(1963): «Лишь один такой на свете был поэт» — й до «Дома 
Шевченко» (1967): «Приношу великую присягу //  У порога дома 
твоего», до українських віршів 1968-го.

Можна стверджувати, що Леонід Кисельов еволюціонував у бік 
поглиблення українських інтересів, українських мотивів своєї 
творчості й в останні роки вже був підготовлений до того, щоб 
«вибухнути» українською поезією. Однак що детонувало цей 
«вибух»?

Тут варто зазначити про один важливий момент. А саме: на ук
раїнську мову поезії Леонід Кисельов перейшов у пору творчої 
зрілості. Тобто, це не були звичайні шукання творчого обличчя, 
не був один із етапів становлення. А щось незмірно глибше і 
перетворювальне щодо всієї особистості. Щ о саме?

Серед його останніх віршів є такий: «Что-то стал я выпадать из 
игры по вашим правилам...». Вірш, викликаний якимись начеб
то особистими непорозуміннями з близькою людиною чи з гур
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том близьких людей. І не варто, звісно, надто розширювально 
тлумачити майже інтимну колізію. А все-таки вгадується за цим 

і якесь сум’яття духу. Якесь невдоволення своєю життєвою 

(а не житейською) ситуацією,— про хворобу тут на час забуто, 

вона залишилася на нижчих рівнях самопочуття, — якийсь мо

ральний протест і моральна потреба. Чи не пов’язане це з тим 

протестом проти міщанської безґрунтовності або інтелектуаль

ного піжонства, який у ньому жив і раніше, з тим шуканням 

твердої і конкретної громадянської позиції, яке також у нього 
було попри наявність чітких загальних принципів? З потребою 

остаточного громадянського і творчого самоозначення? (Зрештою, 

особистість великого масштабу постійно відчуває потребу в що

разу новому самоозначенні, самовизначенні.)

Це, звичайно, лише моя версія. Хочу розвинути її далі й запропо

нувати саме як версію, а не як постулат.

Відомо, який резонанс у духовному житті Києва й України 60-х ро

ків дістав національно-культурний рух, що охопив насамперед 
творчу і наукову молодь. Найяскравішим виявом національного 

оновлення була талановита творчість цілого грона молодих пое

тів і письменників, умовно названих «шістдесятниками». Завдяки 
насамперед їм українська література повернула собі втрачену 

було роль генератора нових ідей, які впливали на всю інтелек
туальну атмосферу. Однак рух оновлення зачепив не лише сфе

ру літератури й мистецтва, він почав набувати й політичного 

характеру. Прогресивна частина російської та російськомовної 

інтелігенції, зокрема молодої, не могла не реагувати на нього. 

Вона йому співчувала, але за інерцією чи з інших причин ще 
орієнтувалася на «загальнодемократичні» ідеї та документи мос

ковського дисидентства. Леонід Кисельов був у цих колах од

ним із перших, хто зрозумів: для того, щоб стати на твердий 

громадянський і політичний Грунт, треба зрозуміти потреби і 

права українського народу, треба визначити своє ставлення до 

українського відродження, оновлення — не лише літературно

го, а й політичного. І власне ставлення визначив однозначно: 

від співчуття прийшов до глибокої внутрішньої перейнятості. 
Я можу засвідчити це, бо, починаючи з 1962 року, коли ми з 

ним познайомилися, не раз говорив з ним на ці теми і бачив 

еволюцію його поглядів. Знав не лише про його захоплення 
творами Ліни Костенко, Григора Тютюнника, Миколи Вінгра- 

новського, Івана Драча, Василя Голобородька (і не тільки їх), 
а й про солідарне розуміння ряду політичних документів ук
раїнського самвидаву тієї пори.

ПЕРЕОМОВІІ 1 Д  j
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Багато болів, роздумів, зваги стоїть за полум’яними словами його 

останніх віршів:

Треба Вкраїни. Надій і суму,

Селянських хат і курних шляхів.

Треба землі, де завжди пульсує 

Шевченкове серце, Шевченків гнів.

Леонід Кисельов остаточно прийшов до самого себе, обома ногами 

став на своїй українській землі, і це додало йому нової чудодій

ної сили, по-новому зорієнтувало душевне єство: «То наша 

мати. Іншої не буде... //  Не дайте, щоб заснула край коня... // 

Не дайте, щоб впилася від ножа».
Звичайно, Леонід Кисельов залишався й далі поетом двох мов, двох 

культур, знаходячи їм благодатне поєднання. Однак саме ук

раїнська творчість стрімко наростала і саме в ній він діставав 

свою нову якість.
У чому вона? Насамперед, може, в тому, що громадянське почуття, 

яке завжди пульсувало в його поезії, тепер набрало «наступаль
ного» тону боротьби, і то боротьби, позначеної кревною осо

бистою причетністю, в якій він ставив на карту всього себе, 

свою душу і долю. І ідеал свободи, завжди дорогий Леонідові, 

тепер співвіднесений з історичною долею України, а тому полі

тично й емоційно наснаженіший. У його поезію входить той 

національний біль і протест, що й у В. Симоненка, М. Вінгра

новського, І. Драча, — але речений інакше, в іншому «культу
рологічному» тембрі й коді, в іншому комплексі проблем, 

колізій, альтернатив; прочитайте «З листа Джонатана Яреми 

Свіфта» або «Вандею»: «З-під землі проступить кров гаряча, //  

Крук крукові очі поклює... // Я побачу, я іще побачу, // Як Ван

дея перша повстає».
Повнота прилучення до образу України вивела поезію Леоніда 

Кисельова на нові обрії, збагатила її зміст і стилістику, збіль

шила психічну пластику. Вона стала емоційно відкритішою, 

і, не втрачаючи в інтелектуалізмі, сполучила його з народно

пісенною ментальністю, з фольклорно-міфологічним та космо

логічним підґрунтям національної поетики. Вище ми говорили 

про потяг Леоніда Кисельова до етичного й естетичного ідеалу 

мудрої простоти. Мабуть, це може послужити за одне з пояс

нень того, що такою рідною виявилася йому поетика україн

ського фольклору і весь його духовний лад. Тут природність і 

простота поетичного мовлення набувала у Леоніда Кисельова 

ознак епічної моці.
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На цьому шляху поета ждали нові осягнення. Та шлях той немило
сердно швидко урвався...

Понад двадцять років минуло відтоді, як ми втратили Леоніда 
Кисельова. І з плином часу дедалі більше усвідомлюємо мас
штаби цієї втрати. Однак усвідомлюємо і уроки його життя, 
його творчості. Уроки доброти, любові, морального ідеалізму, 
служіння красі й справедливості. Це уроки для всіх. Але є в них 
і таке, що особливо потрібне тим, хто тільки починає відкри
вати для себе світ української культури, українського життя, 
або вагається на його порозі. Це євангельський урок: «Камінь, 
який відкинули будівничі, стане наріжним». Читайте Леоніда Ки
сельова — і зрозумієте.

ПЕРЕОМОВІІ ' Д  j

«...І Вічні 
питання 
0о білого 
сВіту»
(Нотатки про 
лірику Леоніда 
Талалая)*

Велике то таїнство — поетичне буття собою. Воно 
народжується на грані поетового самовиявлення 
в прагненні до власного ідеалу — та певної су
спільної духовної потреби. І вимагає постійно
го підтвердження та оновлення. Бо інакше пе
ретворюється поступово на жорстко зафіксова

ну, знерухомлену соціально-культурну роль, яка 
згодом здобуває примусову владу над живою твор

чою особистістю... Недремний інтелектуал-аван- 
гардист і загонистий новатор; думний страдник за 

людство, присмучений глобальними клопотами аж до погор
ди низькими матеріями; проречистий трибун і розважливий со
ціальний аналітик з декоративною торбою мужицького демо
кратизму за плечима; високолетний, із представницьким ста
тусом, всесоюзний і позасоюзний пілігрим, який густо обріс 
літературним побратимством на казенний кошт і вже не годен 
продукувати віршів без престижної присвяти («Побратимам 
моїм — Роберту Рождественському, Ригору Бородуліну, Тамазу 
Чіладзе, Рафаелю Альберті, Емілю Верхарну, Калідасі, Квінту 
Горацію Флакку...»); тотальний ентузіаст-романтик з довічним 
комсомольським заквасом, що взабавки розлущив секрет вічної 
молодості... Ці та багато інших поетичних ролей (не маю на 
увазі когось персонально — суспільно-культурні ролі розосере
джені в нас усіх), то на відчай демонстративних, то мудро заву
альованих, не конче мають бути силуваними чи вдаваними. 
Вони могли відповідати і покликанню митця, і суспільному «по
питові». Однак звична експлуатація ролі загрожує автоматизацією

* Надрукоиано в журналі «СІЧ» (1992, № 2).
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душевних реакцій, зупиняє розвиток: роль поглинає людину. 

Часом треба немало зусиль, щоб визволитися з-під влади влас

ного застиглого образу, розімкнути його мертву хватку, встано
вити нову тотожність між життям свого духу і матерією поетич

ного слова. Талановиті поети вміють це робити.

Та буває, що ніяка роль поета не чіпається. Або надто невиразне в 

нього обличчя. Або, навпаки, через багатогранність і мінливість, 

або через велику простодушність і нерозрахованість, спонтан

ність його творчості. До останніх, мені здається, належить і 

Леонід Талалай.

Починав Леонід Талалай на Донеччині. Перші його юнацькі вірші 

з’явилися друком у славетній горлівській «Кочегарке» 1957 ро

ку — тридцять літ тому. Потім (1960) була публікація в «Літе
ратурній Україні» з напутнім словом С. Крижанівського. Але 

перша збірка — «Журавлиний леміш» — вийшла (у видавництві 
«Донбас») тільки 1967 року. Сьогодні він — автор дев’яти поетич

них книжок. Жодна з них не лишилася непоміченою. Про них 

писали Г. Гордасевич, Л. Череватенко, Л. Новиченко, В. Єршов, 
Т. Салига, М. Рябчук, Я. Мельник, Г. Сивокінь, П. Осадчук та 

інші. Висловлено чимало цікавих і часом глибоких міркувань, 

які в своїй сукупності створюють своєрідний колективний літе

ратурно-критичний портрет поета. Враховуючи їх, хотів би, од

наче, спробувати додати і деякі власні спостереження, що сто
суються переважно останньої Талалаєвої збірки — «Наодинці 

зі світом» (видавництво «Молодь», 1986).

Поезію Леоніда Талалая інколи відносять до «тихої» лірики, маючи 

на увазі самозосередженість, відсутність трибунних і естрадних 

інтонацій, планетарної масштабності. Однак у ній є своя внут
рішня патетичність, що виявляється не так у підвищенні голо

су, як у його емоційній наснаженості. Талалаєва пристрасть не 

рветься назовні, а немовби входить у саму себе. Поет не про

повідує іншим, а мовить до свого сумління.

Втім, можна в нього знайти і вірші, що суперечать цьому основно

му враженню. Бо тембр голосу його досить багатий, і шукання 

його йшли різними шляхами. Щоправда, в таких випадках не 

одразу відрізниш, де тривка світлоносна грань таланту, а де одна 

із минущих спроб самоозначення. Тим більше, що йдеться 

про поета, чий розвиток триває, і хтозна, чим озветься якась 

«запасна» струна його ліри. Ще в перших його збірках можна 

було помітити взаємодію кількох стильових тенденцій; з них 
не всі виявилися однаково органічними і продуктивними для 

нього.
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( кажімо, поет не уникав прямого висловлення своїх соціальних 

почуттів або втілення їх у промовистих побутових картинах. 

Таких поезій у нього небагато, але є серед них хвилюючі — як

ої «Душа розчахнуто щемить», «Прання» (з тих, що ввійшли до 

останньої збірки). Та загалом вірші такого роду для нього не 

найхарактерніші, хоч і в них він знаходив власні художні вирі
шення, говорив своїм неповторним голосом.

( їіосрідність Талалаєвої поезії виразно видно, скажімо, в поезіях- 
сногадах про війну. Тут і його літературне покоління, і поперед

нє та наступне сказали вже багато. Однак Талалаєва пам’ять 

(іиіасне, це і не його особиста пам’ять, бо народився він 1941-го, 

а особисто пережита народна пам’ять) бачить війну по-своєму. 
Ось поезія «Над землянкою дим» — спогад про 1944 рік, коли 

селами України проходив фронт. Ні трагічної патетики, ні щем- 

іюго ліризму. Стримана описова картина. Проте як побачено 

подробиці тієї картини і в який промовистий сюжет вони скла

даються! Немає хати — землянка. І дим над нею «осокором ху

дим піднімається вгору». І дим той «не пахне нічим, тільки ди
мом». А над золою від хати каркає крук, «дивиться зло і боїться 

тепло видихати»... Кількома штрихами сказано все. Ні, не все — 

н кінці буде ще разюче уточнення: «Це над нашою дим, //

Л в сусідів не топлять...» Люди жили не тільки своєю бідою, 
а й сусідською, перед якою своя маліла.

Іоисім не чужий Л. Талалаєві і роздум про нашу історію, і патріо

тичний біль. Тільки не часто він дозволяє собі вийти з ними на 

пюди, і робить це так, як йому, а не комусь, властиво. Ось по

езія «Останнє слово Остапа Вересая». Приходить час кобзареві 

прощатися з життям, і хоч чесно він прожив його і все віддав 
народові, та страшно йому - не за себе, а за хлопця-поводиря, 

якому не лишив головного: «І смерті жахаюсь, бо пісні немає, //
Па котру б малого залишити міг». Тут Л. Талалай неповторно 

тісловив те страшне, з чим помирали всі наші великі кобзарі й 

поети: не знаючи, на кого й на що вони залишають отих «малих», 

на сторожі коло яких могли поставити тільки слово...
І и к іоричній баладі — жанрі, де так легко збитися і де так часто 

ііяїнаються на ілюстративність, версифікований переказ гото- 
иого сюжету з готовим повчанням, — він нерідко знаходить міст

ким символ або метафору для вираження загальної думки, ве- 

иикого історичного уроку, а не просто «історичної моралі». Ось 

■•Поразка». Хан Батий, розлючений опором захисників руської 

фортеці, погрожує винищити все довкола, якщо не приповзе 
князі, на колінах. Князь скорився хановій волі. Та той відчуває
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не радість, а страх, бо бачить, «як вперто вставала трава, колі

нами князя прим’ята».

Можна послатися і на вдалі зразки поезій фольклорного, пісенного 

характеру. Тобто, палітра Л. Талалая досить різноманітна. Та, 
загалом кажучи, гарні вірші в нього виходять тоді, коли їхня 

матерія неначе сама формується з якоїсь стихії вражень і пере

живань поета; якщо ж їх формує наперед узятий задум — вихо

дить описово, прозаїчно, часом надумано (особливо коли пош
товхом до написання вірша стали літературні асоціації або «по

лемічний» хід думки). Та від збірки до збірки таких творів у 

Л. Талалая меншало (в останній збірці можна назвати хіба що 

«Ой, жаль мені, жаль», «Межу», «Благословен Павло Тичина», 

«Наче вузлик біленький» та ще кілька «неталалаєвських»).
Де ж поет найбільше є собою, в чому найорганічніше виразилася 

його самобутність?

На мій погляд — насамперед у неповторному ладі його помічаль- 
ності, спостережливості, одушевленого зору. Ось картина весни 

у вірші «Гуси кричать над розливом ріки». Звичайнісінька кар
тина... Але якась характерна саме для Талалая тиха сердечна 

вжитість у світ дає змогу йому сказати, що шпаківні стали теп

лими, помітити, що «плине вода із найперших снігів, тих, що 

останніми тануть» і що «живі ланцюжки» гусей у небі коротші, 

ніж були восени... І картина весни набуває щемкої об’ємності, 
як і в цій ось строфі: «Мати в тумані стоїть молода, / /  Щось 

промовля до малого, / /  Тільки ж вирує навколо вода, / /  Так, 
що не чути нічого».

Леонід Талалай дивиться на світ наче такими ж очима, як і всі ми, 

і говорить тими самими словами. Та ось у якусь невловну мить 
він на якийсь маленький градус змінює ракурс бачення, на один 

якийсь «оберт» вивільнює енергію слова — і виходить диво: 
«Багаття підроста, / /  Чорніє грива диму, / /  І дивиться роса //  

Дитячими очима. / /  А темрява тремтить, //  ховається за спи

ни...»; «А біля річки вороні / /  Надихали тумани...»; «...За рікою 

балакуча // Язик прикушує луна...» і т. д. У природі не просто 

щось чиниться, а чиниться таке, що стає образом себе самого у 
своїй причетності до людського сприйняття. Наче це не поет у 

житті природи знаходить такий «сюжет» взаємодії стихій, зір 

його вихоплює таку картину, що вона «сама від себе» стає ме

тафорою душевного стану, людського естетичного і етичного 
переживання світу, — а наче природа й сама розповідає про себе 

і про людину: «І що тут говорить, // Коли за всіх весна // Говорить 

і співа...»
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Це- по споглядання природи, це порозуміння з нею (спроба поро
зуміння). І воно не є втечею від життя людського: навпаки, 
поет стає з ним сам на сам. Бо таке поетичне занурення в при
роду є визволення суті життя від суєти. В переживанні природи 
концентрується духовне єство людини, природа є індикатором 
і вічної етично-філософської проблематики людини, і її грома
дянської настроєності в найширшому діапазоні (тобто — може 
буги). Це кожен знає з власного душевного досвіду. Поезія ж 
тисячукрат помножує дію цього одвічного закону життя люд
ського духу.

Для Леоніда Талалая нескінчений діалог — подумки — з природою 

стає основною формою постійно поглиблюваного самоусвідом
лення. Власне, сказати: «природа» мало й неточно, бо природа 
тут лише «представниця» світу, світобуття, часткою якого є і 

людське «я», як і людське суспільство, людська історія («Від 
кожного дотику...», «Поскрипує човен смолистими ребрами» 
та ін.). Картини природи стають картинами буття людського, 
огортаються серпанками людських переживань — якихось солі
дарних, колективних людських переживань, що становлять тра
дицію роду — і в цьому ще одна особливість відчування світу у 
Л. Талалая. Ось вірш «Ранкова гармонія». Спершу — тонкий 
малюнок ранку в барвах і звуках. Чудово! Однак це ще не спов
на «талалаївське», «талалаївським» воно стане по отакому за
вершенню: «Сусіди домовляються без крику, / /  Тепліші руки, 
погляди, слова... / /  Щоранку над знервованістю віку //  Гармонія 
врочиста ожива».

І Ід- аж ніяк не традиційна пейзажна лірика. Це лірика цілісного 
людського духу, яка послуговується і мовою картин природи, 
що є інобуттям душі (так було в народній поезії, в Шевченка). 
«Ареною» філософсько-поетичної дії стає вся площина дотич- 
ності суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього і зовнішньо
го, а метафора поєднує обидві сфери, глибоко сягаючи в них 
двома коренями райдуги: «І зірка злякано тремтить // На само
му краєчку долі»... В таких поезіях здійснюється олюднення 
зовнішнього світу, його психоемоційне «привласнення» ЛЮДИ

НОЮ і водночас збагачення його людським: «І зазвучало над 
іемлею, // Але не музика, одначе, //  А вже оте, що після неї // 
И людській душі тремтить і плаче». Читаючи Л. Талалая — кра
щі його вірші, — бачиш, як світ стає багатшим «під оком» лю
дини, як оживає під її серцем, як набирає нових і нових, яких 
ще не було, форм від її слова...

Itmцс йшлося про те, як у Л. Талалая інколи прості, реальні карти
ни природи стають «макрометафорами» духовних переживань
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людини. Буває, що й реальна побутова картина або епізод жит

тя робляться «макрометафорою» людської долі. Така, напри

клад, поезія «Під сонцем горілиць». Без будь-якого підтексту, 
навіть описово переповідається «сюжет» одного дня, перебуто- 

го з коханою в лісі на суницях: яким сповненим сонця й радості 

був день, як гарно було лежати вдвох поруч і частувати одне 
одного суницями з кошика, як мінився ліс на вечір і як прихо

дила втома й вистигала земля, як наступали тіні й несли триво
гу... І от на якомусь слові раптом розумієш, що це образ усього 

людського життя з його неминучим вигасанням чуттєвості та 

втратою простої радості існування...
Це лише один із Талалаєвих способів у малому сказати про велике. 

Буває, що він обходиться без такої розгорнутої картини, даючи 
лише мить життя, однак у тій миті «стиснуто» всю цілість його 

переживання. Коли ж цього немає, коли просто окремий епі

зод — тоді виходить позбавлений глибини зовнішній знімок 
(«Сонце над водою», «Повечір’я»). 1 коли просто якийсь на

стрій — тоді зворушливо, пісенно-емоційно, але однозначно, 

без чуттєвої різномірності, без емоційних «полюсів». Та це 

здебільшого в давніх віршах.

Натомість для нинішнього Л. Талалая більше характерні поезії, 
в яких суб’єктивне й об’єктивне активніше й драматичніше 

взаємодіють, втрачаючи свою порівняну незалежність, від- 
дистанційованість, — коли вони немовби пересякають одне 

одне. Як правило, це тоді, коли йдеться про поетове самовира

ження в складніших і тривожніших душевних станах, коли він 

шукає самоозначення, а не подає вже досягнуті його моменти. 
Це, наприклад, переживання часу, самозміни і втрат на життє

вому шляху. Тут і один із постійних мотивів таких поетів, як 

М. Вінграновський та П. Мовчан. Однак Л. Талалай має для 

нього власну мову. Вірш вибудовує себе як макрометафора 
Пам’яті, що повертає в дитинство і співвідносить дві миті жит

тя, розділені плином часу, або ж дається діалектика відповід

ності й невідповідності себе колишнього і себе теперішнього; 

але при цьому поет подає ситуації більше типові, ніж суб’єктив

но-біографічні, наче йдеться не так про особистий досвід, як про 
родовий.

Ще треба згадати про ліричну поему «На світі білому на голубому». 

Як яскраво бачиться в ній світ очима любові! І яка вдячність 

життю — за те, що воно прийняло нас у своє священнодійне 
лоно: «Природа щедро нам платила //  За те, що зором наділи

ла // і смертними створила нас».
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Пин і иxa вдячність життю — може, один із головних настроїв Та-" 

иаласвої поезії. І одна з головних якостей самого поета: разом

11 душевною цнотливістю і чистотою думки, благоговійною за- 

лннленістю в світ і чуйністю до всього живого.
Чиї. m критиці доводиться говорити, що такий-то поет гарний, чу

довий, але хотілося б від нього ще й того, й того, й третього- 

дссятого. При цьому ми несвідомо виходимо з бажання бачити 

и одного поета все те, що має давати сукупність сучасної поезії.

Л такого не може бути, бо кожен поет є собою. Тим-то найкра
щі наші поради й вимоги здебільшого мають нульовий ко

ефіц ієнт корисної дії. На превеликий жаль. Більше того: часто 

нони обертаються шкодою, коли поет на догоду критиці почи

нає силоміць надолужувати те, чого йому «бракує». І стає та
ким, як усі, мовить «нічийним» голосом. Тому, коли вже не 

обійтися без претензій і порад (а таки в більшості випадків не 

обійтися, бо ж не можна й ігнорувати неповноти того чи того з 
поетів, не можна не бажати йому розвитку), то треба розуміти 

їхню відносність і проблематичність.
Иеонідові Талалаю не раз радили прагнути більшої соціальної на

повненості й конкретності. Слушна порада. Та врахуймо й те, 

що духовна самозосередженість такого роду, як у JI. Талалая, 
ювсім не є униканням соціальної конкретності й відповідаль

ності, втечею в моральну абстрактність. Вічні питання люд
ського духу, до яких дедалі більше тяжіє поет, — не «абстрактні». 

Вони великі. А велике конкретне не так, як конкретне мале. 

Не соціально-ситуаційними подробицями (хоч і вони є в 

JI. Талалая, і часом дуже промовисті, і хай їх буде рясніше), 

а цілістю людської думи-переживання, за якою стоять час і су

спільство. І вже сама здатність ставити «вічні питання» й страж

дати ними засвідчує високий рівень етичності й соціальності, 
можливий лише за духовного максималізму. Позбавлена цьо

го людина зможе обговорювати їх, однак не зможе мучитися 

ними.

І Іоечіи такого роду не конче прагне дати людині «рекомендації» 
щодо її особистої чи громадянської поведінки. Зате вона допо

магає більше побачити й більше пережити, ширше схопити бут

тя у взаємозв’язку буденних явищ, відчути їхню незглибимість. 

Тим, — ставлячи перед безмірністю життя і його вічними цін
ностями, — вона етично поглиблює і духовно збагачує людину, 

іміцнює її в протистоянні зла і добра. І вона здатна стимулюва

ти дух пізнання й самопізнання, бо в ній є таїна, невичерпаль- 

ність буття.
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У духовному і суспільному житті нинішньої 
України Євтен Сверстюк активно присутній не 

Ф б Н О М в Н  \ лише своїми літературними і культурологічни- 
0 0 (-0 l_IQ І ми працями, публіцистичними виступами,

О В р п г т ю к п  * І громадською і конфесійною діяльністю, а й як 
^  * виразна етична величина, певний моральний

авторитет для багатьох. Хоча зроблене ним ще 
далеко не всіма оцінене.

Він прийшов у літературну критику (кінця 1950-х — 
початку 1960-х років) з доброю підготовкою в царині 

теоретичної психології (навчався в аспірантурі Науково-дослід
ного інституту педагогіки, працював над дисертацією з психо
логії). Тому його публікації від самого початку відзначалися 
увагою до психологічних і етичних вимірів літератури. До сло
ва, саме ці виміри були — коли говорити про українську літера
туру радянської доби — одними з найуразливіших її сторін, 
і об’єктивний аналіз цих слабот став першим етапом мимовіль
ної конфронтації Євгена Сверстюка з літературним офіціозом. 
Цю спершу фахову конфронтацію офіціоз нетерпляче (і лука
во!) політизував, підштовхуючи Сверстюка (як і інших «шістде
сятників») до «небезпечних» рубежів. А втім, саме життя, сама 
логіка суспільних процесів післясталінської доби «подвигали» 
«шістдесятників» на активнішу громадянську позицію. І ети- 
ко-психологічний підхід Євгена Сверстюка збагачується і під
кріплюється суспільницько-ідеологічним дискурсом. Його пуб
лікації починають відбивати наступальність гуманістичного, 
антидогматичного (і антидеспотичного) світогляду «шістдесят
ництва». Згадаймо хоча б популярний самвидавівський «Собор 
у риштуваннях», статті про Шевченка («Остання сльоза» та ін.), 
Котляревського («Котляревський сміється»), М. Зерова («Гострої 
розпуки гострий біль»), Симоненка («Василь Симоненко — 
ідея») та ін.

Дуже короткою була «дистанція» легальних виступів Євгена Свер
стюка в друкованих органах. Пильна влада швидко оцінила не
безпеку допитливої совісної думки, і для Сверстюка, як і бага
тьох інших «шістдесятників», почався довгий період вимушених 
«працевлаштувань» і переходу на усне мовлення та «самвидав». 
А потім — арешт, табори, заслання...

...Обговорювана тут книжка 1 містить лише продукцію 1989—1992 ро
ків — доби виборення незалежності України. Дотабірна і не

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 2 березня 1995 р. 
1 Євген Сверстюк. Блудні сини України, — К., 1993.
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менш інтенсивна табірна творчість залишилася поза її мера

ми — на те треба окремого солідного видання. Та й не все на
писане (чи виголошене) в пострадянський період репрезенто
вано в книзі, зокрема, не могли до неї потрапити останні праці. 
А проте вона забезпечує більш-менш адекватне уявлення про 
масштаби і рівень його миследіяння, містить неабиякий інте
лектуальний і етичний потенціал. Вона подає гострий психоло
гічно-етичний розтин сучасної української суспільності — при
наймні, сучасного стану її свідомості та моральної практики.

Я ие випадково підкреслюю це, оскільки саме етичний гуманістич
ний пафос, визначений християнським ідеалом, християнським 

світопочуванням, — головне в нинішній творчості й усій діяль
ності Євгена Сверстюка; саме цим зумовлено його зіркий і ви
могливий критицизм щодо невтішної реальності в незалежній 
Україні, однак його критицизм не паралізуючий (як, на жаль, 
у багатьох), а мобілізуючий, зобов’язливий, часом по-доброму 
збурливий.

Моральна міра Євгена Сверстюка йде насамперед від його душев
ного складу — того, що давні греки називали етосом особис
тості. В нього лягли і незримі заповіти народної моралі, всотані 
в дитинстві з родинного і ширшого сільського грунту, і напру
жені струмені з інтелектуальних джерел (національна і світова 

класика, філософія), — а згодом внутрішній потяг до абсолюту 
в горнилі жорстоких випробувань долі остаточно викристалізу
вався в чітко окреслену релігійну свідомість, точніше — у хрис

тиянську віру, в євангельське кредо.
Етичний максималізм став не просто точкою опертя чи духовною 

територією Євгена Сверстюка, в якій і з якої він діє, — він став 
його долею.

Сьогодні всякий максималізм, у тому числі й етичний, не так при
наджує, як дратує багатьох людей, втомлених десятиліттями 
різного роду сторонніх причіпок до них та нав’язування їм різ
них не властивих їм цілей; не кажучи вже про тих, хто визво
лення від зовнішніх принук зрозумів лише як претекст до «ска
сування» будь-якої внутрішньої дисципліни. До того ж макси
малізм часто і небезпідставно асоціювався з безконтрольною 
риторикою, що прикривала бідність світогляду.

Тому доводиться застерегтися, що етичний максималізм Євгена 
Сверстюка — це етичний максималізм у точному значенні сло
ва. Тобто, він, по-перше, є сталим станом духу, а не «заявкою» 
на нього; це, сказати б, — факт особистої біографії. По-друге, 
його безперечні вимоги спрямовані на самого себе (речника), 
а не є претензією до когось чи чогось (доби, суспільства, сучасників,
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друзів, опонентів), як це зазвичай буває в «екстравертних» мак
сималістів. По-третє, ті неминучі зіткнення високої внутріш
ньої міри з навколишньою реальністю і практикою сучасників, 
на яке рокований етичний максималізм, у Євгена Сверстюка — 
як це завжди буває у випадках справжнього етичного макси
малізму — скориговані уважністю, розумінням чужих обставин 
і можливостей, а часом і великодушністю, що доходить до по
блажливості (але без пом’якшення, чи, принаймні, зняття мо
рального критерію). І що прикметно — здавалося, пройшовши 
всі гулагівські випробування і витримавши багато інших тяж
ких ударів долі, Євген Сверстюк міг би стати невблаганнішим, 

«жорстокішим» у своїх моральних оцінках — мав на це пра
во, — однак насправді він став більше прозірливим, розуміючим 
до інших і співчутливим, це стосується і декого з його судругів 
(не всіх), — і тут напрошується асоціація, хай і віддалена, з тим, 
як у Шевченковій поезії часів заслання і після нього благодатно 
розлився дух християнського милосердя (про нього не раз гово
рить Євген Сверстюк, наголошуючи, до речі, що неприпустимо 
змішувати його з моральною поступливістю і релятивізмом).

Заголовок обговорюваної книжки — «Блудні сини України» — ок
реслює один (проте не єдиний) із головних її мотивів. Це болю
чий роздум про причини відпадання від України безлічі її дітей. 
Євген Сверстюк аналізує етико-психологічний механізм такого 
відпадання, що спрацьовує за умов тонко відлагодженої і жор
стоко проваджуваної імперської політики, внаслідок якої «ук
раїнцям завжди відкриті двері до інших культур, але на поле 
рідної культури треба пробиватися пекельними дорогами». Це 
одна з тих «відкритих проблем», які Євген Сверстюк прагне 
збагнути в духовному діапазоні євангельської притчі про блуд
ного сина, і метафора Дому вітця свого допомагає йому увираз
нити перспективу: «...відновити і засвітити Дім отця, щоб він 
здалеку мерехтів, як маяк бездомним. Коли буде батьківський 
дім — українці в світах почуватимуть себе зовсім по-іншому і 
найобдарованіші потягнуться на світло». Сподіваємося, що так 
буде, хоч поки що чимало і «найобдарованіших», і не дуже ті
кають від злиднів батьківського дому світ за очі.

Тут слід сказати, що Євген Сверстюк безмежно далекий від будь- 
яких спрощень надзвичайно складного питання про національ
ну самоідентифікацію особистості; йому йдеться не про якусь 
накидну, в тому числі й «патріотичну», корекцію такої само- 
ідентифікації, а про те самовіднайдення людини, яке і закодо
ване в євангельскій притчі про блудного сина. Тому Сверстюк 
відхиляє ті національні амбіції, той рівень нашого національного
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самоствердження, який штовхає на запізніле «перепрописуван- 
ня» українських чи українського походження постатей, вкорі
нених у російській культурі. Він дивиться на проблему з іншого 
боку: «...Ми найменше шкодуємо, що Гоголь і Достоєвський, 
Бердяев, Соловйов і Вернадський стали російськими світила

ми. Ми радіємо, що вони стали світилами, бо велике світло 
світить усім і повертає своє світло також рідному краєві. Але 
нас тривожать ті світила з українського кореня, які могли б за
сяяти під вільним небом,— і погасли, десь пропали в імперсько
му мороці». В такому погляді на проблему, коли її виводять за 
межі етнічного егоцентризму, національний біль озивається за
гальнолюдською гуманістичною тривогою, і сама проблема по
вертає собі свою істинну світову вагу, бо стосується не лише 
України, а є елементом світової невлаштованості.

У діагнозі хвороб українського суспільства Євгена Сверстюка най
більше тривожить і сприкрює амнезія історичної пам’яті. Наше 
національне безпам’ятство — це ніби його особистий «ворог». 
Бо історична пам’ять — фундамент і самостояння, і культури як 
стрижня особистості та нації. Міра культурної пам’яті є і мірою 
зрілості самоусвідомлення. Поважне (не конче апологетичне) 
ставлення до свого минулого — одна з граней особистої гід
ності. Тому Євген Сверстюк дорожить не лише історичним ми
нулим свого народу, а й тим минулим, що становить його осо
бистий досвід. З мого покоління він чи не найбільше усвідом
лює (і внутрішньо переживає) культурне значення особистої 
пам’яті. Тому з такою відповідальністю пише про непересічних 
людей, яких близько знав (у цій книзі: про Бориса Антоненка- 
Давидовича, Оксану Мешко, Валерія Марченка). Тому таке ве

лике і важливе місце посідає в його писаннях і роздумах остан
ніх років тема «шістдесятництва» — цього яскравого явища 
нашої недавньої історії. Він хоче, щоб збереглися в пам’яті су
спільства і фактичний зміст «шістдесятництва», і його політич
ні уроки, і його етичні осягнення. Він тверезо дивиться на не
минучу історичну обмеженість світоглядних шукань «шістде
сятників»: «Філософсько-ідеологічна парадигма шістдесятників 
здебільшого включала всі гуманістичні маски та псевдоніми со
ціалізму і десь проходила краєм філософського ідеалізму та 
релігії, тобто не дуже виходила за межі легальності». Він бачить 
розбіжності між багатьма з них — у закладених з дитинства ос
новах, в особистому досвіді, поняттях, оцінках, у рівні мислен
ня. Однак об’єднувало їх неприйняття декретованого держав
ного фальшу і звідусюдне проривання до вільного думання 
і невикривленої моралі, до пошуку власної національної
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сутності: «Все живе мусіло ставати в оборону фундаментальних 
вартостей. У літературі — кинутись до реставрації сфальшова- 
них портретів клясиків, у мистецтві — докопуватись до націо
нальних джерел, до пошуків утраченого лиця, в кіні — копати 
криницю для спраглих і хапати образи згасання».

Особливої ваги надає Сверстюк етичній визначеності «шістдесят
ництва», тому «ідеалізмові», який несли кращі його репрезен
танти. Сам він у подальших випробуваннях зберіг і закріпив цю 
етичну високість, і це дає йому право на непоступливу критику 
нинішнього морального стану суспільства, насамперед укра
їнської інтелігенції, зокрема тих (не лише з молодших по
колінь), хто виявився інтелектуально й етично не підготовле
ним до відповідальності за умов свободи і незалежності, кому 
бракує культури думки і хто з царства рутини перекинувся в 
царство химер, де розкошує безконтрольне, самозакохане і бру
тальне многоглаголания. Не зашкодило б нинішнім запізнілим 
відчайдухам галасливого слова, бур’янородним пасіонаріям 
патріотичного розбрату і незліченній сексогайдамаччині про
читати уважно хоча б памфлет Євгена Сверстюка «Свобода сло
ва і культура думки»...

Один із найвагоміших розділів книжки містить етапі про українську 
класичну і сучасну літературу. Вони позначені глибиною і оригі
нальністю інтерпретації тих постатей, які символізують найвищі 
злети українського духу (Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь 
Стус) та його трагічні спотворення (Павло Тичина). Водночас він 
уміє помічати нові явища і захоплюватися ними, новими імена
ми. Дуже цікаві і його статті про художників (Опанаса Заливаху, 
Андрія Антонюка), що засвідчують діапазон його естетичних за
цікавлень і сприймань, осмислений мистецький смак.

Життя Євгена Сверстюка — це постійний труд душі, що розширю
вав обсяг особистості. Сьогодні його інтелектуальний і етичний 
світ не оминають головні проблеми і клопоти нашого буття. 
Звідси діапазон його публіцистики та есеїстики, громадянських 
рефлексій, памфлетів, «відкритих листів» до політичних діячів 
світу — з питань, що стосуються престижу України і гідності 
нашого народу, в обороні яких Сверстюк виступає достойно і 
компетентно.

Особливо хотів би звернути увагу на статтю «...Але істина дорож
ча». Вона адресована Олександрові Солженіцину — з приводу 
його відомих рецептів «обустройства» Росії, а принагідно й 
сусідніх народів. Однак наскільки вона відрізняється від тих 
численних антисолженіцинських памфлетів, які з’явилися в на
шій пресі і в яких було більше розхристаної емоційності, ніж
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логіки спростування, не кажучи вже про очевидну неспівмір- 
ність інтелектуальних масштабів полеміста і його небуденного 

адресата, — неспівмірність, дивовижно неусвідомлювану забудь
куватим полемістом, схильним до безстрашної хамуватості. 
Натомість Євген Сверстюк здужає оцінити інтелектуальну і мо
ральну величину опонента, а відповідно ставиться до нього по
важливо, заперечує йому зі спокійною гідністю і посутньо, а як 
найпереконливіший аргумент проти Солженіцина сьогодніш
нього виставляє Солженіцина вчорашнього: «...досить виписати 
в одну колонку праведне, в другу — грішне з публікації його — 
і вийде колосальна суперечка із самим собою...» І як висновок: 
«Чи після всього сказаного Солженіцин наш друг? Так. Але іс
тина дорожча».

Цс нисано 1990 року; сьогодні, може, чи в майбутньому, до такого 
висновку долучаться ще якісь нюанси, може змінитися і загаль
на оцінка, однак повага до колишнього подвигу, великого у ве
ликому залишиться...

У Євгена Сверстюка немає випадкових сентенцій, необов’язкових 
слів. Його стиль — концентрована енергія думки, аж до густої 
афористичності. Це пряме протистояння виваженого слова 
тому многоглаголанию й приблизності, яких Сверстюк так не 
терпить. Його слово несе заряд духовності. Хто уважно прочи
тає цю книжку, відчує обшир духовних тривог українського 
життя і дістане імпульси власній духовній напрузі.

Сьогодні ми опинилися у хвилі апофеозу отого без- 
п: і смертного українського самообпльовування, взає-

. 1 мопоїдання, взаємознищення, що не раз уже руй- 
у Ж и т т і І нувало Україну і тепер, складається враження, 

України * J знову йде до якогось свого логічного завершення.
У цьому апофеозі, з одного боку, ультрапатріотично- 

го нігілізму і розперезаності духовної голоти, а з іншо
го, — антиукраїнського обскурантизму (на тлі байду

жості решти), з хвацькою легкістю перекреслюються най
світліші імена, найблагородніші постаті. На кого тільки не 
кинуто бруду, кого тільки не намагаються потягти на ідеологіч
ний самосуд, кому тільки не накидають — кожен свою — до
вільну, часом прокрустівську, а часом і ліліпутську мірку!

* Полемічні нотатки про революціонера і максималіста Василя Блакитного. 

Надруковано в газеті «Голос України» (23 січня 1997 року, № 11).
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Серед тих високих постатей, на які ми бачимо зазіхання з боку 
політиканствуючих вандалюг і вандаленят, опинився і Василь 
Блакитний. Його, як і інших «націонал-комуністів» (можна по
годитися з цим пізнішим терміном, попри всю його умовність) 
звинувачують у тому, що він допомагав московським більшови
кам рити яму Україні — відповідно до того, як увесь україн
ський «націонал-комунізм», мовляв, підготував повалення УНР, 
втрату незалежності, а відповідно й те, що сталося з Україною 

в 30-ті роки.
Традиційно ми схильні до найпростішого пояснення наших істо

ричних поразок. То Богдан Хмельницький не врахував підступ
ності царизму, а потім збагнув, та не встиг уже свої потаємні 
задуми здійснити. То Мазепа щось не так зманеврував чи прос
то йому не пощастило. То Грушевський замість творити зброй
ні сили вичитував верстку своїх наукових праць на засіданнях 
Центральної Ради... Навіть такі «історіософські» курйози дово
дилося не лише чути на політичних мітингах, а й читати на 

сторінках газет і часописів. Та й на поважнішому рівні існує 
стереотип: народ як стій був за незалежність, та провідники 
підвели, не дозріли до свого народу. Такі стереотипи народжу
ються з неусвідомленого бажання (а може, й усвідомленої тен
денції) знайти найпростіше, найзручніше для себе пояснення,
з якого виводяться так само прості й зручні рецепти на сьогодні 
й на майбутнє. Тоді як насправді все набагато складніше і, 
на жаль, набагато трагічніше.

Ми «соромимося» згадувати про те, хто ж ото 18 січня 1654 року на 
майдані в Переяславі «масово» (як тепер сказали б) гукав: 
«Волимо під царя білого, царя московського!»; хто були ті, що 
великою оружною силою підтримали Петра І в Полтавській 

битві і фактично забезпечили йому перемогу, досить проблема
тичну інакше; про чиї дошкульні удари по війську УНР свідчив 
Володимир Винниченко; чиїми руками організатори розкурку- 
лювання і колективізації робили свою жорстоку справу... Соро
мимося зізнатися самим собі, бо скрізь і всюди побачимо своїх 
таки, українців.

Ми якось заплющуємо очі на важливі й неуникненні об’єктивні 
фактори. Скажімо, геополітична і мілітарна перевага Росії, що 
фатально тяжіє над нами; як і відсутність високого, достатньо 
високого мовного і етнічного бар’єра між Україною та Росією; 
як і несформованість, недозрілість у значної частини населення 
України національного самоусвідомлення, невизрілість нашого 
державного мислення і державотворчої волі. Про це нам ніяково 
говорити, бо це складніші речі, вони драматичніше виглядають
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і навіть загрозливіше: адже все може повторитися. І тоді знову 

доведеться плести стару байку про ідеальний народ та його не- 
здалих провідників як єдину причину наших історичних не
вдач...

Українські революціонери з когорти Блакитного перебували на 
зовсім іншому рівні політичного мислення. Вони вміли дивити
ся правді в очі, бачили політичну реальність та об’єктивне спів
відношення сил, володіли суворим аналізом історичної динамі
ки — опріч своїх романтичних поривань,— і саме цим, на мій 
погляд, зумовлено було їхню стратегію і тактику, як і еволюцію 
цих стратегії і тактики відповідно до історичного процесу. Після 
упаду УНР саме вони і тільки вони залишилися в Україні но
сіями ідеї української державності, взяли на свої плечі, так би 
мовити, тягар цієї ідеї (що не могла вже існувати, не мала вже 
шансів ні в якій іншій формі, а тільки в такій) і почасти її 
реалізували. У них були немалі шанси саме завдяки тому, що 
їхній національно-революційний романтизм містив у собі й 
елементи історичного реалізму, враховував безпосередні соці
альні інтереси народної маси.

Центральна Рада, УНР усе-таки програли великою мірою не тільки 
внаслідок мілітарної агресії більшовицької Росії (хоч ця аг
ресія — безперечний факт), а й також і тому, що не змогли (або 
не встигли) знайти переконливе для маси поєднання націо
нальних інтересів із соціальними, як і поєднання національної 
ідеї зі світовою ідеєю. Ми сьогодні мислимо сьогоднішніми ка
тегоріями — неісторично. А уявімо той час. Тоді історія зовсім 
іншим духом «дихала». Це сьогодні ми бачимо, що комунізм 
збанкрутував (залишаю осторонь питання, чи можна називати 
комунізмом те, свідками, учасниками й жертвами чого ми були). 
Але ж тоді комуністичний, лівий рух не тільки в Росії, не тільки 
в Україні, а й у всьому світі був тим, на що покладалися надії 
на можливість якщо не ідеального, то принаймні найсправед- 
ливішого суспільства. Часом кращі люди, благородні уми на 
всіх континентах вірили в це і чекали порятунку для світу від 

цього. І український інтелект, українське громадське сумління 
не могли бути не зачеплені цим імпульсом світової історії. Тому 
такі люди, як Блакитний, Хвильовий, Скрипник (за всієї різни
ці між ними), і не тільки вони, не могли оцей поклик історії 
залишити поза собою; вони хотіли поєднати ідею України, ідею 
Української держави з оцим рухом, чи тим, що здавалося тоді 
рухом і духом світової історії. Це був продуктивний підхід. І те, 
що вони програли, не є його запереченням, не означає, що 
вони не мали свого історичного шансу. Просто сили — в їхньому
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протистоянні російсько-більшовицькому великодержавництву 
й шовінізмові — виявилися нерівними.

Але ж як довго, уперто і небезрезультатно зуміли вони — бороть
бисти, укапісти, «націонал-ухильники» в КП(б)У (знов-таки, 
попри всю різницю поміж ними) — протистояти цьому потуж
ному імперському тискові, скільки вирвали поступок для на
ціонально-культурного розвитку України. Саме тому, що вміли 
знаходити шлях до трудової маси і спиратися на неї. Це уні

кальний урок у довгій і сумній історії українського державотво
рення — унікальний саме отим знайденим поєднанням націо
нальної і соціальної енергії. Повчальний особливо нині, коли 
українські патріотичні сили на таке поєднання не спромоглися, 

відступивши ідею соціальної справедливості антиукраїнським 
політичним силам, спадкоємцям більшовицької соціальної де
магогії і жорстокого фарисейства.

Звісно, у Блакитного та в людей його кола можна знайти сьогодні 
багато помилок. Читаєш Блакитного сьогодні — і поряд з тим, 

що й тепер обпалює душу, хвилює, може бути нашим кредо, 
поряд з тим багато що й прикрі почуття викликає. Скажімо, 
його постійна боротьба з клерикалізмом заводила його в край
нощі. Можна її пояснити: знаємо, чим було москвосвятське 
попівство в Україні, якою підпорою і русифікації, і соціального 
та національного гніту. Однак коли гнів Блакитного переки
дається, скажімо, на Леонтовича, на інших творців духовної му
зики тощо, — це справді сьогодні прикро читати. Як і багато 
чого з того, що пов’язане з абсолютизацією класової боротьби 
(саму наявність якої в історії, одначе, дарма заперечувати, як це 
роблять деякі ритори) і навіть з класовою винятковістю.

Усе це було у Блакитного, було в людей, споріднених із ним духом, 
і на це не можемо заплющувати очі. Та коли це відкинути, що 
ж їхнього залишиться для нас цінним сьогодні?

Залишається, по-перше, їхня величезна любов до України, цілко
вита відданість їй: «Тобі, Україно моя, // Мій перший подих і 
останній». І це не просто слова, це життя, і Блакитного, і таких, 
як він.

По-друге — це кришталева людська чесність. Така, що сьогодні 
може декому здатися просто неймовірною. Ось один приклад — 
лист Василя Блакитного до матері від 15 жовтня 1923 року, 
відповідь на материне прохання, за тяжких житейських обста
вин, про деяку родинну протекцію для брата й сестри та інше: 
«Ваші листи завжди приносять мені трохи муки. Справжньої 
терпкої муки за те, що ще лишилося незміряно багато болючо
го, неправильного, недоладнього у світі, за те, що робота тільки
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розпочата і її ціле море, ціле море дичавини, яку треба розчис
тити і в якій людям страшно погано... Так, мені боляче читати 
ваші листи, особливо коли вас життя примушує на те, щоб пря

мо чи посередньо ставить передо мною задачі, які я не можу 
ув’язати із цілим своїм світоглядом». Натомість Блакитний над
силає матері гроші і пояснює: «Я їх не краду. ...Не питиму пива 
(хоч нам і можна), не зроблю ще яких речей, без яких мож
на обійтися... Замість того, щоб вкласти гроші в який-не- 
будь спокійний матрас чи стілець або “надзвичайно зручний 
стіл” — дозволяю собі їх вкладати в такий “банк”, як людське 

життя...».
І (є один маленький приклад, а їх — прикладів суворої принципо

вості та кришталевої душевної чистоти — в житті Блакитного 
багато. І чи не таких державних діячів бракує нам сьогодні?

І третє, що залишається в науку нашому часові, — це вольове на
чало, державотворча воля. Ми справедливо нарікаємо на те, що 
влада наша слабка, і багато хаосу, анархії, розхристаності й бай
дужості в усьому. А покоління Блакитного, когорта Блакитного 
була когортою людей, які бачили мету, які були надзвичайно 
дисциплінованими у своїй праці для цієї мети і немилосердно 
вимогливими до себе самих. Це також те, чого сьогодні, на 
жаль, не маємо, принаймні, в суспільно помітних, вагомих мас
штабах.

ІІ;ірешті, четверте, найголовніше. Це вміння поєднати національ
ний біль, свій національний образ України, уявлення про її 
майбутнє з рухом світової історії, зі світовим духом. Бо інакшо

го шляху, інакшого шансу немає.
Л скільки енергії і розуму, скільки прозріння вклав Блакитний у 

розбудову української культури! Він домігся видання при органі 
ВУЦВК газеті «Вісті» додатку «Література, Наука й Мистецтво», 
а потім — «Культура і Побут», організував видання двотижне
виків «Всесвіт» і «Червоний Перець», де розцвів талант Остапа 
Вишні. Він урятував для української культури Олександра Дов
женка і сприяв його творчості. Він створив організацію проле
тарських письменників «Гарт», який мав ще обрости «Театраль
ним Гартом», «Музичним Гартом», «Образотворчим Гартом», 
тобто, йшлося про те, щоб наснажити революційною енергією 
та ідейним і творчим розмахом усі сфери української культури, 
піднести її на світовий рівень — після століть колоніальної без
правності така цілеспрямована державна підтримка була їй вкрай 
необхідна, хоч і несла в собі небезпеку ідеологізаторської над
мірності. Його власна багатогранна творчість у поезії, прозі, 
журналістиці, теорії й критиці літератури була однією зі складових

ПЕРЕПМОВІІ '■ Д  j
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Ренесансу української культури 20-х років. У ній назавжди за

лишиться яскравою барвою своєрідний Елланів поетичний стиль, 

у якому знайшли своє місце і прийоми імпресіонізму та іма

жинізму (а ще більше, може, експресіонізму), однак у якому 

панують цілеспрямоване вольове начало, тематична зосередже

ність, динаміка прямої мови революціонера, рвучкий і вибухо

вий ритм, що вловлює нові соціальні ритми життя й боротьби 

робітничих мас, епіграматична економність виразу, точна і міц

но кута образність, — стиль, що органічно відбивав дух україн

ського інтелігента-революціонера, суворого романтика дії, дис

циплінованого організатора революційної енергії мас та її кон

денсатора, речника.

Як революціонер і максималіст, Василь Блакитний гостро відчував 
протидію інерції, рутини, міщанської психіки — і гостро на них 

реагував. Тому його поезія внутрішньо полемічна. Ця могутня 

сила революційного заперечення і соціальної полемічності про

мовляла і в поезії Блакитного радянських часів — тепер вона 

спрямовувалася проти міщанства, шовінізму, бюрократії, неп- 

манського переродження, різних вад державного апарату тощо. 
Сатира і публіцистика стають чи не головними жанрами його 

творчості, а невичерпний матеріал для них дають враження 

невтомної і багатогранної діяльності Василя Блакитного на 

постах члена ЦК КП(б)У, члена ВУЦВК та ЦВК СРСР, редак

тора «Вістей», які він перетворив на найпопулярнішу газету ви
сокого політичного і професійного рівня.

Не випадково так тяжко переживали його ранню смерть ті, хто 
його знав, в Україні та за її межами (мав він величезний авто

ритет і серед революційних елементів українства в Європі й 

Америці). Особливо гострим болем відгукнулася смерть Блакит

ного в серцях українських письменників. Його образ жив у вір

шах, поемах, оповіданнях, спогадах. Наведу слова лише двох із 

тих, хто так зобов’язаний був Василеві Блакитному.
Остап Вишня:

«В моєму житті був Василь Блакитний.

Він стоїть у моїй свідомості, як дороговказ на грані двох різних для 

мене світів.
Поділив Василь Блакитний моє життя на дві половини:

“До Блакитного” і “Після Блакитного”».
Володимир Сосюра:

«Тебе нема... Але світла смуга тво'іх думок показує дорогу. Ти з на

ми... А твої поезії... Це ж ти! Смерті нема для творців! А ти 
творив і горів вічним вогнем революції».

642



Ml I 'I I ]/VH )BU A. I T
hyit ч;іс, кілька десятиліть, коли ім’я його намагалися стерти. Однак 

сьогодні воно знову з нами, хоч знову є спроби «викреслити» 
Ного або «ревізувати» — вже з іншого боку. Проте хвиля не- 
пііямського нігілізму, зарозумілого зневажання історії не захо
пить усе суспільство і не зможе тривати довго. Той, хто був 
яскравою зорею українського Ренесансу 20-х років; хто став 
надихаючим відкриттям і могутнім імпульсом для животворної 
х ін іл і «шістдесятництва»; хто для свого часу зосередив у собі 
енергію українського державотворення і дав чистий зразок са
мозречення, — той завжди буде в Україні і з Україною.

ї ї  ill II ім ІВон Сізюба і 3 hPUHUUi

мокаліпсис
>игорія 

. іменксі *

«Ч и не стоїмо ми в передвечір’ї наймото- 
рошнішої переміни всієї землі і того часу іс
торичного простору, в якому тримається ця 
земля? Чи не стоїмо в вечірньому передодні 
якоїсь ночі перед якоюсь іншою ранковою 
ранню?»
«Якщо очужіння до речей і відкритість до таї
ни пробудяться в нас, то ми вийдемо на шлях, 
який веде нас до нового ґрунту для корінен- 
ня і стояння.»

(Мартін Гайдеґґер)

«І тихі жаби будуть ніжно квакать 
І по землі усталеність котить...»
«Воскресне Бог на пустках неозорих — 
Химерний ляк розкутої душі,
Як перший світу нездоланний прояв 
І як останній в світі цім почин.»

(Григорій Тименко)

Кіп не міг знати ані про Гайдеїтерове «буття-у-смерть», ані про 
філософію «людської ситуації» Еріха Фромма, ані тим більше 
про «занурення в безодню» та «посилання собі повідомлення 
про власну смерть» Жака Дерріда чи, скажімо, «танатографію 
еросу» Жоржа Батая, — його не стало задовго до того, коли така 
лектура почала прохоплюватися крізь проломи в залізній завісі, 
а потім її руїни. Однак його поетична думка весь час тяжіла до 
тих сфер, у яких розгорталася незнана нам тоді, нечитана «бур
жуазно-ідеалістична», «занепадницька» європейська філософія

* І Іздруковано в журналі «Сучасність» (1997, №  2).
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XX століття: трагізм людського існування; спрямованість буття 
у смерть; втрата і здобуття сенсу життя; смерть Бога і абсурд
ність життя без нього; межові ситуації людської екзистенції та 
визначення ї ї  модусів через смерть; буття собою і акт вибору 
свого «Я»; трансценденція як вихід за свої межі; проблематич
ність спілкування між людьми; нонконформізм як принцип са- 
мореалізації... (Звісно ж, поет не філософує раціоналістично, 
однак справжньому поетові притаманне те, що зветься у філо
софії «неявним філософським знанням».)

Почасти це можна пояснити його інтересом до філософії та езоте
ричних учень. В одному з його записників, що зберігся, є цита

ти з Піфагора (власне, псевдо-Піфагора, як пояснив колись 
Андрій Олександрович Білецький), трохи з Платона, Шопен- 
гауера, Ніцше — тобто, не з їхніх видань, а з присвячених їм 
популярних інтерпретацій; нотатки з різних джерел про давньо
єврейських пророків, східні релігії та філософії, про йогу тощо. 
Але, зрештою, цього небагато, і воно випадкове, принагідне. 
Знавши Григорія Тименка особисто, можу засвідчити, що, за 
всієї жадоби знань, він не мав змоги і не встиг здобути скільки- 
небудь систематичної освіти, а історію людської думки (хоч як 
вона його вабила) осягнув хіба в уривках.

Тож річ, мені здається, зовсім не в якихось книжних «наводках» і 
стимулах. То швидше супровідна обставина, а не внутрішнє по- 
будження. А цим внутрішнім побудженням було інше: потреба 

самоозначення, робота власної душі, яка визволилася з лещат 
примусової віри, позбулася гіпнозу «правильного думання». 
Наше адекватне переживання буття, свого «Я» у світі, коли лю
дина залишається сам на сам із собою, сам на сам зі світом, без 
«прокладок» адаптувальних стереотипів, перед необхідністю ду
мання на власну відповідальність, на міру власної долі, — не
рідко веде людей різних історичних, культурних, інтелектуаль
них «континентів» до схожих розмислів. А в цьому ж випадку 
маємо рідкісно обдаровану інтелектуальною тривогою юну душу, 
питально відкриту до таємниці буття на всю свою міру — отож 
і на міру того, що перейняла вона із заповіданого світопочуван- 
ням і долею свого народу.

Григорій Тименко народився 10 січня 1945 року в селі Проців 
Бориспільського району Київської області. Батько, Григорій 
Тименко, не повернувся з фронту. Мати, Пелагія Андріївна 
Грушко (Тименко), надовго пережила сина (12 жовтня 1905 —
4 жовтня 1989 p.). Навчався у сільській школі, закінчив сім чи 
вісім класів, а десятирічку — в Києві, живши у сестри Паші в
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ін*|н*лмісті Києва Святошині. Навчався у Київському хулож-.

іп.пму поліграфічному технікумі, вступив до Київського універ- 

пнггу, однак невдовзі залишив його, певно, через матеріальні 

н(к гмнипи. Деякий час працював друкарем на поліграфічному 

комбінаті «Радянська Україна», травмував там пальця і роботу 
нм полишив.

Починає иисати вірші; 1962 року був запрошений на республі

канський семінар молодих поетів і прозаїків; відвідує літератур
ну студію Київського університету; з 1964 року зрідка друкуєть

ся и молодіжній пресі. Однак творчий розвиток ішов так стрім

ко і в такому несподіваному напрямі, що дуже швидко його 

поезій стала для офіційної преси (а іншої не було!) «недрука- 

Г*еіп.ною», як і поезія так званої «київської школи», з якою він 
аг в чому перегукувався, хоч ніяк з нею пов’язаний не був.

Иолітчас зближується з тією українською молоддю, яка стає в опо- 
ііі 11 і к> до тоталітарного режиму та політики русифікації, бере 

участь у тиражуванні матеріалів «самвидаву» (зокрема, методом 

фотокопіювання — в Києві діяла років зо два кустарна фотола
бораторія, якої «всезнаюче» КГБ так ніколи і не дошукалося, 

а як дорого воно заплатило б за розгадку!); «видає» машинопис
ні ібірки своїх поезій.

І нм часом життєві обставини складаються для нього несприятливо 

і дедалі гірше. Недовго попрацював технічним редактором у ви
давництві Академії наук України «Наукова думка» — і був звіль

нити. Так само довелося піти і з видавництва «Радянська шко- 

на». 1967 року подав збірку віршів до видавництва ЦК ЛКСМУ 

■■Молодь», однак її було відхилено. Незагойною раною стала 

дня нього смерть сестри, яку він так любив і яка була його під
порою в побуті, та смерть найближчого друга — талановитого 

поста Олексія Булиги. Нарешті, навесні 1968 року в нього 

відібрали помешкання, що належало сестрі, і він опинився без 

пристановища.
V пікюиаді 1968 року Григорій Тименко безслідно зник. Ні рідня, 

пі близькі друзі нічого не могли пояснити. Звертання до міліції 

і а до КГБ нічого не дали, жодних свідчень не знайшлося. Серед 

шайомих ходили різні версії: Тименка «прибрало» КГБ; він по
лайся чи то в ченці, чи то до якоїсь східної секти; він пережив 

и кус і. трагічну любовну пригоду і десь у горах Кавказу (чомусь) 
кинувся з урвища в провалля... На користь кожної з версій на

полняйся докази, однак усі, звісно, примислені. Минуло вже 
майже тридцять років. Тепер уже і версії ті забуто. Забуто і са

мою Поета. Знає і пам’ятає про нього лише невеличке коло
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друзів та тих, кому пощастило в ті роки прочитати його вірші, 
надруковані в кількох машинописних примірниках.

Він наче був рокований на трагічну долю. В поезії його раз у раз 
зринає мотив невідворотності смерті (це в двадцять років!). Був 
не від світу сього — такий красивий і пречистий. Його красу 
годилося б назвати демонічною, якби Демон міг бути зичливим 
і лагідним. Ангельською ж не можна назвати, бо була не солод
кою, а присмученою і проглядала в ній якась фатальність. Ця 
краса і пречистість немовби створювали незриму, проте відчут
ну межу між ним та іншими людьми. Відчуття дистанції поси

лювалося його випаданням з житейського рівня самовиражен

ня, зосередженістю на духовних аспектах буття, самою манерою 
висловлюватися значливо, трохи «абстрактно», тобто у вагомих 
поняттях, не абияк.

Мотив самотності в його поезії важить не менше, ніж мотив смер
ті. Хоч були в нього щирі друзі — Олексій Булига, Микола 
і Андрій Кабалкжи, Віктор Могильний, близькі йому і духовно; 
шанованим старшим товаришем був для нього Олесь Бердник, 
якому він, здається, до певної міри завдячував своїм потягом до 
риторичної містики. Одначе й друзі не врятують від самотності 
душу, що її обрала доля для високої і незнаної мети.

А втім: обранець долі чи жертва суспільних умов? Зрештою, у цьо
му випадку воно одне й те саме. І в його поезії метафізичні й 
містичні потягнення мають своїм тлом (а часом і не тлом, 
а співзвуччям) гостре відчуття соціального і національного не
благополуччя України.

Для повнішої характеристики особистості Григорія Тименка дозво
лю собі навести спогад про нього Олеся Бердника, написаний 
на моє прохання 1988 року, коли я збирав матеріали про поета, 
намагаючись видати його збірку:

«Він народився в 1944 році в селі Проців Бориспільського району 
(трохи неточно; перевірену дату народження я подав вище.— 
І. Дз.). Батько, який після визволення України від окупантів 
пішов до діючої армії, не повернувся з війни. Самотня мати 
народила “мізинчика”, останнього сина, в передостанній рік 
світової руїни. Гриць ще в перші роки свого свідомого життя 
був неподібний до двох старших синів — Олексія та Миколи: ті 
виростали хлопцями хазяйновитими, ретельними господарями, 

раціонально мислячими, а він — “не від світу цього”. Пропадав 
у чагарях, на луках, міг цілими годинами спостерігати політ 
птахів, хмарок, бесідував з квітами, деревами або навіть сам з 
собою. Над ним кепкували, насміхалися, проте він не звертав 
уваги на такі кпини. Навіть пізніше, коли я познайомився з
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ним, мене вразила Грицева здатність повністю ігнорувати люд

ський поговір, людські смаки.
< іімодостатність — було його кредо. Доки людина самопрогра- 

мується навіть наймудрішими стереотипами, але взятими для 
нжитку у когось збоку, — вона у в’язниці духу. Краще гранична 
убогість, — але незалежність розуму й серця.

(акінчивши поліграфічне училище, він пішов працювати в одну з 
Київських друкарень. Там сталася аварія, йому пошкодило руку. 
Машина розтрощила пальці, травмувала душу. Пізніше йому 
часто снилася ця машина, вона жахала його, ототожнюючи 
собою весь видимий Всесвіт.

"Ми - в надрах безжальної машини”, — часто казав він.
Нихід, вихід, вихід! — волало його серце. Гриць кидався в пошуках 

такого виходу до різних філософських концепцій (йогічних, 
містичних, позитивних, негативних, екзистенційних, прагма
тичних), проте відчував, що там усього-навсього “великих слів 
велика сила”! (Мені здається, не варто перебільшувати 
Тименкову очитаність, як і, мабуть, вплив на нього тих різних 
філософських концепцій, хоч деяка еклектика відчувається. — 
І. Дз.). І знемагав під тиском тривіальних стосунків — інтимних 
та соціальних, і мовчазно квилив під зорями, звертаючись у 
глибини часів та просторів:

Ііраття, де ви? Де ви, друзі? Чому мовчите?
( 'диною втіхою була любов старшої сестри. Вона розуміла його, 

жаліла, допомагала. Раптова смерть сестри була передостаннім 
ударом. Наступним ударом — і, може, останнім — виявилася 
смерть близького товариша Олекси Булиги — молодого вченого 
і поета. Цій події присвячено вірш “Смерть метелика”.

На,ото кілька років свідомого, творчого життя, але скільки вмісти
лося в ті роки?!»

* * *

Поетична спадщина Григорія Тименка, якщо зважити на обстави
ни його біографії, досить об’ємна — дві машинописні збірки, 
які встиг підготувати і «видати» сам автор, та ще розрізнені 
цикли і вірші — їх близько двохсот. Цілком можливо, що це ще 
далеко не все; щось може зберігатися в архівах його знайомих- 
л ітераторів.

Я оминаю його ранні вірші — зрештою, «учнівський» період тривав 
недовго,— і звертаюся до творчості зрілої (попри юнацький 
вік!): 1965—1967 років, якими датована більшість його творів 
(останній рік життя, 1968-й, через згадані обставини не був та
ким плідним, а може, менше збереглося чи знайшлося).
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Поезія Григорія Тименка цілковито випадала з магнітного поля 

офіційної літератури, «публічного» самоозначення людини то

дішнього радянського суспільства. Для нього не існувала міфо- 

логізована «реальна дійсність» соціалістичної сучасності — єди
ний обов’язковий об’єкт «літератури соціалістичного реалізму». 

(Зрештою, багато хто в тодішній українській літературі вже на

магався так чи інакше дистанціюватися від тієї фальшивої «ре

альної дійсності».)

Йому властивий був пафос самодостатності людини як генератора 

творчої волі, що протистоїть механічній дії «об’єктивних» (у то

му числі й суспільних) обставин, — а це вже була небезпечна 

єресь, оскільки аргумент від костоломної невідхильності «за

конів історії» виконував функцію гвинтового преса найбільшо

го калібру в руках верховних уповноважених історії — від «крем

лівських мрійників» до «кремлівських перестарків» — та їхньої 

ідеологічної обслуги.

Григорій Тименко схилявся до ідеї онтологічної емансипації люди

ни, до розуміння її як суб’єкта всіх проблем буття, і це було — 

може, стихійно-чуттєве, може, почасти, з соціально-гуманіс
тичної налаштованості, — наближення до того, над чим працю

вала соціологічна і філософська думка Європи першої половини 
і середини XX ст.:

Наївне людство в закамарках душ 

Шука побічні явища й причини.

Скоріш з’явися, мудрий, гордий муж,

Скоріш  скажи: всі явища — це ми лиш.

(«Повернення в причину»)

Не знати, чи пізнав би він цього «мудрого мужа», скажімо, в Мар- 

тінові Бубері чи в Еріхові Фроммі — або в Мартінові Гайдеґґері 

чи його антиподові Карлові Ясперсі. Може, й ні, бо вони не 

могли дати відповіді на український запит, їм невідомі були 

українські болі, — а для Григорія Тименка вселюдські тривоги 

не заступали українських.

Та й не треба ходити так далеко. Краще згадати Шевченкове: «І день 
іде, і ніч іде. / /  І голову схопивши в руки, //Дивуєшся, чому не 

йде // Апостол правди і науки?» Або Симоненкове: «Ти знаєш, 

що ти — Людина..?» У Григорія Тименка взагалі є, як побачимо 

далі, знаменні перегуки з Василем Симоненком — насамперед 

у темі України (інколи трапляються й «вінграновські» образи, 

як-от: «Тут на трьох тисячах колін //  Стою, зігнувшись у жа
лобі» — в «Баладі єдності»).
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Піиі;ік суто Тименкове — це вже принципово інакше заглиблення 

н матерію буття, ніж «чисто шістдесяти и цька» поезія з її, за ви- 
шачснням Оксани Забужко, «мітингово-метафоричним дис
курсом» (мовляв, не породжування думки, а виражання її літе
ратурними засобами), — хоч це визначення не «вміщає» всього 
поетичного «шістдесятництва», скажімо, не охоплює еволюції 

Миколи Вінграновського чи й Івана Драча.
Якби Тименко став «оприлюдненим» фактом нашого літературного 

життя ще в ті роки, потенціал української поезії та лінії її роз
питку, можливо, були б трохи інакші (те саме можна нрипуска- 
іи і щодо так званої «київської школи», як і щодо Василя 

Голобородька, Василя Стуса, Тараса Мельничука та ін.).
Сьогодні Григорій Тименко не звучатиме так сенсаційно, як він 

прозвучав би у свій час. (А втім, його час — не в минулому.) 
Українська поезія останнього десятиліття утвердила те самосто- 
яння особистості, те пошукування діалогу «Я» зі світом, те роз
кривання «Я» до буттєвого «хаосмосу», що були суттю поезії 

Григорія Тименка (як — в інших формах та іншою мірою — 
і в поезії згаданої «київської школи»: М. Воробйова, В. Корду- 
на, В. Рубана, М. Григорова, М. Семененка, як і у В. Голобо
родька; хоч від усіх їх — таких неоднакових — Григорій Тименко 
відрізнявся своєрідною пластикою сюжету думки, її «епічністю», 
більшою гармонійністю і «соборністю» суб’єкта самовиражен
ня, концентрацією в ньому сутнісних рис людського само- 
означення: він промовляє не так від свого емпіричного «Я», як 
від «Я» метафізичного або ж, часом, родового).

Однак і сьогодні екзистенційний драматизм Григорія Тименка від
мінний від того, що маємо в багатьох авторів молодшого і се
реднього поколінь. У нього не було істерики перед жорстокістю 
і таїною життя; не було нервовості, засмиканости, «скреготу» 
розладнаного душевного механізму; не було хаосу тотального 
сум’яття; не було відторгнення світу. А було широкоплинне 
входження в матерію світу; була некваплива, з достоїнством, 
рефлексія; навіть щось таке, що часом скидалося б на лінькува
ту, зверхню примирливість, якби не та напружена, туга мелан
холія, що шарлатовим поясом скріплює всю розлогість душев
них станів... Це не перевага перед кимось, це особливість.

Поетичний світ Григорія Тименка, за всієї своєї чуттєвої повноцін
ності, водночас ніби виводиться на рівень «абстрактної» кате- 
горіальності. Ландшафт цього світу не так реально-предметний, 
«для ока», як ландшафт, сказати б, «філософський»; міцний ри
сунок здебільшого домінує над колоритом, хоч часом і сам роз
сотується в морок; світ живе дивним і напруженим життям —
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побаченим ніби в оптику нічного бачення, і не в багатстві й 

розкоші випадкових форм, а немов у «каркасі» якихось внут
рішніх силових ліній:

Каміння росте на стежках нічного звіра.

Приблуда одягає форму туманів.

Ріка ночі плутає лінії світла...

І зверніть увагу: тут на п’ятнадцять слів — десять іменників. Вони 

взагалі домінують у мові Григорія Тименка, він — «іменни
ковий» поет, і це підкреслює онтологічний характер його поезії. 
Її внутрішня напруга часто-густо створюється в стикуванні ін

телектуальних понять і номінацій: «тяжіння темряви», «скелі 
часу», «тяга горизонтів»; «снується пустка павутинням хиб»; 

«тут тільки темрява лоскочеться нюансами...» — або:

Ш иряю в цнотах місячних ночей:

Навколо пустка шурхотом тривоги,

І тільки я, розгублений плачем,

В кайдани жалів тріпочу надкриллям...

З «абстрактних» категорій видобуваються барви для малюнку емо
цій та душевних процесів, а швидше — лінії для графічних кон

турів чуттєдумки. Особливо виразно це виявилося у небувалому 
досі в усій українській поезії «зловживанні» іменниковими фор
мами на «-ість», що передають узагальнено-абстраговану якість 
у її триванні (щось віддалено подібне можна знайти хіба що в 

деяких зразках схоластичної і барокової поезії XVII—XVIII сто
літь): «незбагненна людствами поснулість»', «липка нудьга по- 

стійности м’якої»; «лебедина пісня в присмерковість»; «мінли
вість лінії берегових химер»; «капельність хмар, де обрію без
межжя»; «дум інтимна корчуватість»; «днів прийдешніх зрілість»; 

«текучість вітру»; «його нутро, не вписане в щасливість»', «лу
кавість творилась довго на очах»; «І в пурпуровій пругкості під
носив / /  До нього клен насиченість листка»; «Досуга ніч забра
ла в невідомість // Новий ясир, загорнутий у марність»-, «Дуби 

підперли I  j  Байдужість неба до страждань води» — і т. д., і т. д. 
...Всі ці якості можуть бути виражені (і здебільшого бувають 

виражені) прикметниковими та дієслівними формами, однак 
абстрагувально-узагальнювальний іменник робить їх із пливких 

атрибутів — стійкими фундаментальними сутностями, що й важ
ливо для поезії Григорія Тименка, орієнтованої не так на імпре
сії, як на субстанційність.

Його зваблює субстанція великого-таємничого-вічного: небо, ніч, 
море, вітер, гори, ліс, дощ — цей прапейзаж, праландшафт Землі
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и його монументальності й водночас динамізмі та неостчійч- 
иості й загадковій розмитості (хмари, хвилі, ріка, туман, те
кучість вітру й води) — це його постійний «співрозмовник», 

Пільше: суверен його поетичного світу. Часом йому ніби не до
статньо горизонтального здвигу складників цього вічного пра- 
лапдшафту, і він вибудовує їх по вертикалі, «перемножує»: 
«стань, море, на найвищу гору Землі»; «гора мовчазної ночі»; 
«ходімо в ліс, у ліс небесних гротів»; «Синій плескіт хвилі // 
Тче узлісся в’янучих лісів»; «ріка ночі»...

Його гіпнотизує море (чи, може, він — медіатор моря?). «І я знову 
йду до моря і обіймаю його таємничість...». Однак море — об
раз не лише таємничості, а й «самотності». Бо загадковість і 
неосяжність приречені на самотність. І власна самотність зда

валася поетові ніби відбризком отієї великої твірної самоти 
моря — і тим, може, злагіднювалася.

Лис море — це ще і стихія життя, його невичерпність, його влада, 
і жага всеосяжності, і міра недосяжності:

Я все життя бажав зробитись морем,

Л зміг лиш стати голубою парою.

Ніч — ще один володар Тименкового світу. Як і море, вона — стихія 
таємничого життя; як і море, вона і поглинає, і породжує; і 

кладе край, і дає початок:

Л ніч сотала сиве павутиння,

Л ніч пливла в манливу даль доріг...

Нона затуманює і гіпнотизує, однак може й осяяти; вона здебіль

шого не ворожа людині, вона благодатна, бо зводить «Я» з са
мим собою.

Море і ніч, звісно, діють у згоді з тим непозбутнім речником само- 
нолі уяви і тіньового «Я», що ним є сон. «Моя тиха провесінь 
печалі / /  Жебонить на вітрі сновидінь». У тій манливій далечі 
доріг, куди «ніч пливла», — там «ноги снів заплутались у манд
рах». Поет увесь час має бентежний клопіт зі снами («бурля ь 
потоки снів», «гармидер снів...»), але — дивна річ — не потурає 
їм; у його поезії немає самих цих потоків у натурі, вони десь за 
сценою поетичного дійства, і тільки поодинокі вихлюпнуті ни
ми перлини стають здобиччю, оздобами думки, непідвладної сон- 
мим блуканням. У Григорія Тименка немає сюрреалістичного 
натуралізму потоку свідомості (в кого могутнього, а в кого дріб’яз
кового), сюрреалістичного принципового протоколювання снів, 
психологічних автоматизмів — образи сновидінь не захльосту
ють материк свідомості, а омивають його, не експропріюють усе
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багатство Я-Світу, а входять у нього як його неясний і необчис- 

ленний резерв. Це не означає «прикладної» функції підсвідо
мості в творчому акті Григорія Тименка; ні, вона — активний 
співтворець його поетичних візій. Але тільки співтворець, а не 
узурпатор.

І ще одне: химерія Тименкової підсвідомості є чистою, благород
ною, цнотливою, як і він сам. Він не потребував би тих санк
цій, яких, скажімо, Андре Жід шукав у теоріях Фройда, вважа

ючи, що той, мовляв, визволив «нас» від фальшивого і пере- 
шкоджального почуття сорому (хоча сам Фройд був глибоко 
засмучений такими й іншими схожими висновками з його 
ідей — він хотів прямо протилежного: «Там, де було “Воно”», 
повинно стати “Я ”. Це приблизно така ж культурна робота, як 
осушування Зейдер-зее»; «Ми можемо як завгодно часто під
креслювати, що інтелект людини безсилий в порівнянні з люд
ськими нахилами, і матимемо рацію. Але є все-таки щось не
звичайне в цій слабкості: голос інтелекту тихий, але він не за
спокоюється, поки не доб’ється, щоб його почули»; «В кінцевому 
рахунку ніщо не може протистояти розуму й досвіду»; «Міра 
інтеріоризації приписів культури, — популярно і ненауково ви
словлюючись, моральний рівень її учасників (тобто “Над-Я”) — 

не єдине духовне благо, яке треба брати в рахунок при оцінці 
культури. У  нас є й інше багатство — ідеали» (курсив наш,—
І. Дз.). Це той Фройд, якого не хочуть знати запізнілі майже на 
століття українсько-літературні адепти «фройдизму», корисли
во, «під себе» витлумаченого як демонізація інстинктів і легалі
зація, ба навіть героїзація всілякої аморальности).

Це й зрозуміло: адже підсвідомість, згідно з К. Леві-Стросом, це 
індивідуальний словник, в якому кожен з нас записує лексику 
історії своєї особистості... Яка особистість, така й підсвідомість. 
І навпаки.

Українські неофіти розкріпачення підсвідомості й азартних літера
турних ігрищ з нею часто мордуються навколо демонстрації 
своєї нібито небуденної сексуальності, з якою носяться мов з 
писаною торбою (прошу не плутати з Русланою Писанкою!). 
Емансипація сексуальності обертається її ідолізацією, відшумі
ла в світах «сексуальна революція» (клопіт усе-таки лише пев
них груп пересиченого «суспільства споживання», тоді як решта 
людства спокійнісінько облаштовується в традиційний спосіб), 
за нашого вічного прагнення наздогнати і перегнати «Захід», 
набирає характеру літературної сексогайдамаччини (жінки на
віть з рогачами пішли в сексогайдамаки). Істеблішмент нашого 
літматюкальництва, дивись, прорветься в «світовий контекст».
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I нм часом є й інші, не менш цікаві й важливі аспекти неконтроль- 

овапого душевного життя і підсвідомості: ті, в яких закодовано 
•■спогад» про буттєву історію людства, про містерію його вибор- 
суваиня, випростування (чи відхилення) з «біології» в соціум, 
лраму взаємодії біосвіту з соціосвітом; про напруження людсь
кою світу між хаосом і космосом... Саме ці глибини позасвідо

мого відлунюють у багатьох поезіях Григорія Тименка. Для ньо- 
і о досить характерний отой момент зняття автоматизму раціо
нальної діяльності і «виходу» глибинного єства; воно — «Підземне
0 іеро, де вічні сутінки //  Снують плетеницю твоїх снів» (поезія 
■■Спинися. Тут кінець усього»). Однак це не є моторошний про
рив підсвідомого; тут щось від умиротворювальної нірвани; 
у всякому разі людина «підпливає» глибиною, а не провалюєть
ся в неї.

Містика проникнення «Я» в правічне буття землі інколи нагадує 
«природолюдну» міфологію Володимира Свідзинського: «Спини

ся, й ти побачиш те, чого ніхто більше не побачить» — «Очі риб 
тривожать сон землі»; «...Із гроту дивних ліній / /  Принцеса 
світла винесе вогонь...»; «Мовчіть... Навколо нас блукають 
очі — 11 Полохливі очі землі» — це слова при бесіді навколо 
пічного багаття в лісі, і тут за рельєфною зоровою метафорою — 
підвладність навколишній тривозі, великій тривозі світу.

Характерний для Тименка мотив незбагненності життя має різні 
варіації. Основа його — незнання людиною самої себе, нездат
ність зрозуміти саму себе — за водночас «наступального», здо- 
бичницького настановлення щодо світу: «Ми ті, що вийшли 
закидати невід, //  Не розуміючи, хто ми» («Таємниця моря»). 
(Щоправда, ці слова можна сприймати і у вужчому значенні: як 
самохарактеристику національно дезорієнтованого, «непідго- 
товленого» покоління, однак у Тименка національне самопо
чуття завжди є ланкою триєдності, в якій лучиться із самопо
чуттям особистости і «статусом» людства.)

Не розум ію чи себе, людина нездатна розуміти інше живе, і тут як 

реакція-відповідь постає метафізична проблема «нерозум іння»

1 неприйняття людини світом:

Мешканці твоєї країни у лещатах різноманітності.

Чи стануть вони розуміти нас,

Лиже ми нездатні їх розуміти.

(« Таємничість моря»)

11.пивний настрій поезії Григорія Тименка — меланхолія. Це світо
ва журба, вона має не житейський, а метафізичний вимір і 
пов’язана з апокаліптичними фантазіями та екклезіастичними
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рефлексіями, що, однак, мають не лише моралістичний, а й істо
ричний та «біоеволюційний» виміри (пам’ять становлення жи
вого світу й роду людського, або, як він сам каже, «біохімічних 
дійсностей-фантазій»):

Все забулось на грані дощів і спеки...
Поруділи моря від нової й давнішої крові,
Щ о колись пульсувала у жилах людей і звірів.
От і все... вже немає того, що плекалось в матерії світу.
Був єдиний початок й кінець єдиний.
І забулись назавжди за місце під сонцем битви.
Все зникає безслідно, навіть не піднесене в ступінь диму.

Романтична самота обертається перебуванням між буттям і небуттям:

Над ніжним сном, непевністю води 
Лечу один у невигойній смуті,
Щ об у танкові плакальниць водить

І одночасно бути і не бути.

Постійно постає перед ним питання: «Нащо, нащо я син землі..?». 
Постійно стоїть вибір між життям і смертю: «Що маю я: чи жити, 
а чи вмерти?» Межа між життям і смертю — поза розумінням, 
і метафора морського штилю — це смерть «чи початок всього жи
вого»? З дивовижною послідовністю вертається і вертається до 
нього, юнака 60-х років, відчуття несповненості життєвої місії 
(«вічний жаль незведених мостів») та неминучості нелогічної (ран
ньої) смерті: «І пом’януть на втіху собі люди // Моє життя, не 
виправдане смертю». Часом і можливість вибору між життям і 
смертю зникає, відбувається занурення в стан знебутгя: «Лечу 
один, розпукою повитий, //  Нема життя, немає навіть смерті». 
Однак це — не останній підсумок самоозначення. І хоч навколо 
«похотлива мовчазна померлість», хоч «пусті поля, пусті шляхи до 
Вічності, до Бога», — людина йде, несучи не лише власну долю, 
а й свою «зануреність» у долю людства:

А ти ідеш й нікуди не приходиш,
Можливо, в хаос порхаючих меж,
Можливо, в стан вмираючих народів,
Можливо, в сум ще тліючих пожеж...

А проте вперте торування шляху життя несе не лише втрату себе, 
а й знаходження:

Щ о забуду на дорогах втоми,

Те знайду в народженні молитв.

Отож: життя — смерть, але смерть — воскресіння:

Без вимірів дорога до конання,

Без вимірів дорога воскресіння.
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І пит ої рафія Григорія Тименка не зловісна, а якась мінорно^г-" 
мпрлина; в його «апокаліпсисі» немає перекотів мстивих громів, 
л і спішений розпач, поправлений вічною ілюзією оновлення.

Г іі.ініі і, вольове самоствердження, моральний імператив прийнят
ім жиггя як відповідь на вічне гамлетівське:

І шону вічне: бути чи не бути?

Побути — злочин!

Жіпти духу стверджується по-різному: то як тяжка хода позачасо- 
ипх караванів через пустелю буття, то як «шлях води» — мета
фора спокійного і потужного органічного самоздійснення, не- 
СІІІ11НЮГО осягнення істини. То як нове коло геокосмічного 
млкроциклу:

Промине сотня років, а може — мільйон...

Над печерою знову освітиться ніч вогнями 

Й розповзеться благання до вічно живого Бога.

І між скелями часу... повернень, ривків і кола 

Наша суть розіпнеться між трьох кутів,

І повернеться пісня гієнним болем,

І гортанно завиє в кривавій сльоті.

Й може, знову зійде дух лісів з оберемком хмизу,

І іаскиглить скажено, утупивши очі в місяць,

I впаде із небес віща птаха холодним тріском

II а поснулі ліси, у чеканні нової віри.

I пошле із барлогу у небо далеке погляд 

Чоловік в чорній шкірі, з-під чорних брів...

Й безіменні засяють — засвітяться зорі,

II о вернувшись на небо з пустельних країв безвір’я.

( 'мерть Бога скінчиться, скінчиться доба смерті Бога.

Дух повернеться на круги своя:

Hoc кресне Бог на пустках неозорих —

Химерний ляк розкутої душі,

Як перший світу нездоланний прояв 

І як останній в світі цім почин.

Імпортується цикл: розпад світу — розпад форми осмислення сві
ту — подолання цього розпаду. Еволюція життя — обхід неор- 
мііічного, повернення до нього, новий відрив... «Істина є кі
нець і інстанція останнього, Страшного суду» (Ж. Дерріда).

І рнюрій Тименко — поет суто романтичний, на рівні світосприй
мання, підвладності глибинним метафізичним вимірам буття, 
иолодіння отим «неявним філософським знанням», — а не на 
ріпні риторики і богемності (це застереження доводиться роби- 
іп, бо ж у радянські часи шаромижники казенної «романти
ки» геть скомпрометували і саме це високе поняття). І його 
несподівану для тогочасної української поезії постать трохи
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допоможе зрозуміти бодай коротка апеляція до класичного ро
мантизму кінця XVIII — початку XIX ст., коли і сформувався 
самий тип романтичного поета.

Романтизм виник із розчарування в ідеалах Просвітництва, що 
обернулися кривавими катаклізмами Французької революції 

(хоча ця ж революція дала і могутній поштовх деяким течіям 
романтизму); він пропонував свою альтернативу пласкій ме- 
ханістичності просвітницького раціоналізму на всіх напрямах — 
від розуміння людини до розуміння історії, народу, Бога, при
роди. Власне, він витворив глибоке поняття людської індивіду
альності , нове сприйняття історичного часу, поглибив філософію 

свободи, «вичарував» до життя дух національності й народності 
(чи, навпаки, вони стали «співтворцями» романтизму). Його важ
ливими складниками були культ почуття, інтуїції, уяви; його 
вабили ірраціональні глибини людської природи і безодня сві
тового буття; романтики бачили таїну там, де просвітителі уза
конювали механіку причин і наслідків.

Не можна не бачити тут певної аналогії з духовного ситуацією на
ших 60-х років, коли люди творчого думання намагалися розла
мати чавунні грати ненависної «правильності», жахливі наслід
ки якої були вже очевидні.

Романтизм у кожній з країн Європи мав своє особливе обличчя: 
якщо французький вібрував між соціальністю і містикою, то 
англійський звертався до загальнонаціональних і загальнолюд
ських проблем (Байрон: могутність людського духу, творча сила 
свободи, особисте титанічне поривання), а німецький — «об
рав» собі сферу надчуттєвого, універсуму, абсолюту, але й на
родного духу; у слов’янських же романтизмах здебільшого на 
перший план виступала ідея національності (народжена в захід
ному романтизмі, насамперед німецькому), сперта на історичні 
та фольклорні підстави.

Здається, Григорій Тименко ближчий до німецької романтичної 
традиції.

Романтизм, крім усього,— протистояння особистості світові. Однак 
не стільки як заперечення світу, скільки як протиборство з ним 
у зусиллях збагнути його таємницю, пройти його лабіринтами 
до абсолютних цінностей, вистраждати їх. У Григорія Тименка 
навіть не протиборство: він немовби віддається світові, але щоб 
увібрати його в себе: «страждає» ним, щоб ростити себе. Зде
більшого.

Романтичний поет — постать виняткова, обранець долі, яка випро
бовує його нещастями; він — провісник небесної мудрості, 
а водночас бере на себе провини людства. Мотиви розпачу, ре-
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іигнації й самогубства — тут не риторика, а свідчення справж
ніх страждань: невипадково деякі з великих романтиків накла
ли на себе руки (Генріх фон Клейст), деякі впали в тяжку ду
шевну хворобу (Гельдерлін), деякі «шукали» собі незвичайної 
смерті (Байрон, Лєрмонтов). У цей ряд цілком вписується і 
таємниче зникнення Григорія Тименка, — незалежно від того, 
чи став він жертвою імперії зла, чи сам пішов назустріч своїй 

містичній долі.
Діапазон романтичного світосприймання має два полюси: безпосе

реднє сприймання природи, прилучення до її інтимного життя 
(шляхом імітації первісної належності їй або взорування муд
рості екзотичних і давніх племен) — та напружене філософське, 
інтелектуальне осягнення космічного буття, «оприсутнення» в 
ньому людини. Обидва ці полюси саме і «тримають» меридіани 
Тименкового світу. Він шукає цілісного розуміння буття, ідучи 
шляхом романтичної натурфілософії: від ідеї органічного до ідеї 
космосу через універсальність — основу основ романтичного 

модусу.
Григорій Тименко цікавився Шопенгауером, і, певно, йому близь

ка була б думка того про помилковість конфронтації «Я» і «не- 
Я»: людина, яка відхилила покривало Майї, «повинна і на 
страждання всього, що живе, дивитися як на власні та засвоїти 
собі страждання всього світу». І ще: «Здавна говорили про лю
дину, як про мікрокосмос. Я перевернув це положення і з’ясував, 
що світ — це макроантропос». А втім, за тисячу років до 
Шопенгауера щось подібне говорили мудреці Веданти...

111 ший спосіб утвердження особистості, «позитивний» індивіду
алізм реалізму своєрідно виразив Гельдердін: «Людині властиве 
бажання бути в усьому і над усім» (курсив наш,— І. Дз.). Однак 
мав він на увазі не емпіричну людину, а людину романтичного 
штибу, більше того — як родове поняття. У листі до брата він 
писав: «Я більше не тримаюся за одну людину. Моя любов — це 
рід людський, але, звичайно, не той зіпсутий, рабський, за
кляклий, з яким нам так часто доводиться мати справу майже 
на кожному кроці. Але я люблю те велике і чудове, що закладе
не в зіпсутій людині» (курсив наш,— І. Дз.). І далі: «Я хотів би 
діяти в ім’я Загального».

І Ія типова романтична колізія між високим розумінням людини як 
родової ідеї і сприкреністю від конкретно-соціальної людини, 
між ідеалом людини і його спотворенням, між любов’ю до лю

дини і огидженням до її здрібніння — багатоманітно озивається 
і в поезії Григорія Тименка; часом набираючи ще й барв ніцше- 
анської риторики:

( II PEQMOBU \  Д | ~
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...Нестерпно жить,

Між  вами жить нестерпно,

Тому від вас назавжди я пішов.

(«Шлях у самотність»)

Втім, Тименкове, умовно кажучи, ніцшеанство підшите й ритори
кою з біблійних пророків, ведучи до катастрофізму:

Тікайте всі,

Тікайте всі,

Тікайте!

Стеля неба розсипається і падає на ваші голови біло.

Вам більше ніколи...

Вам більше ніколи буде каятись 

І сказати про те, що боліло...
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А я лише встиг прокричати вам:

-  ТІКАЙТЕ ВСІ! -  

Та сам не встиг утекти.

(«Катастрофа»)

Як бачимо, романтична погорда не виключає самопожертви в ім’я 
людського життя. Вона ж не означає для Тименка ігнорування 
соціального побуту, а надто мудрості й гідності людей, немовби 
й закріпачених цим побутом, але не вичерпуваних ним, з па
м’яттю роду і знанням про вічність. Однак і цей підхід у нього 
особливий, «тименківський» — скажімо, вірш «На опустілій ву
лиці...», де маємо не зовсім характерну для нього жанрово на
сичену картинку сільського дворовища і побуту сільської ро
дини (майже «в дусі Симоненка»), що закінчується несподі
ваним: '

І тільки дід утупився в сліди,

Шепочучи про смуток безконечності.

Або візьмімо вірш «Худизна» — тут і побутова шерехатість, і со
ціальна враза, однак не риторично і не емоційно, а мовби від
сторонено; однак у цій гаданій відстороненості — непоказува- 
ний біль.

Романтикам, за всього їхнього індивідуалізму, було близьке Арісто- 
телеве визначення людини як істоти політичної. їхній індивіду
алізм був індивідуалізмом повноти, а не ущербності. Світ люд
ських борінь, борінь ідей і націй був відкритий їм, хоч і входи
ли вони в нього по-різному.

Для Григорія Тименка романтично-апокаліптичне переживання 
світу невіддільне від такого ж переживання України, світовий 
біль — від українського болю. Можна навіть говорити якоюсь
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мірою про екстраполяцію українського на світове. Тому 'всі 

с і pure геми Тименкової поезії (катастрофізм, знелюднення, зра- 

п;і людиною свого високого призначення, забуття Бога чи якоїсь 

цінної моральної і вітальної інстанції, самота і самопогуба, опо- 

іиція життя — смерть, вибір між бути і не бути, надія на повер

нення Бога чи «караванів пустелі») — мають і загальний, «аб

страктний» характер, і — часто-густо — українську «оркестров

ку», субстрат української долі.
і. поезія «У краю загубленого щастя». Здавалося б, «позаісторич- 

ний» філософський песимізм, бризки екзистенціальності, роз

пач обеззмістовлення особистості. Але чому мотив жертвопри

ношення розряджається метафорикою, що вводить знайому і 

тривожну історичну символіку:

Щ о б и  мене, як жертву, положить 

V ноги стооновленого Будди.
Щоби мене розп’ясти на хресті 

і п ’ятьма кінцями, з вістрями п’ятьма,
11 (об взяти кров для хижих прапорів 
І вірних друзів знищить крадькома.
О краю мій, щасливий у нещасті,

0  краю мій, загублений в пустелях!

Прийди до мене і порай, як мати:

Щ о маю я... чи жити, а чи вмерти? (курсив наш. - Г. Дз.)

картини розгортання матерії світового буття, світової віталь- 
иості, що часом нагадують Сен-Жон Перса, в картини світових 

катаклізмів так несподівано-природно входить, і не раз, згадка 

про сибірські сніги, про дорогу в Сибір... І в розлогі медитації 

про драматизм еволюції біосу та соціуму, про темні пастки іс
торії органічно входить українське заперечення сліпих вироків 

долі, солідарне з уселенським прагненням волі:

Мудрі інки, навіщо лишать по собі кволу згадку, навіщо?

Краще зникнуть назавжди в кривавих преріях часу,

1 Іолишить по собі незайману вічність

І її цнотливих лісах розквітнути квітами плачу.

Ни пішли по стежках, що топтались й моїм народом,

Ьсреги твого Перу я люблю в берегах України.

Мудрі інки, ми знали страшні дороги,

Щ о вели в небуття, розчиняючи нас, як вода розчиняє піну...

Не судилось... між скелями часу 

Ти без нас заблудився й без нас помер.

І сьогодні лиш світ за тобою дволико плаче, 

іабувши про нас і про те, що ми є.

Та ми є, бо від кореня древніх воїв
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Наші плечі звелись у зігріте пожежами небо,

Бо не може наїзник приспати жагу до волі...

І примусити нас добровільно вмерти.

А десь знову з глибин на берег виносять хвилі 

Нестаріючий щем до вічного всеохоплення волі...

Навіть мертві народи на кордон океанів вийшли,

Байдужі до всього, але не байдужі до волі.

Не забуваймо, що це писалося 1967 року...

У відчуванні України сплавилися в нього і гордість, і пекучий сором, 

і біль, і розпач, і нетерпіння, і самонавіювання надії, і порив- 
чий протест:

Були Мазепа вже, й Тарас, і Скрипник,

Все віддали для вічності в поживу.

Тож час наспів розбить плачливу скрипку,

Щ об більш не чуть мелодію журливу.

0  світе казки в млі фольклорних спадщин,

Де сентиментів вистачить на вічність,

Де мій народ лишень уміє падать

1 борщ пісний лишень на свято їсти.

Два шляхи є у нас на Україні —

Один до волі, другий до ганьби.

На роздоріжжі золотої мрії 

Стоять самі збіговиська рабів.

Все має суть й свої ясні причини,

Всі мають час для бездіяльних дій.

Моя ж Вкраїна, мов стара причинна,

Виходить знову з небуттям на бій.

Останній бій... Тож не творіть убою,

Прогнозів рій, немов цяцьки рабам.

Стоїть Вкраїна на могилі Бога 

Й безперестанно молиться катам.

Але є й інакше, «симоненківське»:

Не може бути, ні! не може бути...

Я вірю в щастя і в твою зорю,

Бо прийде час, коли, всіма забутий,

Ти станеш грізний в праведнім бою.

Тому живу, тому сміюсь і плачу,

Тому боротись маю досить сили,

Бо свій народ я хочу вільним бачить,

Безмежно добрим, гордим і щасливим.

Нещасний мій, коханий мій народе,

Устань і щастя кволе захисти,

Там, де Дніпро несе блакитні води,

Там, де в Сибір дороги і хрести!

660
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Багатогранно-суперечливий, часом самозаперечний образ У країни 
у Григорія Тименка відповідає не лише об’єктивній данності як 
її розумів він, а й особливостям його переживання світу та ви
раження цього переживання: постійна кризовість через есхато
логічний утопізм переходить у магічну дійсність. Іманентний 
час — головний конструктор його поезії — це час складний: 
і біологічний, і антропологічний, і історичний, і соціальний ра
зом, і це не вертикаль часу, а букет розколин, віяло часу, а мить 
поетичного переживання розростається до самодостатньої ве
личини, поєднуючи в собі незліченні одночасності й різночас
ності. Тому суперечності та взаємозаперечності й самоза- 
перечності тут — лише моменти розгортання поетичної миті, 

яка зміниться іншою...

* * %

Григорій Тименко як поет розвився, сказати б, у різних напрямах, 
шукаючи власної адекватності; тому його поетичний світ неод
нозначний, «багатовекторний». У цій добірці часопису «Сучас
ність» він постає з неминучістю неповно — не лише в кіль
кісному, а й у якісному вимірі: під кутом зору репрезентації 
мотивів, настроїв, форм.

«Сучасність» має намір продовжити публікацію спадщини Григорія 
Тименка в найближчих наступних числах.

Однак це не знімає питання про видання достойної цього поета 
книжки творів. Спробу публікації свого часу зробив Олесь 
Бердник, видрукувавши в журналі «Україна» 1988 року невели
ку, але промовисту добірку поезій Григорія Тименка, — на 
жаль, досі це була єдина публікація, за винятком поодиноких 

віршів ранньої пори в молодіжних газетах.
Наприкінці 80-х років, коли послабла цензура, я намагався заціка

вити Тименком тодішнє видавництво «Радянський письмен
ник», була навіть попередня домовленість. Однак справа за
гальмувалася через матеріальні труднощі видавництва, а тим 
часом почався і швидко пішов розпад видавничих структур, 
і все це стало безнадійним.

Сьогодні кожне видавництво, певно, вважатиме за честь видати 
поезії Григорія Тименка, але... з однією умовою: треба профі- 
нансувати видання, потрібен спонсор.

Матеріалів досить: лише в моєму розпорядженні є дві машинопис
ні збірки — «Голос невидного» і «На вулиці мертвого сонця», 
які свого часу подарував мені сам Тименко, як так само і понад 
сто окремих віршів у машинописі й рукописі; приблизно таку
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саму кількість окремих віршів передали мені Віктор і Аврелія 
Могильні, близькі друзі Григорія Тименка, які дбайливо збері
гали ті його папери, що до них потрапили. Напевне, є Тименкові 
матеріали і ще в когось із друзів та знайомих, які озвуться на 
реальну перспективу видання книжки.

Отже, гуртом шукаймо потрібні кошти. Якщо не знайдеться тяму
щого і патріотичного спонсора, то, може, згадаємо давній 
спосіб — «у складчину»? «Сучасність» готова взяти на себе роль 
організатора.
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Нині немалою увагою тішиться феномен «шіст- 

э (Гі |т: _  \ десятництва». В його ровесників воно викли- 
У \ кає ностальгічні згадки, в молодших — при-

П ОруЧ  1 родну цікавість, то заздрісну, то трохи по-

(Про ш е  о д н о го  і  блажливу. Є вже й чимало літературознавчих 
« ш іс т д е с я т н и к а » ) * /  розвідок, навіть книжок, присвячених окре

мим, найрепрезентативнішим постатям; є й 
спроби узагальнень; започатковано вже й від

повідну мемуаристику. Проте до повної і об’єк
тивної картини «шістдесятництва» — як у його 

літературних, так і в громадсько-політичних аспектах — 
ще дуже й дуже далеко. Хоч час би вже всебічно осмислити це 
явище.

Поки ж що сучасний читач позбавлений можливості навіть знати 
деякі важливі факти тодішнього літературного і суспільного 
життя — далеко не все оприлюднено й опубліковано; нічого не 
скажуть йому або мало скажуть і деякі імена, що засвітилися в 
ту пору, хоч барви їхньої творчості (здебільшого за різних об
ставин обірваної або зупиненої, пригашеної) органічно входили 
в широку палітру «шістдесятництва».

Один із таких поетів — Борис Мамайсур.
Народився він 15 серпня 1938 року в селі Сеньків Куп’янського 

району на Харківщині. Виріс у селі Вороньків Бориспільського 
району Київської області. Закінчивши 1955 року середню шко
лу, працював вантажником, муляром, кореспондентом район
ної газети.

З 1958 по 1962 рік навчався в Харківському державному бібліотеч
ному інституті. Тут і почалося його захоплення поезією. Велику 
роль відіграло знайомство з Борисом Чичибабіним та участь у 
його літературних «середах». Друг студентських літ Бориса

* Передмова до збірника: Борис Мамайсур. Другий початок.— К., 1997.
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Мамайсура, поет і журналіст Віталій Юречко (нині живе і пра
цює в Донецьку), який на моє прохання написав невеличкі 

спогади і дозволив мені скористатися з деяких Мамайсурових 

листів, — згадує про ті часи: «В інституті була своя літературна 

студія, своя літературна газета, яку інколи скасовувало парт

бюро. А крім того, ходили ми з Борисом до “Прапора” на літе
ратурні четверги, а щосереди - до Бориса Олексійовича Чичи- 

бабіна-Полухіна. Ми, студенти, були голодні у прямому розу

мінні і в переносному, духовно голодними були, тому й “бігали”. 

Кімнатка Б. Чичибабіна по вул. Римарській, майже під дахом, 

була такою малесенькою, що й зараз, на відстані часу, не ро

зумію, як ми всі там “вміщалися”, бо бували дні, коли багато

людність переповнювала ту “шпаківню”». ...Сміливі промови, 
сміливі вірші (на той час), цікаві люди, цікаві інформації з лі

тературного та соціального життя країни. Там, саме на 
Римарській, відбулася зустріч з Євгеном Євтушенком і багатьма 

іншими гостями Харкова...».
Як бачимо, майбутні «шістдесятники» формувалися не лише в 

Києві, а й у Харкові, — як і в Одесі, й у Львові, й на Донеччині, — 

і скрізь у схожій суспільно-політичній атмосфері, хоч і не в 

однаковому національно-культурному контексті. До речі, Борис 
Мамайсур (як і не тільки він) починав з віршів російською мо

вою, однак невдовзі звернувся до української, хоч і залишався 
великою мірою під впливом російської стилістики. Його ук

раїнська поетична мова не була (і не стала) такою спонтанною 

і багатющою, як у Вінграновського чи Драча, залишалась яко

юсь раціоналістично-аскетичною, але це, здається, не від міри 

володіння лексикою, а від самого характеру світосприймання й 

самовираження.

Після закінчення інституту Борис працював чомусь не за фахом, 

а матросом на вантажному теплоході, а потім будівельником у 
Павлодарі (Казахстан). До бібліотечної роботи був причетний 

лише короткий час — у Києві. Його дружина Марія в листі до 

мене пише: «Він працював, мабуть, в 64—65 роках, у республі

канській бібліотеці ревізором. Він перевіряв обласні бібліотеки. 

Робота була йому до душі. Можливо, та трудова сходина прино
сила йому творче натхнення. Робота завжди звеличує життя лю

дини. І збагачує душу». Ці слова сказані невипадково — вагу їх 

зрозуміємо, врахувавши, що невдовзі тяжка хвороба назавжди 

відібрала у Бориса Мамайсура можливість нормально жити і 
працювати, хоч і не могла вбити любові до поезії, прагнення до 

літературної творчості.
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Борисові листи початку 60-х років сповнені свідчень про літератур

ні, читацькі інтереси молодика і дають цікаві штрихи до харак
теристики тогочасної духовної і політичної атмосфери. В цей 
час уже гриміли імена перших «шістдесятників» — Івана Драча, 
Миколи Вінграновського, Василя Симоненка, і з листів видно, 
яким наснажливим був їхній приклад для молодших. Згадуються 

Дмитро Павличко, Віталій Коротич, а особливо — Ліна Костенко 
(«Ось-ось має вийти Лінина нова книжка», — радіє він в одному 
з листів); згодом з’являються згадки про поезії Миколи Холод
ного, Бориса Нечерди, Ірини Жиленко.

З власними віршами не щастить. Листи сповнені типових скарг: 
«Журнали друкувати не хотять»; «З редакцій — ні гу-гу». Це 
навіть уже і в той час, коли вірші його здобули неофіційне ви
знання в літературних колах, розповсюджувалися «самвидавом» 
і ввійшли в чеську антологію молодої української поезії. Так що 
Мамайсурові жалі - не жалі невдахи и графомана, яких теж 
вистачає в українській поезії, як і в усякій іншій.

Парадокс недрукування талановитого, заборони на талановите по
яснювався просто. Борис Мамайсур «запізнився» на два-три 
роки. Як і вся «друга хвиля» «шістдесятництва». Драч, Вінгра- 
новський, Коротич та ще дехто встигли «проскочити». І їх уже 
важко було оголосити неіснуючими, хоч «зупиняли» всіляко. 
А перед новою хвилею поставили потужні фільтри. Вже відбу
лися (1962 і 1963 року) так звані «зустрічі» М. С. Хрущова з 
діячами літератури і мистецтва, на яких той дав державного 
прочухана так званим формалістам і абстракціоністам, — під цю 
категорію потрапляли всі, в чиєму розумінні завдання мистец
тва не зводилося до озвучування чергових партійних гасел та 

закликів до підвищення продуктивності праці. Вже почалася 
чергова широка і брутальна пропагандистська кампанія проти 
інакодумців — незабаром буде пущено в обіг і слово «дисидент». 
Скільки творчих починань було придушено в зародку (а то й 
уже в доброму розвитку), скільки мистецьких доль зламано! Під 
цю косу потрапив і Борис Мамайсур. У  листі до друга 1963 року 
він писав: «Недавній Пленум зірвав наш з тобою виліт». 
Незрозуміло, який Пленум він мав на увазі — партійний чи 
письменницький, були й ті й ті, але швидше йшлося про пар
тійний — вони завжди були «доленосні». Принаймні в букваль
ному значенні: долі і кожного окремого літератора, і всієї літе
ратури залежали від ухвал людей, безмежно від неї далеких і 
фактично до неї ворожих.

Цікаво, що поряд із прямою вульгарною дискредитацією перших 
«шістдесятників» робилися і спроби протиставити їм інших та-
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лановитих людей з числа їхніх ровесників чи з молодших. 
А тодішній секретар ЦК КПУ А. Д. Скаба у доповіді на нараді 
активу творчої інтелігенції та ідеологічних працівників України 

8 квітня 1963 року спробував поділити молодих на «чистих» і 
«нечистих», наївно сподіваючись приманити цим навіть Василя 
Симоненка: «Поетичні збірки В. Коломійця, В. Коротича, 
В. Симоненка, Р. Третьякова, М. Сома пройняті мажорними, 

життєствердними акордами, любов’ю до партії і народу». Ця по
хвала потрібна була для того, щоб, показавши в такий спосіб 
батьківську турботу про молодих, тим «переконливіше» напо- 

сістися на інших молодих, неслухняних: «Формалістичні викру
таси із словом неодмінно приводять до викривлення і затума
нення ідейно-художнього змісту творів. А що справа стоїть саме 

так, свідчать деякі твори молодих поетів М. Вінграновського, 
І. Драча, J1. Костенко» '. Це був тільки початок. Команду підхо
пили ревні літературні наглядачі, а їх в усі часи було вдосталь. 

Тон звинувачень підвищувався з кожним днем. Однак надії 
протиставити одних молодих іншим не дуже справдилися. 
Зокрема, Василь Симоненко і не збирався їх справджувати. 
Нагінки на своїх друзів він сприймав і як нагінки на самого 

себе, і незабаром вони таки й поширилися на нього. А з середи
ни 60-х років, уже після смерті, він став для українського 
офіціозу ворогом №  1. Його не тільки не друкували — навіть 

згадувати його не рекомендувалося.
До тих, хто не виправдав «надії» начальства, належав і Борис 

Мамайсур. Його теж хотіли використати в хитрій грі на розкол 
молодого протестного руху, на витворення державно інспірова
ної «правильної» молодої поезії супроти «неправильної», — але 
він не дався. В одному з листів 1963 року, розповідаючи про 
крутанину з поданою до видавництва збіркою, він робить ціл

ком слушний здогад, а може, й висновок: «...Ще зразу готували 
мене як противагу Драчу, Вінграновському і К', а я хитнувся в 
їх бік». Схожа ситуація склалася і зі спробою публікації в «Літе

ратурній Україні» — редактор відмовив, «і ось чому: Ліна Кос
тенко мене порекомендувала, а її і їй подібних тут слухають, 
а роблять навпаки з причин, я думаю, тобі відомих або таких, 
що ти можеш догадаться». Чи не цікавий штрих до характерис
тики літературних звичаїв 60-х років — штрих, правдивість яко

го багато хто підтвердить?!
Не менш характерне і свідчення про популярність «самвидавської» 

та рукописної поезії: «Більше уваги звертаю на “нелегальну”

ПЄРЕОЛАОВи \  Д  j

’ Літературна Україна, — 9 квітня 1963 р.
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поезію», — пише Мамайсур, цитуючи один із віршів Миколи 
Холодного. А потім і таке: «З друком погано, взагалі в мене 
з’явилася ідея “страйку” — перестати друкуватися. Не знаю, чи 
вдасться схилити на це тих, хто вважає себе дійсно людьми 
мистецтва — справді зараз у нас на Україні майже неможливо 
виступити публічно з тим, що самим авторам здається вартим 
уваги. Старі [...] за своїм талантом ховаються, ще дають привід 
казати: в вас же є література, то якого ж вам чорта? Ай — 
справжньої — немає».

Все-таки дещо на цей час йому вже вдалося надрукувати. 1962 року 
в Києві у видавництві «Молодь» вийшов колективний збірник 
молодих поетів і прозаїків за назвою «Щасливої дороги». До 
нього увійшло і кілька поезій Бориса Мамайсура. А 1963 року 
у Держлітвидаві України вийшла перша й остання досі книжеч
ка Б. Мамайсура «Чи буде шторм?». У ній було всього 23 вір
ші — певно, результат дуже суворої і специфічної видавничої 
селекції. Переважала у збірці революційно-романтична ритори

ка, позначена наслідуванням інтонацій Маяковського і вираз
ним впливом Євтушенка. Проте відчувалася щирість юнацького 
максималізму і антиміщанського пафосу. Автор хотів виглядати 
як людина, що сповідує високу духовну міру і нетерпима до 
профанації комуністичного ідеалу. Попри всю наївність такої 
позиції (надто як на сьогодні) та часом зухвалість і претензій
ність, була в ній зворушлива чистота, суворий соціальний аске
тизм і водночас живі рефлексії на непрограмовані враження з 
особистого життєвого досвіду.

Немає сумніву, що збірка аж ніяк не вичерпувала тодішнього до
робку початківця, а на час її виходу вже й не відбивала адекват
но його самопочуття і світогляд — тоді еволюція відбувалася 
швидко. Це засвідчують численні вірші цього періоду, які автор 
намагався подати в наступних збірках — що так і залишилися в 
машинописі та у самвидавівських «метеликах».

Найпліднішими були поетичні збірки — «Гра з вогнем» та «Другий 
початок», які так і не побачили світу, хоч і були відомі у вузь
кому колі київських шанувальників неофіційної поезії. Живучи 
неподалік від Києва, Борис часто навідувався до друзів, яких 
знайшов серед «шістдесятників», і ця нова для нього, збудлива 
і наснажуюча духовна та громадянська атмосфера сприяла ста
новленню його поетичної особистості. Особливо багато важило 
для нього «опікунство» Івана Світличного, до якого тяжіло чи
мало молодих талантів, знаходячи підтримку, дбайливість і не
малою мірою — «духовну їжу», інтелектуальне збагачення. В одно
му з листів 1963 року Мамайсур пише: «Зараз у Києві югослав-
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ський філолог Стоян Суботін. Світличний, у якого я живу, 
привів його додому. Була вельми цікава розмова — не зовсім 
для листів. Так що заздри мені зараз. Я сам собі часом заздрю».

Однак ця щаслива для Бориса Мамайсура пора тривала недовго.
З одного боку хвороба, яка дедалі більше пригнічувала його, 
а з іншого — репресії 1965 року (одною із жертв яких був 

і Світличний) різко змінили його становище. Він зник із літе
ратурного обрію, а після антиукраїнських погромів 1972 року 
десь нібито запропав взагалі, і про нього забули. І лише кілька 
років тому виявилося, що він живе у Хмельницькому, інтересу 
і здатності до поетичної творчості не втратив, хоч, маючи тяжкі 
клопоти зі здоров’ям, не був уже таким продуктивним.

Чи може сьогодні привабити поезія Бориса Мамайсура і чим — 
крім зрозумілого історико-літературного інтересу?

У перших його студентських і «пострадянських» віршах — перейня
тість «шістдесятницькою» романтикою з виразним елементом 
громадянського пафосу та соціальної сатири, спрямованої про
ти бюрократизованої суспільної структури та ідеологічних догм. 
Часом суб’єктивне невдоволення і природний протест проти 
безбарвного існування у суспільстві тотального придушення 
особистості набирає форми неприйняття «міщанського» спосо
бу життя й мислення. Сюди трохи домішуються і футуристич
ний епатаж, і войовничий максималізм з далеким відлунням 
літературного ніцшеанства, і звичайна претензійність молодості. 
Треба також мати на увазі, що в історії української літератури, 
публіцистики і етичного думання поняття «міщанство» нерідко 
було псевдонімом суспільного фальшу взагалі, псевдонімом по
літичної і духовної рутини, на якій паразитує державний лад,— 
або ж ставало умовним адресатом «рахунку» до духовно без

плідного суспільства з боку духовно оригінальної і максима
лістської особистості.

З часом антиміщанський пафос та романтико-анархічні настрої в 
поезії Мамайсура набувають драстичних форм вираження. Дужчає 
гротескова нота. Водночас виразнішою стає лірична іронія гай- 
нівського характеру (а він не раз апелював до Гайне як до свого 
улюбленого поета), хоч часто переходить у той самий епатаж, 
споріднений, скажімо, із семенківським.

Цікавий феномен — поетична мова Бориса Мамайсура. Його лек
сика, конструкція фрази, синтаксис, стилістика — це принци
пове випадання з традиційного українського поетизму й ми- 
лозвуччя, з гладкопису й норми. Важкуваті ритмічні зсуви і ' 
синтаксичні закрути, часом деяка «неоковирність» висловлю
вань — це не від незнання того, «як треба», а від протистояння
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згубному комунікаційному комфорту, від небажання відмовля

тися від власного, «невиправленого» мовлення.
Навмисна (але не марна) деканонізація поетики, гра на гротеск, 

внутрішнє відштовхування від поетичної благопристойності та 
престижних стереотипів, прозаїзація і функціоналізація мови — 
ці та інші якості поезії Бориса Мамайсура дають підстави гово
рити про нього як про своєрідного предтечу декого з «буба- 
бістів», «лугосадистів» та інших прокламованих деструкторів 
(а фактично творців нових поетичних структур — з різною мі
рою успіху). Не в тому сенсі, що він їх підготував (певен, що 
вони, починаючи свою справу, не читали його, та й хтозна, чи 
й нині він їм відомий), а в тому сенсі, що він був також вираз
ником тієї потреби, яка раз у раз прохоплювалася в українській 
поезії (в 20-ті, 60-ті, 80-ті роки) і ніяк не може утвердитися, 
легалізуватися. Нещодавно Ігор Маленький називав у цьому 
зв’язку прізвище Миколи Холодного, але не менше є підстав 
згадати й про Бориса Мамайсура.

У різні періоди розвитку української літератури по-різному озива
лася ця потреба духовної свободи за умов багатоманітних табу і 
багатоманітних «прав» на митця з боку влади, суспільства, гро
мади, офіційних (а тепер уже й опозиційних) ідеологій; потреба 
повноти спектру духовного життя, в якому могли б мати своє 

місце, поряд з ідейною заангажованістю, і свобода від такої за- 
ангажованості, поряд із незаперечною національною менталь
ністю — і парадоксальні форми самоутвердження творчої осо
бистості, поряд із причетністю до суспільства — виклик йому, 
поряд із традиційною літературною місією — протистояння 
комфортним та престижним формам буття в літературі і вихід з 
усталеного культурного коду, і перманентна естетична опозиція 
до перманентно виникаючих естетичних кліше і т. д. і т. п .,— 
бо тільки все це разом (і ще багато що) є передумовою нор
мального розвитку нормальної літератури (як і нормального 
суспільства), становить і стимулює цей розвиток.

Звісно, у Бориса Мамайсура психологія і естетика «неприйняття 
дійсності» мали інакший зміст і характер, ніж вони можуть мати 
сьогодні, та й до того ж вони були складовою частиною шир
шого комплексу. Це неприйняття дійсності було наскрізь ро
мантичним, зумовленим наявністю хай і нечіткого, але вимог
ливого громадянського та духовного ідеалу і етичним макси
малізмом. І хоча цей максималізм часом обертався брутальністю 
до реальної людини, але більше — рахунком до самого себе, що 
не дозволило інтелектуальному скепсисові спрямовуватися в 
бік соціального цинізму. Загалом це був рефлекс першого, по-
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чаткового етапу переходу від редуковано-комуністичної ідеоло
гії до духу свободи.

Мамайсурові поезії останніх років, правду кажучи, менш цікаві, 
часом багатослівні, переобтяжені неважливими подробицями. 
Певно, дається взнаки не лише вплив хвороби на творчий по
тенціал, а й та депресія, що виникла і внаслідок тривалої 
відірваності від літературного середовища, психологічна травма 
від забуття, ігнорування. Отож можна сподіватися, що увага до 
поета з боку літературної г р о м а д сь к о ст і ,  справедлива оцінка 
і перспектива друкування змінять його об’єктивне становище 
і вплинуть на творчий тонус. І поет скаже ще не одне варте 
читацької уваги слово. Тим більше, що і в кращих творах остан
ніх років є природність щирих рефлексій, неординарний хід 
думки, вниклива помічальність, виразна стилістика.

nEPEQMOBU ’ Д  j

\ Григорій Чубай — одна з найзвабливіших і най- 
\ зворушливіших легенд українського безчасся 70— 
\ 80-х років. Чинниками цієї легенди стали, в гос- 

СнодгИЄННЯ І трому поєднанні, — неординарна романтично-бо- 

д о  С© б©  * І  гємна особистість, вибуховий талант і... ореол 
/  таємничості, «забезпечений» тодішньою тоталь- 

у  ною інформаційною блокадою: окремі вірші поета 
знаходили дорогу (переважно самвидавську!) до обме

женого кола зацікавлених читачів, а далі образ дома
льовувала солідарна читацька уява... Легенда, мабуть, не

далеко відбігала від реальної поетової іпостасі, і тому пізніші 
публікації та повніша інформація не стерли її, а тільки опожи- 
вили, і до її романтично-бунтарської складової долучилася скла
дова, сказати б, екзистенційна.

Справді, «ранній» Чубай (зі знаменитим «Вертепом» включно) — 
це утривалене типово романтичне бунтарство автентичного 
«шістдесятництва» (Василь Симоненко, «ранні» ж Микола Він- 
грановський та Іван Драч): «Та ми ж прийшли до мезозою // 
замість ясного майбуття!»,— хіба що з одвертішим виходом в 
історіософську сатиру-гротеск. Це останнє було спробою обій
ти цензурні бар’єри, виставлені один за одним на шляху «кон
кретніших» громадянських мотивів, а водночас подолати їхню 
вичерпаність, самоповторювальність (власне, несправжню ви- 
черпаність: органічне розгортання і саморух їх були зупинені 
тією ж ідеологічною цензурою; автентичне «шістдесятництво»

* Передмова до збірника: Григорій Чубай. Плач Єремії. — Львів, 1998.
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залишилося недовершеним і було «розкидане» в різні боки: 

в дисидентство, в богему, у «тиху» внутрішню еміграцію, в пошу
ки герметизму, в «конструктивне» співіснування з режимом або 

й у ординарний кар’єризм...).

«Вертеп» Григорія Чубая — блискучий зразок гротескно-узагальне- 

ної картини патологічного стану світу. Твори такого роду відомі 

в літературах багатьох народів, у різних національних варіаціях. 

У Григорія Чубая картина світового балагану-божевілля поро
джена гнівом і соромом пробудженого українського ідеалізму, 

пробудженої української надії, зрештою української особистості 

(вже тут народжується болісний мотив тотальної панічної втечі 
всіх і кожного від самого себе в ілюзорно значливий хаос світо

вого вертепного дійства — і мотив протистояння такій втечі, 
повернення до себе самого: те, що стане головним у подальшій 

творчості Чубая).

Однак і «вертепізація» поетичної візії національного та планетар
ного буття не гарантувала уникнення ідеологічного нагляду і не 

давала цілковитої творчої свободи, повноти творчого самовира
ження. Як і в «шістдесятників», і в Григорія Чубая «розмова зі 

світом» (і з Україною!) у масштабі історичного долетворення 
залишилася незакінченою, обірваною. Натомість енергія пое

тичного «Я» знаходить інші сторони включеності в тканину сві
тового буття.

Потреба онтологічних і моральних критеріїв зберігається («Є день 

і ніч. Брехня і правда. Добро і зло»), зберігається гостра опір

ність «ста півправдам» і «правдам-калікам», однак ускладнюєть
ся їх ідентифікація та осягнення добротворення («Як важко 

було мені в сутінках // вустами вологими на добрі слова на
трапляти»).

Ускладнюється і самоідентифікація ліричного героя. Накочуються 

мотиви двійництва, «відшукування причетного». З ’являються 

чудові поетичні малюнки непевного налагодження стосунків із 
потаємним, самодостатнім і нерозгаданим світом («Вдосвіта» та 

ін.). Світ позбувається своєї ординарної означеності; приходить 

відчуття, що «називання собак собаками, дощу дощем, мишей 

мишами» хоч і дає ілюзорну можливість «врятуватися з потоку 

невідомості», але й опускає цупку завісу між людиною і світом, 

між людиною і речами: «Я ніколи ні про що не запитував // ні 
в тиші, ні в грому, які жили зі мною поруч». Вихід на діалогічне 

ставлення до світу, на стосунки «Я — Ти» з його феноменами- 
речами — це вже інша глибина його сприймання, інша міра 

його присутності в поетичному «Я».
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Ускладнюється, розширюється, розшаровується і це поетичне «Я». 
Коли у «Притчі про автопортрет» йому випадає місія, «глуху 

стіну буденності продерши», шукати не лише «свого одкровен
ня», а й одкровення для всіх, то в інших поезіях натомість заде
рикуватої відкритості до запитів світу приходять збентеженість 

і розгубленість, а то й доводиться «рятуватися видимістю себе», 
з’являються згадувані вже мотиви пошуку причетності, двій- 
ництва тощо. І вже не ліричний герой, а хтось неозначений 

зважується на акт розпізнавання світу, акт адекватного устосу- 
вання з ним:

Прийшов хтось із нас і каже, що він 

Бачив сьогодні речі за видимістю речей.

Це мовби зменшує самовпевненість і відповідальність поетового 
«Я», роззосереджуючи цю відповідальність на невизначене солі
дарне коло, виводячи стосунок до світу за межі прагматичної 
персональності. Ліричного героя заступають неозначені «той», 
«хтось»: «той, що певний», «той останній з людей», «хтось... 
добрий», «хтось невідомий», «хтось безіменний» тощо.

Це своєрідне (й умовне) уникання «відповідальності», «авторства» 
за те чи те переживання й розуміння, «ословлення» світу на
справді є ще однією формою розмикання його замкненості, 
його однозначності, ствердження його неосяжності, а водно
час — і розгортання багатогранності суб’єкта поезії, його постій
ного екзистенційного становлення. Деперсоналізація — як шлях 
до нової, багатшої персональності, множинність, розокремлен- 
ня — як етап руху до складнішої єдності.

Поезія Григорія Чубая з часом ішла в глибини екзистенції. Тут у 

нього є спільне з іншими «постшістдесятниками», з «київською 
школою». Але є й виразно особисте, відмінне — в більшій ак
тивності, «агресивності», різноспрямованості запитів до світу, 
в присутності, все-таки, хоч здебільшого і неявній, віддаленій, 
широкого громадянського поля закоріненості поетичних мо
тивів, у музикальності вірша, артистичності голосу, а подекуди 
й театральності антуражу — беручи під кутом зору естетичності. 
Цими якостями, а особливо органічною пластикою образів, він 
вигідно відрізняється від багатьох поетів молодшого покоління, 
в яких нерідко переважає енергія навмисного і приблизного ро

зумування, холодне інтелектуальне саморозкручування або само- 
накручування — імітаторство (на щастя, не в усіх). А в поезії 
все освячує і в усе вдихає життя — чуттєва магма. Вона є у Гри
горія Чубая.
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:<Пуша
Історія багатостраждального українського «шіст
десятництва» — літературно-мистецького і су- 

ПСГЗЛЛПСГПСіНП 1 сильно-політичного Відродження 60-х років —
і О  . і  ц рпл 'зп ілинл  п г т ’ с п с т я  і  плйиркд Tdqtjq П т т р ь г-* , нерозривно пов’язана з іменем Івана Олек- 

ПііСІСі. . .»  /  сійовича Світличного. Ім’я це намагалися при

ректи на забуття, та дарма: сьогодні воно знову 
на вустах у багатьох і багатьох — не тільки тих, 

хто добре пам’ятає його яскраві літературно-кри
тичні виступи та вагому громадянську роботу в 50—60- 

ті роки, а й молоді. Проте ця молодь, позбавлена можливості 
читати написане Іваном Світличним (як і багато що інше), 
природно, мало знає про його літературний доробок. А те, що 
створив Іван Світличний пізніше, у тяжкі, страдницькі роки 
ув’язнення й заслання, наперекір заборонам, утискам і недузі,— 
і для всіх нас досі залишається недоступним...

Родом Іван Світличний з Донеччини (народився 20 вересня 1929 ро
ку в селі Половинкине Старобільського району Луганської об
ласті) — з краю, який дехто хотів би «відлучити» від України, 
але який насправді був і залишається українським попри всі 
демографічні експерименти і мовні мутації. Закінчивши серед
ню школу, 1947—1952 pp. навчався на українському відділенні 
філологічного факультету Харківського університету — універ
ситету, що мав давні й поважні наукові традиції, зокрема — у 
галузі народознавства, філології, естетики. Може, це й зумови

ло його глибокий інтерес до теоретичних аспектів літературо
знавчої науки, — якість, що вирізняла його з-поміж інших мо
лодих літературних критиків, які активно виступили наприкінці 
50-х та на початку 60-х років. Водночас в особі Івана Світличного 
зростав і уважний аналітик поточного літературного процесу — 
з виразним публіцистичним темпераментом. Це було щасливе 
і рідкісне поєднання здібності до теоретичного мислення та лі
тературно-критичного хисту: типовим на той час було (та й досі 
великою мірою лишається), що «теоретики» втішалися вибудо
вуванням довільних схоластичних схем, які не мали жодного 
стосунку до життєвих і літературних реальностей, тоді як кри
тики і рецензенти «блискуче» обходилися без елементарної тео
ретичної підготовки. Світличному випало долати цей сумний
і небезпечний розрив і він робив це успішно.

Головним же і визначальним для особистості Івана Світличного 
мені видається те, що він мав високий суспільно-політичний

* Передмова до книги: Іван Світличний. Голос доби. — К., 2001.
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ідеал і відповідно був людиною громадянськи вразливою'‘та 
громадянськи активною в адекватному — глибокому й світло
му — значенні цих досить уже засмиканих слів. Ідеал той фор
мувався на грунті віри в соціалізм і водночас розуміння глибо
кої невідповідності йому нашої дійсності; під впливом подій, 
що сталися після смерті Сталіна, перших спроб опритомнення 
суспільства від дурману сталінізму, а потім приголомшливо-об
надійливих рішень XX з’їзду партії; в атмосфері світоглядних 
мук молодого покоління, — і був той ідеал ідеалом істинного 
соціалізму, очищеного від сталіністських спотворень: так уяв
лялося це тоді, в 50—60-ті роки...

Після закінчення Харківського університету Іван Світличний ус
пішно складає конкурсний екзамен до аспірантури Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. Навчається у відділі теорії, готує 
кандидатську дисертацію на тему теорії художнього образу. 
Дуже швидко Іван Світличний здобув репутацію здібного і сум
лінного молодого науковця, став улюбленим учнем незабутньо
го Олександра Івановича Білецького, який - та й не тільки 
він — покладав на нього великі надії. Та після смерті Олександра 
Івановича до керівництва Інститутом літератури прийшли люди, 
які відіграли чорну роль у справах української літератури й лі
тературної науки, а зокрема і в науковій долі Івана Світличного. 
Своєї дисертації він так і не зміг захистити, а з Інституту мусив 
піти... Та це сталося вже пізніше, коли почалися повсюдні на
гінки на «вільнодумців».

А в перші роки перебування в Інституті літератури та навчання в 

аспірантурі Іван Світличний починає водночас активно висту
пати в літературній періодиці. Вже ті його статті засвідчують 
ґрунтовну теоретичну підготовку молодого літературознавця та 
неабияке зацікавлення питаннями естетики.

Такими були його статті «Питання теорії художнього образу» 
«Про внутрішню суперечність художнього образу» 3, «Біля по- 
чатків літератури соціалістичного реалізму» 3, рецензія «Творчі 
проблеми реалізму» 4 та інші публікації. В них автор оперував 
широким літературознавчим матеріалом і виходив на обмірко
вування центральних проблем естетичної теорії, питань методу, 
стилю, структури художнього образу, типізації та індивідуаліза
ції тощо, — спираючись на добре знання праць класиків світо
вої естетичної і філософської думки, активно втручаючись у

' Ііітчизна. — 1957.— № 6.
' Радянське літературознавство. — 1958,— № 5.
' Гам само, — 1961.— № 6.
1 Г;ім само,— 1962,— №  6.
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дискусії, що точилися в тодішньому радянському, насамперед 
російському, літературознавстві. Треба сказати, що і тоді, і сьо
годні, на жаль, у нас мало хто виходив і виходить на такий рі
вень теоретичного мислення.

Певна річ, тогочасні методологічні принципи й інтерпретації Івана 

Світличного несли на собі відбиток доби. Деякі розважання 
навколо повсюдно акцентованих тоді питань «соціалістичного 

реалізму» сьогодні видаються неактуальними, а почасти й схо
ластичними. Може викликати заперечення й абсолютизація ес
тетичних принципів російських революційних демократів — 
Бєлінського, Чернишевського, Добролюбова. Хоча задля спра
ведливості слід сказати, що й у межах цієї неминучої (обов’яз
кової!) в ті часи ідеалізації й абсолютизації Іван Світличний 
умів знайти неординарний підхід і обговорити болючі суспільні 
питання (як-от про діалектично-суперечливе розуміння взає
мин людини і суспільства — в статті «Оборонець людини», 
опублікованій у «Вітчизні» до 150-річчя від дня народження 
В. Бєлінського). Так само як у межах модних тоді академічних 
(а то й казенних) дискусій про художню типізацію, індивідуаль
не і загальне, реальне й ідеальне тощо умів знайти місце для 
теоретичного пошуку, для діалектики думки, для співвіднесен
ня літературних тенденцій з потребами суспільного розвитку і з 
правдою життя, для обстоювання свободи творчості митця.

Одним із лейтмотивів теоретичних публікацій І. Світличного була 
думка про неправомірність перенесення в естетику філософсь
ких категорій, неправомірність змішування категорій естетики і 
категорій філософії. Це важлива думка, оскільки таке перене
сення і змішування було «теоретичною» основою вульгарного 
соціологізму і різного роду політизації та ідеологізації худож
ньої творчості, що завдало стільки шкоди нашим мистецтву й 
культурі. На прикладному, літературно-критичному рівні ця 
думка вилилася у Світличного в низку газетних і журнальних 
статей фейлетонного характеру, в яких він дошкульно висмію
вав псевдовчені розумування деяких тодішніх офіційних авто
ритетів від академічної науки. Наприклад, у статті «Поезія і 
філософія» («Літературна газета» — тодішня назва нинішньої 
«Літературної України» — від 19 вересня 1958 року), розглянув
ши низку книжок наших філософів про світогляд Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, П. Мирного, 
П. Грабовського, Світличний показав, до яких спрощень і вуль- 
гаризацій, а часом і комічних курйозів призводить догматичне 
препарування складних художніх текстів під кутом зору всюди
сущої нібито «боротьби між ідеалізмом і матеріалізмом» (при
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П Е Р Е О М О В ІІ \ Т
чому, звісно ж, наші класики тільки й думали про викорінення 

«ідеалізму» та повсюдне утвердження «матеріалізму»!). Однак 
особливого розголосу набула сенсаційна стаття «Гармонія і ал
гебра» в якій дотепно висміяно незграбні, але претензійні 
«калькулятивні» маніпуляції деяких дипломованих мовознавців 
над текстами Т. Шевченка. Вже назви розділів статті: «“Рево
люційно-демократичні” займенники», «Вчені мужі, кістки і кон
цепції», «Холодна обробка вогню», «Поетична бухгалтерія» та 
ін. — дають уявлення про її характер і тон. На закінчення своєї 
переконливо-аналітичної й водночас саркастично-ущипливої 
статті Світличний так коментує вживані авторами (і взагалі по

ширені в науковому й колонауковому світі) «скромні» застере
ження, що зазвичай починаються словами «Ми не претендує
мо...» (на грунтовну наукову розробку, на вичерпність, на ваго

мість, новизну думок тощо): ні, ви таки претендуєте, «ви 
претендуєте на читацьку увагу, на вчені звання, на народні 
кошти. Ви претендуєте — і кожен може судити вас відповідно 
до цих ваших претензій». У цій статті-фейлетоні Світличний 
показав себе і блискучим полемістом.

Певна річ, такого роду виступи не додавали Світличному друзів 
з-поміж «стовпів» офіційної науки, — як і принципові, об’єктивні 
літературно-критичні статті наражалися на гостру реакцію з 

боку незвиклих до критики літературних генералів. Зате серед 
шанувальників української літератури та багатьох її сумлінних 
трудівників молодий критик здобув добру славу й авторитет.

Серед найґрунтовніших критичних статей Івана Світличного на 

теми тогочасної української літератури слід назвати такі: 
«Людина приїздить на село» 2, «Боги і наволоч» 3, «Все є і нічо
го зайвого» 4. У першій з них ішлося про белетристичну хвилю, 
що і хронологічно, і фактично виникла як відгук на низку хру- 
щовських постанов, спрямованих на виправлення критичної си
туації в сільському господарстві, — романи М. Руденка, Ю. Зба- 
нацького, А. Мороза, В. Кучера, П. Оровецького, повість В. Зем
ляка «Кам’яний Брід» та ін. Належно оцінюючи добрі наміри 
авторів, їхню увагу до життя трудівників села, бажання сказати 
бодай частину правди про невтішний стан села, критик водно
час показує підвладність авторів наперед заданим схемам і полі
тичним та художнім стереотипам, які йшли ще від «Піднятої 
цілини» М. Шолохова, це в кращому разі, а в гіршому — від

'Дніпро. — 1965. — № 3. .
2 Вітчизна. — 1961. — № 4.
’ Там само. — 1961. — №  12.
“Прапор. — 1962. — № 6.
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творів на «колгоспну тему» перших повоєнних літ. «Як же тра
пилося так, що більше ніж через десяток років наша література, 
звичайно, не буквально, але повторює деякі художні невдачі 
того часу?» — питає автор, і відповідає: «Причин на те, звичай
но, багато. Але однією з важливих серед них є те, що гіркий 
досвід того часу не був належним чином осмислений і поясне
ний...». Інакше кажучи, йдеться про відсутність принципової і 
вимогливої літературної критики та про шкоду від цього для 
всього літературного процесу; тобто, це аргумент на користь 
необхідності такої «випереджальної» і прогностичної критики, 
що спиралася б на передовий демократичний світогляд.

Стаття «Боги і наволоч» містила ґрунтовний аналіз роману М. Стель
маха «Правда і кривда»; загалом високо його оцінюючи, критик 
водночас зважився, — а це тоді було непросто і незвично, — ви
словити і думку про слабкі сторони твору: непослідовність со
ціального критицизму, штучність деяких ситуацій, схематизм 

поділу на героїв («боги») і антигероїв («наволоч») тощо. Цікаве 

й таке спостереження щодо роману: «Суспільна гострота є важ
ливим надбанням письменника, і все ж слід сказати, що вияв
ляється вона ледве чи не в одних тільки словах героїв і майже 
не виявляється в їхній долі, в їхніх характерах». Тобто, йдеться 
про риторичний, декларативний, а не аналітичний, дослідниць

кий характер отієї «суспільної гостроти», суспільного пафосу 
твору, що, звичайно, було зумовлено обмеженістю можливос
тей тодішньої літератури, яка тільки-но починала випручувати
ся зі свого рабського статусу і вдавалася до «тактичної» зброї 
публіцистики, не доходячи ще до глибинних «ходів» художньої 
стратегії. Адже ще недавно «письменники брали на себе суто 
лікнепівську місію, ...герої їхні були не діячами, а тлумачами 
заходів партії і уряду, не людьми, а виробничниками, виконав
цями певних рішень...». Слід пам’ятати, що в ті роки такі думки 
ще звучали «ризиковано»; висловлювати їх і обстоювати не було 
справою простою...

Пафос третьої з названих статей полягав у підтримці тенденції до 
осмислення тих явищ нашого життя, що були породжені «куль
том особи», як тоді казали («Вир» Григорія Тютюнника, та ж 
«Правда і кривда» М. Стельмаха, «За ширмою» Б. Антоненка- 
Давидовича, «Серце і камінь» Ю. Мушкетика, «Пора весняних 
вітрів» JT. Серпіліна, «Свіже повітря для матері» І. Муратова). 
Однак і до цих творів, виразно їм симпатизуючи, критик збері
гає тверезе, вимогливе ставлення.

Оце вміння побачити й підтримати нове, цінне, симпатичне — і 
водночас зберегти наукову об’єктивність — характерне і для
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статей І. Світличного про літературну молодь, до якої він при-.
дивлявся з жадібною надією. Він одним із перших побачив і 
підтримав таких своєрідних поетів, як Василь Бондар (якого ми 
на кілька десятиліть втратили) і Володимир Лучук (стаття «Коли 
входиш у літературу» — «Дніпро», 1960, № 6 ), став на захист 
І. Драча й М. Вінграновського від несправедливих нападок 
М. Шеремета та інших догматиків («У поетичнім космосі» — 
«Дніпро», 1962, № 4), підтримав молоду тоді талановиту дослід

ницю української драматургії Наталю Кузякіну, яку пізніше 
все-таки вижили з України («Напередодні історико-літератур- 

ного синтезу» — «Дніпро», 1964, № 12).
Доказом естетичної проникливості та надійності передбачень 

І. Світличного може бути його неопублікована стаття про Ігоря 
Калинця, писана в кінці 60-х років. (У книзі «Голос доби» вона 
подається вперше.) Ігор Калинець як поет тоді ще тільки почи
нався, але Іван Світличний зумів оцінити міру його таланту та 
визначити найхарактерніші його риси, побачити в зародку і 
підтримати те своєрідне, що пізніше стане визначальним для 
І. Калинця. Або взяти так само не публіковане досі в нашій 
пресі інтерв’ю, яке Іван Світличний дав колегам — українським 
літераторам з Чехо-Словаччини. Його тема — поезія «шістде
сятників». Стисло, точно, об’єктивно схарактеризовано в ньому 
тодішню літературну ситуацію. Читач переконається, що ін
терв’ю це і сьогодні становить інтерес і допоможе — особливо 
молоді — краще зрозуміти феномен «шістдесятництва», при

наймні поетичного.
Чесна і мужня громадянська та літературна позиція, професіо

налізм, ерудиція, розважливість і водночас принциповість при
несли Іванові Світличному авторитет у літературно-мистецьких 
колах. Водночас він став і однією з найпомітніших постатей 
тодішнього громадського життя, національно-культурного під
несення. Особливо тягнулася до Світличного літературна та 
мистецька молодь, знаходячи в нього увагу й підтримку. Можна 
назвати низку імен відомих нині поетів і прозаїків, які колись 
були «завсідниками» тісної квартири Світличного на вулиці 
Уманській і багато чим йому зобов’язані. Щира дружба і, ска
зати б, якась взаємна закоханість лучила Світличного і Василя 
Симоненка, який зупинявся в Івана під час своїх приїздів до 
Києва, ділився своїми творчими задумами, «начитував» на його 
магнітофон нові поезії. Саме завдяки Світличному було збере
жено багато які з непублікованих тоді (та й довго ще після того) 
творів Симоненка. Трохи пізніше так само здружився з Іваном 
Василь Стус, який згодом на перший арешт Світличного та
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його друзів зреагував не лише участю в протестній акції в кіно

театрі «Україна», а й болючим віршем, що починається словами 
«Не можу я без посмішки Івана оцю сльотаву осінь пережить...» 
І третій Василь - Голобородько, Іванів земляк по Луганщині,— 
також горнувся до нього. Не називаю багатьох інших, вони 
зможуть самі сказати, згадаю лиш Бориса Мамайсура, навдиво
вижу своєрідного поета, який з’явився на літературному обрії 
(переважно неофіційному) в 60-ті роки і невдовзі зник, висна
жений негараздами і тяжкою хворобою (нині живе у Хмель
ницькому і сподівається на вихід своєї книжки). Щира дружба 
і найбезпосередніші творчі контакти склалися в Івана Світ
личного і з молодими тоді художниками — Аллою Горською, 
Віктором Зарецьким, Галиною Севрук, Анатолієм Зубком, Ве- 
ніаміном Кушнірем, Людмилою Семикіною, Панасом Зали- 
вахою, львів’янами Євгеном Безніском і Теодозією Бриж, з ком
позитором Леонідом Грабовським та з багатьма іншими моло
дими митцями і науковцями. Згадкою про це я хочу підкреслити, 
що тодішнє відродження не було вузьколітературним явищем, 
а мало тенденцію розпросторитися на весь обшир української 
культури (пошлюся хоча б на діяльність «Клубу творчої молоді» 
в Києві та народження різних осередків у Львові) і що Іван 
Світличний був у самому центрі цього руху.

Національно-культурне піднесення в Україні відбувалося на тлі і 
в контексті пробудження демократичної свідомості на терені 
всього Союзу. Тодішнє політичне керівництво СРСР не було 

готове до глибоких і послідовних змін, злякалося перспективи 
обмеження своєї влади. І замість використати політичне і ду
ховне саморозкріпачення народу, яке щойно починалося, для 
справжнього оновлення суспільства, розпочало контрреформа- 
ційний тиск на слабенькі ще демократичні сили. І сам ініціатор 
«відлиги» М. С. Хрущов став і ініціатором «заморозків» (інша 
річ: чи з власної волі, чи на вимогу сталіністів з керівництв 
партії).

Отож у 1962—1963 роках Хрущов розпочав шалену кампанію проти 
творчої інтелігенції, держава воювала з купкою «формалістів» 
і «абстракціоністів» у мистецтві. Однак насправді йшлося про 
боротьбу проти всякої вільної думки і незалежної духовної 
творчості як загрози пануванню монопольного партійного, 
а радше вождівського догмату. На Україні, як завжди, ця кам
панія була підхоплена з нечуваною запопадливістю і набрала 
особливо дикого характеру: адже за вигаданим «формалізмом» 
«шістдесятників» побачили реальну перспективу національно- 
культурного відродження, а це вже — «націоналізм!!!». А нічого
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так не боялися вожді і в Москві, і в Києві, як того, що вони~ 
по-фарисейському називали «націоналізмом». Бо, як каже на

родна мудрість, знає кішка, чиє сало з’їла...
Одні за одними відбуваються у Києві наради, активи, пленуми, на 

яких таврують «формалістів-шістдесятників», а потім і інших 
невгодних, скажімо, видатного російського письменника Вік
тора Некрасова. Багатьом «шістдесятникам» надовго було пере
крито шлях до друку, до читача. 1 статті Світличного з’являються 
чимраз рідше, а згодом доводиться публікуватися під псевдо
німами. Хіба що журнал «Дніпро», який редагував тоді Юрій 
Мушкетик, ще деякий час давав притулок його матеріалам.

І все-таки треба сказати, що картина літературного (а почасти й шир
ше: ідейного, духовного) життя на Україні протягом 60-х років 
(надто першої їх половини) залишається суперечливою: з одно
го боку, посилення нагінок і проробок, а з іншого — нестримне 
зростання творчих сил, які, не знаходячи собі нормального ви
ходу на сторінки преси, в концертні зали та виставкові павільйо
ни, починають шукати інших форм існування: самвидав, магні
тофонні записи, квартирні виставки тощо. Починає створюва
тися неофіційне мистецтво і неофіційна суспільно-політична 
думка. Казенні пропагандистські кампанії виявляються без
силими: обливати брудом їм під силу, а переконувати — ні. 

А в середовищі думаючої молоді вагу мали аргументи. Втім, 
і в начальства є свій «аргумент», один-єдиний, зате над усі — 
від «кузькиной матери». До нього і почали вдаватися. Бреж- 
нєвський переворот посилив терористичні настрої влади на 
Україні, і вже в серпні 1965 року пройшла хвиля арештів, пере

важно серед творчої молоді в Києві, Львові, Івано-Франків
ську, Тернополі, Луцьку. Заарештували й Івана Світличного. 
Ще раніше він зазнав злісних нападок у пресі за те, що нібито 
передав за кордон твори і щоденник Василя Симоненка. Таке 
звинувачення містилося в газеті «Радянська Україна» від 16 квіт
ня 1965 року. (До речі, це був і початок кампанії проти самого 
Василя Симоненка, вже покійного: невдовзі його припинили 
не тільки видавати, а й згадувати, і ця негласна заборона про
тривала добрий десяток літ.) Через кілька місяців після арешту 
Світличного звільнили, на цей раз задовольнившись його 
роз’ясненнями та публікацією в газеті «Вісті з України», де він 
у коректній формі відмежовувався від використання творів 
Василя Симоненка за рубежем та їх тенденційно-націоналіс
тичного тлумачення.

Однак нормальна літературна праця стала для Івана Світличного, 
як і для багатьох його друзів та колег, практично неможливою.

П ЕРЕО М О ВІІ Д  j
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Настали часи такої «пильності», що й під псевдонімом не вид

рукуєшся, хіба що під чужим прізвищем (і таке тоді практику
валося!). У цей час він береться за перекладацьку справу.

Здавалося б — з нужди, з мусу. Та насправді в цьому була й внут
рішня творча потреба, його досконалі переклади з Беранже за
свідчили неабиякий перекладацький хист. В україномовній ін

терпретації Івана Світличного Беранже зазвучав так природно, 
немовби видатний сатирик ото й писав по-українському. З од
наковою вправністю — можна сказати більше: натхненністю! — 
відтворив він усі стильові рівні та потоки поезії Беранже: і її 
«вулично»-народний гумор, що часом переходить у глумливість, 
і добірний інтелектуальний сарказм, і політичну патетику, і гро
мадянську розважливість, і «виходи» на м’яку довірливу лірику; 
відтворив гнучкість ритміки, багатство розмаїтої, стилістично 
«різноранжирної» лексики, органічно злученої в живу цілість 
єдиним поетичним подихом. Певна річ, окрім чуття слова, 
стилістичного смаку, глибокого розуміння всіх нюансів змісту і 
форми оригіналу, за цим стояла ще й велика праця. Переклади 
Світличного з Беранже мали вийти (з його ж передмовою та 
примітками) у видавництві «Дніпро». І таки вийшли 1970 року 
в серії «Перлини світової лірики», однак уже без його передмо
ви та трохи доповнені перекладами інших авторів (вирішено, 
що не годиться всього Беранже «віддавати» одному Світличному). 
Здається, це востаннє тоді з’явилося ім’я Івана Світличного під 
літературною публікацією.

Невдовзі й цьому невизначеному станові настав край. Розпочалися 
сумнозвісні репресії 1972 року. 13 січня Івана Світличного було 
заарештовано, а потім засуджено до семи років таборів суворо
го режиму і п’яти років заслання — за звинуваченням в антира- 
дянській пропаганді та агітації, що полягали у «виготовленні» 
та «поширенні» матеріалів самвидаву, тобто фактично — у спро
бі скористатися з елементарного людського права на свободу 
інформації й думки. Хоч як це дивно звучить сьогодні, але 

Іванову ситуацію обтяжувало й те, що літератори — знайомі й 
друзі — залишали йому свої твори в машинописі або фото
копіях, і це теж вважалося доказом «виготовлення» і «поширен
ня». І скільки пропало такого, що могло б скласти сьогодні 
безцінний літературний архів! Ще одним «дошкульним» звину
ваченням Світличному було те, що до нього часом зверталися 
гості з-за кордону, а де з ким він листувався: отже, мало не 
агент іноземних розвідок!

Звісно ж, ніяким «антирадянщиком» чи «націоналістом» Іван 
Світличний ніколи не був. Навпаки, в політичних суперечках
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тих років (а їх було чимало, це тепер «диссидентство» уявляється 

якимось суцільним і однозначним, когортою однодумців, а на
справді все виглядало інакше, існували різні погляди, точилися 

принципові дискусії, незгоди стосувалися й дуже важливих за
гальних принципів; це вже концтабори всіх зрівняли),— у цих 
суперечках він виявляв об’єктивність, тверезість, розсудливість, 
ідеологічне кредо своє ідентифікував як демократичний со

ціалізм. І до українського патріотизму йшов не від національ
ного сентименту та емоцій, а від загальнолюдських гуманістич
них понять і цінностей, від почуття справедливості. Казав: буде 
демократія — буде й Україна, не буде демократії — не буде й 
України. Але саме це — поєднання ідеї соціалізму з ідеєю де

мократії — офіціоз вважав тоді найбільшим мислимим гріхом. 
А Світличний, в усякому разі, завжди був і залишався переко
наним демократом і гуманістом, що й викликало шалену лють 
у його переслідувачів: вони б воліли бачити «націоналіста» та
ким собі звіруватим примітивом, а перед ними був інтелігент, 
в усьому безмежно вищий і благородніший за них...

Тяжкі роки табору й заслання остаточно зламали слабке здоров’я 
Івана Світличного. Повернувся інвалідом, назавжди втративши 
працездатність. Та поки міг — уперто працював, писав, пере
кладав. Зроблено багато. Хай же воно стане доступним чи
тачеві.

Ще «на волі» Іван Світличний писав і вірші, тільки не публікував 
їх і мало кому показував. Правду кажучи, я особисто, високо 
цінуючи його як літературознавця і критика, в його поетичному 
хисті тоді сумнівався, його поезія здавалася мені сухуватою, ди
дактичною. Та це, мабуть, було помилкове враження. Потреба 
поетичного висловлення була внутрішньо притаманна Світлич- 
ному і недарма не відпускала його. Жорстокий факт: каторга 
вбила його тіло, але розкрила нові можливості душі. Неспра
ведлива кара породила не лише біль і страждання, а й високий 
стан духу, надзвичайне його напруження, що вилилося в слово 
справжньої поезії. Ця поезія має ту невідхильну владу, яку дав 
лише особисто вистражданий і підтверджений власним життям 
високий моральний тон, пекучий духовний максималізм. І якщо 
вона звучить докором — часові, суспільству, нам з вами, — то 
це не поет нам докоряє. А наше власне сумління.

Хоча і поет говорить речі жорстокі, безжалісні. Ті, хто близько знав 
Івана в житті до арешту — неймовірно м’якого, делікатного, 
«теплоокого» (як сказав про нього Василь Стус), не здатного не 
те що розгніватися на людину, а й подратуватися нею, — не 
впізнають Світличного в його каторжанській поезії. Щ о ж, у ній
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запеклися щоденні муки його та його друзів, — а в цих муках 
і зродився отой суворий рахунок обов’язку й честі до свого часу 
та своїх сучасників. Проте хочу звернути увагу ось на що. 
І у своїй літературно-критичній творчості Іван Світличний (ще 
задовго до тих нещасть, які воздвигло на нього начальство) був 
не дуже схожий на самого себе в житті: був суворий і нещадний 
до всього неподобного. І тоді «побутовий» і «літературний» 
Світличний були немовби різними людьми (під цим оглядом). 
Певно, є своєрідний психологічний парадокс: люди, надзви
чайно м’які й делікатні в особистих стосунках, стають — поряд
ком якоїсь душевної компенсації, чи що — надзвичайно вимог
ливими, стають немилосердними максималістами, коли йдеться 

про принципи, надто принципи моральні. Оцей «прихований» 
максималізм, який тихо палав у його душі завжди, не завжди 
вихоплюючись назовні, і вибухнув, коли він опинився віч-на- 
віч із пекельною неправдою нашого суспільства, що виросла в 
затінку нашої ж змирливості.

Вражає обсяг перекладацької продукції Івана Світличного та її ес
тетична гідність — надто ж як не забувати про те, що це твори
лося в умовах концтабору й заслання, де «писакам» спуску не 
давали. Яке широке коло явищ європейської поезії охоплював 
Іван Світличний і як щоразу віднаходив їм українську адекват
ність! Окремо стоїть переклад «Слова о полку Ігоревім». Не 
просто зважитися на такий труд, та ще й маючи стількох блис
кучих попередників, Світличний став до творчого змагання, 
яке триває вже багато й багато десятиліть; він зважився на свою 
поетичну версію шедевра, яка посяде гідне місце серед версій 
інших майстрів — і водночас місце трохи особливе: і спробою 
оригінального витлумачення «темних» та спірних місць, і рит- 
момелодичним малюнком, і тяжінням до «переспіву» за великої 
міри точності відтворення оригіналу.

На жаль, навіть пристойний обсяг цієї книги не дає можливості 
вмістити в ній все, що написав Іван Світличний. Від дечого 
довелося відмовитися. Але краще, здається, до книги ввійшло. 
Поезії — майже всі, за винятком тих, що менш досконалі. Щодо 
перекладів — «економили» насамперед на тих, які вже бачили 
світ (наприклад у виданні «Пісень» Беранже); натомість надава
ли перевагу недрукованим. З літературно-критичних статей по
дано передусім ті, що, на наш погляд, і сьогодні зберігають 
свою актуальність, і також недруковані раніше. А втім, без кри
тичної спадщини Івана Світличного неможливо скласти повне 
уявлення про літературне життя 50—60-х років, як і неможливо 
по-науковому вивчати літературний процес цього періоду.
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Нарешті вертається до нашого читача багатогранне слово івана 
Світличного. Багато сумного з цим пов’язано. Однак радітиме
мо з того, що очищається наша пам’ять, збагачується наша лі
тература, додається сили голосові народного сумління, і молоді 
нашій відкриваються нові джерела цілющого духу.

ПЕРЕО М О ВІІ ’ Д  j

Важко уявити Григора Тютюнника сімдесятилітнім. 
^  п \ Як, мабуть, тим із нас, кому сьогодні сімдесят, важ-
v^J lOUO 1  к 0  буЛО б уявити тоді й самих себе в році 2 0 0 1 -му. 

П р о  Н©30- І Двадцять один рік минув без нього. Ніхто ніколи 

буП П Н ЬО ГО  * І  не напише того, що він написав би за ці роки. Як 
ніколи й ніхто не написав би того, що він написав 

за своє недовге життя.
Багата українська література, але він один може сто

яти в ній поруч зі Стефаником.
«Читаю Григора Тютюнника, — сказав мені в одній із наших 

розмов Микола Вінграновський. — По-моєму, в нашій прозі 
тільки двоє їх — Стефаник і він. Полярні, але силою однакові». 

Григір любив читати Стефаника. І — дозволю собі такий парадок
сальний анахронізм — Стефаника теж можна було б уявити 
його вдячним читачем. Адже знаходжу в «Трьох портретах» 
Богдана Лепкого таке: позичаючи Федьковича, Стефаник каже: 

«Як яку книжку люблю, то довго тримаю в себе. А Федьковичеві 
оповідання на мій смак. Моцно писав. І знав, що хоче написа
ти. А інші пишуть і не знають. Пани за хлопів говорат. Та й 
наговорили такого, як кіт наплакав. Покласти все це на доло
ню, дмухнути — та й полетіло як пір’є...».

Григір Тютюнник — із тих, хто «моцно писав. І знав, що хоче на
писати».

Олесь Гончар назвав Григора Тютюнника «живописцем правди». 
Це глибоке визначення, якщо мати на увазі, що правда — кате
горія не лише соціальна і етична, а й естетична. Вона передба
чає не тільки громадянську мужність, а й душевну високість та 
творчу потугу. І сама стає джерелом цієї творчої потуги. При
наймні в певного роду реалістичній творчості ефект правди — 
правди життєвої ситуації, правди характеру, правди пізнання 
глибини буття — стає і художнім ефектом.

* Доповідь на вечорі в Національній філармонії, присвяченому 70-літтю від дня 
народження Григора Тютюнника, 5 грудня 2001 р. Надруковано в тижневику 
«Освіта», 8—15 травня 2002 р.
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...Коли говоримо про те, що Григір Тютюнник відобразив певні 
соціальні й національні феномени і процеси свого часу, можна 
передбачити заперечення: мовляв, письменник не ідеолог і не 
соціолог, і всілякі там процеси та проблеми — не предмет його 
інтересів, не сфера його естетичного самовиявлення. Однак 
таке заперечення, хоч і популярне нині, — всього лиш псевдо- 
теоретична казуїстика. Ми ж знаємо, що Григір Тютюнник ди
вився на світ широко розкритими очима, зірко бачив усе, що 
діялося з його народом, і мав на це свій чіткий і глибоко пере
житий погляд. Але навіть якби й не було цього акцентованого 
громадянського усвідомлення, цієї інтелектуальної бази усві
домлення дійсності, — все одно його безвідмовна чутливість до 
людських доль як індикаторів певного суспільного життя вво
дила б у світ соціально-психологічних, етичних, естетичних 
вимірів цього життя.

Переважний і специфічний Тютюнників часопростір — пізньокол- 
госпне село часів Хрущова і Брежнєва, коли воно вже забуло 
про приватну власність, але й колгоспну не сприймало як гур
тову, бо такою вона й не була. Глибоке відчуження хлібороб
ської праці, опредмечене в колгоспному майні та в майнових 
відносинах колгоспу з державою, спотворило всю моральну ат
мосферу села, деформувало людські вдачі, випробовуючи на 
міцність традиційні трудівничі чесноти. В оповіданнях Григора 
Тютюнника бачимо широкий спектр реакцій сільських харак
терів на оце випробовування парадоксальними — з погляду 
здорового хліборобського глузду — обставинами: від неприй
няття і ніби випадання з соціального часу й життєвого контек
сту (різного роду «диваки» та не пристосовані); через багато
манітні форми вимушеної адаптації; до запобігливого підспіву
вання дурнуватим «голосам доби», а власне її підголоскам.

Село Григора Тютюнника втратило традиційні форми свого ко
лишнього громадського життя — давно забуто не тільки сільсь
кі сходи та великі колективні релігійні переживання, а й невин
ні вечорниці. Колгоспні збори і танці в клубі — це вже інший 
характер людських взаємин; вони, може, в ідеалі й могли б ста
ти замінниками втрачених, однак у реальності набирали кари
катурного характеру, затираючи людську особистість і зубожу- 
ючи духовний світ сільського гурту. Про церкву годі й говори
ти — пересічний, неясного походження, сільський священик 
відрізнявся від своєї пастви хіба що вмінням продемонструвати 
мінімум механічних маніпуляцій святими символами.

Здавалося б, глибока і безнадійна деградація... Проте етично-зви
чаєвий фундамент сільського життя ще не розмитий остаточно.
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Людська вдача саморятівно консервативніша, ніж можна б̂ гго 
гадати, і часом вона береже в своїй глибині те, то витравлене з 
поверхні суспільного побуту. До того ж є в сільському житті два 
потужні чинники, забувані через їхню очевидність: магія 
природи, перебування в ній та безпосередньо продуктивний 
характер хліборобської праці, вони й підживлюють у деяких 
селянських душах оті традиційні цінності: душевність, доб
роту, чутливість до краси, внутрішню делікатність (те, що 
Олександр Довженко називав внутрішньою інтелігентністю 
українського селянина). А певна відстороненість від суєти світу 
здатна зумовлювати неквапливу думку, розважливість, житей
ську мудрість.

Зрозуміла річ, це не просто рудименти старого світосприймання, 
це сталість людської природи, точніше, одна із сторін цієї ста
лості. Бо й те деструктивне, понижувальне в соціальній психіці 
села, над чим задумується і чим гризеться Григір Тютюнник, 
воно теж має свій ґрунт у «сукупній душі» народу, в її історії. 
Тому загальна картина цієї «сукупної душі» постає не лише в 
основних, а й у перехідних тонах широкого діапазону, і вона 
внутрішньо рухлива за всієї рутинності зовнішніх прикмет.

Нині в літературі й літературознавстві стало негоже говорити про на
род, навіть уживання цього слова — ознака сміховинної ретро
градності, предмет глузування «продвинутої» елітобратії. А вже 
народництво, «неонародництво» — це узаконена лайка. Мовляв, 
народництво ігнорувало і мало не придушувало людську осо
бистість, індивідуальне, суб’єктивне — тобто найдорожче. Мож
на зрозуміти саме таку реакцію на стереотипи радянського лі
тературознавства й комуністичної пропаганди. Однак можна й 
порадити почитати незатуманеними передовізмом очима теоре

тиків і практиків аутентичного народництва, російських і ук
раїнських, і переконатися, що саме вони зосередилися — пер
шими! — на людині в народі, вчили бачити і поважати в народі 
особистості, саме вони висунули ту проблему, яка через століт
тя дістала назву «права людини», саме вони побачили осо
бистість там, де раніше було маломовне й малоодухотворене 
тло. З цього погляду Григір Тютюнник — класичний народник. 
Він бачить народ в особистостях і особистості в народі.

Він залишив нам дивне багатство людських образів. Вони засвідчу
ють його виняткову уважливість і спостережливість, рідкісний 
талант бачити, чути, розуміти іншу людину, — талант, який не 

часто в літературі зустрінемо, надто тепер, коли над усе цінуєть
ся егоцентризм і хизування себепридумуванням. Але не тільки 
цим талантом був наділений Григір Тютюнник. Він не відтво
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рював, а дотворював, сотворював, розігрував. Його людські об
рази — настільки ж феномени життя, наскільки й витвори його 
душі, феномени перевтілення. Дійсність постачала його «текс
тами», які він грав — як актор грає текст драми, даючи йому 
ніким не передбачену наочність. Цей великий дар перевтілення 
та «розігрування» людських характерів і життєвих ситуацій був 
йому властивий і в побуті. Майбутніх героїв своїх оповідань він 
любив імітувати в товариських розмовах, імпровізуючи цілі 
сценки, немовби перевіряючи, випробовуючи їх на життєздат
ність. А може — не мігши їх позбутися, зріднившись із ними.

Зрештою, сам Григір Тютюнник сказав слова, що, може, переважа
ють усе відоме про психологію творчості: «...Мало — бачити. 
Мало — розуміти. Треба любить. Немає загадки таланту. Є за
гадка любові». Цієї загадки він торкнувся у «Трьох зозулях з 
поклоном» — пісні про незбагненність призначення однієї лю
дини іншій, але так чи інакше вона нагадує про себе в усіх його 
творах — принаймні, вона світиться як його власна любов до 
людей. Нерозгаданність любові як людської суті, незміримість 
її таємниці розкрилася йому сповна, і, мабуть, це й зробило 
його Григором Тютюнником.

Велика неправда (деяких сучасних теорій), ніби письменник може 
зображати тільки себе в різних іпостасях, він може об’єктивувати 
тільки свій внутрішній світ, і йому недоступний інший. Це су
перечить тій глибинній єдності людства, яка має своє доведен
ня в позитивній науці, а в Біблії означена як душа Адама («єди
не поле людства», за словами отця Олександра Меня). Можна 
зрозуміти протест проти всезнайства і приблизності в літера
турному «моделюванні» людини, однак не варто абсолютизува
ти герметизм інакшості.

У Григора Тютюнника немає однозначної відповіді на запитання, 
які породжує життя, він узагалі не відповідає (і сам не часто 
запитує), а показує. У нібито схожих ситуаціях він бачить не
схожий зміст; нібито однакові житейські позиції та ролі персо
нажів обертаються різними моральними гранями. І в людях він 
бачить не лише очевидне й визначальне, а й притлумлене або 
можливе, не лише лейтмотив характеру, а й субмотиви та варіа
ції. Особливо ж дошукується доброго, не поспішає повірити в 
остаточну втраченість людського. Він ніби сповідує відомий 
принцип великого режисера: хочеш зіграти поганого — шукай, 
у чому він добрий.

Життя у творах Григора Тютюнника далеко й далеко не ідилічне, 
і люди не безгрішні, але про зло і лихих людей він писав з де
яким подивом і лише постільки, поскільки вони були як неми-
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нучість, — а волів писати, любив писати про добро і людей доб
рих. з добрим серцем, і доброта серця в його очах з лишком 

виправдовувала всі можливі вади людини.
Письменник високої етичної мірки, Григір Тютюнник одначе ні

коли не був моралістом і з журливим співчуттям ставився до 
природних людських слабот, надто ж коли це стосувалося 
складних особистих взаємин; та і його героїв саме життя при
мушувало до толерантності навіть у дуже дражливих ситуаціях. 
Згадаймо цей вихід за межі моральної однозначності в таких 
оповіданнях, як «Кізонька», «Тайна вечеря», «В сутінках», у по
вісті «Облога». Він розумів і душу зрадженого чоловіка, і душу 
небезгрішної жінки, і звиклу опущеність занапащеної дівчини; 
особливо ж тактовно виписував стан жіночого соромливого 
опертя манливій спокусі — як у «Трьох плачах за Степаном», 
наприклад.

Він таки був великим людинознавцем, а з багатства і розмаїття 
його жіночих характерів доводиться подивуватися. І хоч най
більше його вабили постаті лагідних, полохливих і чулих сер
цем сільських дівчат — таких, як Соня в «Зав’язі», Леся в 
«Холодній м’яті», «сестричка» в «Івані Срібному», і він давав 
відчути, як важко буде їм у житті, але ж водночас як пронизли
во оповів він і про гірке дівоцтво тих, кому не судилося знайти 
пари в післявоєнному селі, з якого повтікали хлопці,— згадай
мо Палажечку з «Печеної картоплі», трьох Нюриних дочок в 
оповіданні «Нюра»; і з яким болем писав він про тих дівчат, 

чию долю скалічили війна і немилосердний людський осуд...
А може, найзворушливіше, найпоетичніше в його суворо реаліс

тичних оповіданнях — це тонкий візерунок народжуваних по
чуттів між хлопцем і дівчиною. Колись про Михайла Шолохова 
було слушно сказано, з приводу його Аксиньї і Григорія, що до 
нього світова література таку складність і високість почуттів 
спромагалася показати лише в аристократів духу, в соціальної 
і культурної еліти; простий люд уважався на це нездатним, — 
а, власне, література була нездатною так оповісти про почуття 
людей із соціальних «низів», вона ще не виробила відповідної 
мови, стилістики, була без’язикою. У Григора Тютюнника є для 
цього мова, є стилістика, є метафорика. І є конгеніальна від- 
зивність на великі людські почуття. І якими жалюгідними на 
цьому тлі виглядають наші сучасні літературні коновали трахка- 
чизму, які й гадки не мають про цей великий світ найбільш 
людського в людині.

Ще одна суто «тютюнниківська» тема — переживання матерів і 
батьків, які віддають або віддали дочку чи сина кудись на чужину.
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Тут, як і завжди в Григора Тютюнника, немає жодного улюбле
ного стереотипу, а є різні варіації — відповідно до невичерп
ності людських вдач і житейських настановлень; є цілий спектр 
емоційних нюансів. Хоч мало коли — як-от в оповіданні «Син 
приїхав» — бачимо гармонію між «практичними» вдачами бать
ків і молодих. Здебільшого ж виникає болісна колізія між уяв
леннями батьків про те, як мала би скластися доля їхньої дити
ни, і тим, що їй випало у житті. Мотив кривди особливо разю
че прозвучав у оповіданні «Оддавали Катрю», де невідповідність 
між людяною вдачею дівчини і душевною нерозвиненістю на
реченого підсилено контрастом між поетичністю народного 
весільного обряду (який тут не відбувся) і примітивізмом «су
часних» п’яних посиденьок. Трагічна варіація цієї теми — доля 
сільських дівчат-перестарок — з великою силою прозвучала в 
одному з найзворушливіших оповідань Григора Тютюнника — 
«Нюра». Власне, не тільки доля дівчат, а й болі матері та батька, 
які мовчки мучаться неталаном своїх дочок і яким одного разу 
наче й усміхнулася маленька надія, та не надовго. Тільки 
справжній художник може так разюче відтворити страждання 
материнського і батьківського сердець, нібито зачерствілих у 
понурому побуті...

Вічна для літератури тема «батьків і дітей» у Григора Тютюнника 
постає не стільки як колізія поколінь, скільки як колізія цін
ностей, колізія моральних станів і вдач. Його Іван Срібний в 
однойменному оповіданні і безіменне дівча, «сестричка», там- 
таки — пряма рідня тим Тютюнниковим персонажам зі стар
ших поколінь, кому дароване від природи, з генетичної спад
щини роду, хай і не оброблене зовнішнім культивуванням, але 
глибинне душевне благородство, чоловічий симптом ЯКОГО — 

спокійна гідність, а дівочий — соромлива делікатність. Пере
конливість і зворушливість таких образів у Григора Тютюнника 
сприймаєш як своєрідну художню гарантію тривання благодаті 
доброти.

Однак водночас його творчість тривожно зреагувала і на протилеж
ну тенденцію розвитку нашого суспільства. Одна з найдрама
тичніших Тютюнникових тем — знекорінення української люд
ності. Воно відбувається і внаслідок історичного безпам’ятства, 
але головним чином усе-таки — не через метафоричну, а через 
буквальну втрату рідного Грунту, масового перекинення в зов
сім інакшу соціально-культурну і мовну стихію — за відсутності 
твердого самонастановлення. У всіх суспільствах місто істо
рично росло за рахунок села, часто внаслідок його розорення, 
і скрізь цей процес мав свої болісні сторони, однак далеко не

688



P E U E H 3H I Вон П з ю б о  і і  hPUHUUi

скрізь він діяв, як у нас, — бувши безжалісними жорнами дена
ціоналізації і декультуризації. Радянська рекрутчина, нескін
ченні вербовки, полювання на сільських підлітків і закріпачен
ня їх у ФЗУ, заманювання на комсомольські будови і «стройки 
коммунизма», масова втеча молоді із сіл у пошуках кращої долі, 
ширшого світу, цікавішого життя — спершу втеча хлопців, а по
тім дівчат, які в селі не мали шансів створити сім’ю, — все це, 
разом узяте, означене нейтральним науковим терміном «мігра
ція населення», насправді, за наших українських обставин, за 
мовно-культурної чужості міста селу, було не тільки безжаліс
ною експлуатацією робочої сили, а й жорстоким соціокультур- 
ним пресингом для мільйонів живих людських душ, нерідко 
роблячи з людей покручів, — було винародовленням україн
ської нації, яке дало зрештою сталий результат.

За умов радянської цензури Григір Тютюнник не міг відтворити 
всю картину цієї національної трагедії, проте вона стояла перед 
його очима, він сам її внутрішньо пережив, бо нелегко йшов від 
власної зросійщеності до самоусвідомлення,— і він знаходив 
способи раз у раз дати відчути її читачеві, здебільшого в психо
логічних, етичних, естетичних вимірах; життя й саме щедро 
«дарувало» епізоди й колізії, за якими вона вгадувалася і які 
ставали больовими точками Тютюнникової оповіді...

Фактично в долях багатьох персонажів Григора Тютюнника бачи
мо процес формування того химерного соціуму, який у наш час 
дістав назву «російськомовного населення». Тоді ж ішлося про 
«двомовність», «розквіт і зближення культур і мов», «мову між
національного спілкування» або ще й про «стирання граней 
між містом і селом». На практиці це виглядало так, як в опові
данні «Оддавали Катрю»:

«— Дають хохли! — захоплено сказав до молодого хлопчина, що 
приїхав разом з ним “Волгою”. Голосно сказав, сподіваючись, 
мабуть, шо його за піснею не розчують. Однак Федір Безверхий, 
який сидів неподалік за родинним столом, таки дочувся, при
мружив очі й спитав:

— А ви самі, звиняйте, звідки будете?
— О, я, папаша, здалеку, — поважливо сказав молодик. — Я з Він

ниці. Тобто батьки звідти. А я корінний донбасівець».
Звісно ж, у житті «корінний донбасівець» говорив іншою мовою, 

власне, напівмовою, але за умов цензури письменник не міг 

цей момент наголошувати. Взагалі, в усьому мавши бездоганне 
чуття міри, він знаходив ледве помітний штришок, щоб за ним 
постало характерне явище. Наприклад, разючий контраст між 
традиційною ввічливістю старших селян і хамством тих, хто
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«вибився в люди», не раз зринає у таких типових сценках: «...Про

ходили люди, здоровкалися шанобливо, на що Павло одка

зував, дивлячись понад їхніми головами на річку: “С-с-тє!” — 

що мало означати: “Здрасьте”» («Син приїхав»). Оце «С-с-тє!» 

звучить не в одному оповіданні Григора Тютюнника, і за ним — 

таке «до болю знайоме» явище. І невмируще — на всіх рівнях 

нашого соціального побуту...

Ще одна Тютюнникова тема — скаліченість, покрученість націо

нальної вдачі, зокрема — випадання з традиційної громади шля

хом вивищення в ній же, над нею. Оповідання «Поминали 

Маркіяна» — це дегероїзація, деміфологізація традиційного для 

соцреалізму образу самовідданого, мовляв, сільського активіс

та. Такі, як Маркіян, — опора влади, вони, як неважко читачеві 

здогадатися, могли і розкуркулювати, і бути виконавцями голо

домору. Проте у Григора Тютюнника — не сатира, він не викри

ває і глузує, він сумує, бо Маркіян — жертва нашої покрученої 

історії, зубоженості обставин народного життя і суспільної ат

мосфери, яка потребувала тих, хто хотів хоч трохи піднятися 

над загалом задля «командирської» втіхи і пустого самоствер

дження. Маркіян у Григора Тютюнника викликає жаль, бо за 

його бадьорістю і недорікуватим активізмом бачиш страдальчу 

бідність душі і змарнованість життя.

...Переважають у Григора Тютюнника два типи оповідної структу

ри. Перший — оповідь про подію, в якій означились якісь сто

рони життя і розкрилися людські вдачі, здебільшого в певному 

зіткненні між собою; подійність у таких випадках часто сфоку

сована, «винесена» в заголовок: «Поминали Маркіяна», «Одда

вали Катрю», «У Кравчині обідають», «Син приїхав», «Обма

рило», «Смерть кавалера» та ін. Другий — концентрація душев

ної уваги на певній характеристичній людській вдачі, що теж 

підкреслюється і в заголовку: «Дивак», «Бовкун», «Вуточка», 

«М ’який», «Дикий», «Грамотний», «Нюра», «Іван Срібний», 

«Устим та Уляна» й ін. В оповіданнях цього циклу здебільшого 

маємо певну колізію між неординарною особистістю й рутин

ним оточенням; інколи ж ця особистість кидає шляхетне світло 

на інших, як-от Іван Срібний в однойменному оповіданні не

мовби збудив собою добрі порухи інших людей — і безіменної 

дівчини-підлітка, і товариша по роботі... І в цьому, і в інших 

оповіданнях є якась щемлива незакінченість, неясність люд

ських доль, що створює враження стихійного плину життя на

томість літературної змодельованості.
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Ця ж органіка плину життя — в Григорових повістях; не випадково 
дві з них — «Облога» і «Климко» — це напливання блукальсь- 
ких пригод хлопчиків-сиріт часів війни.

Класичний майстер «малої прози», Григір Тютюнник почав тяжіти 
до більших форм. Певно, відчував він потребу і в розширенні 
тематики. Не зовсім справедливою є думка, що він почувався 
вільно тільки в матеріалі сільського життя і сільських харак
терів, а місто, робітництво зокрема, йому як художникові «не 
давалися». Так, багато що в міському житті було йому естетич
но неприйнятне, і це неприйняття ніби мимоволі інколи в ньо
го проривається (зокрема і в болючому «Дні моєму суботньо
му»), але водночас картини робітничого побуту і праці в нього 
виразні й предметно насичені. Тут він чимось нагадує Івана 
Юхимовича Сенченка. І так само, як Сенченко, шукав таке 
робітниче середовище, де живе українська атмосфера.

...Постає питання: чи житимуть твори Григора Тютюнника в май
бутньому, в недалекому майбутньому, коли зникнуть ті форми 
побуту, які давали матеріал його творчості? Питання не марне, 
якщо врахувати, що навіть антикріпосницькі мотиви у Шев- 
ченковій поезії сучасна молодь не дуже сприймає, і школяре
ві нині нічого не говорить «Швачка» Павла Грабовського, яка 
нас колись розчулювала: «Рученьки терпнуть, злипаються ві
ченьки...».

Однак, по-перше, аудиторія таких письменників, як Григір Тю
тюнник, — це не так званий масовий, нерозбірливий читач, 

а читач соціально, етично і естетично чутливий, - і якщо такий 
читач не переведеться, то він знаходитиме Григора Тютюнника 
і в майбутньому. По-друге, головне в Тютюнника — все-таки 
не минущі форми соціального й етнографічного побуту, а стала 
людська природа й вічні проблеми людського буття та його цін
ності, — те, що буде важливим завжди.

Певна відповідальність тут лягає і на літературну критику. В чаду 
сліпого заперечення літератури доби «соціалістичного реалізму» 
майже забуто таких чудових письменників, як Іван Чендей, 
Борис Харчук, Павло Цибульський, Микола Кравчук, Михайло 
Томчаній, Феодосій Роговий, та й молодших за них Василя 
Стефака, Василя Портяка, Юрія Логвина, Миколу Рябого, 
Бориса Чіпа, Любов Пономаренко, Галину Пагутяк... — це тіль
ки з прозаїків і тільки з числа старших або молодших сучасни
ків чи наступників Григора Тютюнника...

А це — забуття цілих пластів нашої історії, цілих масивів життєвої 
конкретики, цілої панорами людських доль недавньої доби. 
Беремо на душу гріх — за його побратимів, за нашу літературу...
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Колись давно один із найцікавіших наших літературних критиків 
М. Євшан дав таке визначення поняття «класик літератури»: 
«Класик той, що вмів визволити себе від галасу переходових 
кличів літератури, життя суспільного і політичного, віднайшов 
себе і свою ціль, і, не тікаючи до естетичного формалізму, увій
шов у країну тривалої краси і правди. Дійти до того — значить 
дійти до зміцнення в собі “вищого чоловіка”, дати своїй твор
чості вишу етичну силу і підстави, станути поза боротьбою по
колінь».

Такий у нас і Григір Тютюнник.

692

\ Ігор Васильович Качуровський — і відомий, і неві-
ВірНІСГЛЬ і  домий в Україні. Добре відомий у вузькому колі
С о б і * і  літераторів та шанувальників красного письмен

/  ства. Мало відомий або зовсім невідомий ширшій 
я  громадськості. Власне, це типова ситуація для біль

шості трудівників української культури з так званої 
діаспори, власне — з еміграції. Та й звідки б могла зна

ти його та «ширша громадськість», якщо його книжки про
тягом майже півстоліття виходили тільки за кордоном, а в Україну 
потрапляли вряди-годи, та й то лише останніми роками?

Тому так важливо перевидати ці книжки тут, в Україні. Одним із 
таких кроків хай стане це скромне видання.

Кілька слів про автора. Народився Ігор Качуровський 1 листопада 
1918 року в Ніжині, що був одним із вогнищ української куль
тури, — в інтелігентній родині. Дитинство минало в селі під 
Ніжином, однак родина зазнавала переслідувань, і голодного 
1933 року, рятуючись від репресій, перебралася в Росію, до 
Курська. Там закінчив школу й педагогічний інститут, де, на 
щастя, мав можливість слухати кваліфікованих викладачів (як- 
от професора Бориса Ярха, переведеного за «ненадійність» до 
провінції з Москви). В студентські роки почав писати...

У 1942 році родина Качуровських повернулася до рідного села і, як 
пише Дмитро Нитченко, «тут вони довідалися, що з 8 -ми гос
подарів на їх вулиці збереглися тільки 4, а решта померли з 
голоду або були вислані. А з однієї бідняцької родини, що мала 
13 осіб, урятувалася від голоду лише одна стара дівка» *.

* Передмова до книги: Ігор Качуровський. Село і осінні пізньоцвіти,— К., 2001.
1 Нитченко Д. Листи письменників: Збірник другий. — Мельборн; Ніжин, 1998. — 

С. 106-107.
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А вже 1943 року Ігор Качуровський з батьками вирушив на Захід: 
Австрія, Німеччина, Аргентина, знов Німеччина — такі віхи 
емігрантської «одіссеї». Були роки й роки тяжкої фізичної пра
ці, перш ніж він дістав можливість звернутися до літератури, до 
науки. Проте як багато зроблено! Ось неповний перелік кни
жок, які видав Ігор Качуровський далеко від Батьківщини: 
збірки поезій «Над світлим джерелом» (Зальцбург, 1948), «В да
лекій гавані» (Буенос-Айрес, 1956), «Пісня про білий парус» 
(Мюнхен, 1971), «Свічада вічності» (Мюнхен, 1990); поема «Село» 
(Новий Ульм, 1960); повість «Залізний куркуль» (Мюнхен, 1959); 
збірки оповідань «Шлях невідомого» (Мюнхен, 1956), «Дім над 

кручею» (Мюнхен, 1966). Це - з оригінальної художньої твор
чості. А численні переклади з різних мов, а низка літературо
знавчих і теоретичних праць — про них згадаємо далі...

Як поет Ігор Качуровський найближчий, мабуть, до неокласиків: 
дисципліною вірша, відточеністю слова, опанованістю багатого 

емоційного спектру душі, схильністю до образної афористич
ності, що межує з філософською максимою:

Але закон нагледів я один 
З високої гірської полонини:
Коли внизу гримлять потоки змін,
Незмінними лишаються — вершини.

(Збірка «Свічада вічності»)

Нахмарилось. Далекий гуркіт грому.
І поспішають проти вітру бджоли.
Як їх багато вилетіло в поле!
Як мало їх повернеться додому!

(Збірка «Пісня про білий парус»)

А в тиші стільки звуків навкруги,
А в нерухомості — життя і руху.

(Поема «Село»)

З неокласичною школою зближує його і висока поетична культура, 
ерудиція, зорієнтованість у світовій духовній спадщині, зреш
тою, добрий смак та власна підконтрольність йому.

Втім, у поезії «Овідій», написаній 1975 року, він окреслює ширше 
коло літературних інспірацій:

Часом себе я питаю: кому я завдячую більше,
Хто мені визначив шлях до кастальських джерел і Парнасу?
Перші зустріли мене Шевченко і Лєрмонтов разом;
Юність бездомну мою, що в чужинному світі минула,
Квітом бузків і черемх вінчали Єсенін та Бунін.
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Потім прийшли акмеїсти зі словом несхибним, як шпага,

А як вернувся додому і знову пішов на чужину —

П’ятеро лебедів рідних, подоланих — та нездоланних,
Тих, що на озері смерті бились об кригу відчаю.

Шостий, молодший їх брат, зробився мені найріднішим.

«П’ятеролебедів» -ценеокласикиМ. Зеров, М. Рильський, П. Фи- 
липович, О. Бурґгардт і М. Драй-Хмара (з сонету якого «Лебеді» 

і взято цей образ), а шостий — брат М. Зерова Михайло Орест.
Життєва доля Ігоря Качуровського в загальних рисах така сама, як 

і в інших видатних поетів та письменників повоєнної українсь
кої еміграції: та ж трагедія вигнанства; ті ж поневіряння і тяжкі 

зусилля здобути місце в чужому світі; та ж ностальгія і вперта 

праця задля збереження національної і культурної ідентичності 
української громади на чужині, задля розвитку української на

уки і літератури, нарощування потенціалу української думки.
Однак вирізняється Ігор Качуровський (хоч і не він один, тут мож

на було б назвати кілька блискучих імен, від Ігоря Костецького 
починаючи) якоюсь пластичністю вростання, вживання в куль
турний світ Заходу, куди його брутально закинуло життя. Маю 

на увазі не лише активне, цілеспрямоване опанування мовами і 
широкий діапазон перекладацької творчості, про яку треба го
ворити окремо, а й оригінальну творчість, у якій велике місце 

посідає рафінована поетична інтерпретація подій і фактів євро
пейської історії та культури. Ці поетичні цикли Ігоря Качу

ровського («Стара Європа» та ін.) — цікава сторінка нашої літе
ратури, тим більше, що вони, природно, вільні від тієї скутості 

і тенденційності, які властиві численним замовленим віршам і 
книгам українських радянських поетів, відряджуваних на «бур
жуазний Захід» (хоч і в них, як-от у Миколи Бажана, трапляли
ся справжні перлини).

Зримість і постійна приявність у побуті європейської духовної спад
щини, насиченість довкілля «знаками» історії та культури (і пле

каними, і сплюндрованими, і забутими) схиляла поета до роз
думів то про вічні підстави буття (одна з його збірок невипадково 

зветься «Свічада вічності»), то про скоро минущість людського 
світу; стриманий «культурний патос» часом переходить у ле
генький скепсис або й гіркувату іронію.

І знов-таки рівновагу й заспокоєння поет знаходить у неокласич
ній традиції звертання до життя природи — в її духовно насна

женому, «культурному» переживанні, за, водночас, чіткості 
погляду натураліста. І, мабуть, унікальним в українській поезії 

є його цикл «Грибна містика» — 26 віршів, «героями» яких є
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різні в и д и  грибів зі своїми гідностями, з тими щоразу інакшими 
втіхами або розрадами, які вони дарують шукачеві: «Блаженна 
мить грибного забуття // Після гірких неуспіхів життя».

З усіх визначних поетів української еміграції (принаймні, свого по
коління) Ігор Качуровський, може, найменш програмово-полі
тичний. І, мабуть, не через те, що йому чужі політичні пережи

вання й емоції, а швидше через непатетичність його поетично
го голосу та якусь внутрішню самодостатність. Однак це зовсім 
не означало відстороненості від того комплексу почувань, на 
які були приречені вигнанці з України. Звісно ж, він жив спо
гадами про Україну, думкою про Україну, надією на Україну, 
працею для України. На Захід він потрапив хоч і не бувши полі
тичною особистістю, але з неприйняттям радянського тоталіта
ризму, з певними гуманістичними і демократичними переко
наннями, які тут зміцніли й кристалізувалися, ввібравши в себе 
досвід, суспільну атмосферу Західної Європи (під її впливом 
він, думається, перебував і в «аргентинський» період життя).

Саме таким світопочуванням забарвлені його українські ремініс
ценції, та й нечасті в нього прямі звертання до української 
теми. Окреме місце в творчості Ігоря Качуровського посідає 
поема «Село». Про трагедію українського села часів «розкурку- 
лення» і колективізації написано не так уже й багато. А визнач
них художніх творів можна назвати хіба одиниці. Це й зрозумі
ло: понад півстоліття в Радянському Союзі правда про цю добу 
була під лютою забороною, і тільки за кордоном, в українській 
політичній еміграції, могли з’явитися такі речі, як роман Василя 
Барки «Жовтий князь», перевиданий 1992 року в незалежній 
Україні, або поема Ігоря Качуровського «Село», що виходить у 

нас оце лише тепер.
А вперше поема побачила світ сорок років тому в Новому Ульмі — 

одному з осередків української політичної еміграції в Німеччині. 
В перші повоєнні роки там знаходився великий табір «ДіПі» 
(«переміщених осіб», серед яких було чимало інтелігенції, що 
розвинула енергійну культурну і літературну діяльність). У Но
вому Ульмі було видано низку творів українських письменни
ків, що, попри примітивну розмножувальну техніку, залишили 
тривалий слід у нашій літературі. Скористався з такої можли
вості й Ігор Качуровський, який жив тоді в Аргентині.

Поема «Село» має автобіографічну фабулу: вона постала із вражень 
і глибоких переживань, що їх зазнав автор, повернувшись 1942 ро
ку в рідне село, яке покинув підлітком, коли сім’я тікала від 
репресій, — вони, ці враження й переживання, не давали спо
кою і вдалині від Батьківщини, просили вислову. Не знаю, чи
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вмілості й інтуїції автора, чи «логіці» самого життєвого матеріа

лу маємо завдячувати тією простою і переконливою компози
цією, що забезпечує широкий емоційний спектр поеми, дина

міку настроїв і картин, а водночас послідовність і вивершеність 
суб’єктивного роздуму-почування, яке є внутрішнім стрижнем 
поеми.

Своєрідна інтродукція поеми — ідилічна картина сільського життя, 
власне, сільської природи (згадуються «пейзанські» мотиви нео
класиків, насамперед Максима Рильського), перечута героєм 
після тривалої розлуки з рідним краєм, у стані заспокоєння й 
відпруження від тривог і суєт світу, в надії на проминулість ко
лишніх кривд. Та ця ідилія виявляється ілюзорною, а ілюзія - 
короткочасною. Мудрий спокій і споконвічна краса природи — 
це тільки разюче тло, на якому постають щоразу нові й нові 
клопоти й біди українського села, та й старі залишили непо
збутній слід. Тут живуть і біль матерів, дружин, дітей за синів, 
чоловіків, батьків, які гинуть десь на фронтах; і страх перед 
фашистськими окупантами, що як не грабуватимуть, забирати
муть корів, то ловитимуть дівчат на каторгу в Німеччину; і гірка 
пам’ять про знищених радянською владою земляків-«куркулів» 
та про померлих від голоду... Кілька мінісюжетів страхітливих 
злочинів влади, кілька з натури «списаних» доль невинних 
жертв — від старих до дітей, — переводячи оповідь з ліричного 
регістру в «епічний», окреслюють масштаби людської і націо
нальної трагедії, точніше — дають відчути її безмірність, непід
владну уяві глибину муки занапащених людей.

В ямах, залитих вапном,
Вічним спочили сном 
Наші батьки і брати.

В царстві звитяжного зла 
Навіть несила була 
Пам’ять про них берегти.
Як же любили вони 
Місячні сині сни!
Як їм хотілося жить!
Нині в пустих черепах,
Як сконденсований жах,
Кусник свинцю лежить.

Важливо відзначити в поемі мотив, якого немає або який послаб
лено звучить у нових творах наших письменників про цю добу. 

Маю на увазі, що «творцями» державного виморювання ук
раїнського народу постають не лише його прийшли та прислані 
організатори, а й місцевий «актив» — безсердечні «розкуркулю-
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вачі» з числа дурноти і сліпоти, з числа заздрісників і ледацюг. 

І ще — звучить мотив недалекоглядності люду в часи історич

ного вибору, недалекоглядності, за яку прийшла розплата:

— Самі ж і винні... Та ж тоді, в двадцятім,

Не боячись поразок і негод,

Ми вірили у запалі завзятім,
Щ о все-таки піднімемо народ.

«Величний змаг!» «Святий огонь ідеї!»...

А тут по селах хлопці, як орли —
Всіх армій дезертирами були...

Та не пішли також і до своєї.

А через десять літ були вістки,

Щ о всі, кого ми кликали повстати,

Всі як один пішли на Соловки.
Коли ж самі і винні. Це — відплата.
Тим хуторянам випала тюрма,

На місці хат тепер росте кропива,
Бо це найвища кара справедлива,

Бо над покору — злочину нема!

(Застерігаюся: це голос не автора, а одного з персонажів — того, 
хто не впокорився, а пішов у повстанці і був зраджений своїми. 

Для авторської ж інтерпретації це лише один з моментів.)
Та й у пеклі голодомору, у фантасмагорії терору вижив, хоч і дале

ко не весь, український люд. В Ігоря Качуровського немає пат

ріотичної патетики про безсмертя і нездоланність народу. Але... 
Ось трохи зупинилася коса смерті (одні косарі втекли, другі ще 

не взялися до справи), — і ожило село.

Я довгий час не йшов на вечорниці...
...І тут, як скрізь, настало змін чимало.

Тут щочетвертий, то інтелігент:

Учитель, технік, лікарка, студент —
Самих магістрів тільки бракувало!

І майже кожен майстер, інженер,
Чи скромна працівниця наросвіти —

Це недоншцені куркульські діти,

Щ о до села вернулися тепер.
Мабуть, такі ніде не пропадали,

Не гинули і в найскрутніший час. —
Нас під колеса з поїзда скидали,

А ми пролізли «зайцем» в перший клас!

Де вони опинилися, ці «недонищені куркульські діти», через рік- 

другий? Це вже наступний акт історичної драми, та й біографії 

автора. Донищували й донищували.
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Та всупереч усьому були і будуть в українському селі і отой дід- 

філософ «непоправний», що навчав добра («Але як кров’ю не 

змивати кров, // Прощати всі образи і обиди, / /  Зло спиниться 
і далі вже не піде, / /  Немов огонь, коли забракне дров»), і ота 
дівчинка-відмінниця, коло «схиленої голівки» якої «заника- 
ють... колобіг зла, всепрощення і мста», і напоумлива мудрість 
природи:

І скрізь, де казка золота,
Нема добра, ні зла,
Лише єдина Красота,
Щ о все перемогла.

Оцим моментом катарсису і надією, що вростає у вічний плин кос
мічного буття, поема нагадує мені фінал «Жовтого князя» 
Василя Барки.

Живучи в Австрії, Німеччині, Аргентині, в атмосфері інших куль
тур і мов, динаміки культурних контактів, Ігор Качуровський 
не міг не застановитися над проблемою «українського освоєн
ня» світової літературної спадщини.

Перекладацький діапазон Ігоря Качуровського широкий. Він пере

кладав зі слов’янських мов, з французької, німецької, порту
гальської, а найбільше — з італійської та іспанської. Перекладав 

також російською мовою поезії неокласиків, В. Свідзінського, 
Ліни Костенко та ін.

Помітним набутком української культури можна вважати «Вибране» 

Франческо Петрарки (Мюнхен, 1982), що містить 50 поезій в 
оригіналі та в перекладі з італійської Ігоря Качуровського. 

В книзі подано невеличку бібліографію петраркіани та вичерп
ну (на той час) — українських перекладів з Петрарки. У «Вступ

ному нарисі» Ігор Качуровський подає критичний огляд історії 
українського петраркізму, в якій, на його погляд, більше оман 
і упущень, ніж здобутків, зокрема, і в мовній інтерпретації 
Петрарчиних текстів (хоч ідеться і про українське перекла- 
дацтво взагалі): «Як це не прикро, а російський переклад впрост 

тяжить над нашим: 1 ) часто він підказує перекладачеві, який 
саме матеріал брати для перекладу, 2 ) навіть добрий україн

ський перекладач, шукаючи певної розв’язки певного рішен
ня в процесі перекладання, пригадує російський переклад і 

повторює те рішення, що застосував його російський колега, 
3) таке повторення може бути неусвідомленим, і це, мабуть, 
найгірше...».

Своє перекладацьке кредо Ігор Качуровський формулює так: «Пра
цюючи над перекладами з Петрарки, я мав на меті не лише
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впровадити українського читача в поетичний світ одного з 
найбільших ліриків, що їх знає історія літератури, а також 
звільнити й унезалежнити українське перекладацтво від ро 

сійського».
Треба сказати, що саме до цього, до максимально адекватного пе

рекладу з оригіналу, а не доступніших мов чи підрядників, 

прагнули і кращі перекладачі в радянській Україні — на чолі з 
корифеями перекладацької справи Григорієм Кочуром та Ми

колою Лукашем, досягнувши на цьому шляху немалих успіхів.

І перекладацька, і оригінальна творчість Ігоря Качуровського «за

безпечена» не лише його поетичним хистом та інтуїцією й уявою, 

а й досконалим знанням техніки віршування, ґрунтовним ви
вченням теорії поетики. До останньої в нього інтерес не при
кладний, споживацький, а дослідницький. Він — автор теоре
тичних праць «Строфіка» (1967), «Фоніка» (1984), «Нарис ком

паративної метрики» (1985) та ін., в яких розглянуто багатющу 

спадщину української та всієї європейської поезії з погляду 
«технології» віршування і які відчутно доповнюють українське 
літературознавство.

Можна припустити, що такий теоретично обладований і творчо 

обдарований автор має бути суворим поцінувачем творчості 
своїх колег. І справді, Ігор Качуровський нерідко береться за 

перо критика і рецензента, і перо це, треба сказати, гостре, під 

нього часом і небезпечно потрапляти. З висот своєї обізнаності 
він побачить найменший вияв недбальства чи фанфаронства. 

Втім, його дошкульність і великодушна. Такими ж є і його чис
ленні поетичні пародії.

Тут названо ще не всі опубліковані твори і наукові праці Ігоря 
Качуровського. А в нього ще й чимало досі неопублікованих 

(це наша давня й постійна українська біда). І він далі напо

легливо працює. Подиву гідні творча енергія і працьовитість 

цієї самовідданої людини, яка вже перейшла 80-літній рубіж. 
Ми ще далеко не оцінили того, що зробив для нашої літера

тури Ігор Качуровський. Як мало знаємо, мало засвоїли і всі 

великі культурні здобутки української еміграції другої поло
вини XX ст.

Інтеграція різних розгалужень нашої національної культури в ці
лість відбувається поволі...

В одній із поезій Ігоря Качуровського натрапляємо на таку реф
лексію:

Як час іде... Але чого ж мені 
Усе здається, ніби я — той самий?



Беручи цю максиму розширювально, можемо сказати, що поет за

вжди був «тим самим» — самим собою: не в значенні незмін

ності, а в значенні вірності своїй моральній істоті, своєму твор

чому і людському покликанню.

7017 0 0

...Назвати «свої» десять книг? Це неможливо: 

ІібСРіІТІЬ 1 вчинити таку кривду багатьом десяткам інших, 

ПІІШОЛЛО, І не менш «своїх». Однак гра є гра, і не сам собі 

СГПО В у/\ЛІ * у встановлюєш її правила. Певно, ініціатори цієї 

інтелектуальної гри мали на увазі, що зі спектру 

індивідуальних уподобань постане картина чита

цьких інтересів тієї аудиторії, на яку орієнтується 

газета «День», а це якоюсь мірою свідчитиме і про 

культурний стан суспільства, та й популяризації певних явищ 

сприятиме.

У різні часи моя «десятка» мала б неоднаковий вигляд. Скажімо, 

в шкільні роки я на перші місця поставив би «Овід» E.-J1. Вой

нич, «Як гартувалася сталь» М. Островського, статті Д. Пи

сарєва, ідеолога «мыслящего пролетариата», ворога всілякої 

рутини і схоластики, поезію Миколи Некрасова (пригадуєте: 

«От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови // 

Уведи меня в стан погибающих / / З а  великое дело любви») 

і Володимира Маяковського; потім прийшов Михайло Лєрмон

тов. Сьогодні я не називаю їх, хоч і Писарєва, і Некрасова, 

і Лєрмонтова, і Маяковського люблю, як і раніше (але з «десят

ки» вони перейшли в «сотню»; «пріоритети», природна річ, змі

нювалися і в наступні роки). Не називаю і твори та імена, які 

вже названо попередніми учасниками «референдуму» і які не

можливо оминути: Біблія, Сократ, Платон, Данте, Шекспір, 

Сковорода, Кант, Ґете, Шевченко (про те, що означав і означає 

для мене Шевченко, я не раз писав), Пушкін, Гоголь, Достоєв- 

ський, Франко. Не називаю і тих, хто вже «проситься» на вуста 

наступних речників: від Рабле і Свіфта до Щедріна і Буніна, від 

Чапека й Кафки — до Хвильового й Довженка, від Фіццжеральда 

й Фолкнера до Пруста й Джойса, від Паскаля й Шопенгауера 

до Юнга і Гайдеґґера. А тим часом пропоную читачам ще одну

* Надруковано в газеті «День» за 11 травня 2002 р.



PEUEH3I I Вон О зю б а  і 3 KPUHUlli
nEPE Q M O BU  \  Д  j

(після вже багатьох) умовну «десятку» (у хронологічному їто- 

рядку).

«Іцзин», або «І Цзин» («Книга змін»), — один із найдавніших ман- 

тичних текстів, якому понад три тисячі років. Попри свою суто 

китайську парадигматику, він став відомий у світі, був джере

лом запозичень та імпульсів для філософської й моралістичної 

думки. Система тонко виважених символів, заплетених у тка

нину популярного ворожіння й провіщання, давала картину 

руху життя й мінливості людської долі. Ця ідея руху, змін, що 

виникла із вдумливих спостережень, стала великим здобутком 

людського розуму. Моральні категорії, психологічні стани роз

кривалися в ситуативних виявленнях і мовби «розквітали» в 

житейській конкретності (яка водночас набувала характеру 

притчі). Життя поставало як багатство творчості, а творчість — 

як потреба людини. І хоч складна поетика «Книги змін» не є 

безпосередньо доступною європейцеві, все-таки і в перекладі 

відчувається притаманна китайській філософії і всій вербальній 

практиці естетичність розумування.

До китайської філософії, поезії, прози мене заохотив у 60-ті роки 

великий прихильник китайської словесності і китайського чаю, 

наш чудовий художник Григорій Гавриленко. Але «Іцзин», 

з якої треба було починати, я прочитав тільки недавно, як і 

Конфуція...

«Дхаммапада» («Стезя чесноти») — знаменитий буддійський збір

ник моральних сентенцій, одна з найважливіших частин буд

дійського Канону, компендіум буддійської мудрості. 423 афо

ристичних пасажі «Дхаммапади» становлять гармонійну цілість, 

визначаючи ті пристрасті й стани, які тримають людину у світі 

страждань, і пропонуючи шлях визволення від страждань (ос

новна тема аутентичного буддизму). Це визволення — не в само

забутті, самовгасанні, як вульгарно розуміють нірвану, а в про

світленні духу, який подолав низькі вподобання і залежності. 

Завдяки красі й глибині думки максими «Дхаммапади» протя

гом більш ніж двох тисячоліть немовби живуть своїм життям 

у світі людського духу, «виринаючи» то у Платона, то у Паска

ля, то у Канта, то в Лабрюєра, то в Ніцше, то у Толстого, то у 

Достоєвського, то в екзистенціалістів (звісно, без їхнього ві

дома)...
Посудіть самі — кілька прикладів з 423-х: «...ніколи в цьому світі 

ненависть не припиняється ненавистю, але відсутністю нена
висті припиняється вона. Ось одвічна дхамма»; «Адже дехто не
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знає, що нам судилося тут загинути. У тих же, хто знає, зразу 

припиняються сварки»; «Якщо навіть людина мало повторює 

Писання, але живе, згідно з дхаммою, визволившись від при

страстей, ненависті і невігластва... — вона причетна до святості»; 

«Ті, кому уявляється суть у несуті й несуть у суті, ніколи не 

досягнуть суті...»; «Як міцну скелю не може зрушити вітер, так 

мудреці непохитні серед хули й хвали»; «Мало хто з-поміж лю

дей досягає протилежного берега. Решта ж людей тільки мету

шиться на тутешньому березі»; «Мудрі відходять: удома для них 

немає насолоди. Як лебеді, що залишають ставок, покидають 

вони своє житло... їхній шлях, як птахів у небі, важкий для ро

зуміння»; «Якби хто-небудь у битві тисячократно переміг тися

чу людей, а інший переміг би тільки себе самого, то саме цей 

інший — найбільший переможець у битві»; «Легко жити тому, 

хто нахабний, як ворона, зухвалий, нав’язливий, безрозсудний, 

зіпсутий»; «Але важко жити тому, хто скромний, хто завжди 

шукає чисте, хто безсторонній, врівноважений, прозірливий, 

чиє життя чисте»; «Немає більшого вогню як пристрасть, немає 

спазми як гнів, немає сіті як обман, немає ріки як жадання»; 

«Благі сяють здалеку, як Гімалайські гори. Злих же й зблизька 

не видно, як не видно стріл, пущених уночі»; «Багато людей 

порочних, і я терпітиму образи, як слон у битві — стрілу, випу

щену з лука» і т. д.

У далекій молодості кольоровими аркушами, записавши на них 

афоризми з «Дхаммапади», я заклеював облуплини на стінах 

своєї неремонтованої парубоцької кімнатки. Перечитавши «Дхам- 

мападу» через сорок років, відчув колишнє хвилювання...

Езопові байки. Універсальний кодекс моралі у формі «пригодниць

ких» мініатюр, сюжетів образної думки; енциклопедія народної 

мудрості у сфері людської поведінки. Сучасний «продвинутой» 

інтелектуал «имел в виду» вигадану, мовляв, романтиками і на

родниками «народну мудрість», а слово «народ» стало мало не 

лайкою в вустах самопроголошених елітарників. А проте фоль

клор кожного народу — казки, байки, прислів’я, — який ніхто 

тепер не читає, — містить таку суму знань та універсальних іс

тин про людину, людські стосунки, людство, до якої не кожен 

великий філософ давніх чи новітніх часів «дотягує». Це й не 

диво, адже, як відомо (хоч і забуто): голос народу — голос 

Божий. Не в тому, звісно, значенні, якого надають (надавали) 

йому політики. А в тому, який наївно відбито в давньогрецькій
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легенді про таємниці Езопової мудрості і красномовства: за: 

його чесноти боги розв’язали йому, німому, язика і вклали дар 

божественного Слова. Таким божественним Словом володіє 

кожен народ. І в кожного народу, і в усі віки це Езопове (навіть 

без Езопа) Слово засвідчувало інтелектуальну і моральну ви

щість благородного плебея над господарями життя.

Цікаво, що Джамбаттиста Віко, називаючи Езопа «народним філо

софом моралі», водночас ставив під сумнів його реальне існу

вання, вважаючи, що він — «фантастичне родове поняття».

«Сповідь» Августина Блаженного (Августина Святого). Глибокий 

і натхненний роздум про незбагненну незаперечність Творення; 

про Слово як чинника Творення; філософське, поетичне і ф і

лологічне тлумачення алегорій Святого Письма у спектрі різно

читань,— що дало могутній імпульс філософсько-теологічній і 

критичній думці. Глибоко особистісний пошук єднання з Богом, 

що поставив у центр богословської проблематики неповторну 

людську долю, ствердив Особистість як суб’єкта буття, що 

прагне поєднати раціональність із трансцендентністю; неухиль

ний аналіз понять душі й тіла, природи часу, минулого й прий

дешнього, матерії, вільного вибору волі, — виводив патристику 

на горизонти, за якими вже зоріла метафізика наступних століть. 

Нарешті, класичний для християнства зразок навернення (пере

житого багатьма великими людьми), доказ здатності людини до 

глибокого самоперетворення внаслідок мучення правдою («Бог 

не давав спокою Августину, аж поки він не пізнав правди»), — 

і, водночас, як «знаряддя» переродження, нещадне самовикрит

тя («Хочу пригадати всі свої давні мерзотні вчинки і тілесне 

зіпсуття душі моєї»). Цей самоаналіз настільки психологічно 

витончений і проникливий, настільки охоплює природу люди

ни взагалі, що фактично «вгадує» багато ідей як позитивістської 

психології XV III—XIX ст., так і психоаналізу XX ст. (думки про 

пам’ять, забуття і «забуття забуття», про сон, похіть, про осо

бисте і неособисте в людській душі, про її «таємні незбагненні 

закути», про «чуттєві знаки вічних правд, створені з огляду на 

людське безсилля»).

Твір Августина, бувши принципово новим явищем в агіографії, за

початкував традицію європейської автобіографічної літератури. 

Особливо близька до «Сповіді» Августина «Сповідь» Руссо — не 

з теологічного погляду, а своїм, сказати б, подвигом самовикриття 

як способу сказати правду і про людську природу, і про свою не

повторність взагалі («Я розпочинаю справу безприкладну, яка не
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знайде наслідувача. Я хочу показати своїм побратимам одну лю

дину в усій правді її природи, — і цією людиною буду я»). Руссо 

помилився, кажучи, що в нього не буде наслідувачів. Наслідувачів 

було багато. Але з поступом цивілізації дедалі більше втрачали

ся властиві Августину й Руссо цнотливість самовикриття («Мені 

соромно висловитися ясніше, але треба зробити це»,— зворуш

ливо зізнається Руссо), стриманість етичного мазохізму і ро

зуміння самовикриття й самокартання як шляху до самовдоско

налення, — дедалі більше запановував пафос демонстрування 

власної бридоти як звинувачення людству...

«...Я ще не любив, але я любив любов і, люблячи любов, шукав, 

кого б полюбити», — ці слова Августина, десь вичитані (тоді ще 

його «Сповідь» не знайти було), так запали мені в душу в 

юності...

Сервантес. «Дон Кіхот». Це книга невичерпна. Довелося б говори

ти про дуже багато духовних з’явиськ і феноменів, які окреслю

ють вселенські параметри Рицаря Сумного Образу. Це немовби 

«остання» правда про благородство і жалюгідність людини в 

світі. Але «ідея Дон Кіхота не належить добі Сервантеса, вона 

загальнолюдська, вічна ідея» (В. Бєлінський). Певно, Дон Кіхот 

«назрівав» ще з тих незнаних, загублених у темряві праісторії 

часів, коли малосила й самітня в тлумі людина вперше, може, 

невміло, але чесно постала супроти тріумфу неправди, — і не 

скінчиться він доти, доки не затреться різниця між добром і 

злом, або, як казав той же Бєлінський, «поки люди не розбі

жаться по лісах».

Так чи інакше Дон Кіхот продовжувався у Фіддінга і Гуцкова, 

у Достоєвського (князь Мишкін) і Голсуорсі, у Гюго і Роллана, 

у Тургенева і Чехова, в ідеалістах романтизму початку X IX  ст., 

в «зайвих людях», у незліченних «диваках», химерниках та «ідіо

тах» усіх літератур світу.

Сьогодні Дон Кіхот — це не просто персонаж роману, писаного 

понад три з половиною століття тому іспанцем Мігелем де 

Сервантесом Сааведрою. Це щось незмірно більше: один з кіль

кох єдино можливих і єдино неминучих символів уселюдського 

духу, автопортретів людства — як Прометей, Гамлет, Фауст,— 

які дотворюються й дотворюватимуться всією історією роду 

людського.

Раджу читати «Дон Кіхота» в українському перекладі Миколи Лу

каша — крім усього, зануритесь у тепло-гойдливий океан ук

раїнської мови.
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Джамбаттиста Віко. «Засади нової науки про загальну природу На

цій». Дивовижна книжка, що її написала людина, яка на століт

тя відстала від ідей своїх сучасників — раціоналістів-просвіти- 

телів і завдяки цьому (та своєму генієві, звісно) на два століття 

багато в чому випередила ідеї сучасних йому і наступних філо

софів.

Я прочитав її 1962 року, коли лікувався в Алупкинському тубса

наторії — в Алупкинській бібліотеці було багато видань «Соц- 

экгиза» 30-х років. А нещодавно вийшло нове, повніше видан

ня Джамбаттиста Віко.

Як усякий творець великої системи, покликаної дати остаточне 

світопояснення, Дж. Віко починає з нещадної ревізії набутих 

людством уявлень, яким воно завдячує «марнославству націй» 

та «марнославству вчених». Це, на думку Дж. Віко, найнебез- 

печніші з усіх видів марнославств, і він зводить рахунки з ними 

у манері незрівнянно саркастичній. (Пізніше Г. Юнґ говорити

ме про гординю «Я» — як його «інфляцію»).

Але й сам людський розум має властивості, які є «невичерпним 

джерелом усіляких помилок». Дві головні з них Дж. Віко пос

тулює в своїх Аксіомах: «І. Людина внаслідок нескінченної 

природи людського розуму робить саму себе правилом Всесвіту 

там, де розум розгублюється від незнання»; «II. Друга влас

тивість людського розуму полягає в тому, що там, де люди не 

можуть скласти ніякого уявлення про далекі й невідомі речі, 

вони судять про них за речами відомими і наявними». Неважко 

помітити, що це саме ті пастки людської думки, які завдали 

клопоту всій наступній філософії і зосереджували її увагу на 

логічних процедурах.

А ось ще одна з його Аксіом, п’ята: «Щоб допомагати роду людсь

кому, Філософія повинна підносити і напучувати людину про

пащу і слабку, а не спотворювати її природу і не залишати її 

в її зіпсутості». Який наївний докір самовдоволеним любо

мудрам!

Шістдесят чотири Аксіоми Дж. Віко охоплюють історію, міфоло

гію, культуру, мову, економічні і політичні стосунки народів, 

форми їхнього самоврядування, релігії, принципи самої філо

софії... Ці Аксіоми і становлять той інструментарій, за допомо

гою якого Дж. Віко далі деконструює і реконструює картину 

світу людей.

Найбільше відомий він своєю концепцією кругообігу (ідей, форм 

буття, піднесення і занепаду народів, культур), що протистояла
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ідеї прогресу як нібито постійного переходу від нижчого до ви

щого, і не раз озвалася у філософії XX ст.

Але мені здається, що найбільше його осягнення — це «відкриття» 

Людства як складної, мінливої і різноякісної цілості, єдності. 

До нього ідея Людства була абстракцією. Він надав їй живо

трепетного і «магматичного» змісту: вогненність, бурхливість, 

змінність. Він висміяв претензії «провідних», «обраних» націй 

виводити людство від себе або на нього себе екстраполювати, 

«навчаючи» і «облаштовуючи». Він виходив з того, що кожна 

нація сама приходить до спільних усьому Людству істин, бо 

спільною є природа націй, природа людей, і найкращий доказ 

цієї спільності — те, що різні народи, не знаючи один одного, 

породжують схожі ідеї (і підвладні спільним архетипам, додав 

би Г. Юнг). Однак спільність не означає одноманітності, нав

паки. У Дж. Віко — пафос цінності культур, міфологій, мов, 

розкриття їхніх світопояснювальних і поетичних глибин.

Джамбаттиста Віко й сам більше Поет, ніж Філософ, а слушніше: 

Філософ-Поет. Є щось бетховенське в його грандіозних компо

зиціях, у нескінченному потоці могутніх акордів думки. Або, 

швидше, він геній бароко, духовна напруга і невичерпна деко

ративність якого змушує миритися з надмірним, темним і ви

падковим. Так, твір його переобтяжений вибухами його уваги і 

причіпками його пам’яті; немало й поданого в поетичних шатах 

марновірства (як-от про відьм тощо). Але скільки геніальних 

прозрінь і здогадок! І скільки разів, читаючи його, вигукнемо: 

а «щось таке» є у Канта! у Фіхте! у Маркса! у Шпенглера! 

У Ніцше! у Вільгельма Гумбольдта! у Потебні! у Достоєвського!.. 

і т. д.

На закінчення цієї короткої згадки про Джамбаттисту Віко хочу 

навести ще один його вельми цікавий роздум про долі народів, 

також багато разів варійований пізнішими мислителями (як і 

сам Віко варіює Тацита): «Люди спочатку стараються вийти з 

підкорення і прагнуть рівності — такими є Плебеї в Аристо

кратичних республіках, що зрештою перетворюються в Народні. 

Потім вони стараються перевершити рівних, — такими є Пле

беї в Народних республіках... Нарешті, вони хочуть поставити 

себе над законами, ~ звідси Анархії, тобто Розбещені Народні 

Республіки; немає гірших Тираній, ніж вони; в них стільки тира

нів, скільки в державі нахаб і розпусників. Тоді Плебеї, які ста

ли обережними внаслідок власних нещасть, знаходять зцілення 

від них у Монархіях» (Аксіома 45).
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Ромен Роман. «Бетховен». Сказано було: «За геніями безпосередйво 

слідом ідуть ті, хто вміє поцінувати їх». Ромен Роллан — конге

ніальний поцінувач Бетховена, цього «материка духу». Профе

сійний аналіз музичної фактури творів Бетховена переростає в 

гігантську картину високої душі, картину духовних поривань 

епохи...
«Малюючи його, я малюю його плем’я. Наш вік. Нашу мрію. Нас 

і нашу супутницю із закривавленими ногами — Радість...

І великого бика з лютим зором, з піднятим чолом, який уперся 

всіма чотирма копитами у вершину, край безодні, — його ревін

ня лине над часом...»

Василь Стефаник. «Синя книжечка», «Камінний хрест», «Дорога», 

«Земля». Унікальний у світовій літературі феномен: перипетії 

життя зубоженого селянина, його соціальні і національні страж

дання, його душевні стани відтворено в такому діапазоні і на 
такому рівні трагізму, які раніше були мислимі лише в рафіно

ваного інтелігента — героя європейської класики. А локальний 

діалект цього покутського селянина піднесено до висот артис
тизму; його геніальне мовлення несе недосяжну зображувальну 

енергію. Втім, далекий від Стефаника Бертольд Брехт ствер
джував, що справжня література твориться діалектом. Нині, 

в добу смертоносного вихолощення всіх мов світу, втрачено 

відчуття краси і живлющої сили діалекту, він викликає тільки 

огидливе роздратування інтелігенствуючого обивателя. І не

вдовзі, мабуть, тільки ніким не читані Стефаникові тексти за
лишаться археологічною пам’яткою колись великої селянської 

культури.
«Стефаник — абсолютний пан форми... Се правдивий артист із 

Божої ласки, яким уже нині можемо повеличатися перед сві

том»; «Василь Стефаник, може, найбільший артист, який поя

вився у нас від часу Шевченка» (Іван Франко).

П ’єр Тейяр де Шарден. «Феномен людини». Навіть ті, хто не читав де 

Шардена, знають, що з його іменем пов’язується ідея ноосфе
ри — як і з іменем Вернадського. Однак насправді зміст його 

книги набагато ширший і драматичніший. Насамперед це пате

тична картина самотворення Життя, яке породило Думку, чим 
поставило себе перед трагічним випробуванням; це панорама 

соматопсихічних потоків, які створили сукупність спершу слаб
ких і грубих, а потім тонких і потужних зв’язків, завдяки яким 

людство стало немовби одним одухотвореним тілом; це три

вожний роздум про шлях еволюції: Переджиття, Життя, Думка... 
А далі? Наджиття?

ПЕРЕОЛАОВи Д |
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«Просунувшись до людини, чи не зупинився світ у своєму розвит
ку? А якщо ми ще рухаємося, то чи не перебуваємо напередод
ні падіння?»

Найбільша загроза — «елементи світу, які відмовляються йому слу

жити, бо вони мислять. Ще точніше, світ, який побачив себе за 
допомогою мислення і тому заперечує себе. Ось де небезпека. 
Під виглядом нинішнього неспокою витворюється і наростає 
не що інше, як органічна криза еволюції».

Уся ця проблематика стосується самої сутності людини, і цю сут
ність Тейяр де Шарден інтерпретує в широкому етичному і (не- 
завжди прямо) релігійному контексті. Людина для нього — 
предмет пізнання і предмет турботи: духовної, соціальної, гі
гієнічної. Зрештою, він вірить у здатність людини до нескін- 
ченого позитивного розвитку, в космічні корені життя і космічне 
майбуття людства.

«Що більше людина ставатиме людиною, то менше вона погодить
ся на щось інше, крім нескінченного і незнищенного руху до 
нового. В самий хід її дій включається щось “абсолютне”».

І далі: «в якійсь формі, принаймні колективній, нас жде в майбут
ньому не тільки продовження життя, а й Наджиття» (курсив 
наш. - І. Дз.).

Андрій Платонов. «Котлован», «Ювенільне море» т а інші твори. Тра

гічна сатира на інтимно дорогу авторові утопію — чим вона 
обернулася у тектонічному зрушенні, яке вивергнуло на по
верхню химерні людські енергії. Людина революції і первісного 
«соціалістичного будівництва» у Платонова — гримуча суміш 
соціального ідеалізму і соціального дебілізму; її поривання до 
правди і справедливості обертається фантастичним прожек
терством. Платонов любить цього ідеаліста-покруча, страждає з 

ним і за нього і боїться його дикої альтруїстично-колективіст
ської та колективізуючої енергії. Ніхто так, як Андрій Платонов, 
не відтворив (сотворив!) «узагальненої», геніально-неправиль
ної — пронизливої у своїй спотвореності і адекватної соціаль
ній фантасмагорії — Мови масового деміурга революції і соц- 
будівництва. Згадується Ленінове: соціалізм доводиться будува
ти з того людського матеріалу, який залишив нам «проклятий 
капіталізм». Саме таким є герой Платонова, і культурній неза
безпеченості його глобальних поривань відповідає його насна
жена, циклопічна вербальна деструктивність.

...Можна було б і хотілося б продовжувати й продовжувати цей 
список... Але ж «ліміт вичерпано». Послухаємо інших читачів. 
Колективний вибір поправить неминучу суб’єктивність і виму
шену (умовами «гри») обмеженість виборів індивідуальних.
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Цією книгою поетичних і есеїстичних текстів 
э А Миколи Платоновича Бажана Комітет з Націо-
ООПрОШеННуІ і  нальн01- премії імені Т. Шевченка розпочинає

ОО рООІҐПНІ І здійснення проекту репрезентативних переви- 

МОйСППріВ * я дань творів шевченківських лауреатів. Ідея про
екту полягає в тому, щоб актуалізувати ці тво

ри, — а вони становлять вагому частину націо
нального літературного і мистецького багатства,— 

у свідомості суспільства, у сприйнятті нових читацьких 
поколінь, коли йдеться про майстрів минулих десятиліть, та 
сприяти популяризації здобутків майстрів нинішніх.

Неважко уявити, скільки труднощів постає на шляху здійснення 
такого масштабного проекту. Я вже не кажу про обставини фі
нансові й видавничі — вони кожному зрозумілі. Але є ще обста
вини менш очевидні й делікатніші, сказати б, етичного й есте
тичного порядку. По-перше, в минулому траплялися непооди
нокі випадки кон’юнктурного присудження високої премії, 
освяченої іменем Шевченка, творам пересічним або й таким, 
що компрометували її та й усю українську культуру взагалі. Тож 
редакційній колегії серії доведеться здійснювати зважений від
бір. По-друге, в деяких випадках твори, відзначені Шевчен
ківською премією, були, може, і не найкращими в доробку від
повідного автора, — вони стали своєрідним приводом для того, 
щоб дати гідну оцінку всій сукупності його літературних чи 
мистецьких досягнень. Тут видавці матимуть змогу подати його 
творчість ширше і тим самим внести певні корективи в оціноч
ні аспекти (звісно ж, уникаючи суб’єктивізму, спираючись на 
авторитетні літературознавчі свідчення). Нарешті, по-третє, се
ред лауреатів Шевченківської премії — такі великі особистості, 
як Павло Тичина, Микола Бажан, Володимир Сосюра, чия гро
мадянська і творча доля складалася вкрай драматично, з болю
чими зламами (в кожного по-своєму) і чия спадщина досить 
різноякісна як з естетичного, так і з ідеологічного погляду; до 
того ж кожен із них проходив складну творчу еволюцію впро
довж кількох десятиліть, коли істотно змінювалася вся атмо
сфера життя в «Країні Рад». Наше суспільство ще не відкрило 
їх для себе (адекватне сприйняття їх ще тільки пробивається в 

нових літературознавчих дослідженнях, у дуже вузькому колі 
інтелектуалів), над ними ще зависає відстрашливий німб не

* Передмова до книги: Микола Бажан. Політ крізь бурю. — К., 2002.
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тільки більшовицьки-ідеологічного, а й шкільного канону: ра
дянська школа, від початкової до вищої, вбивала їх своїм казен
ним прочитанням.

Перепрочитання їх здійснюється поволі, і тут потрібні нові видан
ня з публікацією найкращих, часто заборонених, або осуджених 
офіційною партійною критикою, або й ненадрукованих сво
го часу творів, або забутих, загублених на сторінках часописів 
2 0 -х років минулого століття, — тих творів, які засвідчують справ
жню потугу авторів, у подальшому далеко не сповна реалізова
ну — в задушливій атмосфері тоталітарного суспільства.

Водночас навряд чи був би продуктивним підхід до наших класиків 

(а це таки класики!) як до таких, що потребують «очищення» 
від наростів доби, від несприйнятного нині, від їхніх щирих 
оман чи вимушеної фальшивої гри. Читач сам побачить, що в 
них скороминуче й силуване, а що витримало випробування 
часом. Треба бачити їх такими, якими вони були. А в них і крізь 
них — і їхню добу. І наші спотворення, і наші втрати, і наші 
трагедії.

А насамперед треба їх зрозуміти. Тож для цього не поспішаймо 
сікатися до них із нашими мірками, які теж не еталонні, часто 
похватні або й позичені. Треба знати, якими і з чим вони вхо
дили в XX століття. Щ о діялося навколо них — і далі. Чим ви
бухав світ. Які сили піднімалися на його перетряску. Якими 
ідеями, надіями, ілюзіями, енергіями вирувала інтелектуальна 
і мистецька Європа. На що могла розраховувати політична 
і культурна Україна в цьому світовому здвигу? За умов поразки 
і вичерпання прямих збройних форм боротьби за державність, 
піднесення ліворадикальних і збільшовичених «пролетарських» 
рухів у всьому світі, міражів «світової революції», а потім — плав
ного переходу цих міражів у реальність тоталітарної російсько- 
більшовицької імперії, яка утверджувала себе в образі «Країни 
Рад» і яку — в цьому образі! — ентузіастично вітала і підтри
мувала вся ліва інтелігенція світу, представлена й низкою вели
ких імен. Треба уявити все це — в багатющій і заплутаній кон
кретності, — щоб наблизитися до розуміння їхніх творчих доль, 
до справедливого судження про їхні злети і впади.

% * *

Нашу бібліотеку Шевченківських лауреатів відкриває Микола 
Платонович Бажан. Цим ми хочемо зробити свій «випере
джальний» внесок у відзначення столітнього ювілею (2004 рік) 
одного з найбільших поетів і культурних діячів XX століття,
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людини високого інтелекту та енциклопедичних знань. Ми 
пропонуємо тексти, які допоможуть читачеві повернутися до 
цього нібито добре відомого, а насправді мало, тільки приблиз
но знаного автора — однієї з жертв «хрестоматійного» знання, 
казенно-радянської шкільної канонізації, та й свого конфор
мізму.

Творчий шлях Миколи Бажана розпочинався на межі 20-х років, 
коли вже виразно окреслювалося явище, яке дістало назву ук
раїнської пролетарської (революційної, лівої тощо), а потім ук
раїнської радянської літератури. По-різному розуміли свою мі
сію її зачинателі, серед яких були і футуристи на чолі з М. Се- 
менком (до них і тяжів спершу Микола Бажан), але всі вони 
вірили в те, що Україна витворить своє нове соціалістичне і 
культурне обличчя, стане нацією, яку подивлятиме світ. Може, 
найяскравіше ця пробуджена пасіонарність виявилася у мистець
кому авангардизмі Леся Курбаса та в «націотворчому» пафосі 
Миколи Хвильового.

Микола Бажан від початку належав до прозелітів революції — не 
так з політичних переконань, як через свій мистецький аван
гардизм. Але не тієї національної революційної потуги, яка на
дихнула молодого Тичину. Він застав лише її агонію (яка хіба 
що далеким відлунням озвалася в учнівській рукописній збірці 

«Контрасти настрою»). Її заступила більшовицька буря, що звих
рила Україну. Йому (і не тільки ж йому!) здавалося, що гран
діозний соціальний катаклізм дасть нове життя Україні, розв’яже 
її творчі сили. Йому не доводилося, як старшим Павлові Тичині, 
Максимові Рильському та багатьом іншим, проходити довший 
чи коротший шлях адаптації до більшовицького режиму. Він 
прийняв його одразу — чи, може, одразу змирився з ним як із 
неминучістю. Можливо, йому важливіші за все були і його ва
били нові мистецькі обрії, що нібито ж відкривалися перед ук
раїнськими культурними чинниками: прорив із провінційної 
рутини, злет на революційній хвилі у всесвітянський рівень 
мислення і самовираження. Принаймні, про це йдеться у його 
тогочасних естетичних деклараціях. Тяжкі розчарування — со
ціальні, національні, культурно-естетичного виміру — прийшли 
трохи пізніше, і вони «урівняли» авангардиста Бажана і з «клар
нетистом» Тичиною, і з неокласиком Рильським (якого так і 
оминула Шевченківська премія) у громадянській і творчій дра

мі. Не згадую тут про тих, кого було просто знищено.
Може виникнути заперечення: чи слушно говорити про драму лю

дини, яка благополучно прожила свій немалий вік, побувала на 
високих державних посадах, одержала купу звань і премій, була
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всіляко пошанована тощо. Але чи знаємо ми, що творилося в 

душі поета, який роками не міг говорити власним голосом і 

навіть на схилі життя не міг постати перед читачем з творами, 
написаними у свої кращі часи? І навіть якщо припустити най

гірше: що він із цим своїм становищем звикся і почувався в 
ньому комфортно, — то чи не є це тим більшою драмою в ін

шому сенсі: вже не тільки його самого, а української культури, 
українства? *

...Колись давно, чи не на початку 60-х, ми з Іваном Драчем підні

малися від Хрещатика до Археологічного музею вулицею, яка 
тепер має ім’я Богдана Хмельницького, а тоді звалася, як і на

лежало, вулицею Леніна. По другий бік униз спускався Микола 
Платонович Бажан. Й Іван Драч вигукнув із захватом (і, як ме
ні здалося, з деякою заздрістю): «Подивися, як він гордо і влад

но топче землю!» Так, Бажан не йшов — він гордо і владно 
топтав землю! Але чи не так само гордо і владно він топтав ма
терію життя, матерію слова, свою долю? Хтозна...

* * *

Перша видрукувана (поминаючи учнівські рукописи) Бажанова 

збірка «17-й патруль» (1926) органічно вписується в панів
ний тоді у «збільшовиченій» поезії пафос досить-таки книжної 
пролетарськості й чекізму. Тут знайдемо всі загальники такої 
поезії: риторику машинізованого колективізму («сотні сердець — 
як один барабан»); уславляння червоного терору як героїзму 

ЧОНів, (ідея благості «пролетарського» терору була одним із 
головних постулатів провідників більшовизму; пор. тезу М. Бу- 

харіна: «Пролетарское принуждение во всех его формах, начи
ная с расстрелов... является методом выработки коммунисти

ческого человека из человеческого материала капиталистичес
кой эпохи») та безоглядної жертовності революційних лав, де 
не місце жодній слабості («хто став — пристрель»); абсолютиза
цію вольового начала як домінанти революційності («шурубом 
волі скрутив уста»); пафос доктринерських «законів історії»; утопію 
«нової людини»; і, звісно ж, сакралізацію колишнього бандита, 

з якого революція зробила героя (Сідих у «Бійці 17-го патру
ля»): від самого початку люмпенсько-кримінальний елемент 
був «соціально ближчий» більшовицькій свідомості, ніж «гни
лий інтелігент»... Мабуть, це була досить ілюзорна картина кри-

1 Адже таке самоспотворення великих постатей має і позаособистісний харак
тер, є знаком доби.
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вавих подій, однак саме такий образ Великої Революції форму
вався зусиллями не лише потужної і емоційно високозарядже- 
ної партійної пропаганди, а й тих молодих митців, які повірили 
в ідеали комунізму. А що віра була щирою, про те свідчить 
енергія їхніх творчих шукань і сила мистецького самовиражен
ня, які не одразу прийшли у невідповідність з логікою розвитку 
суспільства оспіваної ними «диктатури пролетаріату».

Проте в «17-му патрулі» Миколи Бажана є один малопомітний 
обертон, що потопає в бравурному пафосі, — але він, цей обер
тон, не випадковий і знаменний. Маю на увазі мало афішовану 
ностальгію за фактично вигаслою революційністю в суспільстві: 
«спізнившись і відставши», поет стрів «буденний час мигички 
та відлиг», що його «полюбити хтів і полюбить не зміг» («Сонет»), 
Знаменне зізнання! Зізнання в тому, що на більшовицький рев- 
бенкет прийшов постфактум, «слідами втоптаних доріг», отже, 
його ревромантика більше запозиченого, книжного характеру 
(вгадуються в ній навіть відгомони Кіплінга і Гумільова), а по
части й навіяна офіційно-газетною риторикою. І своєрідне 
прочуття близького ідеопсихологічного конфлікту з буденщи
ною реальної соцмигички, власне, може, й не конфлікту, але 

прикрого дискомфорту. (Схожі нотки розчарування чулися 
в багатьох «революційних» поетів — у кого тихіше, в кого го

лосніше.)
Про творчу стратегію Миколи Бажана та його тодішніх друзів-фу- 

туристів (тимчасовий тріумвірат: Михайль Семенко — Гео Шку- 
рупій — Микола Бажан; незаперечний лідер — Михайль Се
менко) дещо скаже колективний текст «Зустріч на перехресній 
станції. Розмова трьох» (1927). Ці троє «сміливих конкістадорів» 
зустрілися там, де за «зеленим вогником семафора» «починаєть
ся майбутнє», в яке відважуються ввійти лише «хоробрі». Це — 
вони. Однак їхня розмова сповнена не тільки нахвалок та само
реклами, а й тверезих застережень, суперечок між собою, сати
ричних ескапад на адресу інших літераторів та самоіронії, на 
яку особливо багата «партія» Миколи Бажана. Його голос — го
лос «третього» — у цій розмові, дискусії-маніфесті — нам тут 
особливо цікавий. Цей третій маніфестує не лише спільну для 
всіх трьох ненависть до провінціалізму, «кобеняк», «просвітянс
тва», «куркульства» і «хуторянства» та УНР (деякі з цих тирад 
звучать надто одіозно у світлі пізнішого історичного досвіду), 

а й любов до міцного й «розумного» вірша та до мистецтва до
би середньовічного гетьманства, яке сподівається зробити базою 
(з погляду професіоналізму й органічності) для майбутньої куль
тури пролетарської: «Я люблю браму Заборовського і Дніпрельстан.



Я люблю органічну, міцну і не фальшовану культуру. Таку куль
туру Україна знала лише одну: культуру феодалізму, культуру 
Мазепи, знатиме вона й другу: культуру пролетаріату, культуру 

соцбуду». На що «другий» (Гео Шкурупій) не без скепсису 
бажає «третьому» — «примусити Мазепу служити Жовтню!». 
І «третій», Микола Бажан, таки «примушував», аж поки його не 
примусили забути і про Мазепу, і ще багато про що... Бо, звіс
но ж, це були ілюзії, далекі від того, як уявляла «пролетарську 
культуру» партія.

Починаючи з «Різьбленої тіні» (1927), Микола Бажан дедалі більше 
визначається як поет барокової потуги, невтомного і «багато
ярусного» розгортання теми, винахідливого і розкішного сплі
тання мотивів, органічного сплаву брутального і патетичного. 
Часом здається, що неодмінна лексема «революція» — це для 
нього лише прикриття, легальний привід для розкошування в 
експресії слова. Ця експресія має і виразно «фізіологічне» за
барвлення, тон романтизації, чи, швидше, поетизації плоті 
(«низькі» поверхи любовної пристрасті, специфічна цікавість 
до постаті повії і актів ґвалтування, тріада: «трипер, кохання і 
хліб»; нескінченне «оречевлення» такого «духовного» органу- 
символу, як серце, «фізіологізація» його статусу: «серце стало 
на диби», «серця зламок», «у серці порослі уже достиглих туг», 
«вітаєм серцем круглим і простим», «коли серце на коріню роз
хитано», «любов плохеньку і серце тще», «серця сухий суглоб», 
«Серце! Крутися, хитайся, хитайсь, вигинайсь шкереберть!», 
«лишаю серце на столі», «тримай же серця випнуту гилу», 
«Ще шкутильгатимуть лякливо кривобокі / /  Серця людські 
по трьох сажнях підлог» і т. д. і т. п.), — що особливо відчутне 
в збірці «Будівлі» (1929). Певно, це була не запізніла інерція фу
туристичного епатажу, а свідома творча позиція, зумовлена 
як поетичним темпераментом Миколи Бажана, «якістю» його 
особистості, так і принциповим протистоянням традиційному 
українському солодкаво-мрійливому ліризмові, рутині епігон
ства. Так само альтернативою романтиці степу постає у Бажана 
романтика моря (мабуть, не випадкова в цей час і у Юрія Янов
ського: чи не спроба «моделювати» повноту українського світо- 
почування?).

У поезіях «Будівель» Микола Бажан виявляє себе як поетичний 
інтерпретатор енергії людських діянь, різних форм цих діянь, у 
тому числі й ексцентричних («Елегія атракціонів»). У його ур
баністичних мотивах є якийсь перегук із Верхарном. Тут заро
джуються і дві теми, які стануть «найадекватнішими» його та
лантові переживання світу мистецтв: «музична» і «архітектур-
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на», будівнича. Якщо можна словом виразити те, що зодчий 

виражає натхненною пластикою кам’яних брил або чіткою ло

гікою металевих конструкцій, то Бажан досягнув цього в циклі 

«Будівлі», який дав назву і всій збірці. У трьох поезіях цик

лу — «Собор», «Брама» і «Будинок» — три великі архітектурні 

епохи, але крізь живу плоть історично-знакових споруд поетові 

бачиться культурний і соціальний шлях українського народу. 

Певною мірою він здійснює свою зухвалу обіцянку «примусить 

Мазепу служити Жовтню», створивши поетичний гімн Брамі 

Заборовського, але з самим Мазепою поводиться вже не дуже 

чемно, і його соціально-культурний вердикт вивищує конструк

тивістського індустріального велета над готикою і бароко не ли

ше у функціональному плані, а й у чутгєво-естетичному: «Бо сер

це наше більше, аніж їхнє».

Та чи такий уже остаточний і впевнений цей вердикт? Чи не біль

ше тут вольового саморегулювання, ніж радості осягнення істи

ни? До цього ж запитання схиляє ще один мотив поезії збір

ки — пристрасна суперечка з опонентом, який насправді є alter 

ego самого автора: суперечка з самим собою, суперечка себе 

бажаного (фактично «соцзамовленого») з собою небажаним, 

«успадкованим»; намагання подолати свої сумніви, свою роз

двоєність, «дволике серце розламати навпіл». І якщо в поезії 

«Моєму другові» адепт новолюдства і його опонент відцистан- 

ційовані, то в «Розмові сердець» дипломатичну дистанцію знято 

(«Я — то ти», «Бо ти і я — завжди одно»), і риторика адепта 

(«Ламали людям ми горби, // Щ об вирівнять хребет») та рито

рика опонента («Б’єте в громохкий барабан, / /  Барабан із люд

ських шкір») звучать на одному рівні правоможності, хоч для 

компрометації опонента проти нього використано потужну па

тетику картання старого життя.

Щоб випекти щось у собі самому (хай це будуть і сумніви),— треба 

великого вогню, як не праведного, то пекельного. Він бурхає і в 

славетній «Смерті Гамлета» (1932), де досить брутальний пораху

нок із загальнолюдськими символами гуманізму як символами 

нібито облуди (пор. — Тичинине про Фауста, про Тагора) має емо

ційно підготувати читача до риторики ленінської безоглядності 

(моральне все, що служить революції, і тільки юно):

Схопіть же за горло, як вбивцю, заплутаність 
Гуманних, як зрада, казань і молитв!
Єдина велика і справжня є людяність —
Ленінська людяність класових битв.
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Це — класична формула тієї анафеми «абстрактному гуманізмові», 

що була настійним лейтмотивом партійної ідеології.

Ще вище і лютіше зноситься цей вогонь у «Трилогії пристрасті» 

(1933) — не знаю, чи є у світовій поезії твір, де з такою силою і 
запеклістю вимордовується все, що, апелюючи до тебе, до час

тини самого тебе, хоче перешкодити тобі стати тим, ким ти 

мусиш стати: бійцем централізованої класової моралі! Засвоїти 

«стиль перестрілки і почерк штика»! Щоправда, в цей самий 

час і Маяковський хотів, «чтоб к штыку приравняли перо», 

а Тичина і Сосюра як могли проклинали різних «запроданців», 

але то була здебільшого поетична публіцистика, і навіть Ти- 

чинине «стою, мов скеля, непорушний» не сягає того градусу 

самозаперечення і самовиправдання, не розгортає того спектру 
особистої вистражданості політичного вибору, що Бажанова «Три

логія пристрасті». Можна згадати боротьбу великих середньо
вічних богоподвижників з Дияволом, але там усе-таки поле бо

ротьби вужче: за спасіння своєї душі. А тут ніби — і за історич

ну долю свого народу. Воно-то так: історична доля, світова 
місія соціалізму. Але ж — за історію промовляє партія, комісар 

історії, серед «умінь» якого — «уміння знищити»: «І він вирі

шує, виконуючи суд / /  Ім’ям історії і партії: достоїн / /  Ввійти в 

живе і жить — чи пласко впасти геть?» Якщо в «17-му пат
рулі» — романтизація революційного терору, то тут — його «ін- 

ституалізація». Але ж: 1932-й, 1933-й роки. Голод на всю 

Україну. І хоч не любили футуристи села, хоч роздраконювали 

літреволюціоністи «куркульську психологію», — але ж навколо, 

скільки бачить око, мільйони трупів. Дітовбивства. Людоїдство. 

Може, звідси ота розпечена магма лютих словес: щоб заглуши
ти розпач? І біль, і сором, і сумління?

Тяжко давалася перемога над собою. І була вона ілюзорною або 
неповною. Переможена частина свого «Я», загнана в потайні 
підземелля душі, не вмирала, проростала цупкими паростками 

докору, що ятрили сумління. Не випадково ж у поемі «Сліпці» 
(1931) — найглибшому і найзболенішому творі Бажана — про

ривається зізнання: «Легко зломити голову — важко зломити 

сумнів».
Поема «Сліпці» — найбільш пильно замовчуваний твір Миколи 

Бажана. Лише в наш час літературознавець Андрій Бондар дав 

глибокий аналіз її в статті, надрукованій у журналі «Сучасність» 

(№ 12, 1998 p.). Відсилаю зацікавленого читача до неї. Тут від
значу лише багатошаровість її змісту, складний вузол мотивів, 

густе мереживо барокової орнаментики. Перший фабульний
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план — масно змальований сліпецький побут і ритуал «одклйн- 

щини» (посвячення учня в кобзарі); тут Бажан показав себе 

володарем безмежної мовної стихії і точного живописного маз

ка; в його пластиці не те що поєднуються, а взаємопросякають- 

ся пафос і фізіологія, стилістично високе і стилістично низьке, 

брутальність і одухотвореність. Однак за цим — другий план: 

гостра ревізія патріотичної концепції українського кобзарства з 

його злетами і владами, еволюцією в бік соціального сервілізму 

й естетичної рутини; за цим угадується третій план: утверджен
ня власної творчої позиції в ідеологічно-естетичних дискусіях і 

протистояннях 2 0 -х — початку 30-х років, причому виражена 

вона не підтекстово, а емблематично, не в ситуативних, а в уні

версальних категоріях. Нарешті, все це обрамлено потужним 
колом національної напруги — візії української долі, в якій не

позбутньо панує брейгелівська моторошність: «Незрячий водію, 

вдивляйсь і веди //  Юрби, за тебе сліпіші!..» — але в якій не 

вмирає надія: «А може, могили — колиски живого, // Де б’ється 

в тривозі живе немовля? / /  А може, в минулім прийдешнє... // 
В могили заритий майбутнього крик?» Бо ж: «Останнього май

бутнього нема». Та це ж голос того Бажана — Бажана сумнівів 

і внутрішньої муки — якого нібито ж здолав Бажан «ленінської 

людяності класових битв»!
Та це був чи не останній «рецидив», надалі настали часи, коли 

Бажан надовго «шурубом волі скрутив уста»...

Після 1933-го, що став зламним в українській історії під оглядом 

не лише геноциду селянства, а й апогею терору проти націо

нальної інтелігенції, частину якої було знищено, а частину гли

боко впокорено, з-під пера Миколи Бажана виходить переваж
но партизована патетика — винахідлива, майстерна, але силу

вана, хоч і з гримасою щирості. Вже не треба переборювати 
сумніви, переконувати себе, залишається — повчати маси, від 

імені партії диктувати історії її хід. Відчувається велика творча 

воля, однак це вже «холодне» бароко. Скільки труда вкладено 
(видно!) в куті ритми епічної поеми «Батьки й сини» (1938), але 

ж читати її сьогодні просто нудно. Втім, так було й тоді, коли 
ми вчили її в школі у сталінські часи.

Справжній Бажан «проривається» там, де поетові вдається ухили

тися від пресингу політичних імперативів, хай і внутрішньо за
своєних. Насамперед у «культурологічних» поезіях, звертанні 

до духовної спадщини народів СРСР (ця тема не випадково 
посідала значне місце в українській літературі — це була форма 

взаємопідтримки задля збереження свого національного існу-
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вання), інтерпретаціях явищ світового мистецтва, у сцієнтиз

мі — «науковій» поезії. Ця остання — той напрям Бажанової 

творчості, де він, здається, не сповна використав свої величезні 

можливості, які — можливості — засвідчила ще раніше поема 

«Число» (1931). Втім, аутентичний сцієнтизм, або, скажімо, 

сцієнтичні вірші Валерія Брюсова чи нашого Михайла Доленга, 

виглядають сухим розумуванням перед інтелектуальним граду

сом Бажанової поеми, що переходить у високий градус емоціо

нальний. Хай задум: в історії числа показати етапи інтелекту

альної і соціальної історії людства, зміну соціально-економіч

них формацій (згадується грандіозний — не здійснений! — задум 

Сергія Ейзенштейна зафільмувати категорії Марксового «Ка

піталу»), — хай цей задум і відгонить панівним тоді вульгарним 

соціологізмом (що відчувається і в «Будівлях»), але ж ми не 

шукатимемо в поемі схему історії, ми сприйматимемо в ній 

картину борінь людського духу. Мабуть, пристрасний інтерес 

Миколи Бажана до тих вимірів буття, які не хвилювали тради

ційну поезію, надто українську, не був випадковим і випливав 

з якогось ширшого настрою серед тодішніх авангардистів. 

У всякому разі, десь у цей час ще один антагоніст української 

поезотрадиційності («іхтіозаврів етнографізму», за його висло

вом) — Валер’ян Поліщук — у своєму «Козубі ягід» записує 

таку максиму під номером 226: «Є мотиви, з так званих загаль

нолюдських, що більш глибокі, ніж ці затаскані, як-от кохання, 

плодіння, смерть, голод і т. д., але вони не такі й примітивні й 

не так розляпані серед людської маси, як згадані (на щось доб

ре природа скупиться), але вони все ж живуть всюди: це, на

приклад, ідеї часу, чисел, простору, форми й т. д. ...В них ви

являється глибина людського духу та розуму...»

Особливий період у житті й творчості Миколи Бажана — роки вій

ни з німецько-фашистськими загарбниками. Як і вся україн

ська радянська література, він у цей час гостро відчуває біди 

свого народу, небезпеку, що над ним нависла, переживає пат

ріотичне піднесення, «загальнорадянські» форми якого вміщу

ють і суто національні переживання. З-під його пера виходить 

класична «Клятва», інші зразки високої поетичної публіцисти

ки, хоч інколи його зраджують чуття міри і смак, — що, зреш

тою, траплялося в усій радянській літературі перших років вій

ни, коли емоції важко піддавалися контролю розсудливості (зга

даймо, що «Правда» вустами філософа Александрова мусила
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«підправляти» антинімецькі аж до расизму філіппіки Іллі Ерей 

бурга).

Не всі твори цієї доби пройшли випробування часом. Зрозуміло, 

чому Данило Галицький в однойменній поемі постає лише як 

рятівник Русі від німецьких псів-рицарів, але така абсолютиза

ція однієї сторони багатогранної історичної ситуації все-таки 

не є зразком об’єктивності.

Перші повоєнні роки — мабуть, найприкріший період у творчій 

долі Миколи Бажана. За умов масованих, по суті терористич

них, ідеологічних кампаній, ініційованих особисто Сталіним, 
який розумів необхідність у зародку придушити ті паростки лі

бералізації думки, що пробивалися в час війни, — йому довело

ся брати участь у кон’юнктурному перегляді української історії 
в дусі низькопоклонства перед Росією (особливо яскраво це 

потім виявилося у збірці «Біля Спаської вежі», 1952), у бороть

бі проти «українського націоналізму» — «громити» не лише 

Грушевського, а й своїх колег, українських письменників, у 

тому числі й свого друга Юрія Яновського. Певно, це мучило 

його сумління, і на схилі життя він багато робив, щоб у своїх 
мемуарах відтворити для нових поколінь читачів картину ук

раїнської культури 2 0 -х років, образи її майстрів.

Суто «агітпропівською» була збірка «Англійські враження» (1949) — 
типова для радянських літераторів, яких відправляли у спецвід- 

рядження на «гнилий Захід» задля вимучування з них чергової 

порції гніву проти імперіалістів та паліїв війни — і які не «під

водили» владу, аж поки не вчинив конфуз Віктор Некрасов.

Та зі смертю Сталіна, з початком хрущовської «відлиги» трохи змі

нюється атмосфера в суспільстві і в літературних колах. Починає 
духовно випростовуватися не один пригнічений талант. По

ступово повертається до своєї глибокої складності Микола 
Бажан. Це відчувається вже у збірці «Міцкевич в Одесі» (1957). 

І в жанрі «спецтуристської» поезії «Італійські зустрічі» (1961) 

набагато людяніші, ніж згадувані «Англійські враження», пи

сані в розпал холодної війни. А цикл «Перед статуями Мі- 

кельанджело» наче повертає нам Бажана доби «Будівель» з його 
міцною рукою, що впевнено різьбить матерію слова немовби в 

унісон з лютою роботою Мікельанджелового долота. Так само в 

поемі «Дебора» зі збірки «Уманські спогади» (1972) чуємо тра

гічного Бажана часу «Гетто в Умані» (1930).

Але вершинним витвором «пізнього» Бажана стали вісім «Нічних 
концертів» з останньої прижиттєвої збірки «Карби» (1978). 

Вони ще раз засвідчили його унікальну здатність конгеніального
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переживання й ословлення шедеврів світового і українського 

мистецтва, у цьому разі — музичного.

Про майстрів, що на схилі життя відроджуються в тій якості, на яку 

були «спроектовані» талантом, кажуть: друга молодість. Про Ми

колу Бажана, може, слушніше було б сказати: друга зрілість.

Не все в його спадщині гідне його великого таланту, його інтелек

туальної потуги. Є речі просто одіозні. Є панегірики можно

владцям — треба визнати, писані часто міцним віршем, 
а його «Людина стоїть в зореноснім Кремлі» — це ж класика 

одописання (не плутати з одіозністю!), що має велику тради

цію в світовій поезії певного штибу і в поезії українського 

бароко, яке так полюбляв Бажан. (Втім, якщо говорити кон

кретно про гімни Сталіну, то цей гріх годилося б поділити 

між підневільними літераторами СРСР і вільними літерато

рами вільного світу, серед яких і Анрі Барбюс, і Ліон Фейхт

вангер, і Пабло Неруда, а серед великих друзів «Країни Рад» 

у різні часи були й Анатоль Франс, і Ромен Роллан, і Жан- 

Поль Сартр, і Бертран Рассел, і Герберт Уеллс, і Ептон 

Синклер, і Синклер Льюїс, і Бернард Шоу, не кажучи вже 

про Бертольда Брехта, Луї Арагона, Говарда Фаста і т. д. і 

т. д.) Може, Бажанів голос був розрахований на державний, 

«імперський» масштаб і не мав простору за умов української 
провінційної псевдодержави? Але, попри це, — внесок його в 

українську культуру величезний. Це і його величезна пере

кладацька робота, завдяки якій отримали життя в українській 

мові шедеври світової поезії — від «Витязя в тигровій шкурі» 

до європейського модерну. Не останньою чергою — це і його 
мемуари, що містять цінний фактичний матеріал та глибокі 

інтерпретації явищ української літератури і мистецтва (хоч 

багато з них залишалися для нього табуйованими). Це і його 

самозречена праця над «Українською Радянською Енци

клопедією», що, попри зрозумілі ідеологічні обмеження та 

спотворення, містить величезну інформацію, до того в тако

му масштабі українською мовою не впорядковану.
Є час «малий», ситуативний, і є час великий, історичний. У нашо

му «малому» часі, який зветься сучасністю, багатьох зневажено 
або недооцінено. У великому історичному часі Микола Бажан 

завжди буде одним із свідчень української культурної потуги, 

виявленої — хоч і не зовсім адекватно — за тяжких історичних 

обставин.
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ЛІТП ЕРЕО М О ВІІ

М іцн ість
Не одне вже десятиліття химерне українське життя 
випробовує Василя Івановича Борового на трив

ог □ і кість самостояння і живодайність «борового ко- 
О О рО О О ГО  І реня» (образ-автохарактеристика, який він ужив 

hOp©HPl» * J  в одній із поезій).
У його долі — трагізм того покоління української 

молоді (свідомої його частини), яке формувалося в 
кінці 30-х років у СРСР, любило свою землю і хотіло 

творити добро на ній, але бачило жахіття сталінської дій
сності і з початком другої світової війни опинилося перед жор
стоким вибором: зі Сталіним проти Гітлера чи з Гітлером проти 
Сталіна, — однак не прийняло цього вибору, болісно шукало влас
ної орієнтації. Одні шукали шлях до Української Повстанської 
Армії (але в Східній Україні для цього було мало можливостей); 
другі намагалися використати умови окупації для якоїсь укра
їнської громадсько-культурної діяльності, хоч вона також була 
майже неможливою, оскільки окупаційна влада з підозрою ста
вилася до неї (згодом вони, якщо уникли гітлерівських «зачис
ток», то або змушені були тікати на Захід, або опинялися в 
сталінських таборах смерті); треті прилучалися до радянського 
підпілля, сподіваючись, що після визволення від фашизму 
внаслідок усенародного опору характер радянської системи змі
ниться.

Життя Василя Борового склалося так, що він ще підлітком, живучи 
у передмісті великого культурного центру, яким залишався Хар
ків, і маючи літературні інтереси, ввійшов у атмосферу пись
менницького Харкова передвоєнних років. Якийсь час мешкав 
по сусідству з Володимиром Свідзинським і знав його, знав 
Аркадія Любченка, Анатолія Гака, Олексу Варавву, Олексу Кор
жа, зустрічався в Уласом Самчуком під час його приїзду до 
Харкова, чув про багатьох письменників-харків’ян. Можливо, 
не без впливу декого з них,— а в усякому разі, під глибоким 
враженням від недавнього голодомору, свідком якого був, та ре
пресій і спричиненого ними панічного страху в суспільстві й 

постійної пригніченості, — виробив якщо не свідомо критичне 
ставлення до сталінського режиму, то, принаймні, нехіть або 
відсторонення.

В окупованому Харкові частина української інтелігенції намагалася 
створити осередки національно-культурного життя, використо-

* Передмова до збірки: Василь Боровий. Полинова сага.— Харків, 2003.
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вуючи можливість критикувати більшовицьку систему та роз
повідати про її злочини, в чому німецька окупаційна влада 

спершу була зацікавлена. Виходили українські газети й часопи
си — як колабораційного, так і порівняно незалежного характе
ру. За редакцією В. Домонтовича (В. Петрова) побачили світ 
три випуски часопису «Український засів». На сторінках газети 
«Нова Україна» А. Любченко розповідав про літературне життя 
Харкова 20-х років. У цій же газеті поет-початківець Василь 
Боровий видрукував кілька віршів. В одному з них було й таке:

У степах, де трави золотаві,
Де жита шумлять, як океан,
У киреї, чорній і кривавій,
Він ішов, московський Чингізхан...

За це йому й «відчингізханили» десятилітнє покарання в страшних 
концтаборах Норильська.

З початком післясталінської відносної «лібералізації» та процесу 
«реабілітації» частини невинно засуджених з Василя Борового 
було знято судимість, і він — якому пощастило вижити за не
людських умов — повернувся до Харкова. Спершу працював 
електриком. А потім редакція харківського часопису «Прапор», 

де його друкували, запропонувала йому посаду редактора відді
лу поезії. Мабуть, це були благодатні для нього роки. Бага
то зробив для збирання і збереження спадщини Володимира 
Свідзинського, непублікованих раніше творів Павла Тичини та 
інших авторів (по можливості друкуючи це в «Прапорі»), був у 
товариських стосунках з Василем Мисиком, Іваном Вирганом, 
Ігорем Муратовим, Василем Бондарем та іншими харківськими 
поетами.

Надолужуючи трагічно втрачене в молоді літа, Василь Боровий на
пружено працює, виявляє себе як виразна творча особистість. 
У Києві вийшли його поетичні збірки «Березнева земля» (1961), 
«Розмова з флейтою» (1964), «Жито-життя» (1967), «Зелений па
рус літа» (1968). З ’являються його переклади з англійської, поль
ської поезії (до речі — це вже пізніше — він одним із перших по
чав перекладати Веславу Шимборську, задовго до того, як вона 
стала лауреатом Нобелівської премії). Став членом Спілки пись
менників України. Здавалося, все гаразд, минулим влада вже не 
коле очі. У довіднику «Письменники Радянської України», вида
ному в Києві 1970 року, найдраматичніший період його життя 
закамуфльовано ідилічною фразою: «Вчився на спеціальних тех
нічних курсах гірничого технікуму Норильського комбінату». 
Наче й добре — не докорятимуть «антисоветщиной»...
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Та минуле пригадали, коли розпочалася нова хвиля репресій прдти 
української інтелігенції в 1972—1973 роках. Пригадали і неза
лежну, «прогресивну» (саме це означення вжив щодо збірки 
«Розмова з флейтою» Василь Стус у своїй статті-огляді молодої 
української прози, надрукованій у журналі «Дніпро» 1965 року) 
позицію та творчість Василя Борового. Тодішній перший сек
ретар Харківського обкому КПУ І. Соколов (на совісті якого, 
до речі, цькування геніального народного майстра-кераміста 
Олександра Ганжі та багатьох інших українських митців) назвав 
В. Борового «організатором націоналістів» у Харкові. До «спра
ви» підключився ставленик Суслова В. Маланчук. 12 червня 
1973 року Василя Борового виключили зі Спілки письменників 
(разом з Григорієм Кочуром, Миколою Лукашем, Борисом 
Чичибабіним). І знову надовго було перекрито йому шляхи до 
творчої праці (в одному з пізніших листів до мене Василь 
Іванович, терплячий і миролюбний, сумно жартував: «Коли вже 
мене вирішили замурувати з такими могіканами літератури ук
раїнської, як Лукаш і Кочур, то я тепер не маю й особливої 
печалі»). Поновлено його в Спілці лише 1991 року — в один 
день з Миколою Руденком.

Вірші Василя Борового різних часів засвідчують самобутнє поетич
не обдарування автора, в якого сила переживання буття осяяна 
душевною чесністю і надає глибини та об’ємності «простій» ви
разності, сягаючи того рівня, коли «форми», мовляв, «не вид
но» — є лиш матерія поетичного чуття і думки.

Не чужі йому і фольклорна символіка (як-от у зворушливій нос
тальгічній поезії табірних часів «На могилі молода калина...»), 
і притчеві сюжети («Притча про вогонь»), Є в нього свої улюб
лені або невідступні мотиви. Це, скажімо, «діалоги» з Лесею 
Українкою: про ціну слова і мовчання в стані ворожої облоги. 
«Що робити, сестро? Ми в облозі...» — ці слова з листа сестри 
до Лесі Василь Боровий зробив епіграфом до свого циклу 
«Облога» в збірці «Полинова сага», що мала вийти 1974 року, 
а вийшла десятиліттям пізніше. І можна уявити, як тоді, на 
початку 70-х, звучала тема великої облоги, як сприймалася його 
поетична варіація Лесиної відповіді: «Так, сестро, ми в облозі. 
Але треба виставити вартових...»:

Втішаєтесь, що придавили 

Тюремним муром гробовим?
Яке я вирвав із-за грат, 

Забагряніє крапля крові 

Алмазом —

У  мільйон карат.

Та я проб’юся і з могили, 

Як і судилось — Боровим!

Бо й на моїм пекучім слові,
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Це — і постійні поетичні «діалоги» зі Сковородою: про сенс життя, 
про людське призначення в нім, про тиху мужність бути люди
ною совісті за будь-яких обставин («...Я ваш учень, Григорію 

Савичу, віч-на-віч з могилами, з таїною буття і смерті...»).
Але найбільше — це розмова з матір’ю. У пеклі концтабору йому 

весь час увижається, як

Десь затопляє грубку самотня матуся.

І сльозяться сумні її очі старечі —
Чи од згадок про мене,

Чи від диму із печі...
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...Кинусь з нар. Як з труни —

Аж до хрусту в суглобі:

«Не ридай мене, Мати, зрящи во гробі...»

Він знає, що материнське серце не відає докорів, але крається 
своєю невільною провиною перед її старістю — і хоче сказати 
про неї на весь світ:

Ви бачили мою маму? Зморшки геть поорали 
Її обличчя ласкаве, і ніч стоїть на сліду.
Сам Бог, напевне, позаздрив —

прийшли і сина забрали,

Бо треба ж комусь кайлувати

на Півночі їхній руду.
Ви бачили мою маму. Он в одежині подертій 

Сіла, дивиться довго — у потойбічну пітьму.

А  біля неї Ангел, зажурено Ангел смерті 
Стоїть, а сльоза йому котиться —

і сам не знає чому.

І є ще одна тема — не улюблена, може, й зовсім нелюба, проте 
невідступна: табір. Якось один відомий критик іронічно висло
вився про «модну», мовляв, концтабірну тему. Тоді Василь 
Боровий так само іронічно «присвятив» йому постфактум писа

ний у таборі свій цикл «Сага про цегельні» з моторошними 
картинами каторжної праці й побуту: ось така «мода»!

Етюд-спогад Василя Борового «В аркані Кайєркана», надрукова
ний у журналі «Сучасність» (1992, ч. 6), попри свою принагід- 
ність і спонтанну фрагментарність, подає один із найразючіших 
у літературі такого роду малюнків табірного життя, а у фіналь
ній частині сягає апокаліптичної виразності. Водночас це й не
тлінний документ про силу людського духу і незгасимість вог
ників добра навіть серед пекельних стихій зла.

Велику цінність мають і спогади Василя Борового про літературне 
життя Харкова воєнних та повоєнних років, адже поет у різні
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періоди опинявся в його гущині, товаришував з багатьма вїДо- 
мими письменниками-харків’янами, прислужився збиранню 
їхньої творчої спадщини. Уривки з цих спогадів з’являються 
час від часу в харківській пресі, а якби видати їх цілісно, додав
ши ще й найістотніше з багатого листування Василя Борового 
зі старшими сучасниками (Дмитром Нитченком, Борисом 
Антоненком-Давидовичем та ін.) й ровесниками, це могла б 
бути інформативно насичена й повчальна книжка...

...Коли дивишся на фото Василя Борового часів каторги, вражає ла
гідний вираз очей доброго робочого хлопця. Таким він і залишив
ся — пройшовши всі кола Дантового пекла. Ніякими давніми й 
новими гіркотами життя не витравлено з нього зичливість душі і 
сумлінність чинення. Мабуть, це — від причетності справжнього 
поета до того світового начала, витвору історії людського духу, 
про яке Василь Боровий сказав у своїй «Оді творчій мислі»:

Залізом виривали мій язик,

Палили моє тіло на кострищі...

Я  — вольності тисячолітній крик,
Дух непокори, людства думи віщі.
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Я — мисль людська і правди прямота. 

Приходь, живий, — мої уста одверті, 

Мій рух до сонця Землю поверта, 

Утверджує Життя над тлінню смерті.

І хоч ода ця своєю патетикою нехарактерна для негучної, самозо- 
середженої поезії Василя Борового, але вона засвідчує її нена- 
голошувані внутрішні виміри.

(20 грудня 2002 р.)

п . .  Василь Остапов — автор кількох невеличких,
О Є П и С  ГОрР \ аде змістовно й емоційно насичених книже- 

і р О З П у Ш . . . 1 чок. Остання з них, про яку буде мова, зветь-

(Василь О с та п а В  І  ся трохИ інтРИГУюче: <<А ЯКЩ° ВОНИ повер- 
«А якщо Вони /  пугая?»- Х то> КУДИ Й чомУ може повернутися 
поВерниться?») ' яка в Т'м тРИВ0га? А назва постала з реплі- 

' *  ки селянина, одного з небагатьох уцілілих після 
енкаведистської зачистки чергового неблагона- 

дійного села в Західній Україні 40-х років: треба пе
ресидіти тихо, бо можуть повернутися і добити («Тихо, лю

доньки, не випустимо крику. Най не повертаються, най не ті
шаться»). Але, мені здається, назва ця має, як тепер кажуть,

* Надруковано в газеті «День» за 23 січня 2003 р.
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«резонансний» характер: вона акумулює в собі глибокий запас 
страху й перестороги, якими історія забезпечила українське су
спільство, що й досі не має гарантії незворотності часів свого 
знебуття.

У цій книжці автор засвідчує самобутній щільний стиль, у якому 
поєдналися елементи «кінокадрової» динаміки (став у пригоді 
досвід праці в жанрах драматургії та кінодраматургії), експре
сивного репортажу й, сказати б, методичного «звіту пам’яті», 
солідарної пам’яті: за долі земляків.

І в українській літературі, й в інших літературах світу є чимало 
творів, у яких натуральні або й документовані картини локаль
ного життя набули вимірів художнього узагальнення людських 
проблем. Василь Остапов іде в тому ж річищі, однак своїм особ
ливим чином. Те, що промовляє в його творі (я намагаюся 
якось обійти звичне: «те, про що розповідає автор»; про це не 
можна розповідати, це може тільки саме за себе сказати), — 
воно настільки моторошне, що будь-які авторські інтерпретації 
тільки знижували б рівень трагізму. Василь Остапов це добре 
розумів і знайшов адекватний спосіб подання: «самокомпону- 
вання» моментальних знімків, закінчених, як постріл, епізодів, 
що в’яжуться в цілість і в своїй сукупності дають пронизливе 
відчуття великого нищення українського роду.

Так чинив він ще в попередній своїй прозовій книжці — «Бриндуші 
з-під Сивулі» (1997). Своєрідний «пунктирний» літопис усього 
лиш однієї вулиці — вулиці Маркіяна Шашкевича — одного 
лиш, рідного авторового, села Брошнів на Івано-Франківщині... 
Поіменно, коротко, ніби відчужено: ким був, коли вбили або 
виселили; ким був, як убили або виселили; ким був, коли пові
сили або скатували, — і мартирологу немає кінця, і так, наче вся 
Україна в одній вулиці одного села. Навіть якби це був тільки 
документальний мартиролог, він би вражав геноцидним ступенем 
концентрації терору, однак Василь Остапов у цій «конспектно» 
скупій інформації про кожну жертву дає відчути трагізм знебут
тя неповторної людської особистості, уривання мережива люд
ських доль,— і фізично відчуваєш оте криваве спустошення 
України, виривання з неї кусків живої плоті.

У наступній же книзі, про яку мова — «А якщо вони повернуть
ся?», — Василь Остапов поширює свій «дієпис розпуки» вже на 
все рідне село Брошнів та околиці. Але це не просто продов
ження мартирологу. Вдосконалюючи техніку «самомонтування» 
кадрів життя, він тепер досягає панорамного бачення динаміки 
подій і зі скупою достовірністю, часом по-стефаниківськи ра
зюче, окреслює мотивацію (чи самомотивацію) поведінки і жертв, 
і катів, і жертвокатів (бо деякі невільні кати-виконавці й самі 
були жертвами катівської системи).
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Без будь-якої пересади, наче безсторонньо, демонструє автор і 
звірячий ентузіазм убивць, і покірливу приреченість матері-се- 
лянки, яка звикла чекати від мінливих чужих влад тільки най
гіршого, і прихований порух співчуття в молодого солдатика, 
обмундированого в людолова, і цілий калейдоскоп приголомш
ливих колізій цієї трагедії.

«У свербивусі Василь сховався.
Коли вішали Польового, він пересиджував у кукурудзах. Польовий 

яйкав — у кукурудзі чути...
Руські йшли розстрільно з Лазів. Вже й поминали корчик. А тота 

помітила:
— Вон єщьо старік! Це не гдє-гдє, а в кустах.
Після Лазів їм ще мало?
Женщина завертає. Автомат з кружалками лущить по Василеві».
Тота, вона ж женщина, вона ж воєнна — видать, з породи Ельзи Кох.

...«Воєнна зачіпає чоловіка:
— Старічок, ти пачіму от нас крєстішся?
— Я не від вас, — відказує Мацько, — я перед хрестом.
Воєнна підійшла до Мацька, тримає за вуса. Обізвався напарник 

воєнної:
— Нє трогай.
Воєнна пустила.
— Ой, старічок, — примовляє, — я такого, как ти, убіла.
І втішається, як чорт цьвочком.
Її напарник на це похмурий.
— Дєдушка, — каже Мацькові, — гоні скотіну домой.
Поклонився чоловік, подякував чоловік. І аж відтак пішов».
От вам три людські вдачі — такими вони й будуть усе життя, за всіх 

обставин.
А ось інше:
«Коло Онуферка став облавник. На Онуферкові ріща. Він устромив 

погляд крізь гілля.
З білим світом попрощався, розпочав молитву.
Облавник торкнув ногу кирзаком.
Онуферко чекає на біль. Болю нема.
Облавник присів. Запихає онучу вглиб за халявою.

До Онуферка, ледь чутно:
— Ногі спрячь!
Встав і пішов».
Та як пощадять чужі, — можуть свої не пощадити. «Втік Дмитро Саган. 

Лиш дістався хати, забили його. «Ти підісланий...» Або інше:
«Стрийка дали десятником — це загадувати роботів. Його з хати 

взяли партизани. “Служиш москалям?”
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Пускали в писок живу миш, аби признався.
— Я нічо не винен!
Дають Іванові двадцять п’ять буків. Вимордували так, що не відає 

за себе».
Облави, «десяткування» (розстріли кожного десятого із заручників), 

автоматні черги у випадкову живу мішень, у спину гнаним через 
брід, погрози й тортури як форми агітації за колгосп, петля і від 
«москалів» і від «своїх» — із самої лише пустої підозри...

Про все це — скрижанілими від болю словами. «Пригнали Анну 
Поташник, з нею діточок — Юстину, Марцю, Богдана, Славка. 
Анна стала проситися в майора:

— Пане, пане, відпустіть, мого сина вбили...
Майор:
— Ухаді!»
Щось стефаниківське — може, тим, що люд стефаниківський. 

«Ніхто в селі не впильнував, як хата покинула своє місце і злеті
ла під треті небеса».

...Цю книжку не зможеш «ковтати». В неї треба входити слово за 
словом. Зупинятися, відкладати і повертатися.

А варто б її прочитати — і тим, хто й сьогодні гордиться своїми людо- 
ловними подвигами; і тим, хто просторікує про «западніков» у 
відомому з радянських часів дусі; й тим, хто криваве плетиво 
подій півстолітньої давності бачить лише в чорно-білій версії.
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С В о б а д а  
і неВоля 
Б ориса  
Чичибабіна
( С т а т т я  
перша) *

Шість років тому він пішов із життя, але саме за ці 
роки особливо потужно й тріумфально ввійшов у 
поезію: низка дбайливо і любовно підготовлених 
видань зробила його ім’я знаним і шанованим 
серед читачів як в Україні, так і в Росії. А ще не 

так давно, у добу «гласності», він з гіркуватою іро
нією писав:

В чинном шелесте читален 
Или так, для разговорца.

Глухо имя Чичибабин,
Нет такого стихотворца.

І вже в 1991-му: «...на поэтической бирже //  Моя популярность 
тиха», або ще сприкреніше —

Я слишком долго начинался 

и вот стою, как манекен, 

в мороке мерного сеанса, 

неузнаваемый никем.

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 16 січня 2003 p.
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Не знаю, кто виновен в этом, 

но с каждым годом все больней, 

что я друзьям моим неведом, 

враги не знают обо мне.

И кровь, и крылья дал стихам я, 

и сердцу стало холодней — 

мои стихи, мое дыханье 

не долетело до людей.

...Уже доходять вірші «пролонгованої дії», вже долітає глибоке 
грудне дихання, вже з’являється дедалі більше друзів, а подеку

ди й нових недругів, часом несподіваних. Про нього багато пи
шуть і говорять (щорічні «Чичибабінські читання» в Харкові), 

і нікуди вже йому не дітися від дисертацій, які захищають «по 
ньому». Але, мені здається, найбільш пізнаваним («узнавае
мым») для світу роблять його оці три книги ', які видало торік 
«Фоліо», засвідчивши своє розуміння того, про що йдеться, 

і відповідно гідне ставлення до власної місії. А стало можливим 
усе це завдяки невсипущій дбайливості Лілії Семенівни Карась- 
Чичибабіної, богоданої Музи поета, образ якої він втілив у лі
ричних перлинах, і чи не про неї сказав: «Я Господом Богом 

навек обречен //  Тревожить и мучить Тебя... / /  Покойники в 
землю уходят, а я / /  В тебя после смерти уйду...»

З виходом цих трьох книг можна говорити про Бориса Чичибабіна 
як про найбільшого — після Гоголя і Короленка — посланця 

України в російську літературу. Можуть заперечити: на відміну 
від Гоголя і Короленка, Чичибабін не був етнічним українцем. 

Але сам Чичибабін знав, що казав:

С Украиной в крови

я живу на земле Украины 

И, хоть русским зовусь,

потому что по-русски пишу,

Н а лугах доброты,

что ее тополями хранимы,

Место есть моему шалашу.

Тепер можемо сказати: не «шалашу», не куреню, а гостинній світлиці.
Але — до чичибабінського трикнижжя. Воно вперше показує 

справжній масштаб Чичибабіна, скласти уявлення про який 

важко було навіть тим, хто давно знав, що Чичибабін — один із 
найбільших російських поетів другої половини XX ст. І воно ж

1 Борис Чичибабин. Раннєє и позднее.— Харьков, 2002; Борис Чичибабин. В стихах 
и прозе.— Харьков, 2002; Борис Чичибабин. Письма.— Харьков, 2002.
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показує, що Чичибабін ширший, складніший і, за всієї своєї 

цілісності й послідовності, суперечливіший за той образ, який 
склався на підставі публікацій останнього десятиліття його 

життя: образ просвітленого духовним досвідом громадянина 
і мислителя в поезії, емоційно багатого, але етично строгого. 
Він такий, однак він і більший, і в чомусь інакший. І його — як 
і будь-яку велику особистість — треба бачити в становленні, 

у самотворенні, яке тривало до останнього дня.
Умовно можна означити кілька етапів цього самотворення — чи 

«сходинок» до самого себе.

Перший — юнацький, солдатсько-студентський: 18-літнім юнаком 
наприкінці 1941 року мобілізований до армії, служив у частинах 

Закавказького військового округу, 1945-го демобілізований за 
станом здоров’я, вступив на філологічний факультет Харків
ського університету; писати вірші почав 1942 року. Не знаю, 
мабуть, серед віршів цієї пори (1942—1946) були слабенькі й 
невправні, може, загубилося й розвіялося «несправжнє», може, 
упорядники й редактори відібрали краще — але з опубліковано
го складається враження, що в Чичибабіна не було періоду «по- 
чатківства», що він уже в ту юнацьку пору мав упевнений влас
ний голос. І ніякої інфантильності. Можна по-доброму всміха
тися, чуючи з вуст цього юнака-юнаком наївну похвалу своєю 
бувалістю:

Много в жизни я странствовал,

Много весен прожил,

И  трудился, и пьянствовал,

И  солдатом служил.

А «весен» — усього двадцять із хвостиком, а «странствий» — армій
ські пересування Закавказзям, а «пьянствий» — у межах сол
датської казарми чи студентського гуртожитку. Проте ілюзії 
досвіду й зрілості, певно, додавало книжне зілля — із піз
ніших зізнань самого Чичибабіна довідуємося, що книжки 
змалечку компенсували йому і брак батьківської турботи, 
і згодом сірість солдатського, зеківського, службістського по
буту. Тож у віршах цього періоду відчувається книжний виш
кіл — добра дисципліна письма, культурницький антураж, 
традиційне причащання до екзотики Кавказу, з усією юнаць

кою серйозністю, втім, збалансоване ностальгією по «рус
ским вьюгам» і присмачене нехитрою молодо-солдатською 
бравадою: «Затянуться крепким самосадом, / /  В матерщине 
душу отвести». І раптом зворушлива справжність першої ро 
мантичної пристрасті:
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С того ль, что явилась ты славы случайней, ...

с того ль, что покамест в глазах не темно, 

ни людям, ни далям, ни счастью, ни тайне 

тебя у меня отобрать не дано?

З вічним пренаївним заклинанням:

...Это я, Неизвестный.

Пусть новым Петраркой

мне в жизни не быть, 

я — юный и гордый,

я -  чуткий и честный, 

попробуй за это меня полюбить.

І що цікаво — вже в цю юнацьку пору зринає мотив, який не змов
катиме півстоліття:

Украйна — Украйна, —

Полевые цветы, —

Я такой же отчаянный,

Я  такой же, как ты.

І запам’ятаймо його самоототожнення з «казаком-непоседою, 
озорным кобзарем» — воно не випадкове, а «озорной коб
зарь» — це щось несподіване в кобзарському іконостасі, навіть 
у Бажанових «Сліпцях» такого різновиду кобзаря не спостере
жено...

Ще одне — в ранніх віршах уже відчувається «упоение» ритмоме
лодичною стихією і грою в ситуаційно-самовиникальні та скла
дені рими («спросонышка-солнышко», «каково тебе — отте
пель», «весь тут — деспот», «право так — проводах», «обнявши 
ночи ствол — одиночеством» і т. д.), що, як і в Маяковського 
(котрим Чичибабін у юності захоплювався), часто підштовхува
ли уяву, вибудовували поетичну фразу, тож доводилося зізнава
тися: «и в строки странные слагаются //  мои случайные слова». 

«Случайные» — це, звісно, умовно; це самоявлені, самопрого- 
лошені, знеконтрольованим натхненням підкидувані; це, ма
буть, те, що пізніше Чичибабін протиставить конструюванню 
як непоезії...

Важко сказати, чим приростав би поетичний талант Чичибабіна 
далі, якщо б не подія, яка круто зламала його житттєву долю 
(хоч — дивним чином — мало вплинула на його внутрішній 
світ). 1946 року його, студента першого курсу, було заарештова
но за звинуваченням у антирадянській агітації та засуджено до 
п’яти років ув’язнення. У своїх автобіографіях та інтерв’ю Борис 
Олександрович завжди підкреслював: він так і не зрозумів, «за 
що» його зв’язнили, певно, за якісь розмови чи невинні вірші:
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може, «органи» виконували рознарядку. В усякому разі, юнак 
не почувався причетним до якоїсь політичної вини перед ра
дянською владою, і цей момент відстороненого самопочуття 
дуже важливий для розуміння всієї майбутньої життєвої долі й 
творчого образу поета. Пізніше у вірші «Гармония» він спробує 
підвести риску під цим минулим:

Сказать ли пару слов об органах?

Я тоже был в числе оболганных, 

сидел в тюрьме, ишачил в лагере, 

по мне глаза девичьи плакали.

Но, революцией обучен, 

смотрел в глаза ей, не мигая, 

не усомнился в нашем будущем 

и настоящего не хаял.

А ще в таборі в нього народжуватиметься, скажімо, таке:

Чтоб в каждом дому было чудо и смех, — 

пусть мне одному будет худо за всех.

I весь час — про людські біди, а не свої.
П ’ять років таборів, попри всю тяжкість невільництва, ніби не торк

нулися його відцистанційованого від випадкових обставин ду
ховного єства і майже не відбилися ні в поезії, ні в спогадах. 
Це рідкісний і дивовижний випадок, але його можна зрозуміти. 
Борис Чичибабін живе не своєю долею, а собою. І не реальним 
собою, а уявленим собою, який лише поступово стає істинним. 
І тільки згодом доля відкладеться мудрістю й так стане части
ною його особистості, а не хаосом випадкових обставин.

А втім, серед нечисленних табірних віршів-рефлексій (стимульова
них здебільшого переживанням картин природи, тих стихій, що 
стали супроводом щоденного буття, та пристрасно дофантазо- 
вуваними спогадами про романтичні пригоди на волі) є істинно 
драматичні, з перших днів табору (1946),— «Кончусь, останусь 
жив ли» і «Махорка», які можна віднести до «табірної класики»; 
є й позначений 1951 роком чи не єдиний білий вірш у всій 
спадщині поета. І це вже та висока поезія, в якій прочувається 
майбутній, пізній, «підсумковий» Чичибабін: «...эта робость и 
радость влюбленности первой, и отчаянья очи, и ночи, что на
чертаны алым на черном, ласки, ссоры, стихи и любимые кни
ги: Сервантес, Рабле и Толстой, Паустовский и Пришвин, — 
это все, что тогда называлось “навеки”, все, что было дыхани
ем, вечностью, чудом, все, чем жил я, и все, чему верил, и все, 
что пронес нерассыпанным через мрак и тоску одиночек, в 
крови, обливаясь слезами, улыбаясь от счастья, через многие
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годы и сотни смертей, по этапу, — это все, тебе кажется, зыбко 
обманчиво и постепенно улетучится, перегорит, постареет, ста
нет призраком, ужасом, станет усталостью, скукой, — да? Ты дума
ешь так? Все пройдет, перемелется, канет? Ничего не пройдет. 
Если кончится, только со мною. Ты, наверно, не знаешь, какая 
бывает любовь». Тут «карний» поворот долі постає як несподі
ваний зовнішній підсилювач драми самоозначення у постійно 
поновлюваному діалозі з пошукуваним жіночим alter ego.

Хто адресат цього докірливого освідчення? Та, яку колись заклинав: 
«попробуй за это меня полюбить»? Черговий ілюзорний об’єкт 
довільного романтичного поривання? Чи вічний ідеал поета, 
який «матеріалізується» тільки згодом?

Вірити чи не вірити тим «післятабірним» віршам Чичибабіна, в яких 
він запевняє: «А я не стал ни мстителен, ни грустен», «не стра
далец никакой»? Мабуть, це так і було, це відповідало його ве
ликодушній вдачі й переконанню, що в табір потрапив з непо
розуміння, яке краще забути.

А тим часом майбутній Чичибабін ховається за життєрадісними 
самоімітаціями: відбувши строк, опинившись на волі, немовби 
поспішає побути собою в різних іпостасях — у різних можли
востях і «резервах» своєї ще не сформованої особистості: він і 
гуляка, і баламут, і язичник-сонцелюб, і часом аскет-книжник, 
і зальотник, і шукач духовного скарбу, і просто «веселый чело
век» — втім, не просто, а з виправдальною хитринкою, бо, мо
вляв, «улыбка дуралея стоит грусти мудреца». Є і перебільшені 
заявки хвилинного азарту: «Мастера, оптимисты, обжоры, // 
Я пожизненно ваш тамада!» — даремне, адже не судилися Чи- 
чибабіну ніякі ролі і ніякі пози, ніяке моделювання «ліричного 
героя» — він поет без посередництва «ліричного героя», іде до 
читача напрямки, «такой, как есть, не мал и не велик».

У деяких віршах цієї пори відчувається ніби потреба виправдатися 
(хоч і «без вини винуватий»), відкинути підозри, зумовлені 
зеківським моментом біографії, уточнити свою громадянську 
позицію — це останнє Чичибабін робить у вірші «Мировоззре
ние» у властивій йому веселій, трохи аж пустотливій манері:

Хоть порой и ропщется,

На душе запенясь,

Никакого общества 

Я  не отщепенец.

Все мы люди — выходцы 

Из гнезда того же —

Целоваться, двигаться,

Умереть попозже.
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Не устал мотаться я,

Не ушел от чаши.

Будь рекомендация —

В партию тотчас же.

Все дороги пройдены.

От работы — жарко.

Для друзей и родины 

Ничего не жалко.

Деякі дослідники, певно, бажаючи оборонити трохи містифікова
ний і модернізований образ Чичибабіна від можливого «ком
промату», відносять цей вірш до розряду «паровозних» — тих, 

які повинні витягти збірку. Але, по-перше, він — з рукописної 
збірки 1954 року. По-друге, Чичибабін, здається, до «відкупно
го» ніколи не схилявся. По-третє, тоді треба було б довести 
чужорідність його у тогочасній творчості поета. А це довести 

неможливо (та й навіщо?), навпаки, широкі мотиви «вживан
ня» в дійсність (залишаємо осторонь забаву з «рекомендацією») 
саме і характерні для його поезії 50-х — початку 60-х років, а в цій 
ось строфі з «Мировоззрения» — його кредо на все життя, хоч 
і висловлене специфічною мовою 50-х:

Вы мне деньги? Об земь их!

Я  ж за власть рабочих.

А, проклятый собственник,

Узнаешь мой почерк?

Парадокс, але дехто сьогодні ой як не хоче пізнавати цей чичиба- 
бінський почерк у його пізніших речах і речах прощальних. 
Щоб «не псувати» уявлений образ... Ось і в 1993-му: «Вновь 
барыши и вражда верховодят тревогами дня...»

Але поки що — кінець 50-х, 60-ті. (1990-го у видавництві «Дніпро» 
вийшла збірка Бориса Чичибабіна «Мои шестидесятые», але в 
ній було й чимало віршів пізнішого часу, як і в свого роду 
підсумковому «Колоколе» видавництва «Советский писатель», 
1991 року.) Суспільство пережило стрес хрущовської доповіді 
на XX з’їзді КПРС, нетривалу «відлигу», нові «приморозки», 
гарячкові зигзаги «генеральної лінії». Градус збудження зростав 
попри всі зусилля керівництва партії не допустити «розхитування 
стихії».

Борис Чичибабін належав до тієї частини радянської інтелігенції, 
яка вірила в можливість демократичного оновлення суспіль
ства, створення такої ідейної та моральної атмосфери, яка зро
била б неможливим повернення сталінщини, що сприймалося
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як головна небезпека. Тому в його поезії — а вона стає грома- 
дянськи пафосною і публіцистичнішою — звучать і апеляція до 
соціальних та інтернаціональних ідеалів Революції (неодмінно 
з великої літери), з виразним наголошенням їхньої занедбаності, 
спотвореності (в унісон із молодшими «шістдесятниками»: «...глав
ная революция на свете не началась»); і міф «Аврори», і заклинання 
Леніним, як нібито порятунку від Сталіна, — бо ж Сталін не вмер 
у наших душах:

Клянусь на знамени веселом 

сражаться праведно и честно, 

что будет путь мой крут и солон, 

пока исчадье не исчезло, 

что не сверну и не покаюсь, 

и не скажусь в бою  усталым, 

пока дышу я и покамест 

не умер Сталин!

Звісно ж, ця риторика вельми дисонує із рештою тональностей 
чичибабінської поезії, в якій ширшає і потужнішеє лірико-фі- 
лософська стихія, співпричетність «природе и земле» і всьому 
сущому, і вічна музика любові, і вічні нелади із самим собою... 
Однак говорити, що це випадкове й нехарактерне для Чичи- 
бабіна, означало б не розуміти його еволюції, ігнорувати при
роду його соціального почуття, яке він до кінця життя співвід- 
носитиме з ідеалом соціалізму, зрештою, означало б виводити 
його поза реальну історію.

1967 року в харківському видавництві «Прапор» вийшов окремою 
книжечкою нарис Бориса Чичибабіна «Ода тракторному. Пяти
летка завода». Йшлося, зрозуміло, про Харківський тракторний 
імені Серго Орджонікідзе. Навряд чи хтось його вже читатиме, 
однак хто прочитав би неупереджено, з цікавості до нашої не
давньої історії, побачив би, що це не ода на замовлення, а щире 
захоплене слово про одне із найбільших див індустріального 
світу, про людей великого робітничого таланту і совісності. Від 
цього світу одверталися ті «інтелігенти» (лапки — чичибабін- 
ські), для яких робітничий клас асоціювався тільки з казенни
ми агітплакатами та спиртоганом, — а для Чичибабіна це був 
«океан життя», і він гризся тим, чи зможе передати бодай «соту 
частку того, що побачив, вдихнув у себе, передумав, відчув, уз
нав» на заводі. Можна сказати, що це була ситуативна спроба 
прийняти реальність, знайти своє місце в ній. Так, але було в 
цьому й незмінне, істинно чичибабінське: органічний демокра
тизм, увага до всіх виявів життя, душевна спорідненість із людьми 
праці (згадаймо його іронічне: «Сторонюсь людей ученых, //
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Мне простые по душе»; хоча його робітники — далеко не прості, 
він бачить у них талант і культуру — саме такі йому до душі).

Однак паралельно йшов інший процес — розчарування в надіях на 

соціальне оздоровлення суспільства. Режим підтверджував свою 
закостенілість, демонстрував непохитність і енергію в приду
шенні вільної думки і спроб оновлення (остаточну ясність 
внесло брутальне придушення «празької весни»), І хоча Чичи
бабін ще переконує себе:

Жить хочу, трудясь и зубоскаля, 

роясь в росах, инеем пыля, 

длись подольше, смена заводская, 

свет вечерний, добрые поля,

— але вже й іронізує з фальшивої офіціозної канонізації «героев 
кукурузы, вождей по молоку» (хоч до праці робітника й селяни
на ставиться шанобливо і знаходить для неї добротне поетичне 
слово), обминає торжище, «где кичатся и лгут книжных кня
жеств хмельные князья». Він хотів би відійти від «політики», 
жити своїм світом щоденних радощів буття («Моя подруга 
варит борщ»), враженнями від добрих людей і мудрої звірини 
(«Во мне проснулось сердце эллина. / /  Я вижу сосны, жаб, ежа» - 
і оди шпакові, горобцеві, дельфінові, верблюдові...), своїми 
пристрасними і соромливими закоханостями, своїми довірли
вими розмовами з великими поетами Росії і світу — це його 
світ, але гостро і грізно нагадує про себе й інший світ:

А новые крадутся, 

честь растеряв, 

к власти и к радости 

через тела.

Когда ж ты родишься, 

в огне трепеща, 

новый Радищев — 

гнев и печаль?

Отже, «этой трудной порой нам терять свою совесть нельзя». 
Свобода поета — поза політикою, та щоб утвердитися в своїй 
свободі від політики, доводиться йти в неволю політики і тво
рити мову суверенного громадянина своєї доби. Отож:

Немея от нынешних бедствий 

и в бегстве от будущих битв, 

кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть...

І він був, бо було йому страшно:
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Как страшно, что ложь стала воздухом нашим, ...

которым мы дышим до страшного часа, 

а правду услышим — руками замашем, 

что нет у нас Бога, коль имя нам масса.

Как страшно, что все мы, хотя и подстражно, 

пьянчуги и воры — и так нам и надо.

Как страшно с друзьями встречаться. Как страшно 

с травою и небом вражды и разлада.

Как страшно, поверив, что совесть убита, 

блаженно вкушать ядовитые брашна 

и всуе вымаливать чуда у быта.

А самое страшное — то, что не страшно.

Чичибабіну було страшно від того, що нестрашними стали ані ви
селення татар, ані державний антисемітизм, ані смерть Пас
тернака, ані цькування Твардовського. Отож у розпал боротьби 
з антирадянщиною дійшла черга й до нього — влітку 1973 року 
його виключили з української Спілки письменників разом із 
Миколою Лукашем, Григорієм Кочуром і Василем Боровим — 
інкримінували йому вірші проти антисемітизму, про Україну, 
про Твардовського; виключали, як він сам жартував, за сіонізм 
і український буржуазний націоналізм одразу.

До цього Чичибабін був готовий, внутрішньо він уже давно «вий
шов» з офіційної літератури і відчув, як зізнавався пізніше, ве
лику свободу: бути самим собою, писати без розрахунку на 
друк. І хоч Чичибабін ніколи не героїзував свій вибір, а швидше 
навпаки, профанував (у бахтінському розумінні цього слова):

Я был простой конторской крысой, 

знакомой всем грехам и бедам, 

водяру дул, с вождями грызся, 

тишком за девочками бегал,—

це, правда, трохи раніший вірш, але ж:

И все-таки я был поэтом, 

сто тысяч раз я был поэтом, 

я был взаправдашним поэтом...

Книжки, що з’явилися після майже двадцятирічної перерви, тріум
фально підтвердили цей його високий статус.

* * *

Чичибабін — різний. Але є два виміри його різності. Один — це 
коли він у плинних ситуаціях, під мінливий настрій розкрива
ється інколи суперечливими сторонами своєї душі або ж із часом 
змінюються його літературні захоплення (скажімо, відійшов на
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другий план Маяковський). Другий — ідейні та світоглядні змі
ни в процесі осягнення буття й динаміки суспільства. Можли

вість і навіть неминучість таких принципових змін він уважав 
атрибутом суверенної особистості, про що не раз чітко говорив: 
«Политические взгляды человека могут меняться. Говорят же, 

что каждый нормальный человек — в молодости революцио
нер, а к старости консерватор. Я и сам не зарекаюсь... Взгляды, 
увлечения, суждения с годами изменяются, и мы изменяем им. 

Пока сами живые, пока не остановились в развитии, в росте, 
в пути, пока способны, слава Богу, меняться и изменять».

Але: «Человек изменяется и поэтому неизбежно изменяет. Он не 
может изменить Главному, не может изменить совести, Божьей 

воле (насколько он ее слышит), призванию, не может, не дол
жен изменять себе...» ‘.

Він мав те Головне, що було його сутністю, і назвав його. Кон
кретизуючи, можна ще додати: абсолютний слух на правду, по
чуття справедливості і — плебейськість, як із викликом сучас

ним елітарним базікам назвав він свій прирожденний демокра
тизм, відкритість до всіх здорових виявів життя і широку міру 
соціальної солідарності.

Поезія Чичибабіна — широка імпульсивна розмова зі світом. Для 
нього не існує проблеми самовираження в тому сенсі, як її ка
нонізували егоцентрики і містифікатори власної небувалості; 
він відкритий світові такий, який є, світ відкритий йому, і між 

ними виникають тисячі контактів, що іскрять, спалахують, дим
лять, обгоряють, уриваються, знову десь припаюються... Ні, він 

не воює зі світом (річ даремна!), він веде з ним діалог, здобува
ючи науку не для світу (річ ще даремніша!), а для себе. І в цьо
му діалозі вистачає і радощів, і гніву, і болю, і розчулення, 
і захоплення, і гіркоти, і самовтішання. Він не просто «гово

рить» до країн, земель і міст, у яких побував, до друзів, яких 
згадує, до книжок, які прочитав, до всілякої живності, яка ту

литься до людини або стрілася по дорозі, — це не тирада, це 
відповідь на те, що він «почув» від них. На таких «співрозмов

ників» Чичибабіну щастить, і їм привільно в його поезії.
І все-таки найлюбіший для Бориса Чичибабіна спосіб розмови зі 

світом — це розмова з конкретними людьми, з друзями, з улюб
леними попередниками в літературі. Багатий поетичний епісто
лярій був, мабуть, певного компенсацією недостатності безпо
середнього спілкування — Чичибабін часто нарікає на брак 
друзів, осамітненість побуту, обмеженість інтелектуальних кон-
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тактів, принаймні в деякі періоди життя. Але, з іншого боку, він 
же змушує не брати ці нарікання за чисту монету: стільки в 

нього друзів, хай навіть і не всі поруч, та які друзі, які люди, 
імениті й неімениті! — скільки він сказав про них такого, що 
життя повниться їхньою (і його!) добротою, красою людської 
взаємності. І це його найбільший особистий скарб — ось, на

приклад:

Хвалюсь не языком, 

не родом, не державой, 

а тем, что я знаком 

с Булатом Окуджавой.

(До речі, ще один зразок того, як рима «веде» поета.)
А ще ж його особливий жанр поетичних звертань до улюблених 

поетів і письменників — він глибокий і витончений інтерпрета
тор їх. Своїм глибоко суб’єктивним і водночас конгеніальним 

переживанням російської класики XIX ст. і «срібного віку» він 
створив власний їх образ, збагативши наше уявлення про них,
і зробив їх частиною свого духовного світу, мірилом своєї ду
ховної висоти, «гарантом» людяності, закликаючи всіх сучасни

ків до супричастя:

И вы не верьте в то, что плохо вам,

Перенимайте вольный дух 

Хотя бы Пушкина и Блока,

Хоть этих двух.

Це — 1959 рік, коли в поезії він шукав сили для духовного «руху опо
ру». Й ім’я Пастернака — як пароль:

Мне все друзья святы, 

я радуюсь однако, 

учуяв, что и ты 

из паствы Пастернака.

Це — 1964 рік. І так весь час — Мандельштам, Волошин, Ахматова, 
Цветаева, Твардовський, Маршак... Лермонтов... а найбіль
ше — Пушкін. Пушкін — його Бог; за Пушкіна простяться пе
ред Богом усі гріхи Росії. З такою святобливістю він говорить 
ще інколи — хіба про Шевченка. «Тяжело Словесности Рос
сийской, — пише Чичибабін. — Хороши ее учителя». І завдяки 

їм «в мирозданье... выживет Бог».
Опубліковані нині у названих виданнях інтерв’ю та листи Бориса 

Чичибабіна засвідчують далеко не інтуїтивний характер його 
поетичних версій титанів російської літератури: за його афо
ристичними оцінками — дотошне знання текстів, багаторічні
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роздуми, робота аналітичної думки. Ця вагома, щойно обнаро

дувана частина творчої спадщини Бориса Чичибабіна ще має 
стати предметом спеціальних досліджень.

* * *

Щ о любить Борис Чичибабін і чого не любить?
Любить землю, все суще на ній, любить людину, книгу, дружню 

бесіду, людську солідарність у добрі й людське шукання істини 
у великодушності.

Чого не приймає, що не любить? Жорстокість, самовдоволеність, 
егоїзм, привілеї — соціальні, спадкові, житейські, а над усе — 

рабство і деспотизм у всіх виявах: деспотизм сили, влади, авто
ритету, нав’язуваної думки, безглуздого звичаю, рутини...

Головний нерв його духу — глибоке почуття справедливості. Як є 
люди з абсолютним музичним слухом, так Чичибабін — поет з 
абсолютним почуттям справедливості. Саме воно дає йому силу 

незалежно ставитися до багатьох явищ життя, подій історії, ве
ликих постатей історії та культури, — нерідко кидаючи виклик 
загальноприйнятій думці.

Саме почуття справедливості спрямовує його переживання Росії, 

Русі, російської історії, російської культури, — а це одна з голов
них тем його поезії, — не в річище самохвальства і квасного 
патріотизму, а в річище патріотизму істинного, що полягає в 
чесній розмові зі своїм народом також і про те, що викликає 
гіркоту або й сором.

Саме це почуття справедливості допомагало йому не тільки зро
зуміти долю, душу, культуру інших народів, — а це також одна 
з провідних тем його поезії, — ай подивитися на себе, свій на
род очима інших народів, інших культур (що не всім доступне), 
часом і відчути свою вину перед ними, бо й усі ми, люди, вин
ні одне перед одним, і народи, нації теж історично винні одні 
перед одними. Тож поряд із почуттям справедливості у його 
поезії живе і визначає її духовний рівень почуття нашої взаєм
ної вини, знімати яку він закликає не порахунками й звинува
ченнями, а каяттям.

Нам, українцям, Борис Чичибабін близький ще й тим, що веде свій 
родовід від дніпровської землі. Дніпро, Київ, Чернігів, уся 
Україна — без них не уявити його поезії. Мабуть, ніхто з росій

ських поетів не сказав про Україну, про Шевченка таких про
никливих слів, як Чичибабін.

Але він — російський поет. Україна — частина його світу, однак дру
гий корінь, якщо не осереддя цього світу — Росія. І чекати від
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нього, щоб Україна була для нього тим, що й для Василя Ст’уса 
чи Ліни Костенко, ми не можемо.

Ми можемо в чомусь не погоджуватися з ним, у чомусь опонувати. 
Він і сам не наполягає на категоричності своєї думки, не вима
гає для неї особливого безкритичного статусу — цінуючи своє 
право мислити суб’єктивно і суверенно, визнає це право і за 
всіма іншими.

Саме це дає мені підставу поговорити про поезію і публіцистику 
Бориса Олексійовича Чичибабіна останніх літ, в яких є спіль
ний для всіх нас біль за ту диявольщину, що настала замість 
сподіваного оздоровлення й оновлення, але є й таке означення 
нинішньої українсько-російської проблематики, з яким не в 
усьому можна погодитися і яке, на мій погляд, де в чому дисо
нує з іншими його думками.

Однак про це — в наступній статті.

СВободо 
і н єВ о л р  
Бориса 
Чичибабіна
(С таття  
фуга) *

Я вже казав про те, що Борис Чичибабін, слідом 
за Львом Толстим, принципово наполягав на пра
ві людини змінюватися, змінювати конкретні 
свої погляди: як гарантії духовної свободи — 
за умови вірності Головному, своїй високій 
моральній сутності. Такі зміни можуть бути зу

мовлені розвитком самої особистості або й кри
тичними суспільними змінами. їх Чичибабіну до

велося пережити кілька, і вони призводили до від
чутних світоглядних змін.

Романтична юнацька віра в ідеали соціалізму, якої не викоренили 
навіть п’ять років сталінських таборів, за умов розвінчання 
культу Сталіна й хруїцовської «відлиги» починає набирати 
«ревізіоністських» рис, пов’язується з ідеалами демократизації 
й гуманізації суспільства, але швидко настає велике розчару
вання. Поет вивільнюється від влади публічної місії, замикаєть
ся в собі — і розмикається в світ універсальних ідей добра й 
краси та багатої житейської стихії, час від часу спалахуючи 
політичною лірикою, тепер уже нестримно протестного харак
теру.

Однак надходить середина 80-х, і Чичибабін, з глибокого розпачу, 
поривається до нової надії. Він, як і більшість кращих пред
ставників радянської інтелігенції, стає палким прихильником

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 23 січня 2003 р.
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перебудови, хоч і уявляв її швидше в дусі Сахарова, ніж 

Горбачова (якого теж шанував і якому присвятив розпачли
вий — вже після його детронізації — вірш «Всю ночь думаю о 

Горбачеве»), Чичибабіну здається, що знайдено-таки шлях до 
перетворення суспільства, яке тільки звалося соціалістичним, 
на справді демократичне, справедливе, суспільство добробуту й 
свободи, а ще — і це для поета дуже важливе — шлях «превра

щения империи в собратство».
І знову — розчарування. Цього разу особливо тяжке, наче й осо

бисто смертельно-образливе. Може, тому, що останнє. Попереду 
вже нічого доброго не бачилося. Зло впало, але добро не при
йшло, тьма кінчилася, однак світло не настало, вийшли з одного 

підземелля, потрапили в інше. Борис Чичибабін стає — і в поезії, 
і в публіцистиці — гнівним обличителем безладної і нелюдяної 
капіталістичної реставрації.

Вновь барыш и вражда

верховодят тревогами дня.
На безликости зорь

каменеют черты воровские...

Чичибабін у розпачі, дивлячись, як швидко виростає плем’я нена
жерливих нуворишів, як відроджуються не лише імперські сим

воли, а й імперське мислення, як утверджується культ нена
висних йому Петра І й Столипіна, як стрімко знижується мо
ральність суспільства, а на зворушливий флірт між комуністами, 
чорносотенцями й православною церквою йому просто гидко 
дивитися.

Вражає його й те, що суспільство виявилося нездатним до свободи. 
Люди залишилися рабами і своє рабство компенсують розпере
заністю та сваволею. Свобода неможлива без культури, без від
повідальності. А саме їх і бракує. Це — предмет постійних роз
думів Чичибабіна в останні роки.

Свобода у вимірах стану суспільства, свобода у вимірах якості люд

ського життя виявляється нерозривно пов’язаною для Чичи
бабіна з проблемою, сказати б, меж досяжності його поетично

го слова — проблемою нібито інтимно-творчою, а насправді 
драматично-суспільною, політичною. Він, який багато разів на 
різні лади, можна сказати, бравірував байдужістю до міри своєї 
популярності, тепер відчув, що це йому не тільки далеко не 

байдуже (прихований інтерес усе-таки відчувався), а глибоко 
зачіпає його статус російського поета, закоріненого в Україні.

Простежимо за логікою одного з його характерних міркувань. «Ни 
одно государство не может быть свободным, если люди, живу-
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щие в нем, — рабы. Знаете, в последние годы, которые мы на

зываем теперь застойными, я обрел свободу. Да, меня регуляр
но вызывали в КГБ, гэбэшники являлись домой. Но я обрел 
самую главную — внутреннюю свободу. Я был свободен той 
свободой, которая может быть присуща человеку даже в тюрем
ной камере. И эту свободу у меня никто не мог отнять. Я знал, 
зачем и для кого я работаю, я знал, что в стране есть прекрас
ные люди, носители высокой нравственности и духовности. 
Теперь я опять несвободен. Я не могу оставаться в стороне, 
когда гибнет культура, когда одна порочная мораль заменяется 
другой, когда газеты и журналы под угрозой закрытия, когда 
люди перестают читать книги. Я не могу оставаться безучаст
ным, когда все подвергается уничтожению и осмеянию.» (Тут, 
очевидно, йдеться про весь так званий «пострадянський про
стір».) Це — з інтерв’ю кореспонденту «Литературной газеты» 
Є. Вершину (1992, №  44).

Впадає в око суперечність. Раніше став вільним — усупереч гнітю
чим обставинам. Чому тепер не можна бути вільним — усупереч 
іншим гнітючим обставинам? Раніше була одна «порочная мо
раль», тепер — «другая». Яка різниця з погляду можливості чи 
неможливості свободи? Був небайдужим внутрішньо, а тепер є 
можливість і виявляти свою небайдужість повною мірою, пуб
лікуючи раніше неймовірні для публікації речі. Парадокс: чому 
ж тоді була внутрішня свобода, а тепер її втрачено? Тому, що не 
можеш мовчати, а тоді міг? А може, і не про внутрішню свобо
ду йдеться, а про іншу матерію? Читаємо далі: «Кем был, тем и 
остался — русским поэтом. Знаете, меня трудно обвинить в 

том, что я защитник тех людей, которые меня же и преследова
ли, или защитник империи. Я сам приложил руку к ее разруше
нию. Но, видит Бог, не такого разрушения я хотел. Если угод
но, я хотел преображения. Я хотел, чтобы новая жизнь выросла 
из ростков лучшего, что было в нашей прежней жизни. А мы 
опять все разрушили и пытаемся строить на пустом месте са
мую бесчеловечную, самую бандитскую разновидность буржу
азного государства». Під цими словами Бориса Олексійовича я 
готовий підписатися, і сам не раз говорив щось близьке до цьо
го і в той самий час. Але далі...

«Раздел страны ради раздела. Я всегда жил в Харькове и никогда из 
него не выезжал. Но стал человеком без Родины. Потому что 
моя Родина — это большая страна, по крайней мере, та ее часть, 
что говорит и пишет по-русски. И для этой страны я писал 
свои стихи. А теперь меня хотят границей отделить от русской 
культуры, русской литературы.»

ПЕРЕОМОВІІ Д  j
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Ось у чому річ, ось що втрачено! Чесна, трагічна і дуже небезпечна 

заява. Небезпечна тим, що з нею можуть солідаризуватися 
(і солідаризуються) ті, кому Чичибабін усе життя протистояв, 
тут теза, навколо якої об’єднуються найпротилежніші сили.

Ось, для прикладу, один із безлічі таких голосів: «До боли жаль, 
как сложилась судьба отечества. Что создавалось веками, ценой 
крови, и немалой (курсив наш. — I. Дз.), развалилось от кабинет
ных решений их превосходительств. Тяжело расставание с 

Казахстаном, а тем более с Украиной. Для меня, рядового рос
сиянина и такого же украинца, разъединение — это жуткая не
лепость» 1.

Схоже, чи не так? Але давно відомо: коли двоє говорять одне й те 
саме — це не одне й те саме. І дарма відомий публіцист і вче
ний, московський українець, у брутальній формі мимохідь зачі
пає Чичибабіна, засвідчуючи незнання його творчості й світо
гляду: «JT. де Ионг говорит, что функции пятой колонны были 
различными в условиях мирного и военного времени. Функции 
мирного времени могут быть подытожены одним словом: “под
рыв”. В наши дни стихи недавно умершего Б. Чичибабина “За что 
я родины лишен?” или, допустим, глумление над украинским 
языком, без которого не обходится ни один одесский КВН, 
относятся именно к таким случаям непреднамеренного под
рыва — счет им вдет на многие тысячи» 2.

Це негоже: ставити в один ряд із тупуватими дотепниками з яко
гось КВНу — людину безперечного морального авторитету, вели
кого поета, який усе життя протистояв імперії, усе життя співчу
вав пригніченим народам і пригніченій людині, стільки любові 
віддав Україні й українській мові, — його біль можна розуміти, 
можна не розуміти, але треба поважати. І спробувати побачити 
проблеми, реальні проблеми багатьох, що за цим стоять.

Ігнорування цих проблем одними дає простір для спекуляції на 
них — іншим. І якщо Чичибабіну болить утрата простору духов
ного — в його розумінні, — то багатьом іншим ідеться про обме
ження імперського простору і неприйнятність реального існу
вання народів замість віртуального «братства». Скільки вже ім
перського люду одвело душу, на різні лади «передражнюючи» 
невинно спрофановане слово «суверенітет» (не кажучи про пе- 
ресмішницьку «нєзалєжность»)! Усі їхні біди, виявляється, від 
чийогось суверенітету. У недоброму політфестивалі зливаються

1 Никифоров Вл. Записки из подвала / /  Новый мир. - 1995.— № 12.- С. 174.
2 Коваленко В. Сосед с камнем за пазухой. В каких случаях национальное мень

шинство становится пятой колонной? //Дружба народов. — 1995.— № 10. — 
С. 162.
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голоси правих і лівих, консерваторів і модерністів, інтелекту

алів і святої простоти.

І мені прикро було у прекрасній передмові до Чичибабіна (книга 

«Раннєє и позднее») блискучого російського критика J1. Аннін- 

ського наразитися на недбале зведення складного «націопочу- 

вання» поета — до казенно-русотяпської фрази: «Трезвый ин

тернационалист среди опьяненных завоевателей суверенитета».

У Льва Аннінського ще порівняно делікатно сказано. А є й не 

таке... Як тут не згадати довічне, що «начинается Земля, как 

известно, от Кремля». Там же и кончается, в силу уже доказан

ной круглости своей. И, естественно, изощренному московскому 

демократу, с высоты одного из семи (или сколькими там она слав

на) холмов белокаменной, озирая собственный гордый суверенитет 

(не то чтобы совсем уже богоданный, а несколько, так сказать, 

сложноприобретенный и крутоприращенный, а уже «по прошест
вии» отнесенный по графе богоданности), простирающийся в одну 

сторону на полтысячелетия, а в другую — до Божьего Страшного 

Суда, — изощренным московским демократам при таких счастли

вых обстоятельствах, на этом правдами и неправдами — предка
ми наворочанном суверенитетище восседая (деваться-то от него 

его пленникам некуда), крепко пристало изгаляться над прочими, 

низкопробными, к тому же и незванными, суверенитетиками, су- 

веренитетишками и суверенитенышами, сгребая их всех без раз

бору в одну кучу и щедро посыпая любезным хлорофосом своего вы

нужденнодержавного остроумия, коего не занимать.

Але при чому тут Борис Чичибабін? Послухаймо краще його. У ньо

го ж не все так просто й однозначно. У нього є і так, є й інак

ше — бо він не мав остаточних відповідей і найбільше боявся 

тих, хто їх має (про що не раз казав). Ось і в останньому своєму 

інтерв’ю на відоме коронне запитання про те, яка «тріщина» 

в серці особливо болить, Чичибабін дає сподівану відповідь: 

«Исчезновение с карты мира Союза Советских Социалистичес

ких Республик». Але далі не таке вже сподіване: «Отдаю себе 

отчет, что, в сущности, это положительный исторический факт: 

рухнула еще одна империя (курсив наш. — I. Дз.). Но эта импе

рия — моя Родина. И то, что у меня ее не стало, это даже не 

трещина, а огромная, дымящаяся рана» '. (Майже дослівно те 

саме говорив видатний австрійський письменник Йозеф Рот 

про втрату своєї батьківщини — розпад Австро-Угорської ім

перії в результаті першої світової війни).

PEUEH3II ІВон Озюбо і З KPUHllUi
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Як бачимо, Чичибабін «звинувачує» не «опьяненных завоевателей 

суверенитета», а певну якість об’єктивного історичного проце
су. Це трохи різні підходи... Чичибабіну була близька ідея Андрія 
Сахарова про мирну реорганізацію СРСР у Союз вільних дер
жав: «Если бы Андрей Дмитриевич был жив, может быть, не 
было бы этого развала, распада нашего единого государства, мы бы 
вместо империи построили действительно Союз, доброволь
ный Союз совершенно свободных независимых государств, но 
все-таки — Союз, все-таки содружество, какое-то единение, 
потому что нас очень многое связывало». Або таке: «Я воспи
тывался на украинских колыбельных песнях, практически всю 
жизнь прожил среди своих братьев. Я никогда не уеду в Москву, 
я не сторонник империи. Верю в иное: в союз братьев по крови 
и любви».

Нині, здається, таки існує якийсь Союз — СНД зветься. Але нічого 
схожого на ідею Андрія Сахарова, чи надії Бориса Чичибабіна, 
чи на чиїсь гуманістично-інтернаціоналістські ілюзії взагалі це 
не має, як і не може мати ніякий «Союз» — за умов непозбут
нього імперського пресингу «найрівнішого серед рівних». Це 
Словаччина і Чехія могли «розлучитися» в доброзичливому по
розумінні й живуть собі поруч без взаємних претензій, не маю
чи потреби ані демонструвати слов’янське братерство, ані фаль
шувати ситуацію «роком Словаччини в Чехії» чи «роком Чехії 
в Словаччині» — не дотягують вони до таких радянсько-бюро
кратичних фантазій.

Можливо, якби Україні не довелося по-братньому «отпадать» від 
Росії, а якби Україна й Росія розмежувалися (не тільки в зна
ченні кордонів) цивілізовано, як Чехія і Словаччина, не було 
б тієї рани в серці Чичибабіна (й іже з ним), або вона була 
б меншою, бо спільне залишалося б спільним, а своє — своїм. 
Але для цього Україна мала б стати Україною, а не вотчиною 
«новых русских», хай і з українськими прізвищами.

Мені здається, якби Борис Олексійович Чичибабін подивився сьо
годні, як відбувається окупація України російською фінансово- 
промисловою олігархією, російськими масмедіа, напівблатною 
попсою і російською православною церквою (мудро названою 
«українською»), він трохи по-іншому розставив би акценти в 
своєму вердикті. Адже він був людиною великої чутливості до 
всього недоброго і неправедного. І, люблячи Росію до самоза
буття, ненавидів російський націоналізм над усі націоналіз
ми: «Гораздо более страшной опасностью (ніж український на
ціоналізм. — І. Дз.) мне представляется великодержавный — 
русский, русско-имперский национализм... Если национализм
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нации угнетаемой, подавляемой, “покровительственно похло
пываемой по плечу” и стремящейся освободиться от подавле

ния, унижения, “похлопывания”, возродиться, усовершенство
ваться, по человеческим понятиям и оправдан, то национализм 

нации великой, нации, не сумевшей сохранить и уберечь свою 
культуру, свои святыни, но с упоением подавляющей чужие 
культуры, такой национализм страшен и отвратителен вдвойне. 

Любой национализм, какие бы чувства во мне не вызывал — 
стыда, тоски, тревоги, отвращения, страха, — если не вызывает 
одновременно, то способен вызывать сочувствие к себе. Русский 
национализм сочувствия не вызывает, он вызывает во мне ужас 
и ненависть. ...И то, что этот имперский русский национа

лизм ищет и уже чуть не нашел опору в русском правосла
вии, в церковности, уже совсем противно и мерзко»

Природжений такт і органічна чутливість до національної гідності 

іншої людини і водночас ставлення до людини як до особис
тості, без будь-якого специфічного інтересу до «паспортних да
них», характеризують ще його юнацьке самоусвідомлення, а далі 
поглиблюються розумінням унікальності культур і доль різних на
родів. Можливо, це почалося з неприйняття брутальної ідеологіч
ної кампанії проти «буржуазного космополітизму» з цинічним 
розшифровуванням псевдонімів «космополітів» — виведенням їх 
на чисту воду зі справжніми неслов’янськими прізвищами. 

В юнацькому віці,— а це кінець 40-х — початок 50-х років, — такі 
ниці прийоми викликають особливу відразу і формують стійке 
неприйняття національних упереджень і хамства.

Інколи Чичибабін називав себе космополітом — може, це була ре

акція на зловісну традицію профанації цього поняття в партій
но-імперській пропаганді, а може, обачливе дистанціювання 

від поняття «інтернаціоналіст», на той час просто огидженого 

тією ж офіційною ідеологією (чого варте хоча б горезвісне «ис
полнение интернационального долга» на чужих покривавлених 
землях),— хоч інколи все-таки його вживав. На пізньорадян- 

ському жаргоні космополіт — це, як відомо, евфемістичний 
псевдонім єврея. Шалена кампанія боротьби проти космополі
тизму, що органічно перейшла в стадію боротьби проти «бур
жуазного сіонізму», була для Сталіна етапом ідеологічної і пси
хологічної підготовки суспільства до «остаточного вирішення» 
«єврейського питання». До радикального вирішення не дійшло, 
однак від ліберальніших форм «обмеження» єврейства наступ

ники Сталіна не відмовилися. Коли незадовго до смерті Бориса

Борис Чичибабин. Письма. — Харьков, 2002. — С. 437—438.
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Олексійовича дружній кореспондент запитав його, що означає 
для нього «єврейське питання», той відповів: «Так называемый 
“еврейский вопрос” в моей жизни занимает первостепенное 
место. (Кореспондент перед цим згадував слова Льва Толстого 
про те, що для нього це питання стоїть на далекому місці.— 
І. Дз.). Я живу в еврейской семье. Все мои самые заветные, 
самые близкие друзья и единомышленники — евреи. Какую 
роль играют евреи в русской духовности, в русской культуре, 
русской литературе, говорить не надо: все знают» '.

Але, мені здається, ота особиста ситуація, на яку Чичибабін поси
лається, — швидше не причина, а наслідок його етичного і психо
логічного настановлення. Адже ще задовго до того, як створилася 
ця ситуація, 23-річний Чичибабін пише свого роду програмний 
вірш «Еврейскому народу», в якому з викликом маніфестує при
страсну солідарність з «племенем ветхого Сиона»:

...Всех родней поэту те,

кто здесь гоним был.

Не родись я Русью,

не зовись я Борькой,

Не водись я с грустью

золотой и горькой,

Не ночуй в канавах,

счастьем обуянный,

Не войди навек я

частью безымянной 
В русские трясины,

в пажити и реки, —

Я б хотел быть сыном

матери-еврейки.

Отож справа не в обставинах біографії, а в прирожденній людя
ності, що диктує протистояння людиноненависницькій міфо
логії, — зрештою, незалежно від того, яка нація стає жертвою 
такої міфології.

Ще тоді, коли для всього письменницького Інтернаціоналу СРСР 
Крим асоціювався з літфондівським будинком творчості та Лі- 
вадією й Воронцовським палацом в Алупці (плюс «Артек»), 
Чичибабіна цікавить інше:

Люди на пляж, я — с пляжа, 

там, у лесов и скал,

«Где же татары?» — спрашивал, 

все я татар искал.

Шел, где паслись отары,

'Борис Чичибабин. Раннее и позднее. — Харьков, 2002. — С. 263—264.
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'  “ ' IT.ПЕРЕПАЛОВІ!

Желтую пыль топтал.

«Где ж вы, — кричал, — татары?» 

Нет никаких татар.

Родина оптом, так сказать, 

отнята и подарена, — 

и на земле татарской 

ни одного татарина.

Умершим не подняться, 

не добудиться умерших...

Н о чтоб целую Нацию —

Это ж надо додуматься...

(«Крымские прогулки»)

Цей вірш 1961 року залишився чи не найпроникливішим з усього, 

що написане на цю тему (російські літератори 90-х страждають 
в основному від зниження рівня комфорту на Коктебельських 
пляжах — Олег Чухонцев: «Бедный Восточный Крым... Это ли 
жизнь...», тут уже не до татар і не до «незалежных этрусков из 

Запорожья... Хрен разберешь, що це за краина, что это за стра
на». А блискучий інтелектуал Андрій Бітов підносить питання 
на рівень геополітичної ностальгії: «Крыма жаль». Для Росії, не 
для татар).

І так протягом сорока років поет чутливо реагує на кривди інших 

народів, солідаризується з ними і водночас у їхньому самосто- 
янні, в їхній боротьбі знаходить підтримку своїй вірі в спільну 

перемогу над імперським злом, — як-от в оді «Республикам При
балтики»:

Слава вам троим, что первые 

вышли на распутие времен 

спорить с танкодавящей империей, 

на века прославленной враньем!

Але є одна велика тема, в якій Чичибабіну, здається, немає рівних 

у сучасній російській поезії. Це — Україна. Поза Україною Чи
чибабіна уявити не можна. Вона дала йому життя, дала натхнен
ня, — навіть Росія її не витіснила, а мусила «рахуватися» з ук
раїнським началом у його поезії. Ми ще не осмислили, не оці

нили, як слід, усього українського заряду чичибабінського 
слова, усіх його глибоких прозрінь українського світу — від ма
гії її землі до образів історії, від багатобарвної людської стихії 
до вічних духовних постатей, серед яких Чичибабін знаходить 
собі великих співрозмовників — Сковороду, Гоголя, Шевченка,
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Лесю Українку. До Шевченка він звертається постійно, все 
життя, в ньому знаходить собі взірець і покріплення своїм си
лам: у цілому світі для нього «нет души родней и ближе Кобзаря 
Тараса», — а у хвилину слабкості, радить він, «отважься пере
честь Тарасов ЗАПОВІТ». І тільки Шевченка він може постави
ти поруч із єдиним своїм Богом — Пушкіним: «Даже те, кто за 
всю свою жизнь не прочитал ни одной строчки стихов, говорит 
сегодняшним языком, видит мир сегодняшними глазами, лю
бит сегодняшней любовью, потому что были на свете Пушкин 
и Шевченко» '.

Однак є все-таки об’єктивна відмінність між місією українського 
поета і місією російського поета. Шевченко стояв на тому, що 
«у них народ і слово — і в нас народ і слово». Щ о це означає і 
чому це питання питань для українського поета — не треба по
яснювати. Як і те, чому не завжди можна вимагати того самого 
від поета російського.

Чичибабінська поетична версія української історії може потішити 
наше самолюбство: вона, ця історія, і давністю, і благістю 
виграє порівняно з російською, «омонголотатареною»: «Нет 
еще московского Ивана... / /  Ни опричнин нет, ни канцеля
рий... / /  И смотрю с холмов на храмы Божьи, / /  ненавижу все, 
что будет позже: / /  братний спор, монголов и Москву...». Це — 
«Чернигов», 1976 рік. А ось із славетного «С Украиной в кро
ви...», 1973 рік, інкримінованого Чичибабіну при виключенні зі 
Спілки письменників:

Вся б история наша сложилась 

мудрей и бескровней, 

если б город престольный 

красотой и добром, 

не на севере хмуром

возвел золоченые кровли, 

а над вольным и щедрым Днепром.

Тобто для Чичибабіна київський період привабливіший і миліший 
за московський, але це два періоди однієї й тієї самої руської 
історії. Втім, і не зовсім так, бо навіщо б тоді проклинати Петра 
за те, що «свободных украинцев обратил в рабов»?

А загалом для нього «...Россия не существует отдельно от Украины», 
і «я себе не мыслю Украины вне России, без России...». Це 
сказано 1993 року підкреслено полемічно, але й раніше стояв 
на цьому, хоч симпатизував першим крокам Руху (потім — ні), 
вітав зусилля української опозиції та дисидентів, мав серед них
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своїх «адресатів» (поетичні послання Борисові Нечерді, Миколі 
Руденку). Однак з такої переконливої для багатьох версії довіч
ної поєднаності зовсім випадає та Україна (не територіально, 
а духовно), символом якої громадська думка зробила Львів. 
Борис Чичибабін це відчував, і його насторожене ставлення до 

«другої столиці» України відбилося у вірші «Львов» (1973). 
Віршовані послання-оди «знаковим» містам різних народів 
СРСР, у яких Чичибабін побував,— це його улюблений жанр, 
і завжди він колоритно й точно відтворює неповторний харак
тер своїх «обранців». Але це єдиний випадок, коли він акцентує 
відчуття чужості:

Ты милостив и горд.

Н о что тебе Россия?

Зачем ты нам такой?

И  мы тебе зачем?

ПЕРЕПМОВи * Д |

Нам все чужое здесь —

и камни, и листва.

Мы в мире сироты.

И  нет у нас родства 

С  надменной, набожной

и денежной Европой.

Здавалося б, більше підстав для такого відчуття чужості давали Рига 
і Таллінн, але у присвячених їм поезіях його немає. Може, тому, 
що їхня інакшість Росії не належить, не загрожує версії руської 
єдності. І чи не тому в поезії, присвяченій українському місту 
Львову з конфігурації «Росія — Європа» випала Україна?

Через ЗО літ у листуванні з поетесою-львів’янкою Жанною Храмо
вою (і не тільки тут) Чичибабін докладно розвиватиме думку 
про принципову відмінність національного відродження в 
Західній Україні і в Україні Східній. В його міркуваннях є слуш
не, але, на мій погляд, різницю між «двома Українами» надто 
абсолютизовано. Може, під впливом стереотипів, популярних 
серед частини російської і російськомовної інтелігенції великих 
міст Сходу («харківський синдром»), яка мало обізнана з масою 
історичних фактів, що засвідчують постійну інтенсивну взає
модію Галичини і Наддніпрянщини протягом XVI—XX століть — 
і, власне, єдність українського народу на всій його етнічній те
риторії. А історично зумовлені відмінності можуть бути дже
релом духовного багатства, діапазону різноманітностей, отже, 
життєздатності. Варто їх цінувати, а не дратуватися ними.

Україна для Чичибабіна — дуже важлива, дуже дорога, дуже ін
тимна частина його русоцентричного світу. І це природно.
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«Отпадение» (пізнє, 1992 року означення) України від Росії він 

сприйняв як особисту трагедію. І це природно. Його біль зро

зумілий — біль приходить, не питаючись.

Але ж є люди, для яких Україна - не «відпадок» від Росії, не кров
на частина русоцентричного світу, а — вживу нелюбе москов

ськими публіцистами означення — суверенний світ у великому 
світі людства.

1 коли Чичибабін «с отпавшей Украины» пристрасно закликає:

И днем шепчу: Россия, будь — 

и ночью: будь, Россия, —

я його розумію. Але згадую інші, давніші його слова:

Мне нужен Бог и человек.

Себе оставьте остальное.

Хоч можна було б згадати і Симоненкове:

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з Тобою говорю.

У «Современных ямбах» (1991) - драматичній картині міжнаціо
нальних порахунків у СРСР періоду розбрату, — коли поет бук

вально волає про великий гріх розбрату, читаємо й таке, на 
наш, нібито, рахунок:

Мы пили плеск одной криницы, 

вздымали хлеб одних полей, — 

кто б мог подумать, что украинцы 

возненавидят москалей!

Чи можна було бажання державного відокремлення («отпадения») 
від Росії сприйняти за ненависть до москалів? Але ж, з іншого 

боку, що б то була за поезія: в тоні раціональної врівноваже

ності! Тут інше хочеться сказати: є якісь українці, що ненави
дять москалів. Є якісь росіяни, що ненавидять українців (не 
хохлів, хохлів тільки поплескують по плечу). В цьому ми рівні. 

Але немає українців (за винятком хіба що Дмитра Корчинського 
періоду політичного пацаняцтва), які хотіли б приєднати до 

України Росію (чи «повернути» її в своє лоно). І є, на жаль, 
росіяни, які хотіли б приєднати Україну до Росії (це бажання 

існувало, існує й існуватиме в різних варіантах: «освободить», 
«исправить историческую ошибку», «возвратить свое исконное» 

або й просто: «освоить», «заселить»). Ось тут ми нерівні. В цьому 

різниця між націоналізмом українським і націоналізмом росій
ським, про яку так слушно говорив сам Борис Олексійович.
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ПЕРЕОМОВІІ ' Д і J
He випадково у своїх тривожних роздумах про долю Росії, про нові 

й можливі відносини між Україною і Росією Борис Чичибабін 
звертається з наполегливим поетичним «запитом» до Ліни 

Костенко — як до рівновеликої і рівномісійної.

Над очеретом, над калиной 

сияет сладостная высь, 

в которой мы с Костенко Линой, 

как брат с сестрою, обнялись.

Адже, звертається він до Ліни Костенко, «я... зло клеймил на русском 
языке, Вы — на украинском», а «тот и этот — как сестра и брат, 
что роднее нету». Але, мабуть, не залишало його відчуття, що тут 
буде драматичне розходження — не може не бути. Не «персональ

не», а історичне. Тому в пристрасному посланні «Лине Костенко» 
він буквально закликає її спільністю нашої історії, історії двох 
Русей («Городами древними славна // Русь моя — Украйна, // 
а другая русская страна / /  растеклась бескрайно»), в якій ідилія 
спільності трохи таки зіпсута ординською спокусою другої Русі 
(«Соблазнилась Азиею Русь, чтобы стать Россией...»), але не все 

втрачене, бо «Украина, Киевская Русь — русскости основа!»
І все б нічого, однак Чичибабін припускається неймовірної — як 

для нього — некоректності:

Вот и дивно мне,

что Вы за власть — 

ту, что вор на воре.

Справді, дивно. Я, здається, не пропустив жодного слова, яке з’я
вилося друком від Ліни Костенко, і жодного слова на захист 

влади, та ще злодійської, не стрічав. Тільки картання («зло 
клеймила», як сказати по-чичибабінському — як ніхто інший). 

Це якась незрозуміла аберація: Ліні Костенко йшлося про 
Україну, а не про владу. І сам Чичибабін, коли молить за Росію, 
не за її злодійську владу ж молить! «Лина, Лина, Вы ж таки 
поэт, а не идеолог». Але й Ви ж, Борисе Олексійовичу!

За шість десятиліть творчості у Чичибабіна, за всієї його цілісності 
й вірності тому, що називав Головним, «назбиралося» й чимало 
суперечностей — як у всякої людини великого масштабу й ди
наміки. Це й суперечності в оцінках окремих явищ і постатей 
та зміна смаків (від цілковитої опанованості Маяковським до 
«визволення» від нього, від визнання до заперечення Олексія 
Толстого, наприклад). Але це й суперечності як полюси, сказати б, 
однієї «просторої» думки, широкого підходу до неоднозначного 
об’єкта, неоднозначної проблеми. Деякі дослідники наголошують
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на тому, що серед його найбільших розчарувань — в останні 
роки — було розчарування в недоторкальному кумирі минулих 
літ: у народові. Аж до відмови від самого цього поняття як фік
ції. І цьому немало підтверджень у його власних заявах. Але 
водночас в одному з останніх інтерв’ю він каже: «...Я всю жизнь 
считал себя частью народа и свою жизнь, свою судьбу неотде
лимой частью народной жизни и судьбы». Більше того, це своє 
самопочуття він ставить у зв’язок із нині подоланою й осмія
ною постмодерняцтвом народницькою традицією класичної лі
тератури: «...Так я же воспитывался на русской литературе! 
А русский писатель всегда был на стороне тех, кому плохо».

Він переконаний, що політика — не справа поета, який має бути віль
ним для Вічності, і водночас його постійно «заносить» у політику. 
Він каже: «Я не знаю, куда пойдет Россия и не могу — и не собира
юсь! — что-либо делать, чтобы как-то подправить ее путь!» — і в той 
самий час тільки те й робить, тільки про те й думає, як той шлях 
підправити, і палко заклинає її «бути» — та й хіба можливе інакше!

Він до глибини душі сповідував ідеали соціалізму - так, як їх сам 
розумів: справедливість, рівність, гуманізм, духовне багатство і 
висока етичність; потім потворна дійсність скомпрометувала їх, 
і в них ніби й потреба відпала, але нова неправедність змушує 
Чичибабіна повернутися до дечого забутого зі старої віри, без її 
ідеологічної догматики...

Отож нам залишається брати Чичибабіна не фрагментарно, а у всій 
повноті й видимій суперечності, що є формою глибшої, склад
нішої єдності. Як одного з найбільших і найлюдяніших поетів 
другої половини XX століття.
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Григорій
почир
триооє...

Як ми знаємо, в історії культури, історії народів 
світу мистецтво перекладу літературних текстів не 
тільки відігравало й відіграє величезну роль, а й 
більше того — було немало періодів, коли саме 
воно давало духовне наповнення життю тієї чи 

тієї нації або й цілих цивілізацій. І не тільки на 
етапах прямих запозичень — порядком первісного 

нагромадження духовного капіталу, а й, сказати б, на 
шляхах здійснення творчих модернізаційних проектів, 

що відповідали новим культурним потребам суспільства та 
прагненню національної культури до функціональної повноти.

* Вступне слово на відкритті Міжнародної наукової конференції «Григорій Ко- 
чур і український переклад», 27 жовтня 2003 року.
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В історії нашої культури було кілька таких феноменів авангардної 
ролі перекладацького мистецтва — навіть у часи, коли самому 
цьому мистецтву було ще далеко до теоретичного самоусвідом

лення й методологічного узасаднення.
Це — доба прийняття християнства й освоєння корпусу релігійних 

текстів старослов’янською мовою. Доба опанування «латин
ської мудрості» мовою староукраїнською книжною в Києво- 
Могилянській академії, хоч латинська мова й сама функціону
вала в цьому колі. Зусилля Пантелеймона Куліша, Михайла 
Старицького, а потім титанічна праця Івана Франка задля вве
дення в українську словесність шедеврів світової літератури, 
цілеспрямована перекладацька творчість модерністів початку 
XX століття та діячів «розстріляного відродження» — насампе
ред неокласиків, але не тільки їх. У всіх цих випадках спалах 
перекладацької творчості й розквіт талантів її суб’єктів був від
повіддю на пекучу духовну потребу суспільства, яке хотіло до
лучитися до культурних багатств світу як потужного стимулу 
власного розвитку, — всупереч здебільшого несприятливим зов
нішнім обставинам, а то й обмеженням та причіпливим заборо
нам з боку чужої влади. Адже український перекладач об’єктив
но протистояв монополії російської мови на представлення 
шедеврів світової культури на всьому імперському просторі й 
свідомо прагнув здійснити право свого народу мати їх рідною 

мовою.
Такий само характер і зміст мало й піднесення української пере

кладацької творчості в 60-ті й подальші роки минулого століт
тя, коли особливо яскраво й плідно виявив себе талант Григорія 

Порфировича Кочура.
За умов деякого послаблення ідеологічного тиску й цензурних об

межень після XX та ХХП з’їздів КПРС українська література 
засвідчила подиву гідну енергію виживання та самостверджен
ня, одним із напрямів якого і став розквіт перекладацької твор
чості. Треба було знову надолужувати той відрив від світової 
літератури, який став наслідком десятиліть перебування за «за
лізною завісою». Завіса справно функціонувала й далі, тому про 
повномасштабне прилучення до західної культури не могло 
бути й мови. Однак можна було ширше звертатися до світової 
класики, яка у більшій своїй частині хоч і не була дискриміно
вана, але пропонувалася українському читачеві в російських 
перекладах. І можна було звертатися до так званої прогресивної 
літератури світу, в тому числі почасти й до модерністської,— 
а це за тих часів був глибокий, аж до запаморочення, ковток 
свіжого повітря.
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На відміну від Росії, Україна не мала такої потужної перекладаць
кої індустрії та армії кваліфікованих тлумачів з різних мов. Але 
були творчі сили, здатні продовжувати справу Миколи Зерова, 
долучитися до Максима Рильського, Миколи Бажана, Василя 
Мисика, здатні максимально використати нові можливості, хай 
і обтяжені багатьма обмеженнями; готові шукати власні шляхи 
й критерії добору текстів та їх інтерпретації. Ці сили гуртувалися 
навколо Григорія Кочура та Миколи Лукаша, які від 60-х років 

стали визнаними лідерами української перекладацької школи 
та безперечними авторитетами у світі української словесності 

взагалі.
Григорій Кочур — унікальна постать у нашій культурі. Він тримав

ся осторонь суєтних сторін публічного життя, хоч люди тяглися 
до нього як мало до кого і творчих контактів він мав як мало 
хто. Він не був сліпучим метеором, але був тихою ясною зорею. 
Він не був людиною бунту, але був людиною твердого принци
пу і людиною впертої й натхненної культурної праці, ця праця 
і створила ореол навколо його імені. Але для такої праці потрі
бен великий духовний масштаб і достоїнство високого естета. 
Він їх мав.

Подиву гідна творча спромога людини, яка своїм словом відтвори
ла такі широкі ділянки вічного світу поезії. Тільки частина пе
рекладів Григорія Порфировича пов’язана з конкретними ви
давничими замовленнями — на його стражденну долю все-таки 
випало кілька уривчастих періодів, коли його запрошували до 
участі в різного роду перекладацьких антологіях та збірниках. 

(Тямущі видавці робили це радо в короткі паузи між заборона
ми на його ім’я.) Але більшість із того, що він робив, не по
трапляла до друку і не була орієнтована на якісь конкретні ви
давничі плани: його «перекладацький проект» був стабільніший 
і об’ємніший за найсміливіші й найкваліфікованіші з офіційно 
санкціонованих чи припустимих, надихався глибшим розумін
ням та переживанням потреб і читацької спільноти, і українсь
кої культури. Однак і у межах колективних видавничих звер
шень він дозволяв собі простодушний суб’єктивізм, часом і 
мимовільну парадоксальність, обираючи нехрестоматійних ав
торів і «невиграшні» твори, вперто роблячи невеличкі, одне за 
одним, відкриття на користь суспільної ерудиції.

Можна припустити, що одним із його стимулів був «простий» пе
рекладацький азарт: бажання випробувати себе на важких зраз
ках або позмагатися з іншими перекладачами — це останнє, 
коли йшлося про давно і багатьма вподобані тексти. Тут «втруча
лася» і зрозуміла для українського майстра внутрішня потреба
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розкрити можливості рідного слова — потреба, не позбавлена т 
громадянської полемічності. У близькому «сусідстві» з цим мо
тивом — турбота про те, щоб український читач мав широкий 
вибір зразків світової поезії рідною мовою, надто ж — раритет
них, маловідомих, неспопуляризованих, що й не в кожній з на
ціональних літератур прижилися. Але раз по раз бачимо й поєд
нання всіх цих — умовно позначених — стимулів, та й інших: 
скажімо, у великих «блоках» перекладів з Поля Верлена, Лео
парді, Норвіда, Тувіма, Лацо Новомєського, Еліота. Тут ніби 
весь комплекс перекладацьких принад і надзавдань: і складна, 

віртуозна техніка та напружена гра уяви; і особисто близькі пе
рекладачеві, інтимні для нього асоціації з його сучасністю — 
спосіб опосередковано індукувати те коло переживань і роз
думів, в яке наш сучасник мав би ввійти задля повноти самоус
відомлення й адекватнішої самоорієнтації в світі; і, нарешті, 

забезпечення читача «знаковими» текстами доби або тими, від 
яких дбайливо оберігали українського радянського читача «дядьки 
отечества чужого».

Якщо до цього додати ту високу міру натхнення й майстерності, 
що притаманна перекладацькій творчості Григорія Порфирови- 
ча Кочура, досконале знання багатьох мов і культур, стратегічну 
продуманість його праці та її дослідницьку й теоретично-мето
дологічну узасадненість, — то можна зрозуміти, чому він не 
тільки не загубився в тіні таких геніїв перекладу, як Максим 
Рильський, Микола Бажан, Микола Лукаш, а й став символом 
української перекладацької школи, що здобула високу репута
цію в перекладацькому світі, принаймні слов’янському. Можна 
зрозуміти й те, чому на Кочурові зосередили свої ідеологічні й 
фіскальні наскоки блюстителі імперського добропорядну.

Компартійна влада, цілеспрямовано нарощуючи темпи й масштаби 
русифікації українського та інших неросійських народів Ра
дянського Союзу, одним із головних напрямів своєї бойової 
кампанії обрала продумане відсікання резервів національної ду

ховності, а одним із найбільших таких резервів для кожної 
культури є прилучення до світової духовної спадщини через роз
криття спроможностей рідної мови: свого роду змагальну спів
творчість із геніями світу, з народами світу. Об’єктом пильної 
уваги літературних і не тільки літературних спецслужб стали і 
вибір об’єктів для перекладання, і лексико-стилістичні техно
логії, і житейське становище самих перекладачів. Ця боротьба з 
українською перекладацькою школою була важливою складо
вою частиною стратегії провінціалізації української літератури 
та вихолощування української мови до стадії її непотрібності.

ПЕРЕОМОВІІ Д  J
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Сили були нерівні. Проте скільки винахідливості виявляв Григорій 
Порфирович Кочур — людина, здавалося б, суто кабінетної 
праці, а фактично неафішований організатор перекладацької 
справи в Україні. Велика повага до нього таких людей, як 
Максим Рильський, Микола Бажан, Олесь Гончар, та й усіх, 
кому дорога була українська література, хоч і не завжди рятува
ла від санкцій, але ж нерідко давала можливість обходити 
офіційні перепони та залучати до роботи й дискримінованих 
авторів, навіть вдаючись до такого прийому, як публікації під 
чужими прізвищами. .

Навколо Григорія Порфировича Кочура гуртувалися всі живі сили 
українського перекладацтва — і не тільки перекладацтва. Від 
нього йшли інформація, ідеї, задуми, пропозиції, прохання — 
творчі прохання-поради колегам, що мали моральну вагу дору
чень, — до багатьох і багатьох людей в усій Україні та поза 
Україною. Ціла когорта трудівників нашої культури, в тому 
числі й присутніх тут, сформувалася в магнетичному полі його 
особистості, а його спадщина залишається актуальною в духов
ній сфері сучасної України. Творчий і етичний посил Григорія 
Кочура не обмежений у часі.

7 5 8

\ Ще Гайне (тобто було це дуже давно) зауважив, що на 
.. .1 Є \  літературному Олімпі, так само, як і на міфологічно- 

fTlQhUG І Щ ,  Діти пожирають своїх батьків. Цей сакральний 

ПО0ГП * І  тв0Рчий процес триває і триватиме постійно і по
/  всюдно; з наших укрлітпагорбів теж долинають то 

м  елегантне організаційне вовтузіння, то корпоратив
но-естетське чвакання «продвинутих» зубів, то тихі зой

ки приречених. Однак є особистості, принципово від- 
дистанційовані від цієї гастрономічної містерії, романтич

но названої «боротьбою поколінь»: самі не потребують нічиєї 
крові для вампірського підживлення, але й їх обачливо омина
ють літературні антропофаги: не та вагова категорія.

Такий Василь Герасим’юк. В одному з недавніх інтерв’ю («День»,
12 грудня 2002 року) на невипадкове запитання про літературні 
покоління він дав невипадкову ж відповідь: «Я волію говорити 
радше про особистості у мистецтві, ніж про покоління», а серед 
своїх добрих колег назвав і старших, і молодших — за міркою 
таланту. В пору, коли чинять свої короткочасні сектантські

* Передмова до книги Василя Герасим’юка «Була така земля» (К., 2004).
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бали метаметафористи, метареалісти, концептуалісти, конкре- 

тисти, іроністи, стьоб, попса, літреп, поп-арт, просто постмо
дерн і постпостмодерн; коли молоді й не дуже молоді хлопці 
дотепно й не дуже дотепно бавляться у великих магістрів, архі- 
кардиналів, командорів, бригаденфюрерів і квартирмейстерів 

поезії, — він із тих, хто залишається просто Поетом.
...Василь Герасим’юк народився 1956 року в Караганді — в гуцуль

ській родині, вивезеній сюди в криваві 40-ві на «вічне поселен
ня». Невдовзі батьки змогли повернутися до рідного села 
Прокурави, де й минуло Василеве дитинство. Певно, тьмяні 
картини висланського побуту, не дуже сприймані дитиною, по
тонули під стихією карпатських чарів, але згодом і вони вири
нали обертонами до родових спогадів, до науки й віри батька 
й матері, що заклали етичні підвалини особистості юнака. 
Власне, в особистий досвід поета входить і досвід його роду — 
й у вужчому, й у ширшому значенні, — це ми побачимо у Гера- 
сим’юка, коли травматичні карагандинські візії почнуть дедалі 
невідворотніше вплітатися у ще травматичніші візії Карпат 40— 
50-х років, які поет пережив у своєму передбутті — своїми бать

ком, матір’ю, дідом, родичами, земляками.
...А перші вірші писалися ще в шкільні роки. Чи долинало до про- 

куравського, а потім коломийського школяра відлуння драма
тичних подій 1972-го і наступних років — арешти, репресії про
ти тих, кого пізніше назвали екзотичним словом дисидент, 
а тоді ліпили простодушне тавро: «украинский буржуазный на
ционалист»? Не виключено, бо в Коломиї, як і в інтимно близь
кому Василеві Космачі, той «украинский» дух ніколи не вига
сав. У всякому разі, жадібно-цікавий до читання й літератури 
юнак міг знати і про «шістдесятників», і про їхніх наступників 
у поезії, тим більше, що літературний «самвидав» уже потроху 
підкориговував держвидав.

70-ті роки XX століття ввійшли в історію «одної шостої частини світу» 
як період згубного «застою», майже пропащости. Якщо це й слуш
но під оглядом соціально-економічним і політичним, то не зов
сім — щодо літературного й мистецького життя. Всупереч усім 
«зачисткам» культурної території та цензурному тискові, тривало 
поступове розхитування догм «соціалістичного реалізму», збага
чення мистецьких форм, тихе «протягування» — з невинним виг
лядом — зразків і тенденцій західного авангарду (в поезії від 
Т. С. Еліота, Езри Паунда й Сен-Жон Перса до Тадеуша Ружевича 
й Збіґнєва Герберта); не кажучи вже про вкорінення «самвидаву» 
й андеграунду. Анонімний «кріт історії» (в цьому випадку — 
мистецької історії) вперто чинив свою підривну роботу.

ПЕРЕПМОЄІІ / у  j
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...Колись уславлений французький утопіст Мореллі, укладаючи 

прожект майбутнього ідеального суспільства, почесну роль у 
ньому відводив шляхетно регульованому мистецтву: «Красно
мовству, поезії та малярству дозволено буде вславляти фізичні 
й моральні красоти природи, предмети наук, зручності й при
ємні сторони суспільства, а так само й тих громадян, котрі 
особливо відзначилися в удосконаленій всього названого». 
Протягом кількох радянських десятиліть відомі громадяни, що 
«особливо відзначилися в удосконаленні» названого й насампе
ред неназваного, директивно й теоретично силували літературу 
й мистецтво до отієї відповідальної місії, але вони, література й 
мистецтво, вперто з-під неї виборсувалися, й етапами цього ви- 
борсування були послідовно 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. І коли 
Василь Герасим’юк видав свою першу поетичну збірку (1982), 
він почувався вже в іншій атмосфері, ніж його попередники 
(хоча ще й не в тій, у якій починатимуть молодші за нього). 
Вже, зокрема, можна було обійтися без «віршів-паровозів»: 
обов’язкових заголовних віршів про Леніна й партію, які «витя
гували» решту. Вже можна було бути собою справжнім або до 
себе наближатися. Принаймні в певних межах, на які здобувся. 
Втім, і юнацькі вірші (кілька з них автор уважав за можливе 
подати в цій книзі) свідчили про шанобливе ставлення до суве
ренності поетичного слова, в якому діставали окреслення наро- 
дини самобутнього внутрішнього світу.

Однак до першої своєї збірки Василь Герасим’юк ішов ще десять 
літ. І це був добрий знак долі: бо прийшов уже сформованим 
молодим поетом. '

Він чинив власне першовідкриття Карпат як світу особливого спів
життя природи й людини. Інтимізацію цього світу. Невигадлива 
назва її «Смереки» немовби нав’язувала до традиційної версії 
гуцульського локального патріотизму. Смерічки й потічки вже 
заполонили українську поезію й естраду. Але в Герасим’юка 
смерека — не окраса ландшафту й не стимулятор поетичного 
сентименту, а щось більше: величина міфотворча, аналог світо
вого дерева чи дерева життя і роду (особливо виразно це вия
виться в пізніших поезіях: «...Коли в тобі зрубали високу і горду 
смереку, // не притримуй — хай падає //  і боляче придавить 
серце... / /  Тоді обітни їй гілля, / /  але залиш верхівку, / /  бо й 
таке верхів’я ще пригодиться //  ...вивільнить твою душу» — це 
з «Дидактичного етюду (І)»).

Уже в першій збірці Василя Герасим’юка Гуцульщина поставала не 
етнографією і не екзотикою, не щемливою лірикою і не грай
ливою бравадою, — а магією. Магією позачасовості: вічність гір
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розряджає людський час у світове безчасся, і «тінь незриму» 

неназваної миті щастя «століттями лататиме павук». Магією 
надпросторовості: стиснутий горами, покраяний ущелинами й 

проваллями, вперезаний потоками, поточений печерами, при
тлумлений лісами простір виривається з самого себе догори — 

і вже згори падає «на гори, на смереки, на потоки, на царин- 

ки», щоб «мерехтінням космічного танцю» лягти в світославні 
килими гуцульської чаклунки Параски Танасійчук. Стихії й 

вимірювальні сили цього простору — повітря, вітри, води-пото

ки. Спосіб бути в ньому — перетікання, переливання, колихан
ня, літання («Все гойдалось, літало і мінилося без кінця»; все — 

«тільки вітер, що відриває від землі»): чи не тут уже зароджував

ся мотив останньої, найпотужнішої Герасим’юкової збірки 
«Поет у повітрі»? А до всього ~ ще й магія гуцульських легенд 
і замовлянь, «забутих пророцтв» і гуцульського бестіарію, світ 

гуцульських (і ними «спровокованих» власних) фантазій...

Кільканадцятеро саме такої високої якості поезій збірки (бо були в 
ній і вірші традиційно-риторичні, безособові) змушували по

важно поставитися до зухвалої погрози людству в поетичному 

маніфесті автора, яким відкривалася збірка:

Я напишу такі вірші,
Які відчуватимуть сонце, як буки, 

які перестрибнуть ворини 

і жерепові кущі на толоці, 
не розігнавши маржину, 

а плакатимуть на зарінку...

ПЕРЕОМОВІІ \  Д |

Я напишу такі вірші,
Які нападатимуть раптово, як опришок, 

що на дукати пана Яблоновського 

збудував церкву в селі, де мав любаску. 

Я напишу такі вірші, 
в яких кожна відчімхана галузка 

повториться, наче крик у горах...

Я напишу вірші,

від яких повернеться
така дитяча радість

усім босим ногам,

як у теплій пилюці дороги
після холодної роси на паші...

Я хочу писати ці вірші так, 

як розвиваються буки, 

як стоять смереки.
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Такої тотальності поетичного самопочування, такого неосяжного 
«зобов’язання» вистачить на все творче життя. І він його спев- 

нятиме рік за роком: недосяжність мети — надійна запорука 
вірності собі. Як і несправедливий самосуд — уже в другій збір
ці Василь Герасим’юк скаже з нещадністю до себе:

Скільки в першій книзі шпар було!
1 проточин, протягів, пробоїн...
Жодне допотопне ремесло 
не потерпить вичинки такої.
З віршів тих років 
ти як попало
дещо збив докупи. Як ти міг? ,
Та не шкода навіть дорогих.
Найдорожче те, що їх єднало.

Те, що «єднало», ще впотужнішало в цій, другої сходинки, збір
ці — «Потоки», яка вийшла через чотири роки, 1986-го. Назва 
також не довільна: потоки — одна з тих стихій, що творять ве
личний, грізний і очисний космос Карпат («високі потоки» — 
символ і нещадної, і життєдайної плинності й незупинності, 
неминущості минущого: «гортає потік сторінки / /  забутої па

м’яті, темної туги людської»; «не вголос читає», читає «віка
ми» — й про тебе; «потоки падуть», — їхнє «гулке шумовиння» 
«носило нас кілька століть»; у потоці «в’ється-зміїться» рушник 
долі нареченої, а наречена у Герасим’юка — це Наречена, от- 
верзте людське послання у тривожну невідомість); з потоками 
колобродять інші стихії, інші сили Карпат — гордовиті верхи, 
затаєний ліс, нездоланний всеєднавчий і всероз’єднувальний 
вітер, вічнозримі небеса, то глухонімі, то вогненно-мовні; всі ці 
стихії плекали, мордували й гартували душу поета, але вони 
живуть у ньому не як натуральність, а як витворена ним самим 
міфопоетика. Такою ж міфопоетикою, але вже більше позаосо- 
бистісною, живуть у ньому й таємничо-екстатичні гуцульські 
обряди, багата символіка і скоряюча краса яких сповнювали 
людське буття святістю, робили причетним до вічності: мало 
ще де можна бачити так здійснювану високу ритуалізацію не
минучих кроків людської долі. Звідси — й химерна філософська 
мова гуцульських кахлів і гуцульського шитва, і недарма Василь 
Герасим’юк уже тридцять літ у своїй поезії розгадує їхні безбо
ронно-прості й незбагненні у своїй наївності загадки.

Водночас Василь Герасим’юк не те щоб визволяється з полону кар
патських магій (він з цього полону ніколи не визволиться, і це, 
власне, не полон, а животворна серцевина його світу), — а від
кривається в поезії й іншими сторонами своєї весь час само-
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побільшуваної, в розростанні, особистості. Дедалі болючіше 

промовляють муки самоозначення в неясному світі людського 

буття, жалі, провини, свої й чужі, рахунки, захисні рефлексії, — 

все це не піддається прямоназиванню, не вміщається в рито

ричні формули, а розпливається у всеоб’ємність морального 

переживання, що і є змістом великого діалогу особистості з 

«матерією» і духом життя — під знаком совісті, діалогом, на 

який стають, «обмивши стидом голову свою», коли «страшать 

вітри й повільний скрип небес».

У  цьому герці порозуміння зі світом поет не сам — з ним тіні дале
ких і ближчих предків, з’яви забутих опришків, карпатські де

брі, верховини, оселища, самі назви яких звучать, мов чак

лунська магія, мов голоси з інобуття правічності: Брустури, 

Прокурава, Космач, Мончели, Завоєли, Грегіт, Рушір, Шешори, 

Ворохта...
Однак озивається в Герасим’юкові й недавня трагічна історія, 

здебільше поки що як неясна травма родової пам’яті, та інколи 

і в предметних реаліях («Кілька хвилин першої світової» — тут, 
зокрема, в карпатську містерію втрапляють, як інопланетяни, 

брусиловці; у першій збірці, «Смереки», прошмигнув інший 

інопланетянин — ковпаківець, з відлунням радянської кано- 

нізованості, — в обох випадках насправді трагічний за своїми 

наслідками для Західної України характер цих з’яв ще винесено 

за дужки; але була в першій збірці й поезія «Вибігла серед ночі 

з хати...» (цикл «Кахлі») — дивовижний для легального друку 
тих часів доволі прозорий поетичний шифр драматичного епі

зоду з побуту боротьби оунівського підпілля: зав’язь мотиву, 

який щоразу ширше розгортатиметься в поезії Герасим’юка).
Третя збірка — «Космацький узір» — з’явилася вже в роки «глас

ності», 1989-го, і в ній знайшло вихід і те, що нагромаджувало

ся в душі, тамувалося раніше, відлунюючи розкиданими в про

сторі голосами, і те, що визрівало в атмосфері суспільного під

несення 80-х. Час замовляв високу поетичну публіцистику й 

підкидав небуденні спокуси, але Василь Герасим’юк — не три

бун, а «метафізик», поет не експансивного, а рефлексивного 
складу. І в його поезіях порахунок з минулим чиниться не в 

полум’яних філіппіках, а в мученнях духу, в сув’язі міфологізо- 

ваних споминів, у привидженнях жертв — дідів, батьків, ма
терів, братів; у болісному самокартанні й самоочищенні — за 

всіх нас, бо поет не може виокремитися зі свого народу, він 
обтяжений і його чеснотами, і його гріхами, — тобто сам бере 

на себе все.
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Опанований цілісним переживанням хаос привиджень і причувань 

часом виливається в сучасний моторошний варіант народної 
балади, в якій «ходить жінка верхами із немовлям на руках, // 
бо ніхто вже на нічліг не пускає»; а того, кому зі зброєю «неси
ла до хати зайти своєї» — «зброя не довела до порога»; і стеля 
трястиметься від кроків брата, який «пішов на мушці до гори
ща»,— і «я народився від того гуркоту... губи від страху не міг 
розтулити, / /  аби перекричати кроки над головою»: аби позбу
тися (тут, певно, не про тілесне народження йдеться!) тієї тяж
кої фантасмагорії, за якою вгадуються реальні жахи визвольно
го умиротворення Карпат — нічні облави, переховування, під
стрелювання, смерті, містифікації... Це — поезія, що починається 
словами «Зброя довела до порога...», але така сама ущільнена 
баладність, не сюжетна, а візійна, — і в багатьох інших поезіях. 
Одну з них так і названо: «Балада» — про безруку стару жінку, 
що роками, з дня в день, носить їжу до каменя при потоці (до 
речі, ще одне символічне значення «потоку», зумовлене при
уроченістю повстанських бункерів до джерел води: тому одним 
із найпідступніших методів «миротворців» було затруєння 
потоків),— до каменя при потоці, де «суджений жив і живе» — 
в печері, яку «зірвав динаміт»...

...На забутому давно обійсті, куди вийшов уночі з лісу, в скирті 

старого сіна поетові ввижаються «плями темно-червоні», і «ями, 
вдавлені тілами», і «важкий, безумний слід руки — //  немов не 
відпускає тінь від зброї!» — і ось «відкрились зору древні, скорб
ні ТІНІ — //  у сіні пропливли, як у воді», і вже «з небес чи з-під 
землі? — вже наче йдуть усі! / /  Звелися наче, плачуть наче / / в  
утробній тьмі, де кров і піт живуть, / /  і плач живе, коли ніхто 
не плаче» («Фантастичний етюд»).

Мотив покинутої хати — знебулих життів, гріхів пам’яті — один із 
тих, що й творять поезію Герасим’юка. Його не раз виводить 
доля на такі хати... Вже вітри десятиліть (вітри мертвотної іс
торії!) вимели пустку — ані запаху житла, ані тіні людських ті
ней. Та настає мить, коли (для поета! тільки для нього!) в цій 
мотороші чути голоси тих, кого, здавалося б, незворотно «за
брали ці вітри», «забрали крик, і плач, і сміх, і смуток», «забра
ли все і понесли під хмари чи понад хмари», — але «уже й назад 
приносять. Звідки? Нащо? // Чи віддають, як борг, зужиті зву
ки?» І ось «хтось біжить мені навстріч. Незримі руки простя
гає...». Свою хату «руками протинає» («Оглядаючись»), Оця мо
торошна незрима присутність то багатьох, то одного (однієї! Це 
особливо характерно для Герасим’юка — жіноча стражденна 
мара) — когось незнаного, далекого і чужого, але рідного люд
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ською рідністю — дає поезії Василя Герасим’юка вимір христи
янської візії.

...Є смерті. Є «пастки для брата». Є зрада невидима й видима, — 
«мов гординя, якій ні краю, ні кінця нема». Але є ягня у батька 
на руках. «Твій тато найменше ягня підбирав //  і ніс під колис
ку твою. / /  Ягня оживало! Для лагідних слів // твої отверзались 
уста. / /  Ти як міг забути?! Ти б очі підвів — //воно на руках у 

Христа». Це — момент істини для Василя Герасим’юка! Вічний 
докір. І вічний урок.

У «Космацькому узорі» багато тяжких роздумів про негаразди влас
ні, своїх ровесників і своєї нації («Ми на камінь поклали мечі...»; 

«Ми все залишили в могилах предків...»; «Ми будемо довго 
криваві роки розгрібати...»). Багато гіркого і розпачливого ска
зано про світову покинутість. Але й у цій світовій забутості й 
покинутості ми не самі — бо:

...про стаєньку ветху і маленьку 

співали рідні мати і земля...
Забули тріє царі ту стаєньку.
Ми не забули. З нами немовля.

Так обернувся батьків урок — ягня на руках у батька, ягня «на ру
ках у Христа». Наше немовля, якого не можна зрадити, навіть 
якщо всі зрадять, — і яке не зрадить нас...

Збірка «Діти трепети» (1991) ~ може, найдраматичніша у творчій 
спадщині Василя Герасим’юка минулого десятиліття. До неї 

ввійшли вірші, писані переважно в період піднесення націо
нально-демократичного руху, коли складалися об’єктивні й 
суб’єктивні передумови для здобуття омріяної державної неза
лежності України. Ця атмосфера тривог, надій і жадань не мог

ла не відбитися на поетових настроях і рефлексіях. Однак його 
духовний формат завеликий для мітингової риторики, і цей іс
торичний злам він сприймає в інших вимірах: як проблему від

повідності чи невідповідності світопочування та етичного то
нусу нації перспективі самоствердження нації в новій якості, 

в повноті свого бутгя.
Поет відчуває сучасний стан свого суспільства як критичну масу 

зла. Біблійний мотив гріховності визначає основний тон збірки. 
Але Герасим’юк — не мораліст, моралістичний пафос здебіль
шого чужий йому, як і всякий інший. (Щоправда, зустрічають

ся в нього і зразки гострої моральної інвективи, як-от два 
«Послання Дмитра з Кутів до галичан», але тут автор промовляє 
наче не від себе, а голосом іншої особи — імітатора біблійної 
проповіді.) Натомість у нього переважає трагічне переживання
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колізій давньої і недавньої історії, «оприлюднення» потаємних 

кривд совісті або лиходійств, похованих під напластуваннями 
узвичаєності й притерпілості.

Однак рахунок поет виставляє не сородичам, а собі самому: все 
лихе, будь-коли й будь-ким содіяне, обтяжує його сумління, 
ним треба перемучитись і «вижити» його із себе. «Я упав, я зла

мався, я зрадив» — це, звісно, позаособистісне, але інтимно 
зобов’язливе. Як і найбільша тривога — страх «воскреснути з 
олжею на вустах». (Це — як сучасний перифраз Шевченкового: 
«Та неоднаково мені, / /  як Україну злії люде / /  присплять, лу
каві, і в огні // її окраденою збудять» — тяжке пророцтво, яке, 

на горе, здійснилося.) Гірке сум’яття і муки самоорієнтації (щоб 
не сказати: болісне шукання істини) чуються в багатьох поезіях 
збірки — може, найхарактернішою під цим оглядом є поезія 
«Кроки на смерековім помості». (Знову притаманне Гера- 
сим’юкові: тривожні, загадкові або застрашливі кроки вночі — 
на обійсті, на горищі, на помості...). В сутінках духу явилися 
поетові три апокаліптичні гості зі своїми трьома правдами — не 
мовленими, але в самих ликах явленими: перший «ніби вийшов 
з храмів, мов з катівень,— // ізодвіку сивий і чужий»; другий 
«інший зовсім. Молодости, старости — нема. / /  Тільки погляд 

вив’язаний»; третій «клопоту не має. Сам співає, сам горілку 
п’є... // Навчений, що кожному — своє». Отож «перший не 
змигне, а другий стежить, / /  третій п’є, співає, як співав». 

І кожен своєю істотою прикро зачіпає якусь струну в поетово
му серці, роз’ятрює якусь рану, мучить нагадуванням про щось 

важливе й несповнене («Старче, старче, змилуйся над нами»),— 
але відповіді визріти непросто:

М и такі, як завше, душе-враже?!

Ми такі, як сто світів тому?!
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Півжиття залишить, як провину 

И  тоскну приворотність ранніх ран.

Ми вже відіграли Україну — 

той, хто платить, не замовив тан.

Щ о тепер ті кроки на помості!

Щ о тепер ті звуки золоті!

В сутінках прийшли до мене гості.

Я  не ждав.

Але й прийшли не ті.

Відомий мотив тринарності, триіпостасності, тривибірності обтя- 
жений тут ситуацією символічної запізненості й неадекват
ності.
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Колізії ж власної неадекватності постають як суд над самим С 060Ю 7  
і суддя — власне сумління — об’єктивується в традиційних ле

гендарних постатях:

Дванадцять сивих судців сидять 
у сутінках під стіною, 
а я ховаю очі, як тать.
Щ о  стало, старці, зі мною?

Але пам’ять — власна й родова — подає матеріал не лише суддям, 
а й «адвокатурі»: приклади самостояння, людської високості й 
вірності, які входять у самоорієнтацію особистості. Власне, оз
начення «приклад» тут не дуже відповідне, бо воно передбачає 
безумовність, а в Герасим’юка такої однозначної безумовності 
не буває, а є подразник, що збуджує складний внутрішній світ 
суб’єкта і залишає «свободу вибору» та певну незакінченість 
рефлексії над собою — в цьому більше духовної перспективи, 
ніж у готовності однозначно підхопити зовнішній стимул.

Зразком такої складної рефлексії може бути поезія «Коса». У хви
лини розгубленості й розпачу («Не провал, не обвал, не спов
зання, не зсув... //Я  прозріння й не знав. Я натхнення забув. / /  
Дні і ночі замкнулися в коло»), коли «соломинка, яка ще три
мала мене, / /  стала тоншою за соломинку», — явився поетові 
«сивий вояк» (з тих, що все йому являються) і розповів «восени, 
уночі, про жінку». Про жінку і вояків, які «у землі десять літ 
зимували» серед «ловитви безбожної» і зберегли зворушливо 
цнотливе ставлення до своєї другині. Розповідь іде, здавалося б, 
до патетичного фіналу (зобов’язливого морального висновку), 
але це було б не по-герасим’юківському (не по правді, не «по 
поезії»),— маємо суто герасим’юківське:

Щ о потому, вояче?

«Потому нема.

Чи цікавить геройство? тортури? тюрма?

Може, зрада? відступництво? Може, 

доля кожного з нас аж по нинішній час?
Міг би я розказати про кожного з нас, 

але це тобі не допоможе».
(Курсив наш.— І. Дз.)

Тобто: то — наше. Ви — інакші (пригадаймо: «Я не ждав. Але й 
прийшли не ті»). Тобто: творити себе мусить кожен сам. І ще 
багато чого в цьому необнадійливому фіналі.

...І все-таки — не може не допомогти:

Так нам випало: впасти і йти — 

в пустелі, в тайзі, в тундрі — 

допоки те світло буде текти 

в кожнім зірванім бункері.
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Василь Герасим’юк зовсім не замірявся бути романтизатором ані 
оунівських боївок (хоч є в нього: «Сіла вранці на коні чота, // 
та, яка не загине»; є пронизливий мотив «останнього вояка»), 
ані катакомбного українства взагалі, — але він вічний боржник 
тих своїх земляків, які пішли на страшні муки за свою віру. 
Віру в Україну.

...Коли виводили

із зав’язаними за спиною руками,

забили голову його у яму,

куди витікало все жолобком із стайні.

Притиснули важкими

від осінньої грязюки чоботами

і тримали доти,

доки літав перед їхніми невиспаними очима 

яворовий, а може, буковий листок.

(«Восени, наприкінці 40-х»)

Своєрідним підсумком дотодішнього творчого шляху стала книжка 
«Осінні пси Карпат», що мала підзаголовок «Із лірики 80-х», 
хоч вона, вийшовши 1999-го року, містила, здається, й щось із 
90-х. У всякому разі, це було невелике вибране, як і наступна 
маленька збірочка «Серпень за старим стилем» (2000).

Вершини свого самовираження — свободи самовираження — Василь 
Герасим’юк сягнув у останній збірці «Поет у повітрі» (2002), 
відзначеній Національною премією імені Тараса Шевченка 
2003 року.

Поет дедалі більше тяжіє до «епічного» розгортання своїх візій, що 
відповідало б суприсутності в його самопочуванні багатьох ча
сових і подійних зрізів буття, масштабам його асоціативного 
поля, простору уяви.

Назву збірці дала однойменна невелика поема, і назва ця може 
здатися на перший погляд несподіваною і манірною. Але на
справді вона давно «назрівала». Повітря — це, як уже згадано, 
одна з постійних і головних стихій Герасим’юкової поезії, сти
хія, що акумулює незримі імпульси буття, і позитивні, і нега
тивні; що з’єднує і роз’єднує, визволяє і приневолює, віддаляє 
від землі й верне до неї, а власне, є еманацією і поетового «Я», 
і сил, що над ним тяжіють. У віршах збірки «Космацький узір» 
є «повітря журби і жалоби», в якому поет сподівається «ще зійти
ся» з небіжчиком Іваном Миколайчуком; і є «повітря страшне» — 
перешкода рятівному акту поєднання з «найменшими» (а влас
не — найсокровеннішими) з’явами світового буття, символ 
незримої непроникності між зверненими одне до одного існу
ваннями:
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Те найменше звіря, *'*'

що в смереках проскаче,

та найменша зоря,

що на сіні заплаче,

те найменше маля,

що хлюпоче в потоці,

та найменша земля

з порошинкою в оці

врятували б мене,

та замкнуло всі брами

це повітря страшне,

що спинилось між нами.

Тут на «повітря» скинено вину за екзистенційну приреченість лю
дини, за нездійсненність її буттєвої всеоб’ємності й непо
сильність інтимного злучення в зворотному моральному зв’язку.

Є й повітря, в якому серед ночі жахно «перевертається» старий 
гуцул, діставши звістку, що сина забила «облава», — це «пере
вертання» в повітрі, власне, нічне видіння самих облавників, 
які принесли звістку й заночували в хаті старого: дивна атмо
сфера не ненависті, а біблійного гріха братовбивства.

У збірці «Діти трепети» є «зранене повітря» — від «дотику вій» апо- 
каліптичного гостя, старого страдника, і є «золоте повітря» цер
кви, в якому поетова мама, молячись, стає «маленькою дівчин
кою», щоб зустрітися поглядом з тими, кого вже давно немає.

Ллє повітря «Поета в повітрі» — інакше й «більше» за раніші Гера- 
сим’юкові повітря. Це тривожний, тяжкий ефір нашої сум’ятної 
доби, нашої драматичної історії, нерадісного світу людства по
чатку третього тисячоліття. Це повітря, в якому «пропав дзвін» 
(ця грізна метафора обездуховлення має цілком житейське по
ходження і постала зі слів матері: не стало чути в Карпатах 
дзвону, коли вирубали ліси). Це повітря, в якому «задихається 
Бог». Можуть нагадати, що про смерть Бога сказано століття 
тому. Однак тут зовсім інше. Бог не вмер і не покинув землю, 
не зрадив, хоч його «відкрите серце» замалювали чужою фар
бою. Він тут, але задихається в цьому повітрі разом з людьми. 
І разом з поетом. Відчуваєте принципову різницю в змісті й 
характері світового дійства? Тут така конкретність злочину й 
відповідальності за Божу справу, від якої не відкрутишся да
ремною риторикою про «смерть Бога», хоч би як вона когось 
улаштовувала.

А проте «повітря» — це лише сфера перебування й мучення поета, 
який шукає чи то висхідного потоку, чи то стрічного — для 
опертя. Лише поет робить «повітря» відчутним і зримим — ек- 
зистенційною величиною.

ПЕРЕДМОВІ! ' Д  |
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Поет — головний образ і поеми, і всієї збірки. Вперше Герасим’юк 

так широко і спонтанно розгорнув своє розуміння і своє пере
живання місії поета в світі людей. І в цій місії «професійний», 
операційний аспект покликаності (уділеність словом від Бога) — 
не єдиний і, може, не головний; головне — дар повноти людсь
кого буття в собі, мука відповідальності за гідність цього буття. 
Поема (хоч автор воліє вважати цей архітвір циклом віршів) дає 
метафорично ущільнений життєпис, подійний і духовний, са
мого поета — у формі імпульсивної сповіді перед батьком, бать
ковою пам’яттю.

Поетова сповідь — і в «Київській повісті», — але вже інакша й перед 

пам’яттю рано померлого товариша, письменника Віталія 
Никитюка. З погляду фабули це ніби містерія розгортання мо
ментів їхнього житейського і духовного спілкування, в якому 
переплелися візії тисячоліть київської землі з «сивою рікою» 
Дніпром, в якому затаєне не менше, ніж у танатичному Стіксі. 
А свого роду сюжетний імпульс дає лубкова картина ловів звіра 

на стіні колишнього будинку, де тепер «центр підводного пла
вання ,,Тритон“». Цей побачений у воді лубок (показав його 
поетові друг, Никитюк) провокує ланцюгову реакцію інших 
видінь із забутої давнини, змиваної утилізованими водами іс
торії («Невже і Христа з хрестом, й Шевченка з Франком // 
Змивали ночі і дні, води й помиї?»), та пекучостидного сього
дення, коли всі — ловці й усі - жертви, «хто б кого не загриз», 
коли «кров’ю одною спасенні всі ми і всі // Забрьохані до од
ного — в кривавій росі», бо до нас «Андрій Первозванний дій
шов, але Дух не зійшов».

Поет не судить. Він страждає. Бачачи тих, перед якими вигнані 
Христом з храму гендлярі — невинні діти, він може виразити 
своє відчуття лише словом, останнім з останніх: ОМЕРЗІННЯ.

Що залишається? Хіба «перескочиш цю гидь в інше століття?». 
В ньому таки було «менше подлости», та не набагато. Втекти в 
порожнечу? Так і порожнечу запаскуджено. Здерти шкіру? Так 
яку саме — це ж «пора перевтілень». «Прострелену шкіру вовка»? 
Чи згідливу шкіру змії? «І плавно, як у воді чужими — свої // 
Стають — і хто б не скинув шкіру змії, // Натомість сонцю й 
місяцю виставить іншу». 1 зрештою: «Від кого ти втік? Кого ти 
перехитрив?».

Фантасмагорію взаємних світових ловів не втишує навіть символіч
на «скрипка волоська» - з Волоської вулиці на Подолі, де жив 
покійний друг, медіатор високої музики.

Але ж має бути зустріч? З тією, яку жде заквітчаний кінь — жде 
віки. «Прибуде на конику, як прибуває вода»: Молода. Прибуде
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і скаже: «Це ти». Знову символ весільної Молодої, про якийіце 

будемо говорити.
Чи прибуде?
Її чекання — і в містерії «Єзавель», де біблійний образ лише вга

дується в своїй амбівалентності як щось застережливе, хіба в 
сенсі невтримності й спокусливості жіночої природи співвід

носне з образом української дівчини, нареченої, жінки, матері: 
як завжди чи як здебільше у Василя Герасим’юка, та, про яку 
він думає й пише, живе в різні часи, на різних землях (хоч її 
земля — Гуцулія) і в різному віковому «статусі», більше того, це 
може бути і дівчина, на яку вперше озвалося його дитяче серце, 
і Наречена, і його ж мати чи мамина мама: якась іпостась жінки 
взагалі, жіночості, але водночас у густому плетиві гуцульського 
буття. Сакральне і плотське. А в «Єзавелі» особливий градус 
насиченості реаліями гуцульських ритуальних дійств, у яких 
азарт плоті підноситься до одухотвореної поезії, набуває есте

тичного рангу.
...У «Київській повісті» ждалося Молоду, яка знайде, впізнає, рече: 

«Це ти!». В «Єзавелі» є інші шукання, впізнавання, страх, що 
хтось не той побачить і впізнає... Але остання фраза знов по
вертає до Молодої, і звучить вона так: «Молода буде цілувати 
всіх». Це остання фраза останньої (досі) книжки поета Василя 
Герасим’юка. І цієї книжки — «Вибраного». Але вона звучить у 
багатьох поезіях усіх книжок Василя Герасим’юка! Поцілунок 
Молодої — і в першому вірші «Вибраного» — вірші 1973 року. 
Певно, це найдорожчий для поета, найінтимніший і найзна- 
чиміший символ. Це як весна життя. Чекання обраності. Свято 
душі, дарунок долі. Клич чистоти. І надія на оновлення світу. 
Все це — у священнодійстві ініціації — з глибоких дитячих вра
жень від епічної сили сакрального гуцульського обряду. (Взагалі 
дитячі переживання, а власне, їхнє нескінченне активне життя 
і перетворення в душі, стають до числа головних структуротвір- 
них сил поезії.)

Отже, Молода (Україна?) на заквітчаному коні вводить нас у книгу 
поезії і виводить з неї, знаменуючи її досконалу завершеність. 
Так, книга ця сприймається не як компендіум з різних збірок, 
а як окремий витвір, самостійний і цілісний. Річ тут не лише в 
суворому доборі й продуманому впорядкуванні (авторському!), 
а й у органічному характері творчої еволюції Василя Герасим’ю
ка. Від збірки до збірки його поетичний потік ширшав і глиб
шав, але — в одному річищі. Спадковість така щільна, що кожна 
наступна збірка ніби прояснює мотиви попередніх і робить «за- 
діл» для наступних. (До речі, і назву цієї книги — «Була така
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земля» — взято зі збірки «Потоки», але вже у розширювальному 
значенні: як утрату не лише традиційних уявлень, а й самого 
світу, що ці уявлення породжував.) І мотиви, і символіка, і міфо- 
поетика «переходять» із збірки в збірку, однак вони весь час 
употужнюються і з дедалі більшою силою виражають ті мораль
ні терзання, якими живе сьогодні морально притомна частина 
всього людства, коли давні слова Олдоса Хакслі: «Життя серед 
неприхованого неподобства, духовний голод» — стали вже сла
беньким евфемізмом. І нищення Карпат («була така земля») 
Василь Герасим’юк переживає як нищення людини — один із 
фронтів цього повсюдного нищення й зубоження світового 
життя. Бо Карпати для нього — естетичний і етичний посил 
людству.

...Випереджаючи модерну теорію міфу, Т. С. Еліот у статті «Улісс» 
говорив, що тільки міф може внести лад у хаос сучасної свідо
мосте. Але світовий «репертуар» міфів неосяжний, і є міфи різ
них «рангів» та різної компетенції й сфери дії. Свого часу «го
ловний виразник польської міфології на екрані», як його атес
тувала газета «Zycie literackie», в інтерв’ю цій газеті (18 липня 
1970 року), відповідаючи на запитання про значення націо
нальної символіки й міфології в мистецтві, казав: «Не може 
бути творцем людина, яка не знає, що знак хреста щось виражає, 
що знак зірки щось виражає, що білий кінь щось означає»; це 
треба знати, щоб «підніматися від найпростіших знаків до 
найскладніших і найвишуканіших, хоча, може, й відчайдушно 
локальних, що випливають з певних місцевих традицій». (Певно, 
це треба знати і для сприйняття мистецтва.) На заперечення, 

що це може обмежити вплив такого роду творів, Вайда відповів, 
що вся річ у тому, наскільки цінності національної міфології 
можуть стати вираженням чогось загальнішого, і послався на 
творчість Фолкнера, який, за всієї своєї локальності, більше 
загальнолюдський, ніж багато хто з тих, що орієнтуються на 
загальнолюдські цінності.

...Ще з дитинства, — а це, власне, тільки з дитинства й буває, — міфи 
й символи Гуцульщини ввійшли в плоть і кров нашого поета.

І це часто міфи й символи загальноукраїнські або їхні локальні 
варіації. А також загальнохристиянські в конкретному місцевому 
побутуванні. Ці останні не тільки мирно співіснують з дохри
стиянськими поганськими, а часто й перегукуються в своїй пое
тичній функції або постають симбіотично. Поетика гуцульських 
обрядів, замовлянь, заклинань, легенд, узвичаєнь, усього есте- 
тизованого, як мало де інде, побуту й поводження — все це 
аспект світогляду, поважна частина Герасим’юкової свідомості
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й образного скарбу, «велетенського дерева мови» (Сен-Жон 
Перс), — але це не заважає йому в його глибокій християнській 
вірі. Це один із небагатьох наших поетів, у віру яких віриш, бо 
відчуваєш її в тканині мовлення, в ставленні до світу й людини, 
в неухилянні від ризикованих запитань, від бачення людського 
блюзнірства, але й — по всьому — помічанні десь на скелі ма
ленького павучка, що «тче образ Богородиці»...

Колись Олександр Блок говорив про різницю між містикою і ре
лігією. Містика — себелюбство. Релігія — самолюбство. Тобто: 
гордість. Гідність і честь. Духовний аристократизм.

Василь Герасим’юк — гордий поет. Аристократ української поезії. 
Його поетична свідомість прагне з гуцульських верхів і дніп
ровських круч осягти шкалу Всесвіту.

HEPEQMOBU \  Д I '

Hucm 
і npucm 
пошуко’

Майже сорок літ тому вийшла в Одесі перша 
книжечка літературознавчих нотаток Григорія 
Зленка «Нетлінне». В ній була присвята: 
«Батькові та матері, котрі прищепили невси
тиму любов до слова». Оця невситима любов 

до слова, до книги і рухає Григорієм Дем’я- 
новичем у його широких літературних захоплен

нях (він — автор поетичних публікацій, позначе
них добрим смаком, та численних художньо-доку

ментальних нарисів про діячів культури) і, сказати б, азартних 
пошуках цікавих історичних та літературно-мистецьких фактів, 
розгадок різних «таємниць» у культурному процесі та біогра
фіях видатних людей. Він також і високопрофесійний біб
ліограф, автор низки скрупульозно скомпонованих бібліогра
фічних покажчиків, упорядник кількох видань поезії та прози, 
що вийшли в Одесі (серед них — унікальна антологія міфів, 
легенд і казок різних народів про море: «Узлы ветров», що вит
римала кілька видань; вона вражає тим, що засвідчує наявність 
образу моря як культурного й світоглядного мотиву навіть у тих 
народів, які, здавалося б, живуть — чи опинилися — далеко від 
моря).

Але найбільше місце в творчій продукції Григорія Зленка посіда
ють його літературознавчі розвідки, а його найулюбленіший 
жанр, здається, — своєрідний літературознавчий «детектив», 
розплутування різних «вузлів» і загадок, залишених стихією

* Передмова до книги: Григорій Зленко. Пошук для прийдешнього.— Одеса,
2004.
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творчого життя X IX—XX століть і похованих в архівах та забу
тих старих газетах і часописах. Тут наш автор — справжній вір
туоз і терплячий слідопит. Він обдарований тим чуттям, яке 
зупинить його там, де менш уважний дослідник нічого не помі
тить; він має ту міру впертості, яка дає йому снагу «копати» 
там, де інший втомиться і безнадійно махне рукою. Натрапивши 

в якійсь бібліографічній праці на збірку віршів і переказів неві
домого автора, він розпочинає справжнє «слідство» і зрештою 
з’ясовує, що тим поетом і перекладачем був Йосип Шевченко, 
син Варфоломія Шевченка; з Йосипком колись бавився Тарас 

Григорович і згадував його у своїх листах. Відшукавши кілька 
чисел усіма забутого часопису «Церква і життя» за 1927—1928 pp. 
і звернувши в них увагу на поезії та статті якогось А. Ленського, 
дослідник виявляє, що під цим псевдонімом виступав наш сла
ветний перекладач Борис Хомичевський — Борис Тен. Заці
кавило його в одному з листів Лесі Українки прізвище «Лопа- 
тинський», інтуїція підказала, що то може бути непересічна 
постать, — і справді, пошук вивів на яскраві сторінки студент
ського руху в Одесі кінця XIX ст. Натрапивши в одеському 
тижневику на групове фото, де, крім знаних радянських пись
менників, українських і російських, були й невідомі особи, до
слідник не тільки встановлює їх, а й «виходить» на цікаві епізо
ди літературного життя 20-х років. Безадресна записка Максима 
Горького до якогось «Калістрата Романовича» стає поштовхом 
для розкриття долі маловідомого письменника і журналіста 
Калістрата Анищенка, автора повістей, оповідань, статей про 
Шевченка в грузинських, вірменських та російських газетах, 
що виходили на Кавказі, а також статей про грузинську літера
туру в українській пресі.

І таких «мікровідкриттів» у Г. Зленка багато (в тому числі й у сфе
рах, здавалося б, вивчених і перевивчених — як-от перипетії 
навколо «Гавриилиады» Пушкіна або другого тому «Мертвых 
душ» Гоголя). Вони дають йому хвилини творчої радості. «На 
ловця і звір біжить!» — тішиться він в одному із своїх «детекти
вів». Але ж за ловецькою вдачею — і бібліографічна ерудиція, 
і інтуїція, і тяжка праця.

Однак оті «мікровідкриття», хоч би які вони були цікаві й «пожи
точні» самі собою, мало коли є для Г. Зленка самоціллю. Зде
більшого вони складаються в ширшу картину якогось літера
турного явища або знайомлять з маловідомою постаттю чи не
знаними сторонами постаті відомої. Такими є його біографічні 
розшуки про композитора Василя Пащенка, художника Григорія 
Дяченка, польського художника Яна Станіславського (всі троє —
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з шевченківських країв); про Олександру Михайлівну Вели- 

горську (з Шевченкового роду) — дружину й помічницю Леоніда 

Андреева; про художників Віктора Замирайла та Амвросія 

Ждаху, скульптора Мартоса, кінематографіста Євгена Тимченка 

і ще багатьох-багатьох інших. Окремо хотів би назвати розвідку 

про Юхима Кримського — батька славетного Агатангела Крим

ського; мало хто знає, що він був активним культурним і гро

мадським діячем, публіцистом і автором поетичних творів 

(Г. Зленко скрупульозно зібрав відповідні факти), хай і люди

ною скромного таланту, але й таких душевних якостей і такої 

ціннісної орієнтації, що, безперечно, визначили формування 

його сина Агатангела Кримського як науковця-сходознавця й 
українського письменника. Розповів він і про літературну твор

чість та етнографічні інтереси великого офтальмолога В. П. Фі- 

латова. Чимало нових подробиць подає Г. Зленко до життєписів 
і творчих портретів Степана Руданського, Лесі Українки, Ми

хайла Коцюбинського, Івана Франка, Олександра Довженка. 

Але найбільше розвідок він присвятив Тарасові Шевченкові — 
це помітний внесок у наукову й бібліографічну шевченкіану. 

Не раз звертається він і до фактів приязного ставлення М. Горь
кого, В. Короленка, І. Буніна до відродження української лі

тератури, говорить про пієтет І. Буніна до Тараса Шевченка. 

Не можна оминути і його книжку «Берег Пушкина» (Одеса, 
1987), в якій на підставі великого літературознавчого та архів

ного матеріалу досліджено низку моментів творчої біографії 
і особистих контактів великого поета, переважно пов’язаних 

з перебуванням в Одесі та на півдні України.
Загалом майже в усіх розвідках Г. Зленка широко використано до

кументи одеського походження — з одеських архівів, бібліотек, 

періодики. Це і зрозуміло: все його наукове життя пов’язане з 

Одесою, з Одеською державною бібліотекою, однією з найба- 

гатших в Україні. Він вважає себе (і є) продовжувачем справи 

видатного дослідника і бібліографа, фундатора українознавства 
в Одесі М. Ф. Комарова. Багато років — поки що безуспіш

но — домагається присвоєння Одеській державній бібліотеці 

імені М. Ф. Комарова, що, зважаючи на заслуги останнього 
в розбудові бібліотечної справи на Одещині, було б таки спра

ведливо.
До речі, публікації Г. Зленка показують, яким багатим і насиченим 

було культурне життя Одеси, особливо наприкінці X IX та на 

початку XX століть, і яким вагомим був у ньому український 

складник — попри вкрай несприятливі для українства суспільно-
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політичні та інші обставини. Переглянув він і багато забутих 
сторінок одеської журналістики.

Праці Г. Зленка не просто приваблюють ряснотою маловідомих 
історичних, культурних, мистецьких фактів, їхньою взаємопо- 
в’язаністю, — вони дають відчуття великої наповненості й на
пруженості історико-культурного процесу, а відтак і виховують 
повагу до всіх його більших і менших складників.

І за всього того наш автор має хист доброго оповідача, що вміє 
зацікавити читача і вести його за собою не завжди короткими і 
часом звивистими дорогами свого «розслідування».

Розвідки Григорія Дем’яновича Зленка публіковано більшими й 
меншими книжками («Нетлінне», Одеса, 1968; «Книга пам’яті», 
Одеса, 1971; «Одесские тетради», Одеса, 1980; «Берег Пушкина», 
Одеса, 1987; «З полону літ», Київ, 1989), що стали політичними 
здобутками українського літературознавства, але нині важко 
доступні. А багато його публікацій «загубилися» в київських, 
одеських, московських газетах і часописах. Тому видання цієї но
вої книжки, в певному сенсі підсумкової, — більш ніж на часі...
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ПоЗорож 
ц поетики 
СереЗньооіччя:

Своє широке дослідження еволюції поетич
них систем, моделей літературних явищ та 
процесів Ігор Качуровський починає з лі
тератур європейського Середньовіччя. їх доб
ре знає і в них знаходить багато мотивів, 
структур і жанрів, що визначили подальший 

літературний розвиток. Це, власне, один із на
прямів медієвістики, в якій Ігор Качуровський 

працює давно і плідно (хоч це не єдина сфера 
його літературознавчих інтересів).

Уявлення про Середньовіччя як про царство мороку й суцільного 
мракобісся, з якого людство визволила тільки доба Відроджен
ня,— це один із недоброякісних плодів зарозумілості пізніших 
епох, у яких вистачало власного мракобісся. І хоч поважна істо
рична й культурологічна наука, особливо в XX столітті, дис
кваліфікувала таке уявлення, воно й досі переважає в масовій 
свідомості. Та й серед людей культури упередження до Середньо
віччя досить живуче — власне, від недостатньої обізнаності та 
від влади традиції.

Отож ті, для кого за емоційно амбівалентним терміном «Середньо
віччя» постає світ невичерпно багатий, хоч і жорстоко супереч-

* Передмова до книги: Ігор Качуровський. Ґенерика і архітектоніка, — К., 2005.
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л и в и й , сповнений кривавої боротьби й трагічних втрат (яіг і 
кожна епоха в історії людства, зрештою), але й великих осяянь 
людського духу та неперехідних здобутків творчої енергії й дум
ки,— так чи інакше переймаються полемічним духом. Своє ба
чення й переживання тієї епохи вони хочуть передати й нам. 
До таких «медіаторів» належить і наш український дослідник, 
поет, перекладач Ігор Васильович Качуровський. У літературі 
він працює понад півстоліття, але, як один із вигнанців-емі- 
грантів, був мало відомий у себе на рідній землі і тільки в ос
таннє десятиліття вертається до нас своєю творчістю.

Живучи в Австрії, Аргентині, Німеччині, в атмосфері інших куль
тур і мов, динаміки культурних контактів, Ігор Качуровський 
не міг не застановитися над проблемою «українського освоєн
ня» світової літературної спадщини. Ішлося як про літературо
знавчі дослідження та популяризацію, так і, насамперед, про 
перекладання корпусу репрезентативних текстів різних націо
нальних літератур. Потреба в цьому гостро відчувалася і в ра

дянській Україні; підрадянські літератори багато зробили, над
то починаючи від 60-х років, для того, щоб ознайомити ук
раїнського читача з багатствами інших літератур. Однак на 
перешкоді їм стояла цензура, яка нерідко обмежувала добір 
імен і явищ. Та й не всі перекладачі досконало володіли інозем

ними мовами, не маючи живих мовних контактів. З огляду на 
це в Ігоря Качуровського були деякі переваги щодо об’єктивних 
умов.

Перекладацький діапазон Ігоря Качуровського широкий. Він пере
кладав зі слов’янських мов, з французької, німецької, португаль
ської, а найбільше — з італійської та іспанської. Помітним набут
ком української культури можна вважати «Вибране» Франческо 
Петрарки (Мюнхен, 1982), що містить 50 поезій в оригіналі та 
в перекладі з італійської Ігоря Качуровського.

І перекладацька, і оригінальна творчість Ігоря Качуровського «за
безпечена» не лише його поетичним хистом та інтуїцією й уя
вою, а й досконалим знанням техніки віршування, ґрунтовним 
вивченням теорії поетики. До останньої в нього інтерес не при
кладний, споживацький, а дослідницький. Він — автор теоре
тичних праць «Строфіка» (1967), «Фоніка» (1984), «Нарис ком
паративної метрики» (1985), в яких розглянуто багатющу спад
щину української та європейської поезії з погляду «технології» 
віршування і які були й залишаються унікальними в україн
ському літературознавстві, де після праць Володимира Ковалев- 
ського «Ритмічні засоби українського літературного вірша» (1960) 
і «Рима» (1965), «Давніх українських поетик» (1960; доповнене
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видання — 2001) Григорія Сивоконя, «Віршування в українській 
літературі» (1962) Галини Сидоренко та «Українського віршу
вання XX століття» (1993) Наталії Костенко нічого ґрунтовного, 
здається, не виходило.

Пропонований тут текст відрізняється від інших теоретичних праць 
Ігоря Качуровського і взагалі є доволі своєрідним. Це, власне, 
есеїстично оформлений великий цикл лекцій, об’єднаних не 
лише послідовним розвитком теми під певним кутом зору, 
а й манерою вільної розмови з аудиторією — нібито імпровізація 
(насправді добре підготовлена й продумана!), з відхиленнями, 

дигресіями, принагідними полеміками, автокоментарями... й 
неодмінними поверненнями до структуруючої думки. Притому 
лектор, есеїст — ще й поет-перекладач, і широке поле літе

ратурних явищ — не лише простір роботи його як науковця, він 
опановує його і як мовний переформатор. Водночас подає 
переклади інших авторів, зіставляє їх, «обмінюється думками» з 
іншими дослідниками, не раз перекидає місток від одних культур 
і часів до інших. Підтримувати інтелектуальну напругу розмо
ви допомагають авторові не лише ерудиція та незбитість ідей, 
а й природна зарядженість на полеміку. Підкреслюю: природна. 
Тобто та, що йде від обізнаності й коректності мислення, 
чутливості до похибок думки, а не від сварливої незгідливості 
чи спеціального вишукування приводів для самовивищення над 
опонентами. І хоча Ігор Качуровський буває вельми ущипливий, 
коли змушений говорити про якісь прикрі неточності або вияви 
некомпетентності в публікаціях колег (а випадки травматично

го редакторського втручання його просто дратують), — усе ж це 
лише обертони його полемічності. А її пафос (патос?!) — у 
протистоянні банальним або спрощеним моделям культурних 
процесів та явищ. У цій книзі він раз у раз ловитиме нас на 
довірливості до стереотипів думання та некритично засвоєних 
оцінок. Довгий ряд їх автор наводить (з джентльменського 
набору популярних загальників) і вбивчо спростовує. В такому 

ключі й точиться розмова про літературу й культуру Середніх 
віків, що її, як уже згадано, багато хто уявляє як епоху (еру: 
1000 років!) лише морального занепаду й жорстокості (хоч 
моральний розклад і культ жорстокості задля «естетичного» 
задоволення сягнув апогею саме в Римі останніх часів), гнітючої 
темряви й мракобісся (хоч, як доводить автор, Темні Часи — це 
лише доба Меровінґів, а не все тисячоліття), жахіть інквізиції 
(хоч повсюдним явищем у Західній Європі інквізиція стала 
пізніше, з початком доби Відродження — як реакція на вільно
думство?'). Тобто, в реальній історії Середні віки не були якимось
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моторошним тисячолітнім проваллям між двома сяйливими 
піками: античністю й Відродженням. Але мало звільнитися від 
тривіального уявлення, — треба замість нього запропонувати 
переконливу картину історично адекватного життя. Це і прагне 

робити Ігор Качуровський.
Може, найсильніше враження від циклу його лекцій-есеїв, від цієї 

книжки — враження грандіозності історичного часу, який у на
шій свідомості маркується отим «зашколяреним» терміном: 
Середні віки. Цим терміном ми спокійнісінько відбуваємося від 
тисячоліття становлення Європи, «мучення матерії» (і духу!) її 

народів, — сповненого драм і борінь, злетів і падінь: ландшафт 
історичної дороги людства був складний і важкий для поступу, 
із закрутами, сліпими кутами й відступами. На цьому тлі й ок
реслює Ігор Качуровський панораму мистецької й літературної 
творчості народів Європи тих часів, даючи їй конкретне факто
логічне наповнення, часто спираючись на погляди свого вчите
ля Бориса Ярхо і слідом за ним чітко фіксуючи як утрати, так 
і здобутки, якими, зрештою, характеризуються всі великі епохи 
історії людства.

Культурний простір середньовічної Європи оживає в Ігоря Качу
ровського як різноплощинний, динамічно фрагментований, 
різномовний (усупереч популярному уявленню про латину як 
спільну для всієї середньовічної Європи літературну мову) — 
і водночас цілісний у великому історичному часі. Є в цьому 
просторі поля напруги, які особливо приваблюють Ігоря Ка
чуровського. Це, наприклад, ранньохристиянська Ірландія та 
її роль у християнізації європейських країв та в розвитку лі
тературних жанрів. А втім, з не меншою залюбленістю гово
рить Ігор Качуровський і про словесну творчість скандинавів, 
ісландців, провансальців, народів Піренейського півострова, 

германців.
Сферою професійного зацікавлення Ігоря Качуровського є еволю

ція літературних жанрів, оповідних та версифікаційних форм у 
літературах та усній словесності різних народів середньовічної 
Європи (в цьому випадку); їхні взаємовпливи, міжнародні 
«мандри» сюжетів, героїв, прийомів вираження тощо. Тут він 
може спиратися як на здобутки класичної філології, так і на 
власний немалий досвід: адже протягом майже півстоліття він 
досліджує теоретичні питання різних аспектів поетики (в назва

них вище працях), вдаючись до конкретного матеріалу різних 
літератур у різні часи. Допомагає йому і власна перекладацька 
праця, про яку вже згадано, — як перекладач він залюбки зверта
ється і до літератур Середніх віків. Здається, він має особливий
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сентимент до мистецтва Середньовіччя: в його власних поезіях 
не раз постають образи і пам’ятки тієї забутої старовини.

Але Ігор Качуровський — мистець, який, за всієї своєї обізнаності 
в європейських літературах (не лише середньовічних!), живе у 
світі української культури, її імперативами. Тож і розмова про 
західноєвропейське Середньовіччя в нього раз у раз сягає в об- 
шири української літератури — і середньовічної, і класичної 
доби, і сучасної: «Слово о полку Ігоревім», Сковорода, Іван 
Франко, неокласики; старше та молодше покоління дослідни
ків і перекладачів. Ігор Качуровський то шукає підтримки своїм 
поглядам і припущенням, то полемізує, то уточнює, то щось 
бере до відома... ВІН — один із тих, хто зі свого боку робить усе, 
щоб його знання, його досвід, його естетичне чуття й компе
тенція допомагали нам у творенні нашої культурної універсаль
ності. Справа — за нами.
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ВимирОННЯ \ Здавалося б, недоречно говорити про вимиран- 

СЛОВО * І ня Слова в часи його гіперпродукції, нечуваної
експансії та агресивності, коли весь світовий 

' простір захаращений людськими голосами й 
письменами. Але маємо на увазі не суму продук- 

цій органів звукоутворення та графічної апарату
ри, не ті мертві слова, що панують у «структурі во

лодіння» (Е. Фромм), а Слово з великої літери, яке по
в’язує людину з глибинами буття — у вимірах космічному, 
історичному, етнокультурному, особистісному. Слово не прос
то як член речення, а як носій мудрості, софійності, у зна
ченні, близькому до давньогрецького «Логос». Звичайно, це 
слово ще не зовсім зникло, але його дедалі жорсткіше ви- 
тіснювано у вузькі спеціальні сфери — філософії (вона саме 
в XX ст. дала особливо глибокі аналізи феномена мови!), 
культурології, етнології, елітарної поезії тощо,— і парадок
сальним чином саме в цьому немовби й дуже сприятливому 
контексті, але під дією інших чинників (Жиль Ліповецькі: 
«пустеля перемагає») Слово перестає бути реальним духо- 
твірним началом у людських спільнотах. Саме в цьому сенсі 
й доводиться говорити про вимирання Слова, і цей процес, 
на мій погляд, має кілька вимірів.

* Доповідь, виголошена 29 червня 2004 р. на X III науковій конференції «Мова 
і культура» імені проф. С. Б. Бураго.
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Насамперед впадає в око (чи в слух?) втрата Словом сакральності. 
Під сакральністю я тут розумію не тільки його безпосередню 
належність до сфери релігійних таїнств (хоч у цьому властивому 
значенні відбіг від сакральності, її формалізація особливо оче
видні — з огляду на вигасання релігійних почувань у христи
янському світі і загрозливу політизацію їх у світі мусульмансь
кому), — а розумію взагалі владу Слова над людиною як сили 
позаіндивідуальної і надраціональної, світовпорядкувальної, що 
давалася від богів, від космічних енергій, від великих поетів.

Мірча Еліаде вважав, що сакральним світом був світ кочівників та 
осілих землеробів, а ми живемо в десакралізованому світі. Однак 
і в десакралізованому світі, мабуть, можуть зберігатися якісь 
релікти колишньої сакральності. Принаймні в Слові, особливо 
в Слові поезії. Щодо божественної природи Слова поета, 
як і Слова жерця, не виникало сумніву в патріархальному су
спільстві. «Хто я такий, щоб носити це пекуче полум’я на своїй 
непокритій голові?» — каже про свою місію жрець Єзеулу в 
романі Чинуа Ачебе «Стріла Бога». Про великого скальда Оула- 
вюра Каурасона в романі Лахснесса говориться, що він «три
має за хвоста блискавку». Великі поети і пророки володіли тими 
«глаголами вічного життя», про які йдеться у Євангелії. «Чи не 
хочете й ви відійти?» — питає Ісус Христос у своїх апостолів. 
«Господи! До кого ж нам іти? Ти маєш глаголи вічного життя».

Ці глаголи — радикальне заперечення профанної мови, і шести
крилий серафим мусить вирвати грішний язик у героя Пуш- 
кінового «Пророка» і «десницею кровавой» вкласти йому «жало 
мудрыя змеи», перш ніж пролунає йому Божий наказ: «...И обхо
дя моря и земли, j  j  Глаголом жги сердца людей». Шевченків 
Перебендя розмовляє з Богом, криючись від людей, бо «на 
Божеє слово вони б насміялись» (самопочуття, нібито проти
лежне пророчому). Але це очужіння минає під тиском непере
борної потреби, в якій Шевченко благає Богоматір: «Пошли 
мені святеє слово»...

Скорбящих радосте! Пошли,

Пошли мені святеє слово,

Святої правди голос новий!

І слово розумом святим 

І оживи, і просвіти!
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Молю, ридаючи, пошли, 

Подай душі убогій силу,

Щ об огненно заговорила, 

Щ об слово пламенем взялось, 

Щ об людям серце розтопило.
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І на Украйні понеслось,

І на Україні святилось 

Те слово, Божеє кадило,

Кадило істини...

Не дивно, що сьогодні поет так говорити не може. Мабуть, Артюр 
Рембо був серед останніх, хто думав, що «за допомогою мета
фори можна змінити світ». Питання в іншому: яку владу мають 
«Божі слова» великих поетів минулого над сучасною публікою? 
Адже, якщо вірити Леві-Стросу, «слова є знаками», переставши 
бути цінністю (щоправда, в нього це твердження спрямоване й 
проти поетів). А Гастон Башляр стверджує: «Слово втрати
ло своє буття, воно є миттю особливої семантичної системи». 
Це і є втрата сакральності Слова — на користь операційності.

Але й християнство, можливо, в чомусь обмежило повноваження і 
можливості Слова. З одного боку, Слово — першокреатив Світу, 
той першовибух, творчий акт, з якого все почалося і в якому 
(Слові) все запрограмоване (Світ як текст?). (Михайло Мак
симович: «...Через слово ми сягаємо Того, Хто дав нам Слово 
разом із життям і світлом, із Чийого всемогутнього, первород
ного Слова виник світ...») Але, з іншого боку, — в християнстві 
зігноровано те глибоке розуміння, чи, швидше, переживання 
стосунків людини і природи, яке було в поганських релігіях. 
Слово стало великою розмовою між Богом і людиною, але пе
рестало бути розмовою між людиною і природою — деревом, 
птахом, звіром, тобто Світом взагалі. Далі ця розмова понови
лася в межах наук, однак то була вже розмова раціо, а не душі, 
і, власне, вже не діалог, а швидше аналізуючий монолог людини.

Далі можна говорити про зменшення світопізнавальних можливос
тей і світопояснювальної спроможності Слова. До ери розвине
них технологій саме в Слові і за допомогою Слова здійснюва
лися пізнавальні операції і саме Слово несло тягар знань про 
світ. З розвитком наукових досліджень Слово дедалі більше 
поступалося математичній формулі, геометричній функції, ста
тистичному графіку. Сьогодні у створенні фундаментальної 
картини світу слову належить лише допоміжна роль. Можливо, 
це тимчасовий стан пізнавального поступу людства; можливо, 
взагалі аж так не є, так тільки здається. Мартін ГайдегТер писав: 
«Наука не мислить. Вона не мислить, бо її спосіб дії та її засоби 
ніколи не дадуть їй мислити — мислити так, як мислять мисли
телі. Тільки це дає їй можливість увійти в теперішню предметну 
сферу й поселитися в ній». Тобто, наука належить до інакшо
го роду мислення — того, яке він називав вичислювальним. 
Власне, ось його думка: «Вичислювальне мислення — це не ос-
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мислювальне мислення, воно не здатне подумати про смисл, 
який панує в усьому, що є. Отже, є два види мислення, причо
му існування кожного з них необхідне для певних цілей: вичис- 
лювальне мислення й осмислювальний роздум». Очевидно, 
«осмислювальний роздум» — це місія філософії. Хоч «на виду» 
нині не філософія, а таки наука...

Якщо — в цьому контексті — про світопояснювальну місію Слова 
ще можна сперечатися, то, на мій погляд, очевиднішим є збід
нення його життєво-предметного наповнення. Воно зумовлене 
збідненням природного життя сучасного людства і відповідно 
мови. Міський побут — а він фактично вже домінує в усіх так 
званих розвинених суспільствах — означає катастрофічне зву
ження і вихолощування безпосередньої причетності до життя 
тваринного і рослинного світу, втрату відчуття землі як підстави 
свого буття, — звідси і відмирання цілих пластів мови. Людина 
вже не здатна адекватно поіменувати світ у його хоч і зникаю
чому, але все ще наявному багатстві. А без найменування немає 
володіння. За винятком дуже вузького кола дуже вузьких спе
ціалістів, — що в цьому випадку не має значення, бо говоримо 
про загальнонаціональне мовлення, а не професійну терміно
логію, — ніхто вже нічого не знає про те, що росте на землі, 
бігає або повзає по землі, риється в землі, літає в повітрі. Від 
тисяч конкретних імен скоро залишаться лише загальні понят
тя: це птах, це дерево, це звір, це чи то квітка, чи то бур’ян, — 
позбавлені чуттєвої та емоціональної наповненості, конкретних 
образних уявлень та асоціацій. (Я вже не кажу про забуття сим
волічних значень багатьох і багатьох імен природного світу, що 
залишилися в мовах спорожнілою звуковою формою.)

І ці втрати нічим не можуть бути компенсовані, на відміну, скажі

мо, від втрати означень тисяч трудових операцій, які відійшли 
в минуле, — на зміну їм прийшли тисячі інших. Хоч і тут рівно
цінної компенсації немає і не буде: робота за верстатом-автома- 
том чи на панелі дистанційного управління якоюсь чудо-техні- 
кою не потребує того олюднення, тієї міри ідентичності суб’єкта 
і знаряддя праці, як, скажімо, орання землі плугом чи косарю
вання,— отже, й не зможе викликати рівноцінних переживань 
та спровокувати поетичну образність, рівноцінну тій, що багато 
століть напоювала людську мову. Відповідно втрачається сприй
няття тих предметних і чуттєвих змістів, які несла ця образ
ність, пронизуючи смислове поле мови глибинними асоціація

ми. «Ночами небо пахне, як посів»,— писав колись Назим 
Хікмет. Щ о скаже це порівняння людині, яка ніколи не стояла 
на розораній землі, тримаючи в жмені спрагле зерно, а в небо
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дивиться лише щоб побачити реактивний літак або фейерверк 
з нагоди якогось суспільнозначимого дурисвітства? Але ж саме 
такий стандарт людини запановує в сучасному цивілізованому 
світі! Коли парагвайський поет Ельвіо Ромеро порівнює висох
лу землю зі сльозою — безвологість з вологістю! — то таке пара
доксальне порівняння могло народитися лише з особистого 
переживання посухи як найгіркішого солонющого лиха і з осо
бистої причетності до цієї трагедії хліборобського люду. Су
часному читачеві це треба пояснювати, а пояснюване втрачає 
силу безпосереднього враження.

Збідненість представлення природного світу в душевному житті 
людини спрощує, опрісняє психологічний механізм її реакцій і 
посилює поведінчу агресивність. Це, своєю чергою, стимулює 
вульгарність вислову, породжує стильову асиметрію мови. Хоч 
працюють на це, звісно, й інші чинники.

Антрополог Едвард Холл говорив, що «людина винайшла інстру
менти, які є продовженням майже всіх частин її тіла». Під цим 
кутом зору він оцінював технічні досягнення людства: транс
портні мережі заступили ноги і спини; одяг і будинки — похід
ні від теплорегулювальних механізмів людського тіла; еволюція 
зброї починається від зубів та кулаків і закінчується атомною 
бомбою. Якщо так, то, мабуть, найінтенсивніше людство «про
довжувало в простір» свої голосові зв’язки: абетка, письмо, 
книгодрукування, телефон, радіо, мегафон, комп’ютер, Інтер- 
нет... Щ о далі? Однак це фантастичне розширення простору 
мови помножувало можливості не тільки Слова, а й, сказати б, 
Антислова. Відповідно до того, як усякий людський винахід є 
продовженням (вживаючи згадане означення Едварда Холла) 
не тільки добрих, а й лихих можливостей людини.

У системі мовлення зіпсувався гальмівний механізм, що — як і в 
будь-якій системі — відповідає за безпеку руху. В минулому 
людство, знаючи і про живлющу, і про руйнівну, вбивчу силу 
слова, виробляло своєрідний самоконтроль: слово було предме
том моральної оцінки, яка розрізняла слова добрі й лихі — за 
їхнім можливим впливом на людську душу. Поступово ці мо
ральні кордони розмивалися, а нині маємо справжній апофеоз 
так званої «ненормативної лексики».

...Іду поблизу станції метро «Лук’янівська» і бачу таку картину. 
Стоїть посеред натовпу якийсь немолодий уже пацан, тримає 
коло розверстого рота мобільний телефон і шле у світовий про
стір нескінченний потік матюків. Подумалося: чи не є це сим
вол химерної долі всіх геніальних винаходів людства? І чим 
відрізняється від цього задовбаного укрпацана блискуча англій
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ська кінозірка, яка, за свідченням англійської ж преси, кілька 

хвилин поливала свою телеаудиторію добірними євроатлан
тичними матюками? А що вже казати про болгаро-російсько- 
го «зайку», «звездного матерщинника» (за визначенням «Изве
стий») Філіппа Кіркорова?! Давно минули часи, коли лексика 
п’яного російського мужика дивувала світ. Сьогодні вже п’яний 

мужик може позаздрити лексиці культурної еліти певного гатунку.
Здавалося б, це явище — периферійне, де, як і в бізнесовій рекла

мі, банальність сюжету має компенсуватися грою на грані фола 
і стрибком за цю постійно пересувану грань. Та насправді це 
симптом ширшої і глибшої хвороби людського духу. Це — вер
шина айсберга. Підводна ж його частина — омертвіння тонких 
структур душі, сформованих багатьма тисячоліттями розвитку 
роду людського. Все це відбивається в мові, особливо в тих її 
ділянках, що «відповідають» за інтимну сферу життя, за делі
катні сторони міжлюдських стосунків. Коханого і кохану замі

нили сексуальний партнер і партнерка. Слова, що передавали 
гаму почуттів закоханих, відходять в історію літератури, і ще 
недавно їх заміняло оперативне «переспати», а вже на зміну 
йому прийшло бойове «трахкати». Не коханці, а спецназ. Отакі 
тепер «глаголи вічного життя».

Можуть сказати, що завжди, в усі епохи була стилістика соціально
го дна. Але тепер це дно потужно сплило нагору і стало праву
вати як законодавець мод, як елітарність. Тобто, йдеться вже не 
про стилістичні зрушення в культурі, що є закономірністю її 
розвитку, а про зміни якості людини, про скасування того, що 
відрізняє її від тварини, — почуття сорому. А це означає руйну
вання всієї структури духу.

Одним із свідчень цього є засилля в сучасній літературі — принай

мні в українській літературі певного роду — різних трахкачів, 
спермачів, піхвачів. Хоч вони приписують себе до постмодерну, 
читати їх нудно. Бо для них не існує та величезна дистанція — 
не часова, а психологічна — між першим закоханим поглядом і 
цілковитою інтимною взаємоналежністю, дистанція, на якій 
розкривалася особистість людини і з якої, отже, брали початок 
вічні твори мистецтва. Гарячкові смикання в обхід людського 
не можуть принести нове Слово.

Мабуть, певну роль у псевдодемократичній деієрархізації ціннос
тей відіграла та біологізація людини, яку впровадив вульгарний 
психоаналіз (означення Е. Фромма), санкціонувавши популяр
не зведення вищого до нижчого як спосіб пояснення першого. 
Сам собою цей підхід — вишукування нижчого у вищому (в тому, 
що претендувало на вищість) — не новий. Цим споконвіку
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займалася література, з’ясовуючи справжні мотиви поведінки 
фальшивих суспільних типів, викриваючи неадекватні форми 
свідомості. Це звалося сатирою. Але предметом сатири були 
спотворення людського, а не його істина.

Ці спотворення неминуче увиразнювалися у спотвореннях мови, 
і ще Аристофану вони давали матеріал для комедій. В античні 
ж часи бере початок і філософська традиція дослідження мовних 
пасток, представлена багатьма великими іменами. (Хоч філосо
фія і сама створювала такі пастки.) Але життя створювало і 
створює їх зі зростаючою невтомністю. Поряд із мовою як на
зиванням світу воно продукує антимову як фальшування світу. 
Цю антимову з легкої руки Оруелла, який зафіксував її розквіт 
і тріумф у тоталітаризмі XX ст., названо новомовою. Однак 
сама собою новомова супроводжує існування всіх суспільств, 
де правляча верства створює свою ідеологію з потреби обґрун
тувати й увічнити державні священнодійства. Звичайно, тоталі

таризм абсолютизує новомову і вперше робить її обов’язковою 
для всього суспільства, заганяючи адекватну мову в підпілля. 
Але ж і сам тоталітаризм спирається на багату історичну спад
щину. Потенціал його визрівав у різних суспільствах. На мій 
погляд, у дослідження феномена новомови (якщо брати його 
загальноісторично, а не конкретноісторично) не менший вне
сок, ніж Оруелл, зробив напівзабутий і зневажений нині росій
ський геній — Салтиков-Щедрін. Він, власне, показав дві ново
мови: новомову царської бюрократії та новомову псевдолібе- 
ральної інтелігенції, розкривши їхню маніпулятивну природу. 
Знання про ці дві новомови дало б ключі до непарадного під’їзду 
російської історії, але сьогодні це знання вкрай небажане.

Мові завжди доводиться платити не за свої гріхи. Пригадується 
класична — під цим оглядом — заява однієї московської вчи
тельки, оприлюднена на зорі перебудови в журналі «Огонек» 
(1987, № 29): «Нам надоел русский язык, русскими словами 
слишком долго врали». Російській мові доводилося відповіда
ти і за російських колонізаторів. Українській же мові доводило
ся платити і за упосліджене становище свого народу, і за при
душення його культури, і за «хахлів-вертухаїв» у сибірських 
концтаборах з немалою мірою в’язнів-українців; і за тих «дядь
ків отечества чужого», про яких писав Шевченко, які зміцню
вали владу імперії над їхнім та іншими народами. Нині укра
їнська мова розплачується за непривабливий образ і неясні 
перспективи української держави.

(Згадується більш ніж півторастолітньої давності розпачливе во
лання українського поета-романтика Амвросія Могили: «Кто
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взвесит, сколько светлых и прекрасных идей, в будущих иссле

дователях человеческого слова, должны померкнуть и исчез

нуть по причине забвения одного из языков, тлеющих ныне в 

могиле презрительного невнимания?»)
У ставленні до мови виявляється вся глибина нашої некультурності 

й невігластва. «Мы ленивы и нелюбопытны», — писав Пушкін. 

Здається, ніде це так не підтверджується, як у стосунках зі сло

вом. Надто ж у стосунках української публіки з українським 

словом. На кожному кроці чуєш — у тому числі й від читача, 

який вважає себе рафінованим інтелігентом, — на кожному кро

ці чуєш обурене: «Звідки він (письменник) це слово взяв?», 

«Я такого слова не чув», «Нащо таке видумувать?» — аж до сак

раментального: «У нас так не говорять!» А принциповіший то

вариш ще й почне дошукуватися ідеологічної диверсії: це по

лонізм, а це галицизм, а там германізм, а там русизм, і взагалі 

це не мова Шевченка. Йому невтямки, що в Шевченка не було 

доброї половини тієї лексики, якою збагатили українську мову 
пізніші письменники. Тим більше невтямки йому, що українсь

ка мова — це не просто славнозвісний київсько-полтавський 
діалект, освячений самим Сталіним, а мова всіх українців — 

і слобожан, і поліщуків, і поляків, і галичан, і буковинців, 

і закарпатців. І чомусь нікому не спадає на думку, що коли на

трапляєш на слово, якого досі не знав, то не обурюйся, а радій, 

що відтепер знатимеш, спробуй зрозуміти його значення хоча б 

з контексту — це здебільшого неважко, або спитай у знаючої 

людини, або зазирни у словник — ти ж інтелігент, а буває, що 

й академік-гуманітарій, хоч і галичанофоб. Словниковий резер
вуар розвинених мов містить двісті, триста, п’ятсот тисяч лек

сем. А пересічна людина в побуті вживає триста-п’ятсот оди

ниць. І вважає це достатньою підставою для санаційних на

мірів щодо мови. І створює атмосферу стихійної, а інколи й 
офіціозної мовної «зачистки».

Особливо гнітючим є запанування в масовій свідомості сучасних 

суспільств, насамперед радянського і нібито пострадянсько

го, — а власне ментально вічно радянського *, — твердого в своїй

* Ми живемо в дивному суспільстві, яке переживає дві одночасні реставрації, 
нібито протилежно спрямовані, але симбіотичні щодо одна одної. Одна — 
це реставрація дикого капіталізму (фактично вже відбулася), а друга — рес
таврація радянської ідеології, але вже одверто підшитої російською ім- 
перськістю (згадаймо хоча б агресивність «єдиноросів»-православців, зво
рушливу дружбу комуністів і правлячої еліти з московською церквою, 
тріумфальне відновлення всіх радянських ритуалів, аж до оглушливої тріс
котні комсомольських ювілеїв).
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примітивності уявлення про те, що мова всього лиш прагматичний 

засіб спілкування людей, а не еквівалент людського духу, не 

носій буттєвості, глибокого досвіду поколінь і етичної муки 

особистості, не саме національне буття в його минулому, су

часному і майбутньому. Для України, для української мови таке 

репресивне переконання є свого роду вироком смерті, який у 

голові російсько-українського обивателя виражений знамени

тою максимою: «А какая разница?» Залишаю осторонь очевид

ний фальш цієї нібито байдужості. Насправді для цього бай- 

дужника «две большие разницы», бо він вимагає поступки від 

іншого, а сам ніколи своїм не поступиться, швидше вчинить 

громадянську війну, бодай районного масштабу. Але за іншим 

права на власну «разницу» нізащо не визнає.

Поль Рікер у своїй праці «Перемога мови над насильством. Гер- 

меневтичний підхід до філософії права» писав: «У великих істо

ричних конфліктах захист і визнання рідної мови (langue) 

завжди відігравали важливу роль. До того ж те, що ми називаємо 

нашою ідентичністю, є значною мірою мовна (de langage) іден

тичність. Належність до певного лінгвістичного простору — це 

перша форма, в якій ми є суб’єктами права. ...Право говорити 

своєю мовою показує нам, що урок права починається вже з 

першої форми суб’єкта».

Наше суспільство обмежено далеке від розуміння цих речей. Усе в 

нас поставлене з ніг на голову. Ось один із тисяч такого роду 

прикладів, який може бути свого роду притчею. Українська 

школа в столиці України. Червень 2004 року. Троє педагогів 

ведуть бесіду з діточками з українського ж дитячого садка на 

предмет прийняття їх до школи. Розмова, записана дослівно. 

Педагог: «У тебе є друзі в садочку?» Дитина: «Є». Педагог: «А ти 

з ними сваришся?» Дитина: «Сварюсь». Педагог: «Наведи при

клад». Дитина: «Вчора посварилась з Машею». Педагог: «Чому?» 

Дитина: «Я хотіла гратися по-українському, а вона не захотіла». 

Педагог (здивовано): «Ну то й що? А як у мене чоловік росія

нин, то я повинна вигнати його з дому?» Дитина (винувато): 

«Та я хотіла гратися по-українському». Втручається друга жін- 

ка-педагог: «Вот так растут маленькие шовинисты». Думаю, 

зрозуміло, хто тут мудріший: дитина чи педагоги української 

школи в столиці України. Та біда не в цьому, а в тому, що та

кими педагогами є і більшість наших політиків, і більшість ін

телектуалів, і мало не все суспільство взагалі. Проте годі з цією 

абсолютно безнадійною темою.
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Хочу повернутися до речей, щодо яких легше порозумітися. Виїде 

йшлося про те, що в пізнанні світу, принаймні у створенні його 

фундаментальної фізичної картини, Слово як «осмислюваль

ний роздум» дедалі більше поступається місцем засобам «ви- 

числювального мислення» наук (Мартін Гайдеїтер). Але скла

дається враження, що Слово втрачає свої позиції і в мистецтві, 

в культурі взагалі. Скажімо, вочевидь не на Слово робить став

ку сучасний театр. Ще очевиднішою є деградація слова в сучас

ній поп-культурі, в пісенній та естрадній продукції. Свою лепту 

в примітивізацію Слова вносить телебачення. Інтернет, стаючи 

масовим і набираючи функцій інтелектуальної забавки, ство

рює власний стиль невибагливого мовного ширвжитку, який 

навряд чи облагородить Слово. Все це здається неминучим, 

бо Слово воліє народжуватися в зосередженості, а не в суєті.

А втім, ті чи інші оцінки можуть бути суб’єктивними і недале

коглядними. Можливо, створюється новий тип цивілізації, 

цивілізації поствербальної, в якій Слову належатиме суто допо

міжна роль обслуговування супертехнологічної діяльності на
пористого людства. А може, філософія і поезія збережуть його 

для нового життя.

Свого часу Микола Реріх переконував: «Криза світу аж ніяк не ма

теріальна, а саме духовна. Він може бути вилікуваний лише ду

ховним оновленням. Холодна мова мозку ввела в оману раху- 
вальників, і знову вкрай потрібно звернутися до тієї вічної мови 

серця, якою створювалися епохи розквіту».

Утопічний заклик великого гуманіста у вирі нових, ще страшніших 
криз.

Песимістичних прогнозів не бракує. А. Кожибський навіть уважає, 

що народам, насамперед американському, загрожує шизофре

нія, яка розвиватиметься в тих ділянках мозку, що керують мо

вою, — через асинхронію в еволюції реальності й соціальних 
відносин, з одного боку, і мови — з іншого.

Можна заперечити, що апокаліптичні прогнози щодо майбутнього 

людства ще ніколи не справджувалися. Однак так само ніколи 

не справджувалися й оптимістичні сценарії.

Але дещо давно підказав нам Клод Леві-Строс: «Ми ще недостат
ньо даємо собі звіт у тому, що мова і культура є двома паралель

ними різновидами діяльності, що належать до більш глибокого 
шару. Я гадаю, що цей гість був серед нас, хоч ніхто не здога

дався запросити його на наші дебати: це людський дух».

Отже, частіше запрошуймо цього гостя — і на публічні дебати, і на 
інтимні зустрічі тет-а-тет.
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Володимир Базилевський — один із тих, скажемо, не ба
гатьох українських поетів, які є ще й уважними чита- 

\ чами та рафінованими поцінувачами чужої творчості. 
\ Його статті на літературні теми та рецензії, час від

Ро 4DQ0Q  1 часУ з являючись на сторінках журналів і газет, при
* І вертали увагу своєю виваженістю й добрим смаком, 

'J /  спокійною принциповістю в судженнях, широтою 
/  погляду на мистецькі й суспільні проблеми,— і не раз 

у  викликали зацікавлену реакцію культурницької гро
мадськості, а то й полеміку. Отож Володимир Базилев-

_____ ський здобув репутацію не лише талановитого поета, а й
вдумливого критика. Однак справжній масштаб його як інтер

претатора життя літератури зможемо побачити лише тепер, з ви
ходом цієї книги, в якій представлено кращі, з погляду автора, його 
статті, есеї, розвідки — як раніше публіковані, так і опубліковані 
лише тепер у повному обсязі або й уперше.

Діапазон літературних зацікавлень Володимира Базилевського ши
рокий, і, власне, це щось більше, ніж естетичні зацікавлення,— 
це те, чим він живе, що йому дороге, що є частиною його влас
ного духовного єства: Шевченко, Пушкін, постаті «срібного 
віку» російської поезії, поети українських 20-х («розстріляне 
відродження», відродження «депортоване» й уціліле в емігра
ції), зрештою, й багато що з проблематики сучасного україн
ського літературного і культурного життя.

Природним чином книжка вкомпонувалася так, що спершу йдуть 
есеї та розвідки про найдорожчих для Базилевського поетів — 
тут розкрився його хист інтерпретатора і співпереживача вели
ких поетичних світів, тут він завойовує безумовну довіру до 
себе, — і з цією довірою читаєш уже і його «проблемні» та по
лемічні статті з другої частини книжки.

Громадянський і етичний тон усій збірці задає перша стаття — 
«Сторожовий вогонь»: про Шевченкову вість Україні. Володи
мир Базилевський розуміє, що про Шевченка гріх говорити 
всує і важко додати щось до розуміння його образу, його поезії — 
після тисяч і тисяч мудрих оцінок та суджень (щоправда, окрім 
мудрих, були, є і будуть не дуже мудрі й зовсім немудрі). Однак 
він зважується, і добре робить. Адже Шевченка незупинно чи
тає час, читає кожне історично змінене суспільство, читає, в усі 
часи і за всякого суспільного ладу, той, хто шукає Слова. І цьому 
особистому прочитанню Шевченка несть кінця. Ще Потебня 
висловив глибоку думку про те, що зміст великих творів літера
тури — це змінний суб’єкт за сталого предикату, і він «зростає» 
в історичному часі (багато в чому схожий підхід глибоко роз
винула європейська культурологія XX ст. в різних варіаціях —
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О. Беккер, М. Дюфрен, ГГ. Рікер, Е. Гуссерль, К. Ясперс). Значейня 
поетичного образу (X — ікс), писав Потебня, «помітно зміню
ється при кожному новому сприйнятті однією й тією самою осо
бою ^ ще більше — іншою», хоч сам образ залишається незмінним.

Володимир Базилевський і є таким вдумливим читачем, який від
криває для себе досі малопомічене в Шевченкові та запрошує 

нас пережити разом з ним нові враження від добре знаних 
Тарасових образів. Не претендуючи на системність, він подає 

свої «імпресії та медитації», які, одначе, не раз можуть бути іс
тотними корективами як до академічного канону Шевченка, 
так і — тим більше — до популярних стереотипів його сприй
няття; інколи ж набувають полемічної загостреності (в просторі 

делікатної критичної уваги Базилевського опиняються не лише 
деякі поверхові сучасні тлумачення Шевченкової поезії, а й ок
ремі самовпевнені присуди авторитетів минулого; зупиняється 
він і на лихій ролі деяких російських перекладачів Шевченка, 

які спотворили дух і суть його поезії).
...Про Пушкіна писати, може, ще важче, ніж про Шевченка. Однак 

Базилевський пише про нього на такій високій хвилі любові і з 
такою мірою обізнаності в його поезії та в її інтерпретаційному 
«супроводі», що його стаття (власне, розвідка наукового ґатун
ку) «Пушкін, Пушкін!» є унікальною в українській пушкініані 
(за нерутинністю погляду її можна порівняти хіба що з «пушкін- 
ськими» есеями Вадима Скуратівського, але той скоряє розма
хом узагальнень і темпераментністю думки, а Базилевський — її 
проникливістю й тонким нюансуванням). Як на Базилевсько
го, поезія була для Пушкіна передусім полем розумової діяль
ності, бог Пушкіна — «мисль», і під цим кутом зору він розгор
тає свою історію еволюції поета в досить драматичних стосунках 
з літературним оточенням (мало зверталося уваги, наприклад, 
на те, що «пізній» Пушкін наразився на нерозуміння сучасників, 
які, втішаючись стереотипом Пушкіна-романтика, заговорили 
про занепад його таланту саме в його зрілу пору). По-своєму 
трактує Базилевський і деякі моменти в біографії поета. Ска
жімо, він вважає, що на фатальну дуель той ішов у передчутті 

смерті як визволення від нерозв’язних пут життя і втоми... 
Звісно, це дискусійне припущення. Взагалі ж усі перипетії життя 
і всі сторони творчості Пушкіна так багатократ обговорені в 
пушкініані, насамперед російській, що, здавалося б, важко до
дати щось нове. Але завжди корисним і плідним буде, в контек
сті здобутих знань, своє вникливе прочитання. Стаття про Пуш
кіна насичена тонкими спостереженнями, цікавими міркуван
нями, несподіваними акцентуваннями відомого — і викликає
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бажання заново звернутися до Пушкіна, звільнившись від лінь
куватого припущення, що ти його буцімто знаєш.

Одначе, поділяючи з Базилевським його пафос утвердження правоти 
Пушкіна й неправоти його опонентів, я б не ігнорував так зневажли
во його полум’яного «ниспровергателя» Писарєва. Це зовсім інший 
конфлікт, ніж з естетичними суперниками, заздрісниками або недо
рослими до Пушкіна. Тут — конфлікт двох епох, двох типів мислен
ня — художнього й раціоналістичного, соціально-утилітарного. Двох 
сторін світового цивілізаційного розвитку. Цей конфлікт потребує 
ширшого й глибшого розгляду. Розумію, що Базилевському не було 
потреби в нього заглиблюватися, але я кажу про те, що, на мій по
гляд, дарма пушкіністи за традицією просто ігнорують писарєвську 
критику Пушкіна, по-своєму блискучу й неспростовну, якщо при
стати до погляду соціального утилітаризму, — але ж і невипадкову 
в російському суспільстві 60-х років XIX століття, невипадково й 
«продовжену» в російському футуризмі.

Друге моє довільне зауваження стосується солідаризування Базилев- 
ського з думкою Достоєвського про унікальну і більше ніде у 
світовій літературі не явлену «всесвітню відзивність» Пушкіна, 
його здатність сприймати інші національні життя. Все-таки це 
перебільшення, це від месіанського націоналізму Достоєвсько
го. Були ж і Шекспір, і Ґете, і Байрон,— і хто ж створив такі 
вічної загальнолюдської міри образи, як Фауст чи Дон Кіхот?

...Шевченко і Пушкін дають нашому авторові те відчуття імперати
ву поезії, з яким він звертається і до поезії XX століття.

Серед його улюбленців — Євген Плужник, про якого він пише з 
якоюсь пронизливою особистою причетністю («Бунт анахоре
та»), Назва статті фокусує головний напрям роздумів автора: 
Плужник не ховався від дійсності в роз’їдаючий скепсис та 
зажуру, в чому його звинувачували, — він чинив тихий і впертий 
спротив тій дійсності, формуючи та обстоюючи свою духовну 
особистість усупереч нищівному тискові тоталітарного суспільства. 
(Тут само мова й про Володимира Свідзинського, який явив іншу 
форму спротиву, що теж сприймалася за «втечу».) Плужник 
інтимно близький Базилевському своєю ясністю, своїм культом 
емоційно наснаженого раціо, своєю — Базилевський, звісно, про 
це не зізнається — стоїчною інтелігентністю і, може, й морально 
зваженим скепсисом. Стаття писана й надрукована ще 15 літ тому, 
а звучить як сьогоденна, хіба що оборона Плужника від «абсурдних 
звинувачень у відсутності оптимізму» та формула про активний і 
пасивний романтизм сприймаються як данина часові.

У «поетології» Базилевського вагомо присутні наші славетні (тепер, 
а колись перепрокляті) вигнанці. Насамперед Євген Маланюк. 
Статтю про нього я б назвав натхненною — якби не те, що, власне, чи
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не всі статті Базилевськото написані натхненно. Здавалося б, Маланюк 
і світоглядно, і темпераментом, і параметрами свого поетичного світу 
не є інтимно співзвучний Базилевському, але, мабуть, справжній 
поет - «рідня» кожному іншому справжньому поетові, і ця спорід
неність дає змогу відчути й побачити найсокровенніше, а надто 
коли світ іншого є доповнювальним до твого власного: не в 
значенні масштабів, а в значенні духовних координат.

Про Маланюка написано чимало і з різних ідеологічних та естетичних 
«штандпунктів», а все-таки здебільше принагідно. У всякому разі, 
есей Базилевського вирізняється грунтовністю й об’єктивністю. 
Він написаний із чималої історичної дистанції — і водночас із 
зняттям цієї дистанції; зняття це «здійснює» чи то сама Маланю- 
кова поезія, чи то наша нинішня прикра реальність, яка прямо 
«підставляється» під вогненні стріли Маланюкової поезії...

Особистий авторів біографічний аспект («Совісно зізнатися: двад
цять років я ходив тими ж шляхами, що і юний Євген Маланюк, 
ледь не щодня зачіпався зором за фасад знаменитого реального 
училища, у якому він навчався... і не відав про сам факт пере
бування поета») символізує нашу національну вину перед Ма- 
ланюком: мало що тоді не знали (через «об’єктивні обставини»), 
але й тепер не дуже знаємо, вже з «суб’єктивних причин»: не- 
прочитаність, неприсутність його поезії, його думки в духовному 
житті суспільства. Втім, це останнє доводиться сказати про всіх 
наших видатних і великих, у тому числі й Шевченка.

Маланюк — поет немовби однієї ідеї, одного почуття: ідеї і почуття 
національної державності. Однак Базилевський розкриває весь 
широчезний рельєф цієї моноідеї, весь емоційний спектр цього 
почуття, драму їхнього суперечливого розгортання і водночас 
сталості в Маланюковій поезії. Глибока особиста вистражда- 
ність, наповненість багатством людського духу підносять цю ри
торичну й патетичну поезію понад риторику й патетику, на ви
соту абсолюту самовираження. Саме цей абсолют самовиражен
ня особистості, присвяченої Україні, визначає особливе місце 
Маланюка в українській поезії XX століття (як і в наших ду
ховних перспективах) і змушує визнавати його право навіть на 
найсуворіші та, здавалося б, «блюзнірські» присуди. Те, що в 
Шевченка мало, сказати б, соціально вибірковий, соціально 
зорієнтований характер («Раби, подножки, грязь Москви, // 
Варшавське сміття ваші пани, // Ясновельможнії гетьмани»); що 
в Пантелеймона Куліша («Народе без пуття, без честі, без поваги...»), 
Лесі Українки («Народ наш, мов дитя, сліпеє зроду, // Ніколи 
світа-сонця не видав. / / З а  ворогів іде в огонь і в воду, // Катам 
своїх поводарів оддав»), Івана Франка («Мов паралітик той 
на роздорожжу...») було в драматургії думки «ситуативним»
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мотивом, — те у Маланюка стає лейтмотивом, головним нервом 
його поезії, хоча, звичайно, цей нерв озивається на всі сигнали 
життя, але озивається, часом, зранено.

Базилевський чутливо й вищою мірою зацікавлено «вслухається» в 
цей лейтмотив та в його обертони, звертається до загальноісто- 
ричних та суб’єктивно-біографічних обставин, що його стиму
лювали, — але водночас і делікатно опонує Маланюкові там, де 
той, на думку критика, непереконливий, суперечить сам собі, 
або ігнорує незаперечність життєвої данності, або, в засліплен
ні власним максималізмом (інколи й кабінетним, не поведін- 
чим), зміщує виміри історичних процесів та історичних поста
тей. У своєму невситимому картанні відступництва і мало- 
російства Маланюк часом, усупереч собі самому, бачить їх як 
явища персоналізовано-морального характеру, тоді як це лише 
один із виявів історичної нерозвиненості національного су
спільства, браку національної самості, і «богохульні вірші» Ма
ланюкові, несамовиті прокльони «Степовій Елладі», Україні- 
«розпусті», «повії ханів і царів» (злютовані такою ж несамови
тою любов’ю) — несповна адекватні реальним історичним 
чинникам. Це міг би бути ще один драматичний аспект мови 
про Маланюка. Так само невиправданою є Маланюкова зневага 
до українського «культурництва», об’єктивної зумовленості й 
рятівної місії якого він недобачав (як недобачають їх і деякі 
нинішні «максималісти», що ширяють на крилах фраз високо 
понад історичними обставинами), — все у тому ж максималіст
ському засліпленні. (Втім, непрямо Базилевський скаже про це 
під кінець есею, співвідносячи позицію емігранта Маланюка з 
реальними можливостями підрадянських літераторів його по
коління. Хоч ця тема — відмінність досвіду й становища Ма
ланюка від досвіду й становища радянських та підрадянських 
літераторів, маючи на увазі не так кон’юнктуру, як великий 
контекст світової політичної історії, — варта ширшої розмови.)

Не оминає Базилевський і такого делікатного питання, як ставлення 
Маланюка до фашизму, не вважає за потрібне приглушувати факт 
симпатії поета до наступальної на той час, нібито альтернативної 
більшовизму ідеології, — застерігшись, що в симпатиках фашизму 
побували й деякі видатні інтелектуали Європи (можна було б і 
назвати їх, від д’Аннунціо до Кнута Гамсуна). Знов-таки, про 
складну ідеологічну пов’язаність Маланюка з Донцовим, про 
вплив на нього всієї політичної ситуації в Європі можна було б 
сказати більше, але, зрештою, завдання Базилевського полягало в 
іншому: дати своє сприйняття поетичного світу Маланюка. Я хочу 
тільки зауважити, що згадка про певний інтерес Миколи Хви
льового до фашизму потребує уточнення: це справді було — і не
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тільки у Х вильового, а й у деяких інших українських письменни
ків — на початку 20-х, коли фашизм здавався рухом, спрямованим 
проти олігархії та проти гегемонізму колоніальних держав-перемож- 
ниць (і коли Москва ще приглядалася до нього як до можливого 
спільника в протистоянні країнам Антанти). Пізніше цей епізод мину
щого інтересу до фашизму (хоч він латентно присутній і у «Вальд
шнепах») був демагогічно використаний для політичної компромета
ції Хвильового, та й усіх дискримінованих українських інтелектуалів.

До відкривавчих моментів есею Базилевського про Маланюка належить 
його переконливий аналіз впливу на Маланюка російських поетів — 
впливу, якого не помітили дослідники і якого, сказати б, не хотів 
помічати й сам Маланюк (тут Базилевський тонко зауважує: пись
менникам взагалі властиво «відводити» небажані для них підозри, 
«підкидаючи» несвідомо, чи й свідомо, інші орієнтири: як птах від
водить небезпеку від свого гнізда, зманюючи в інший бік). Дуже ці
каві й спостереження над літературознавчими, культурологічними 
працями Маланюка, над пов’язаністю з ними його поезії.

І вивершує цю надзвичайно цікаву розмову драматична нота: поет, 
якому закидали надмірність його національного «монотеїзму», 
що, мовляв, приречений на вичерпання в часі здійснення ідеї 
державності, сьогодні залишається щонайактуальнішим; може, 
і сам Маланюк волів би, щоб його оскарження Україні втрати
ли силу, але так не сталося. І сьогодні, каже Базилевський, «він 
перший серед хоробрих, Господи, а якщо й останній?»

Зовсім інша мова про Ігоря Качуровського. «Шлях до кастальських 
джерел» — це широкий аналітичний огляд багатоманітної твор
чості цього патріарха української словесності — його поезії, пе
рекладацької творчості, літературознавчого доробку, праць з 
поетики. Про Ігоря Качуровського у нас писали і Валерій 
Шевчук, і Микола Ільницький, і Тарас Салига, але все-таки він 
залишається в Україні недобаченим, недопрочитаним, — і Во
лодимир Базилевський дає найповніше та найадекватніше досі 
його прочитання, багато в чому полемічне, насамперед супроти 
хапливо-однобічних оцінок у діаспорній літературній критиці. 
Ігореві Качуровському закидали аполітизм (тобто майже непат- 
ріотичність), втечу від дійсності, вторинність тощо. Володимир 
Базилевський переконливо показує, що Качуровський не «тікав 
у культуру», а жив огромом світової культури, яка є для нього 
«фактом особистого переживання», і це й становить його уні
кальний внесок в українську духовну спадщину, співзвучний із 
внеском неокласиків. І тут розмова про Ігоря Качуровського 
переходить у розмову про українських неокласиків і «парнасизм» 
як найнеобхіднішу і, може, найконструкгивнішу складову ук
раїнської поезії 20-х років — альтернативу аматорству, хуторян-
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ству, малописьменному «геніальничанню» та іншим бідам нашої 
некультивованості. Прочитується і виразна проекція в сучасність: 
неокласика — урок справжнього європейського вишколу, німий 
докір сучасній, сказати б, єврохлєстаковщині, коли поверхова на- 
хапаність окрайцями постмодерної мудрості стає достатньою під
ставою для невігласької зверхності щодо національного кореня 
культури... Не утримується Базилевський і від ущипливих харак
теристик самого постмодернізму, і тут серед його більш-менш 
слушних (а інколи й спірних) думок є одна кардинально незапе
речна: західний постмодернізм постав із перенасиченості культу
рою, втоми від культури, а наш похапцем запозичений — із браку 
культури, паразитує на безкультур’ї...

Власне, ота проекція на сучасність постійно прочитується у всіх стат
тях Володимира Базилевського про класику XIX і XX століть. 
Фактично це й була, крім іншого, форма розмови не лише про 
нинішню літературну ситуацію, а й про становище української 
людини у світі радянського і пострадянського абсурду — з висоти 
непідвладних часові громадянських і етичних цінностей, явлених 
великими попередниками. Ця розмова дістає продовження в цик
лі літературних портретів, що їх Базилевський присвятив своїм 
ровесникам і молодшим колегам, тим із них, чия творчість особ
ливо припала йому до душі або просто справила глибоке вражен
ня — поетам Леонідові Талалаю, Мойсееві Фішбейну, Василеві 
Осадчому та прозаїкам (не поезією єдиною живе література!) 
Євгенові Пашковському, Григорію Гусейнову. І тут Володимир 
Базилевський засвідчує свій хист вдумливого читача і проникли
вого інтерпретатора, свою щасливу «обтяженість» багатством літе
ратурних аналогій, асоціацій, зіставлень і протиставлень.

Але Володимир Базилевський — не лише майстер літературних порт
ретів, хоч це, здається, його улюблений жанр. Друга частина 
книжки — це його «проблемні» статті, в яких він виступає як об
серватор загальних тенденцій літературного (ширше — культурно
го) життя і блискучий полеміст. Поточна літературна продукція 
дає немало підстав для радості і втішання, та ще більше — для 
гіркоти й тривоги. Володимир Базилевський буквально страждає 
від того духовного пониження, яке чинить орда диких геніїв, 
«славних прадідів великих правнуків поганих», які соціальне по
чуття замінили тусовочним азартом, любов — трахканиною, а му
ки слова — матюкальним рефлексом. Володимир Базилевський, 
для якого поезія — світ розуму, краси, благородства, шокований 
тим, що він називає «варваризацією» літератури, «літературним 
сатанізмом». Войовничий «авангардизм епігонів», «дике зілля гра
фоманії на грунті авангардо-постмодернізму» він вважає смер
тельною загрозою українській культурі. Базилевський б’є на спо
лох. Базилевський сипле градом дошкульних стріл. Та дарма. Не
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дуже його чують? Ситуація розвивається за іншою логікою? 
А може, і до цієї «руйнівної сили» треба знаходити якісь ключі? 
«Шизофренія прогресує», це правда, але психіатри обережно став
ляться до діагнозування, навчені прикладами колишньої безо
глядності. А втім, Базилевський пропонує свій критерій, і він не 
викликає сумніву. Його виражено в назві цієї книги: «Лук Одіссея». 
Кому під силу ним володіти? Метафора зрозуміла.

* * *

Що скоряє у Володимира Базилевського, так це його внутрішня сво
бода, яка втілюється у свободі його мови про літературу і життя. 
Він у своїй манері значущо висловлюватися не боїться зісковзнути 
на банальності (хоч іноді й зісковзує). Він звільнився від усякої 
ідеологічної самоцензури, в тому числі й патріотичної самоцензу- 
ри й цензури, скажімо, не зважає на патріотичні «правила доброго 
тону», згідно з якими не годилося б визнавати за Пушкіним (та й 
російською літературою взагалі) такого місця в своєму духовному 
світі, не годилося б говорити про високу російську поезію як шко
лу для багатьох українських поетів (у тому числі й для себе). 
«Розглядати українську поезію ізольовано, поза сферами її зв’язків 
і впливів — хай по суті й односторонніх — означає нічого в ній не 
розуміти», — стверджує він у статті «Екологія поезії». Він не боїть
ся іти проти течії. Його стихія — спокійна полеміка з поверховим 
прочитанням поезії. Діє синдром заперечення стереотипу й пошу
ку власного погляду, коли можна вигукнути: «Ось чого не зрозумі
ли навіть проникливі критики!», — хоч, може, ті «проникливі кри
тики», дивись, і дали б одкоша. Втім, з ним непросто було б спе
речатися, бо він затято дошукується істини, ущипливо «ловить» на 
верхоглядстві тих, хто оперує клаптиками інформації з других і 
третіх рук. Як, наприклад, прочитав він роздертого на цитати 
Ортегу-і-Гассета, «на пальцях» показавши, що справжній він — 
зовсім інакший, ніж у похватному «цитатному варіанті»!

Він залучає не лише канонічні тексти, а й варіанти, яких не знає 
читач. Хтозна, чи опрацьовує він спеціально бібліографію своїх 
тем, але засвідчує багату лектуру, проте не дисертант же він і не 
мусить вражати нас ряснотою потрібних і непотрібних посилань, 
натомість завжди до речі подасть авторитетне свідчення, з кимось
із поважних попередників «порадиться», а з кимось не погодить
ся. Через наплив матеріалу, асоціацій, міркувань, через масштаб
ність бачення тієї чи тієї теми розмова в нього майже завжди 
вихлюпується за береги, і одна думка збурює другу...

Тому його так цікаво читати. Той, хто відгукнеться на його запрошен
ня — ввійти в обжитий ним поетичний світ, багатий і тривож
ний, — не пожалкує. Це і буде, попри все, розрада поезією.
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Ю В о Н  І Хто 3 нас не знає або, принаймні, не чув про
Шестолов * 1 Сургут 1 Самотлор, Шаїм і Нижнєвартовськ?

/ Та не кожен, можливо, знає, що один із Hafi
zs більших в історії людства наступів на земні 

J  надра — приборкання тюменського «вогню під
земного»,— нафти й газу,— відбувається на землі 

древнього народу мансі. Це невеличкий народ — усьо
го мансі близько семи тисяч. Ще недавно, на початку XX століття, 
він, так само, як інші малі народи Півночі та Далекого Сходу, 
стояв на межі цілковитого вимирання. Революція урятувала 
його від цієї неминучої, здавалося, долі. Мансі відродилися до 
нового життя, створили свою писемність, професійну культуру. 
І заговорили на весь Союз голосом свого першого видатного, 
напрочуд талановитого поета Ювана Шесталова.

А  втім, це не єдине диво. Якихось літ десять тому молодий нівх Во
лодимир Сангі випустив яскраву книжку «Нівхські легенди», запо
чаткувавши літературу свого чотиритисячного народу. Восьми- 
тисячний народ нанайців висунув цілу низку письменників, 
а серед них і таких відомих, як П. Кіле та Г. Ходжер, автор три
логії «Амур широкий». Юкагири, яких у СРСР всього кілька 
сот, утвердили себе на літературній карті країни непересічним 
романом С. Курилова «Ханідо і Халерха».

Перша книжка Ювана Шесталова мовою мансі вийшла 1958 року — 
за чверть століття по тому, як зусиллями російських педагогів 
було створено мансійський алфавіт. На той час на ниву націо
нальної писемності вже лягли перші борозни. Попередниками 
Ю. Шесталова були поетеса М. Вахрушева, прозаїки П. Єврін, 
М. Казанцев. Та тільки йому судилося піднести мансійську л і
тературу на рівень сповна сучасної національної літератури.

У  Шесталові щасливо поєдналися природна обдарованість і високе 
розуміння свого призначення, глибоке національне підгрунтя і 
освіченість, інтернаціоналістська широчінь інтересів і тяжінь. 
Люди такого масштабу й такої внутрішньої підготовки, опиня
ючись перед фактом історично зумовленої нерозвиненості влас
ної національної культури, стають — і з об’єктивної потреби,

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» за 15 червня 1976 р.
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і з особистої пристрасті — письменниками універсальними для 
своїх літератур. Тим-то у доробку молодого мансі (а він — автор 
уже понад десятка книжок!) знайдемо і лірику, й епічну поезію, 
й прозу, й перекази народних казок, і збірки для дітей, і нари
си, і популярну історико-географічну та політико-публіцис- 
тичну працю про мансі й Ханти-Мансійський національний 
округ.

Усе краще з поетичних і прозових творів Шесталова сконцентрова
но у двох його книжках — «Югорська колиска» та «Язичницька 
поема», які стали своєрідною поетичною енциклопедією ман
сійського життя, квінтесенцією історії та поетичного світогляду 
народу, літописом його теперішнього діяння. «Югорська ко
лиска» (твір переважно прозовий, перекладений російською 
мовою самим автором) — це надзвичайно оригінальна ліро- 
епічна автобіографія сучасного мансі, що водночас є й «авто
біографією» всього народу, конденсує в собі його історичний 
шлях, його етнічну «особистість», його житейську мудрість, ду
ховність, світогляд...

Мансі мають не тільки багатющий побутовий фольклор, а й розви
нуту міфологію, що можна розглядати як наслідок довгого шля
ху до історичного життя або належності до великої стародавньої 
цивілізації (є свідчення, що мансі — уламок великого племені, 
частина якого домандрувала до Європи й осіла на Дунаї під 
іменем угрів). За повнотою і розгалуженістю як міфології, так 
і богатирського епосу мансі можуть рівнятися з народами Пів
нічного Кавказу — осетинами, кабардинцями та ін. Великого 
розвитку в фольклорі набула й соціальна, побутова сатирична 
казка.

Юван Шесталов майстерно розгортає перед читачем структуру ман
сійського «Олімпу», його ієрархію, органічно вмонтовує фраг
менти міфів, легенд, казок у загальний потік дії та своїх роз
думів. Він коментує їх, розвиває, полемізує з ними (ця полеміка 
буває і одвертою, і прихованою), подає корективи, внесені жит
тям у споконвічну народну мудрість. Вони, ці фрагменти та 
«включення», бувають стимулом, поштовхом до подальших ав
торських роздумів, відправними пунктами для ходу власної дум
ки... «Казка допомагає з’ясовувати життя»,— каже автор.

Оце й становить надзвичайно сміливу й оригінальну внутрішню 
структуру «Югорської колиски»: вільне розгортання авторсько
го роздуму, і в нього як активні компоненти втягуються пам’ят
ки думки, духовного життя самого народу, його збережена по
коліннями мисль, що стала і мислю автора чи об’єктом його 
дослідження.
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Міфи, легенди, казки, принаймні як їх інтерпретує Шесталов, не 
підсумовують у застиглих фігурах і формулах знання про люди
ну, а є процесом дослідження, осягнення її. 1 рефреном усіх 
«сюжетів думки», усіх мозаїчних композицій міфу-казки є роз
думи: «Чому ж люди не розуміють одне одного? Чому в світі 
панує несправедливість? Чому правда й добро не мають часто 
тієї сили, що зло й неправда?..» В мансійському міфі й казці 
знаходимо всі основні мотиви й сюжети (чи паралелі до них) 
розвинутих світових міфологій: думка тут зосереджена навколо 
загадок космогонії та основних соціальних і моральних питань 
людського буття.

Увесь світ минулого мансі, наскільки воно зафіксоване в усному 
слові, в переказі й пісні, у звичаях та вдачі, чи наскільки про 
нього можна здогадатися, — входить у внутрішній світ лірично
го героя Ю. Шесталова, і не як мертва спадщина, а як діяльний 
складник. А  проте ліричний герой живе далеко не самим мину
лим — з нього він тільки виходить, це лише відправний пункт 
його розвитку, хоч пункт значущий і на все життя пам’ятний. 
Поступово, на кінець книжки, всі попередні варіації постаті 
ліричного героя зводяться, сфокусовуються в авторському «я», 
що виступає вже безпосередньо. І ми бачимо, як збагатився, 
якісно змінився отой сукупний образ історичного мансійця. 
Якщо в перших розділах книжки обрії його досвіду й думки 
вміщалися в рамки міфу й казки, а якість мислення могла бути 
відтворена в казково-міфологічних формах, то тепер він ви
ростає з цих рамок і з цих форм. Перед молодим мансі нашого 
часу — перед автором — розкривається весь безмежний пред
метний та ідейний світ великої багатонаціональної країни. Цей 
новий зміст особистості мансі — людини наших днів — автор 
прагне відтворити, засвоюючи близькі йому засоби сучасного 
літературного письма і поєднуючи їх з можливостями рідного 
фольклору, національним резервом поетичної образності.

Це завдання стало головним у новій книзі Ювана Шесталова, яка 
з усіх поглядів є ніби продовженням і розвитком «Югорської 
колиски», — у «Язичницькій поемі».

Цей твір — немовби розгорнутий монолог автора (який говорить за 
весь свій народ), картина його сприйняття сучасного світу крізь 
призму долі, досвіду й бачення народу, визначення його місця 
в цьому світі й випробування на естетичну загальнозначущість 
національних здобутків поетичного світосприймання.

З погляду естетичної структури та морального пафосу «Язичницька 
поема» вражає насамперед розвинутістю й силою поетичного 
анімізму, що на його стихію є вказівка і в заголовку.
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Давній анімізм мав дві сторони — свою філософію природи (Що 
відповідала потребі людини пояснити собі і впорядкувати світ) 
та моральну систему, яка у формі зобов’язань людини щодо 
природного світу, живих істот і рослин як складників єдиного 
одухотвореного життя містила зобов’язання щодо інших людей 
та всього роду людського, розробляла первісне самопізнання.

Анімістичний світогляд предків ожив для Ю. Шесталова не так у 
своїй природознавчій, як у моральній частині. Він використо
вує й переосмислює не лише величезні запаси їхніх антропо- 
морфізованих образів тваринного, рослинного, підводного й 
підземного царств, а й етичний заряд їхнього розуміння стосун
ків між людиною та природою.

Чимало поетів у всьому світі сьогодні звертаються до фольклорних 
скарбів свого народу, зокрема до його уявлень міфологічної 
доби. Однак тут на них чатує небезпека стилізації й навмис
ності або вторинності: адже здебільшого — коли йдеться про 
давні культури — відповідні мотиви вже зужиті в національній 
літературі, етап первісного освоєння фольклорних скарбів уже 
давно пройдено. Звісно, фольклор назавжди залишиться неви
черпним джерелом мудрості та образності, але саме джерелом. 
Брати ж його як цілість, структурно й світоглядно, сучасна л і
тература просто не може, як не може (словами К. Маркса) до
росла людина знову стати дитиною.

Інша річ — у Ювана Шесталова. Його народ і він сам, можна ска
зати, на «дитинному» етапі розвитку пішли до школи сучасної 
цивілізації, до того ж навчалися за прискореним курсом. 
Залишаючись багато в чому «дитям природи», поет став сучас
ним інтелігентом у всьому обсязі цього слова. Те, що для 
«цивілізованих» поетів — розширення своєї душі, відновлення 
первісної сили уяви за рахунок резервів антропоморфічного 
мислення, те для Шесталова — природний стан, «звичайність» 
поетичного світобачення.

У  нього немає «вживання» в природу. Тут немовби лунає голос 
самої природи, яка сама за себе «потрудилася» сказати власне 
слово.

Загадкові тут не природа, не світ, не всесвіт: загадкова людина. І не 
вона прагне збагнути природу, світ, всесвіт, а природа, світ, 
всесвіт прагнуть збагнути її. Адже людина — щось таке, що ви
ломилося з природи, стало над нею; вона і належить природі — 
і не належить; вона — «найнеспокійніша» точка світового життя 
і найбільша її загадка. Всі сили, всі істоти, всі духи природи 
збентежені її невгамовністю й невситимістю — вона єдина не 
визнає за собою постійного, відмежованого, раз і назавжди від-
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веденого місця; вона без кінця себе перевищує, переростає. 
Вона змінює одвічний лад природи — силою, діянням, розу
мом, хитрістю, сміливістю, підступом!.. І от у поемі Ювана 
Шесталова ведмідь, осетер, глухар, журавель, лебідь, такі авто
ритетні в мансійській народній космогонії істоти, всі сили ро
зуму, влади, краси, гідності землі, нарешті, сама земля — звер
таються до людини зі словами гіркоти, докору, поради, при
страсного запитання: «Хто ти?» — за якими, однак, уже чується 
визнання своєї невіддільності від людини, від її розуму, енергії, 
долі...

І, звичайно ж, отой «роздум» природи, всесвіту про людину — стає 
формою поетичного її самоусвідомлення. Це ж сама людина 
намагалася побачити себе очима природи та її одвічних живих 
сил, характеристичних мудрих істот, збагнути «через них» своє 
місце у всесвіті і свою мету в космічній еволюції життя. І запи
тання: «Хто ти?» стає запитанням: «Хто я?»

...Дві загадки найбільше тривожать душу Ювана Шесталова: таєм
ниця минулого його народу — і його майбуття. Щ об проникну
ти в таємницю минулого, він аналізує скупі свідчення мандрів
ників, вдається до філологічних тлумачень фольклорних і мов
них пам’яток, до легенд і власних припущень — поетична уява 
часом може підказати шлях до істини там, де науці бракує пов
ноти фактів.

А  щоб упевнитися в майбутті свого народу, він звертається до сьо
годення. І якщо не зникло ім’я народу, його слово, його пісня 
й казка, характер мисливця, рибалки й мудрого природолюба за 
тисячоліття поневірянь і безвісти, якщо постав він із історично
го небуття через тисячу років по тому, як угорський чернець- 
землепрохідець Юліан оплакав його вигибання, — то тим біль
ше не зникнуть його ім’я, його мова і його дух тепер, коли він 
відродився до нового життя.

«Хіба людство забуде своє минуле? Хіба в наших нащадках не во
рухнеться душа рибалки, мисливця?» І далі: «Не вмре квітонька 
маленька — моя мова...» Вона вплететься «в мову світову зем
лі...»

Потрібна була неабияка сміливість і сила духу, щоб представник 
ще донедавна неписьменних і темних (з погляду тодішніх ко
лонізаторів), гноблених мансі, «крихітного» народу, в нашу 
бурхливу добу взяв на себе, на свої плечі, нарівні з іншими, 
духовну відповідальність за цивілізацію, за людську культуру, за 
людство — в ім’я і від імені свого народу; щоб він вплів свій 
голос, голос свого народу в хвилюючий гомін усього людства — 
і змусив себе почути.
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Коли навесні 1976 року білоруський журнал 
«Полымя» видрукував новий роман народ- 

Незглибиллість \  ного письменника Білорусії, лауреата Ле- 
ШГПГПЯ 1 нінської премії Івана Павловича Мележа
/, 11 J «Віхоли, грудень», публікацію супроводжу-
х. "  /  вало традиційне: «Далі буде». Білоруськийдо портрета /  к к
І АЛ 'і * J r читач знав, що це означає: робота улюблено

' *  го письменника над епічною «Поліською хро
нікою» триває, світ, що постав у її перших кни

гах — «Люди на болоті» та «Подих грози», — живе, 
розбудовується, глибшає, авторова думка сягає нових обріїв... 
А  через три місяці приголомшила звістка: Іван Павлович Мележ 
помер на 56-му році життя. Помер, не встигнувши завершити 
справу свого життя — «Поліську хроніку», так, як вона йому, 
певно, уявлялася. Вже не взнаємо ми, як далі склалися б долі 
Василя і Ганни, Миканора, Опейка — героїв, які постали перед 
нами з заманливістю високозначливих людських постатей і че
рез яких ми прилучилися до глибин життя білоруського села в 
його зламну добу. Скінчився їхній рух у об’єктивності роман
ного існування і триватиме далі тільки в нашій читацькій уяві. 

У  1946 році вийшла перша збірка оповідань І. Мележа — «В за
вірюху». Молодий письменник намагався відтворити щойно 
пережите, розповісти про небувалі випробування, які випали на 
долю його ровесників, фронтових побратимів. Оповідання на
писані щиро, без екзальтації, спокійними і чіткими барвами. 
Відчувається пошук власної манери й інтонації, відповідних до 
того великого запасу життєвого матеріалу, що його автор уже, 
безперечно, мав. Однак поки що переповіданню дії й описові 
ситуацій надається перевага над різьбленням людських індиві
дуальностей, заглибленням у внутрішній світ персонажів.

Тим часом життя не стоїть на місці, нові враження післявоєнної 
дійсності просяться на перо, і 1948 року з’являється нова збірка 
оповідань І. Мележа — «Гарячий серпень». Власне, крім опові
дань, була там і невеличка повість, що й дала назву збірці. В ній 
письменник змальовував будні післявоєнного колгоспного села, 
з теплим співчуттям писав про жінок-колгоспниць, на чиї плечі 
впав весь тягар праці на зруйнованій, спустошеній землі. І все- 
таки, хоч автор ніби й не оминає важких сторін тодішньої дій
сності, загалом подає спрощену і полегшену її модель, голов
ний конфлікт коріниться не так в об’єктивних труднощах і

'Надруковано у журналі «В ітчизна» (1979, №  10). Подано зі скороченнями.
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життєвих суперечностях, як в особистому непорозумінні, не
злагоді двох бригадирок.

Або оповідання «Товариші», одне з кращих у збірці. В ньому є ре
алії тієї, тепер уже досить далекої, доби; чимало живих і симпа
тичних рисочок в образі секретаря партбюро Ригора Гаврильчи- 
ка. Однак уся схема конфлікту й сюжету далека від життєвості: 
вибудувана на тому, що голова колгоспу Баклан «запустив діла», 
«зазнався», образився на друзів, які його справедливо критику
вали. Звичайно, таке ще й як могло бути, але ж річ у тому, що 
за цією начальницькою примхливістю не видно поважніших 
причин об’єктивних конфліктів.

Після цієї збірки І. Мележ на тривалий час відходить від новеліс
тики. Письменник відчував у собі потяг до створення епічного 
полотна. Він взявся до написання роману про Велику Вітчизняну 
війну, працював над ним понад шість років. Так з ’явився роман 
у трьох книгах «Мінський напрям» — перший епічний твір І. Ме- 
лежа, одне з найбільших у білоруській літературі полотен про 
війну.

Роман відзначався широчінню охоплення плину війни. Її взято на 
всіх рівнях — від партизанського окопчика і танкового екіпажу 
до штабів дивізії, армії, фронту. Дія обіймає і передову, і тил, 
і партизанський край, і окуповану територію, — все це пов’я
зане спільністю доль героїв роману. Показано і табір ворога, 
змальовано кілька характерних постатей гітлерівського воїнства 
та окупаційної влади.

Один із головних мотивів роману — мотив життєвої сили і стій
кості білоруського народу в тих небувалих випробуваннях і зли
годнях, що випали на його долю. Цей мотив, зокрема, звучить 
у епічному образі селянки Явдохи Шабунихи, яка після заги
белі свого чоловіка-партизана залишилася з купою дітей, однак 
у неї вистачило духу пересилити розпач і безпорадність.

Епопея І. Мележа зберігає своє значення і сьогодні, коли в біло
руській прозі про Велику Вітчизняну війну є славнозвісні твори 
В. Бикова та «партизанські» романи І. Науменка. Однак треба 
визнати, що в ній талант 1. Мележа ще не розкрився повністю. 
Письменник ще залишався на «освоєному» в принципі літера
турою рівні проникнення в тему, ще не сягнув своєї особливої, 
«мележівської» позначки глибини.

Про неї заявив роман «Люди на болоті». Це перший у циклі ро
манів, над якими письменник працював понад два десятиліття 
і які склали його славнозвісну «Поліську хроніку». В цих творах 
виповілися його глибокі враження від народного життя та довго
тривалі роздуми про нього; і враження, і роздуми ці суб’єктивно
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«угрупувалися» в нього навколо взагальненої картини розвитку 
рідного поліського краю, долі його людей — того, що все життя 
незримо супроводило письменника, жило в його серці.

...Починається поліська хроніка як хроніка життя села Курені, осо
бистих та побутових взаємин його не дуже й численних жи
телів, а поступово за повільним плином сільського побуту ви
мальовується і його соціальний каркас. А  втім, І. Мележа, 
як справжнього художника, все це цікавить не саме собою, 
а в своїй якості форм об’єктивного буття його героїв, чинників 
їхньої долі.

Принцип хронікальності означає для І. Мележа якнайбільшу при
родність і часову послідовність у викладі матеріалу, прив’язаність 
до нього, залежність від цього матеріалу, підзвітність йому, але 
не означає, що можна задовольнитися тією мірою художньої 
організації і художньої єдності матеріалу життя, які забезпечу
ються постійністю місця дії та її часовою послідовністю. Ні, 
в емпіричній стихії з’являються «організуючі» сюжетні та пси
хологічні силові лінії, навколо яких щільніше групується ма
теріал, — і лінії ці пролягають між точками найвищого «міжлюд- 
ського» напруження, найвищого емоційного збудження...

У  «Людях на болоті», особливо в першій половині роману, таким 
сюжетним стрижнем, основною силовою лінією, навколо якої 
розміщується матеріал, є взаємини між Ганною Чорнушкою та 
Василем Дятлом.

Як справжній аналітик, 1. Мележ уміє розчленовувати, розшарову
вати «найпростіші» натури, почуття, взаємини, виявляти їхню 
внутрішню неоднорідність, складність, суперечливість як дже
рело руху, розвитку: адже всяка суперечність і багатоманітність, 
усякий рух починаються з розщеплення початкової єдності.

Література знає тему трагічно не здійсненого взаємного призначен
ня. В класичних творах вона зазвичай пов’язувалася з духовним 
і моральним максималізмом так чи інакше виняткових героїв, 
аристократів духу. По-іншому зазвучала вона в радянській літе
ратурі, яка дала тут кілька блискучих зразків (від шолоховських 
Григорія і Аксиньї до Акбали і Єламана у Абдіжаміла Нурпеїсова). 
Радянська література «виявила» і довела, в наочності мистець
кого матеріалу показала, що «проста» людина, людина праці, 
селянин, складністю душевного життя, чуттєвою розвиненістю 
і емоційною шкалою, високістю найлюдянішого почуття — лю
бові — не поступається перед «обранцями духу», а в чомусь, 
може, має й багатші задатки, бо її душевність виявляється у 
незрівнянно несприятливіших обставинах і умовах...
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Вся ота «діалектика» почуття, любові-ненависті Ганни і Василя, 
розгортається серед убогого сільського побуту, тяжкої щоденної 
праці, гнітючих соціальних умов. Ці останні не завагалися ска
зати своє вагоме слово. Особиста драма наклалася на несприят
ливе соціальне тло. На Ганну давно накидає оком куркульський 
синок Євхим Глушак. Спершу з цікавості, з самолюбства, а по
тім і справді закохується — по-своєму, хижувато. Ганна довго 
опирається, хоча залицяння «першого парубка» на селі трохи їй 
лестять — підсвідомо сподівається подратувати Василя. А  Василь 
не сприймає гри, бере все поважно.

І соціальні фактори у І. Мележа «психологізовані»: діють не так 
самі по собі, як через певні пережиткові стани свідомості. Адже 
і Василь, і Ганна ще живуть в атмосфері старих уявлень про 
владу багатства, старої психології. Тому, хоча Ганна і не ласа до 
багатства, однак уявлення про забезпечене життя впливає на 
неї. А  ще «охочіше» з’являється в неї підозра, що Василь не 
захоче взяти її, біднячку, шукатиме багатшої... Так само і у 
Василя з’являються суперечні думки: одна — що непогано було 
б йому мати заможнішу наречену, а друга -  що Ганна поласи
лася на Глушакове багатство (цю підозру він сам собі підсовує 
і радо за неї хапається, щоб заспокоїти сумління, — але за нею 
традиційний стереотип староселянського мислення).

І хоч усі ці суперечливі думки присутні не як ясність, а як сум’яття, 
як допущення,— вони роблять своє. Вони не вирішують, однак 
створюють активне тло, живильну суміш для отих основних сил 
і мотивів...

У  кожному разі, хоч поштовх і, так би мовити, «пальне» для їхньої 
особистої драми дають зовнішні обставини, далі починають 
діяти важкодоступні для спостереження і врахування глибинні 
нурти душевної стихії.

І. Мележ свідомо чи несвідомо заперечує, долає традицію жорстко
го узалежнення особистої долі від соціальних чинників, усічен- 
ня особистості до соціального; він стверджує людську повно
цінність селянина, і не тільки декларативно стверджує (цього 
ніколи в літературі не бракувало), а й змальовує її в конкретно
му матеріалі душевного життя, зокрема в широкому обсягу, су
перечливості та «автономності» світу інтимних почувань...

Уже тут виявилася прихована полемічність усього письма І. Мележа. 
На перший погляд, він пише нібито традиційно і про традицій
не. Але кожну ситуацію, кожну колізію, кожен образ опрацьо
вує «трохи» глибше, «трохи» тонше, «трохи» по-своєму. І в цьому 
«трохи» — уся суть його художньої самобутності та його худож
ньої правди. Образно кажучи, він «копає» нібито в уже розко-
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паній «ямі» і нібито в тому ж напрямі, що і його попередниїїи, 
однак на один штих глибше. І саме тут, у цьому останньому 
зусиллі, на гострячку втомленого заступа, його художні від
криття.

Усі Василеві вчинки, вся його поведінка випливають не тільки з 
його особистої вдачі й понять, — вони сягають своїм корінням 
традиції, понять, соціального інстинкту селянина-середняка, 
селянина-власника, за ними досвід і навички поколінь, історія 
формування селянської душі, постійні умови соціального побуту.

Цей бік Василевої істоти і цей корінь його поведінки добре бачить 
і яскраво визначає голова райвиконкому, сам із селян, більшо
вик Опейко. Заступившись за Василя, якого посадили в тюрму 
за «зв’язок з бандитами», — заступившись, так би мовити, в сен
сі юридичному, — він, однак, суворий, із якимсь болем суворий 
і гнівний у політичній і моральній оцінці.

А  що сам Василь думає про все це, яке його самопочування? Адже 
тут, може, загніздилася найважливіша пружинка його самоусві
домлення.

Тут також немає однозначності, але загалом можна сказати, що 
далеке, тьмяне відчуття провини потопає в хвилі озлоблення 
проти несправедливості, жертвою якої Василь себе вважає. 
Вперше для нього злите, суцільне буття розкололося на «я» і 
«світ», «я » і «не-я», і все оте світове «не-я», весь світ до нього 
несправедливий, ніби став у ворожу позицію і змусив його на
їжачитися всіма кінчиками нервів.

Особиста кривда переростає у відчуття якоїсь світової несправед
ливості з виразним соціальним підтекстом — сюди сама собою 
вплітається «класова» пам’ять про одвічну неправду для темно
го селянина, якого споконвіку всі кривдять, і ще й погрожують, 
ще й мораллю очі колють...

«Справедливість! Де і коли вона була для бідної, темної людини? 
Де її шукати йому, самотньому, безборонному, який, можна 
сказати, і світу не бачив далі куренівських боліт..?»

Он як повертається справа! І не можна сказати, що підстав для 
такого ходу думки немає. Складний то «інструмент» — селянсь
ка душа, і невміло, необережно зачепити її — хтозна, які звуки 
видобудуться. Може, й такі, про існування яких і не здогадуєть
ся самовпевнений грач.

У  всякому разі те, що пережив Василь, великою мірою сформувало 
його ще не зміцнілу, не встояну вдачу. Гнітюча думка про вели
ку, світову несправедливість — і долі, і людей — сприяла його 
відособленню, настороженості до світу, недовірливості, мовби 
докінчила, остаточно вирізьбила на його обличчі риси індиві
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дуаліста, який покладатиметься тільки на «свою» правду, свою 
силу, свою омріяну землю і з болісною прозірливістю заздале
гідь ощирюватиметься проти всього, що так чи інакше це «своє» 
обмежуватиме...

В образі Василя Дятла письменник досліджує «таємничу» владу 
землі над душею і тілом того, хто її не має чи має обмаль, про
стежує, як живе, розвивається, чим наповнює життя його ця 
велика пристрасть, може, більша за будь-які інші вічні людські 
пристрасті, пристрасть, що має свою історію і свої закономір
ності, що стала ще одним «героєм» — одним із головних «ге
роїв» роману... Пристрасть, що кидає Василя на болючі «зигза
ги» й метання, злами — від тупувато-гарячкового інтересу до 
землевпорядкування з певними симпатіями до заходів радянсь
кої влади, відчайдушної спроби самочинно захопити куркуль
ську землю до збайдужіння і розчарування в справах переділу, 
до настороженості, недовіри й нехоті щодо планів усуспільнен
ня, колективізації...

...Було літо року 1929-го, року «великого перелому». Вирішувалася 
доля багатомільйонного і багатостраждального селянства всього 
Союзу РСР. Напруга цих днів і переймає сторінки другої книги 
«Поліської хроніки» — роману «Подих грози».

Якщо досі життя і долі куренівців хоч і зазнавали відчутного впли
ву зовнішніх, загальнополітичних обставин, усе-таки чинилися 
тут, у Куренях, за куренівських умов і можливостей, в силу 
своєї, місцевої необхідності і міри, — то тепер вони вирішують
ся десь поза Куренями, у загальному масштабі. Тим-то перед 
письменником постало нове, складніше ідейно-художнє за
вдання: увійти в цей масштаб. І думка, і «лінії долі» деяких ге
роїв ведуть його у волосний і обласний центри, в столицю рес
публіки Мінськ, на сесію ЦВК, що ухвалила декрет про суціль
ну колективізацію, у вир напруженого політичного життя, за 
лаштунки деяких неоднозначних ідейно-політичних явищ і 
подій.

Цей вихід у обшири тодішнього суспільно-політичного життя рес
публіки, тодішньої ідейної боротьби «забезпечується» насампе
ред розвитком образу Опейка, його масштабністю.

Якщо в першому романі Опейко з’являвся епізодично, то в друго
му він стає чи не головною постаттю. Сама логіка подій, логіка 
зображеного в романі життя висуває його на перший план. Він 
тепер відіграє подвійну роль. Для куренівців Опейко, по суті, 
«низовий» представник партії і уособлює волю центру, від ньо
го безпосередньо все нібито йшло. Це мовби його перша роль. 
А  друга полягає ось у чому. Колективізація на селі була проце-
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сом болісним і складним. Великим збуренням селянського 
життя входить ця пора в роман. І постала потреба в героєві, 
який би взяв на себе широке осмислення і, так би мовити, сві
доме, політичне переживання всіх цих явищ. Ним стати най
більше шансів мав і став Опейко. В цій своїй якості він особли
во близький авторові: здається, Мележ навіть залюбки «пере
довіряє» йому деякі свої власні роздуми; на щастя, це надає 
образові не так ригоризму, як ліризму. Може, завдяки щирому 
вживанню автора в цей образ, внутрішній близькості до нього, 
може, і через те, що Опейкові роздуми не мають вигляду зов
нішньої приставки до дії, їх потребує самий матеріал, самий хід 
оповіді.

У  «Подиху грози» особливого розвитку дістає думка Опейка, що 
головна перешкода на шляху колективізації — не опір куркуль
ства, а власницькі навички і власницька психологія основної 
маси селянства, як і відсталість, некультурність, недостатній рі
вень організаторської та соціально-виховної роботи, мала за
безпеченість кадрами, технікою тощо. Ця думка суперечила 
практиці, яку почали запроваджувати діячі на зразок змальова
ного в романі секретаря райкому Башликова.

Опейко сподівається розгадку всьому, що діється, відповідь на свої 
сумніви знайти на сесії ЦВК у Мінську. Однак вона ще більше 
посилює його сум’яття. Тут уже не з уст Башликова, а з вуст 
самого голови Раднаркому Голодіда чує Опейко ті самі сумнів
ні заклики потроїти і подесятерити темпи колективізації, ство
рювати агрогіганти, чує погрози на адресу тих керівників, які 
нібито силоміць стримують ентузіастичне поривання селян
ських мас у ці самі агрогіганти...

Ще тяжчі роздуми опосіли Опейка: все його життя належить партії, 
і він не може не вірити тим, хто говорить від її імені, від імені 
її керівництва. Але разом з тим він не може не вірити і тому, що 
сам бачить і добре знає і що прямо суперечить намальованій 
Голодідом картині повального маршу селян у «агрогіганти» — 
маршу, який штучно стримують, мовляв, тільки опортуністичні 
керівники, що їх треба нещадно вимести і замінити новими в 
дусі вимог часу...

Однак не так просто зламати світогляд і все світовідчування Опейка, 
які постали із синтезу двох засад: органічної близькості до на
роду, любові до нього, знання його життя та комуністичного 
ідеалу соціальної справедливості.

Світовідчування це, як і весь образ Опейка, має власну, само
достатню ідейно-художню цінність у романі, але, як уже зазна
чено, не позбавлене і додаткового полемічного навантаження.
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«Особисто» Опейко, свідомо чи несвідомо (і так, і так, але поки 
що більше несвідомо, точніше в міру об’єктивної розстановки 
сил), протиставляється таким ентузіастам зручної догми, як 
Башликов. Проте, входячи в ширшу авторську концепцію со
ціальної історії поліського села, Опейкові погляди і роздуми 
десь краєчком, але гостро зачіпають і певні літературні схеми, 
взагалі спрощенські уявлення про класові битви тих років та 
про соціально-психологічну «фізіономію» тих сил, які в ці бит
ви були втягнені або так чи інакше до них причетні.

Отже, ідеться не просто про елементи аргументації одного з персо
нажів, а про ідейно-художню концепцію самого автора, яка 
мала виявитися і справді виявилася в трактуванні проблемати
ки і героїв роману.

Візьмімо, наприклад, — як нелегко було селянам піти в колгоспи. 
Якщо в багатьох творах оцей момент вагання, соціальної і пси
хологічної підготовки та «самопідготовки», хоч і звучить більш 
чи менш гостро, посідає підпорядковане місце щодо самого 
акту звершення, здійснення колективізації, і «дистанція» пере
ходу маліє в романних відстанях, то у І. Мележа в центрі уваги 
оцей стан «бродіння», «шумування», коли рішення ще тільки 
визріває в борінні суперечних думок і потягів. Два великі рома
ни присвячені власне цьому «підготовчому етапові», і навіть у 
кінці другого справжнього колгоспу ще не бачимо; тільки є по
переднє об’єднання кількох найбідніших, безмаєтних госпо
дарів. Це не тому, звісно, що самий акт колективізації і вже 
колективізоване село І. Мележа цікавлять менше. Ні, скоріше, 
може, навпаки: перші два романи задумувалися, мабуть, як по
чаток поліської хроніки — як передісторія сучасності. Але він 
розумів вагу передісторії такої сучасності, розумів глибину і 
значущість, людський драматизм і довготривалість очевидних і 
прихованих наслідків великого історичного перелому — і тому 
так грунтовно і докладно аналізував те, що йому передувало, те, 
що його готувало і провіщало, аналізував ступінь готовності до 
нього селянства, муку, яку воно переживало...

Ми вже звикли в творах про колективізацію зустрічати і бурхливі 
збори, і численні дискусії мужиків-«політиків», і всіляку об
струкцію «несвідомих бабів». Однак нерідко цей диспутивний 
матеріал має екзотично-ілюстративний характер і покликаний 
лиш проілюструвати тезу про те, що колективізація супрово
джувалася болісним ламанням приватновласницької психоло
гії. Та навіть коли і не говорити про літературу такого рівня, 
а зіставляти романи І. Мележа з творами високого драматично-
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го пафосу, то й тоді слід відзначити і кількість, і якість «Се
лянської рефлексії» в нього.

У  першій книзі починається, а протягом усієї другої книги триває 
і наростає глухий двобій, протистояння Василя Дятла і Мика- 
нора Даметика, — то з далекої відстані, то з близької.

Миканор нещодавно повернувся з лав Червоної Армії, яка була 
доброю політичною і соціально-культурною школою для 
мільйонів юнаків-селян. Широке і щире соціальне чуття закла
дено в Миканорові: бажання поліпшити життя земляків кличе 
його до дії. Він уже бачить у селі лазню, школу, читальню. А  за
повітна його мрія — комуна або для початку хоча б товариство 
спільного обробітку землі. Він хоче згуртувати навколо себе мо
лодь, виявляє бурхливу енергію. «...Менше дикості буде, світла 
більше. 1 хай люди звикають гуртом працювати. До комуни хай 
готуються...».

Однак великодушний Миканорів оптимізм наражається на переш
коди, яких він не передбачив. Життя чинить неабиякий спро
тив Миканоровим добрим намірам. І от уже його авангардизм 
починає набирати якогось метушливого і злостивого харак
теру.

Спостережливий, розумний Опейко перший помітив у Миканора 
ознаки еволюції в бік кулачного, силою влади й погроз, «осві- 
домлення» селянства. Під час одного з приїздів до Куренів він 
намагається трохи підправити молодшого товариша, і між ними 
відбувається характерна розмова. Уже тут зароджується нова 
конфліктна лінія, яка дістане розвиток пізніше. Маємо на увазі 
конфлікт між двома підходами до селянства, конфлікт, який 
існував на всіх суспільно-політичних рівнях. Один із них робив 
ставку на терплячу роботу — «не на день і не на рік». Другий 
свою невіру і нелюбов приховував ультрареволюційними та 
ультраоптимістичними гаслами і робив ставку на політично- 
адміністративний форсаж, наказові методи, командирський ок
рик, швидкісну соціальну хірургію.

Щ о ж до самого Миканора, то він, власне, також неоднозначна 
постать, тільки по-іншому, ніж Василь. У  нього багато приваб
ливого; можна сказати, що в чомусь він привабливіший і за 
Василя. Скажімо, коли Василь, зрештою, думає і дбає тільки 
про себе, то Миканор хоче добра для всіх, і не просто хоче, 
а ладен боротися за це і бореться. І це добро, громадське добро, 
він розуміє широко — не тільки як матеріальні, житейські га
разди, а й як освіту, культуру, полегкість у праці, як соціально- 
культурний поступ. З цього погляду Миканор, безперечно, 
більш соціально творчий і соціально перспективний, ніж Василь.
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Але у Миканорові є і свій гандж, своя неповноцінність і недостат
ність. Своя, внутрішня, «конституційна», а не як недогляд чи 
зловмисність письменника. Щ о Миканор особисто, психоло
гічно простіший і бідніший за Василя — це ще можна було б 
пояснити неповнотою художнього аналізу. А  от деяка ущерб
ність, деякий (небезпечний!) «перекіс» у самій його соціально- 
політичній суті — то вже гірше...

Ще в першій книзі у Миканора з ’являються тривожні симптоми 
такого собі провінційного сільського «комчванства»; намічаєть
ся можливість еволюції образу в бік соціального авантюризму. 
У  другій книзі така еволюція і простежується.

Миканор живе класовою ненавистю до куркулів, багатіїв, однак у 
нього вона не врівноважена достатньо широкою і благодатною 
солідарністю з усіма трудівниками, просто — соціальною доб
ротою. От і виходить, що в його класову ненависть домішується 
особиста заздрість і мстивість.

А  головне, ця класова ненависть якось поглинає інші емоційні за
датки його натури, стає психічним стереотипом, скрижанілим 
рефлексом у ставленні до всього неподатливого у зовнішньому 
світі. Вона дедалі більше перестає бути почуттям вибірковим, 
тоталізується. Втрачаються об’єктивні орієнтири для неї, об’єк
тивні критерії — «класовим ворогом» ризикує стати кожен не
зручний, незгідливий партнер, усякий, хто чинить опір твоїй 
волі, хто хоче жити своїм розумом...

І ось уже й Василь Дятел для Миканора — і куркуль, і гірше за 
куркуля...

« — ...Не подобається по-доброму — заговоримо інакше! Візьмемося 
і за вас!

— Беріться!
— Візьмемося скоро! Так візьмемося, що слиз потече! Звикли, що

панькаються з вами!...»
Чи не «пророчо»?
Звідки все це в Миканора? І від отого «перекосу» в класових почут

тях, про який ішлося. І від певної політичної недорозвиненості, 
«полузнайства», специфічного засвоєння більшовицьких ідей. 
І від «нетерплячості», несвідомого шукання легших шляхів: він 
щиро хоче робити добро, але бракує йому, так би мовити, ясної 
і довготривалої програми, перспективи, бракує розуміння 
шляхів і способів. Надмірний, необгрунтований оптимізм і віра 
в швидкий, легкий успіх, хвацький волюнтаризм часто оберта
ються злостивим розчаруванням, озлобленістю. Тоді й крис
талізується в спустошеній душі оте: «Хіба з нашим народом...»

Але є ще одна обставина.
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Згадаймо, як Опейко весь час тактовно підправляє Миканора, сїа-- 
рається подати йому особистий приклад іншого стилю керів
ництва, прищепити увагу і повагу до людей, вміння перекону
вати їх.

Але вийшло так, що Опейко і сам мало не потрапляє в «опортуніс
ти» (а далі, може, й потрапить). На перший план виходять діячі 
на зразок начальника Д П У  Харчова та нового секретаря райко
му партії Башликова. Ось вони і заохочують гірше в таких, як 
Миканор, на них і спираються.

Щоправда, не можна ставити знак рівності між Миканором і
- Башликовим. Миканор — усе-таки селянин, усе-таки знає се

лянство і хоче йому добра, задля нього старається, щирує, хай 
часом і досить своєрідно. А  в Башликова чимало рис свідомого 
кар’єриста-демагога. Селянства він не знає і не хоче знати, таке 
знання йому тільки заважатиме. І дбає він про одне: бути попе
реду в усьому, що вимагають «згори». Неодмінно, за будь-яку 
ціну, втрикрат, удесятикрат перевершити те, що вимагають, 
і рапортувати швидше, ніж від нього чекають. Таким принайм
ні постає він у другій книзі.

Башликови незмірно страшніші за миканорів. Але і не вони най
більше зло, не від них самих іде зло, не в них його першопри
чина.

На відміну від тих авторів, які все зло, всі помилки і перекручення 
зводили до самоуправства окремих місцевих діячів, І. Мележ 
має мужність сказати про загальну причину, про ту хвилю, на 
якій піднялися і миканори, і башликови. Башликов тільки до
годжає вищим, наслідує їх, це від них він запозичив і той ни
щівний сарказм, з яким вимовляє слово «психологія», і ту зло
вісно-погрозливу ноту, з якою говорить про «настрої»...

І недарма на сесії ЦВК він з такою зловтіхою і насолодою тріумфа
тора позирає на Опейка: адже з високої трибуни, з вуст офі
ційних доповідачів він чує те, на що сподівався і на що вже 
«настроював» свій район; бачить злет хвилі, на якій він три
мається.

Сесія ЦВК — мабуть, ключовий момент у другій книзі епопеї. 
Письменник відчув потребу розширити коло своїх засобів пись
ма і з успіхом вдався до не властивого йому раніше докумен
талізму. Строго за стенограмою він подав виклад основних ма
теріалів сесії, доповідей та розлогих уривків з виступів багатьох 
депутатів, зауваживши від себе у примітці, зокрема, таке:

«Все це, я вважаю, має найближче відношення до Куренів. Те, що 
було в Куренях, не можна зрозуміти без цього. Нехай же розділ 
цей буде як документальна хроніка у прозі».
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Однак це не зовсім документальна хроніка, не тільки. Не просто 
документальний додаток, документальна вставка. Річ у тім, що 
хід сесії подано через сприймання одного з її учасників — 
Опейка. Все бачене і почуте ним входить у його напружений 
роздум про те, що діється в країні, в пошук «розгадки», а таким 
чином і у відповідну ідейну лінію твору.

Опейко чутливо й активно реагує на все почуте, співвідносячи його 
зі своїм життєвим і політичним досвідом, зі своїми переконан
нями, з тим, що бачить у житті. Мимоволі він дає свої то спокій
ні, то пристрасні корективи: багато що здається йому сумнів
ним, неточним, поверховим.

Дуже широким «фронтом» ідуть оці Опейкові коментарі і коректи
ви. Звісно, у голосі Опейка тут нерідко відчувається голос само
го автора, його широкий погляд, умудрений усім пізнішим до
свідом.

* * *

Як уже було зазначено, композиція хроніки І. Мележа вільна, без 
жорсткої сюжетної фіксації. Головна тема, і не тільки головна 
тема, а, так би мовити, й головний герой тут — саме життя, 
його розкутий, повноводий, незагнаний у бетоноване річище 
сюжету плин. І як у житті відбуваються найнесподіваніші події 
й повороти, те, що здавалося значним і визначальним, маліє, 
а на перший план нерідко виходить те, чому не надавали ваги, — 
так і тут масштаби явищ і героїв весь час змінюються, на пер
ший план виходить то одне, то друге.

З цією зорієнтованістю на природний плин життя, а не на певну 
художню структуру, підкреслений композиційний принцип та 
стильовий прийом, — а ще більше з широко задуманим «поетап
ним» і необмеженим вглибленням у цей плин життя, намаган
ням знову і знову наблизитися до найадекватнішого його ро
зуміння й відтворення, — пов’язана і та постійна ідейно-худож
ня «незамкненість», «відкритість» його героїв, про яку ми вже 
згадували. Незамкненість у своїй даності, відкритість до нових 
можливостей розвитку.

І річ не тільки в тому, що весь час змінюються «місця» і «повнова
ження» персонажів: на перший план виходять то одні, то другі 
з них, то одні, то другі перебирають на себе головне ідейно-ху
дожнє навантаження, «ведуть» за собою, розгортають певну 
лінію оповіді, певні сторони життя (хіба можна, скажімо, здо
гадатися з першої книги, яке велике місце далі, у другій, посяде
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голова райвику Опейко?). Річ ще більше у внутрішніх змійгахг 
самих персонажів — хто б передбачив, скажімо, еволюцію Ми
канора? Та й Василь якими «зигзагами» йде! Однак ці зміни не 
випадкові, не довільні. Просто життя виявляє в людях, дає роз
виток тому, що жевріло в зародку. Як часто і в побуті ми гово
римо, що життя невпізнанно змінило людину!

Певна річ, не можна перебільшувати моменту життєвої стихійності 
чи природності в розвитку персонажів мележівської хроніки і в 
усьому «укладі сил» у ній. Сама ця видима «стихійність» є лише 
симптом художньої повноцінності людських образів, які здобу
вають самостійність, об’єктивне звучання і здатність розвива
тися за власною, внутрішньою логікою. Але вся стратегія їхньо
го розвитку десь на глибинних рівнях до тонкощів «ув’язана» із 
стратегією авторової художньої думки.

Саме тому, як уже говорилося, наприкінці другої книги на перший 
план виходить Опейко, який перебирає на себе головне наван
таження ідейного осмислення складних суспільно-політичних і 
соціальних процесів доби.

Саме тому в третій книзі «Віхоли, грудень», де дія відбувається уже 
в пору посиленої колективізації, значного поглиблення і пе
реосмислення зазнає образ секретаря райкому партії Башликова, 
і в центрі роману опиняється його конфлікт з Опейком.

У  «Подиху грози» образ Башликова лише загально окреслено (він 
з ’являється тільки наприкінці роману), і то рисами не дуже сим
патичними. Його цілком можна прийняти за політичного лов
кача, свідомого кар’єриста і демагога, попередника пізніших 
великомасштабних «окозамилювачів».

Однак і тут нас чекає несподіванка. Досить було письменникові від 
такого загального окреслення здалеку та перейти до розгляду 
«впритул», від приблизних характеристик — до розгадання його 
політичного і людського єства, його психологічних заглибин, 
як образ постав у незрівнянно ширших і складніших вимірах. 
Так, є у Башликова риси політичного кон’юнктурника і верхо
гляда, однак якби цим він і вичерпувався, то навряд чи знадо
бився б І. Мележу — постаті однозначні, що надаються швидше 
до шаржу й карикатури, його не приваблюють. А  тут письмен
ника цікавить драма людини, яка, чесно проводячи лінію партії 
в міру своїх здібностей і розуміння, саме і страждає через це, 
і так би мовити, недостатньою мірою розуміння подій, соціаль
них процесів, до яких причетна, і свого власного місця в цьому. 
Башликов погано знає селянство, його соціальну психологію, 
але біда не тільки в цьому. Він ще й хибує на вузькість філософ
ського та політичного мислення, в нього своєрідне, несвідоме,
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безпринципне поєднання прагматизму і догматизму; колективі
зація для нього — звісно, величезний акт, але скоріше в плані 
господарсько-організаційному і політичному, як короткочасна 
ударна кампанія, як швидкісна ліквідація куркульства і декре
товане скасування «влади землі», а не так, як розуміє її Опейко: 
як глибокий і багатобічний процес політичної та соціально- 
економічної і соціально-психологічної емансипації селянства, 
визволення його з-під влади приватновласницьких відносин, 
приватновласницького господарювання і психології (а не з-під 
влади землі! — навпаки, тільки тоді ця благодатна влада, на 
думку Опейка, і мала б на повну силу виявитися, облагородив
шись), різнобічне поліпшення, полегшення, «урозумнення» — 
соціальну гуманізацію всього сільського побуту, праці, життя.

Обидва образи драматичні, але по-різному. Драма Башликова в 
тому, що його практична енергія, горіння і політичне често
любство, не сперті на широту підходу і перспективність істо
ричного погляду, призводять до дисгармонії з життям, до ду
шевної травмованості від «неслухняної» дійсності. Драма ж 
Опейка в тому, що його адекватне, істинне розуміння життя, 
соціально-економічної і соціально-психологічної картини дійс
ності та історичної перспективи за непоступливої, принципової 
висоти соціально-гуманістичного ідеалу, дисгармоніювало з ак
туальною політичною ситуацією і не знаходило відгуку й під
тримки.

* *  *

Може, найхарактерніше для поліської хроніки І. Мележа — широта 
і змістовність народного життя в ній. Побутова, природнича і 
господарська, психологічна, чуттєва, моральна змістовність, 
насиченість здоровою красою. Саме цим «повниться» дило
гія — притому, що ніде немає надмірності, пересади; в усьому 
дотримується спокійна міра — самообмеження зрілого майстра. 
(Візьмімо, наприклад, чудові за малюнком і колоритом картини 
природи, побаченої так, як бачиться вона народові у його жит
ті; або точні й роздумливі описи господарських занять, кло
потів, праці селянина, в яких приховано і скупу філософію його 
життя; або полемічні розважання про психологію і моральність 
поліщука, ~  читаєш ці сторінки і відчуваєш, що автор міг би 
говорити і говорити про це, розгортати новий і новий матеріал, 
нові і нові подробиці, даючи волю своїй пристрасній любові до 
рідного краю, рідного люду, — але він зупиняється там, де вико-
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нано локальне художнє завдання, де досягнуто ту міру показу 
частковості, яка потрібна для цілості. Суворе художнє чуття на
клало дисципліну на перо, і кожен мотив підлягає гармонії ці
лого.)

Уся хроніка обіймає небагато часу — може, два-три роки. В істо
ричних масштабах (а хроніка ж як жанр на них орієнтується!) — 
це дуже небагато. І який-бо особливий «матеріал» можуть дати 
за цей час загумінкові Курені? Подій обмаль — тільки чутки 
про колективізацію та перші її кроки, навіть ніяких драматич
них, «кривавих» сцен класової боротьби, що «рятують» деяких 
авторів. Фабула небагата. І все-таки — враження максимальної 
повноти; хроніка по вінця сповнена матеріалом. Матеріалом 
менш фабульним, а більш інтерпретаційним. Спостереженнями, 
почуттями, думкою — думкою автора, думкою героїв. Людською 
присутністю, розгортанням людського єства, людських індиві
дуальностей. І людей нібито «не густо» в романах І. Мележа, 
але «густо» від їхнього життя, змальованого в єдності його зов
нішніх і внутрішніх виявів, дії і думки, заняття і устремління, 
«моторики» і психіки. Кожному зі своїх персонажів І. Мележ 
забезпечує щасливу можливість без кінця «ставати собою». І на 
наших очах, і поза тими «сеансами» романної дії, які йому від
даються, з тим, однак, що найважливіші моменти цього ставан
ня собою неодмінно демонструються коли не в «прямому ре
портажі» (прямому показі), то в «ретрансляції», через худож
нього посередника, в часовій інверсії тощо.

Глибока народність І. Мележа полягає і в тому, як повно і до спо
ду бачить він усе життя і душу селянина, як чутливо, тонко 
вловлює всі її порухи і як гарно, шанобливо й істинно вміє все 
це відтворити. Це немовби якесь внутрішнє синівство — воно 
не дозволяє найменшого фальшу, воно промовляє шаною й 
тактом. Обов’язком виповісти успадковане...

Це знання, це безмежне проникнення бачимо не тільки там, де 
йдеться про головних персонажів, а й у всіх інших випадках. 
І. Мележу властивий талант якоїсь невичерпної «індивідуаліза
ції» народного...

Особливо зворушують у обох романах селянські матері...
О, на цих селянських матерях, може, не менше, ніж на світочах і 

велетнях духу людського, тримається той нетлінний спадок, 
яким одвіку живе людство.

Високого рівня досягнув І. Мележ у пластичному відтворенні люд
ської пристрасті — її «біографії», її життя в часі та просторі; 
у поезії інтимного почуття. І знов-таки бачимо тут неабиякий ус
піх «естетичного демократизму» письменника. У  простих селянах-
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поліщуках він виявляє такі глибини і тонкощі душевного життя, 
такі «переливи» і барви пристрасті, таку делікатність і красу ін
тимних почувань, яким подекуди могли б позаздрити і «аристок
рати духу» з белетристики минулого. Тільки ж, на відміну від 
«аристократів духу», серед яких чимало було таких, що, сказати б, 
«професійно» займалися духовною самореалізацією або принайм
ні мали для неї мінімальні умови, герої І. Мележа мусять всі сили 
віддавати елементарній боротьбі за існування, а злиденні умови 
життя, здається, все робили, щоб убити і саму душу людську. 
І часом доводиться дивуватися, звідки бралися фізичні й мораль
ні сили на те, що виходило за межі житейської щоденності. Може, 
саме необхідність підтримати себе, не дати загинути людському 
єству, піднятися над отупляючою рутиною і безпросвітністю, 
знайти якусь радість і красу як противагу знелюдненню і поро
джувала й пісню, і жарт, і всякий хист, і надавала такого чару, 
такої приваби й сили, недовгого, але вільного розкошування 
простим і вічним людським почуттям? А  може, і близькість до 
природи облагороджувала, витончувала, навчала?

У  кожному разі, особисті почуття тут мають не «камерний» харак
тер, не самі із себе снуються, «у власному соку» киплять, — 
вони вростають у все життя, переплітаються з його потоком, 
зі щоденними житейськими клопотами і заняттями, з працею, 
втомою, виснагою, відпочинком, господарським розрахунком, 
вередами погоди, думкою про хліб насущний, з великим біоло
гічним ритмом природи...

Саме на такому «тлі» і в такому «середовищі», в такому «матеріалі» 
розвиваються, скажімо, всі складні перипетії любові Василя і 
Ганни, любові водночас і вільної, вивищеної над куренівським 
життям, гордо протиставленої цьому життю, і належної йому, 
ні від чого в тому житті не охороненої...

Серед психологічно глибоких і зворушливих сторінок роману — 
сторінки, які розповідають про нещасливу любов Хадоськи, 
про її велике дівоче горе.

Людські постаті у І. Мележа — не репрезентанти певних соціаль
них сил і станів, а насамперед життєві індивідуальності й есте
тичні витвори. Саме такими їх сприймаєш — вони дають есте
тичну насолоду своїм існуванням, своїм діянням, своєю «само
реалізацією». 1 вже в своїй естетичній якості вони мають і 
вагоме соціальне навантаження, дають багатоманітну і поважну 
«інформацію» про соціальне в людині, про її суспільну закорі- 
неність і зумовленість, про об’єктивні закономірності, від яких 
вона не вільна і які в ній і через неї виявляються...
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У  І. Мележа соціальність не упорядковує життя за своєю схемою, 
а пробивається крізь багатоманітний і рясний матеріал життя.

І взаємини людей на селі звичайні — житейські, сусідські, госпо
дарські; про класовий момент мало хто думає, але він таки ви
являється саме через ці повсякденні житейські, господарські 
взаємини...

*  *  *

Здавалося б, манера І. Мележа суто традиційна, в її основі вдумли
вий опис, а не «розняття» натури; відтворення життя у формах 
самого життя, а не у формах умовних; він немовби байдужий 
навіть до тих уже не дуже «модерних» формальних прийомів, 
які досить широко увійшли в арсенал радянської прози, зокре
ма романістики (внутрішній монолог, потік свідомості, різного 
роду «деформації» романного часу тощо),— він їх нібито й не 
потребує. Оскільки результат усе-таки виходить поважний, вра
жаючий, — можна було б говорити про нев’янучість, невичерп
ність, триваючу ефективність отієї «традиційної» манери пись
ма, «безпосередньої» реалістичності. Але краще, мабуть, сказа
ти про її сучасність. Про її новизну.

Так, традиційна манера у І. Мележа оновилася, виявила свої незу- 
житі можливості під впливом успіхів інших форм художнього 
пізнання, інших ліній пошуків естетичного відтворення дійс
ності. Вона позбулася натуралістичного баласту, описової рути
ни, екстенсивного ліризму. Стала строгішою, динамічнішою, 
інтенсивнішою. Об’єктивізація персонажів послідовніше поєд
нується з їхньою суб’єктивізацією; епіка — з аналітизмом. 
Вищим став «коефіцієнт щільності» оповіді. Саме слово, самі 
інтонації є немовби «сучаснішими» — стриманішими, економ
нішими, дисциплінованішими, «густішими», в них стало біль
ше гіркуватої врівноваженості нечувано трагічного досвіду...

Звісно, це тільки деякі прикмети тільки одного із можливих — ме- 
лежівського шляху оновлення традиційної манери письма, тра
диційного роману-хроніки...

Здавалося б, історичний каркас тієї доби, загальна стратегія колек
тивізації, «дислокація» класових сил так відтворені радянською 
літературою минулих років, що ця класична «схема» як взірець 
стоятиме і перед автором, і перед читачем, і порівняння з нею 
не уникнути, не уникнути її гіпнотичної влади. Проте в 50-ті та 
60-ті роки радянська література дала ряд творів (насамперед тут 
треба назвати «На Іртиші» С. Залигіна), які по-новому прочи
тали ту добу — ніби заново досліджуючи «невідоме».
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Кожна доба заново сама відкриває свою історію, і не з примхи, не 
тільки з невдоволення дотихчасовими версіями, а з глибокої 
потреби самопізнання і самопояснення, бо кожна доба так само 
коріниться в минулому, як і змінює минуле; зв’язок між мину
лим і сучасним не однобічний. Метафізикою було б вважати 
минуле закінченим і незмінним. Закінчені й незмінні в ньому 
лише емпіричні факти, а не їхні наслідки і, отже, їхній сенс. Тим- 
то кожна доба має справу уже не з тим минулим, що попередня. 
Хоча, звичайно, наше бачення кожного періоду своєї історії вели
кою мірою підготовлене всією попередньою добою...

На добу «великого перелому» І. Мележ дивиться єдино гідним ху
дожника поглядом — поглядом першовідкривача. Наче дослі
джує щось нове і незнане. Тільки першовідкривачам дослідже
них і залюднених земель важче, ніж першовідкривачам terra 
incognita — землі незнаної, білих плям. Адже їм треба подолати 
інерцію невласного знання і бачення, звільнити життєве явище 
від нашарувань пізніших інтерпретацій, «реставрувати» пер
вісний малюнок від наступних доробок... Але йдеться і не 
просто про «відновлення» минулого — йдеться про встановлення 
нового живого контакту з новою сучасністю — контакту дво
стороннього і «обопільно живлющого»...

...Хоч яка сильна несвідома читацька схильність приміряти нову 
художню картину до відомої, авторитетної, канонізованої літе
ратурної «схеми», знаходити справжні чи уявні аналогії, — читаючи 
І. Мележа, поступово немовби звільняєшся від «запасу» готових 
уявлень, забуваєш про них і починаєш відкривати для себе добу 
наново, як наново ступив у неї автор. Замкнуті схеми розми
каються, входить ще не класифіковане по явищах і героях життя, 
життя, яке ще твориться на наших очах, ще не стало історією. 
Перший показ, «першокадр», а не «повтор» гострого моменту.

Спроба шукати в І. Мележа знайому зі знаменитих класичних зразків 
розстановку сил: лівий ухил у колгоспному будівництві — пра
вильна, витримана партійна лінія, правий — опортуністичний 
ухил, — тільки завадить сприйняттю його, мележівської, картини 
життя. Він подолав гравітаційну силу ілюстративності, і створений 
ним художній світ вийшов на орбіту самостійного життя.

1 от тоді, коли ми побачили це, бачимо вже й інше: що «забуття» 
традиції, «визволення» від влади нагромадженого літературою 
сукупного знання — позірне. Тобто воно існувало як момент у 
творчому акті. Так шукаючи нового розв’язання математичної 
задачі, треба знати, але треба «забути» всі існуючі. Насправді ж 
уже сама потреба нових художніх рішень виникає тільки на
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Грунті знання старих, і самий характер нових визначається тим, 
що саме вони покликані доповнити, розвинути, заперечити...

У  мележівському світі підспудно живе і те, що відкрили в білорусь
кому селянинові письменники попередніх поколінь. А  сказали 
про нього багато глибокого і Я. Колас, М. Горецький, К. Чор
ний, 3. Бядуля, Ц. Гартний у своїх оповіданнях, повістях, ро
манах, і трохи пізніше М. Зарецький, Я. Бриль, М. Линьков, 
К. Крапива та багато інших. Він, мележівський світ, співвід
носний і з Поліссям Якуба Коласа, так широко і проникливо 
намальованим у його поліській трилогії, де переплелися убо
гість життя з його поезією. І з побутом сільської глушини 
Змитрока Бядулі («У  дрімучих лісах»), де так трагічно озиваєть
ся селянська темнота і влада землі, хоч цю останню тему і за
чеплено побіжно. І з гіркою хронікою вбогого життя далеко не 
вбогої селянської душі в «Тихій течії» Максима Горецького, де 
за стриманістю, безсторонністю і невеселою насмішкуватістю 
оповіді чується затамований крик болю за людину, якій так 
мало в житті відпущено, яка не може прожити своє життя і 
сили якої гинуть у самому зародку.

Це щодо художньої філософії білоруського селянина минулих часів 
узагалі. Якщо ж говорити про проблематику, пов’язану з «вели
ким переломом», у широкому розумінні — про соціально-еко
номічну і соціально-психологічну перебудову життя села в пер
ші десятиліття радянської влади, — то й тут білоруська проза 
20—30-х років зробила значний «заділ». Досить назвати такі ро
мани, як «Третє покоління» К. Чорного, «Язеп Крушинський» 
3. Бядулі, «Вязьмо» М. Зарецького. Останній твір чи не вперше 
в радянській літературі заговорив, кажучи словами білоруського 
письменника А. Адамовича, «про психологічну і соціальну хво
робу, симптоми якої — догматична ідеалізація життя» і в чо
мусь істотному (знову ж таки за слушною думкою А. Адамовича) 
попередив — ще коли! — залигінську повість «На Іртиші».

Найбільше йшов І. Мележ від Якуба Коласа і Кузьми Чорного. 
І, може, не так від Коласа, як від Чорного. Від Коласа в нього 
шаноблива уважність до селянського життя, ґрунтовна соціаль
ність, предметність і водночас поетичність у баченні сільського 
побуту. Від Чорного — поглиблений соціальний психологізм; 
інтерес до внутрішньо суперечливих постатей; принцип моно
логічно-сповідального розкриття героя і принцип «незалежного» 
від авторської волі, «автономного» його існування і розвитку; 
а головне — те розуміння земляка-селянина, про яке К. Чорний 
писав, що це «людина, в якій кожен, хто має очі, побачить і знай
де і Ежені Гранде, і Івана Карамазова, і Андрія Волконського».



825

І. Мележ багато взяв від своїх учителів, але й віддав їм — віддав 
білоруській літературі — сторицею, пішовши набагато далі за 
них. Він відтворив народне життя ще ширше, ще масштабніше 
і проник у його глибини ще далі. Його справжнім ідейно-ху
дожнім відкриттям став принцип незакінченості, невичерпності 
людини, її постійного оновлення, розгортання, самоутверджен
ня щоразу в новій якості.

Як і його вчитель К. Чорний, І. Мележ запліднював свій творчий 
дух ідейно-художніми ідеями, енергією та досвідом широкого 
кола майстрів світової літератури.

«В різні періоди життя мене супроводжували різні і багато які пись
менники. Я погрішив би проти правди, якби вибрав двох- 
трьох... Люблю Бальзака і Купалу, Роже Мартена дю Гара і Кузь
му Чорного, Скотта Фіцджеральда й Івана Буніна, і Михайла 
Коцюбинського. Незмінно —Льва Толстого, Михайла Шолохова 
(особливо “Тихий Дон” ), Олександра Фадеева (особливо “ Роз
гром” ). Схиляюся перед могутнім талантом Достоєвського. Пи
шаюся, що корінці його — в нашому Поліссі».

Звісно, тут висловлені суто читацькі симпатії. Але за багатьма з 
них — і глибший творчий інтерес, творча близькість, точки 
опертя у сходженні на власні робочі горизонти.

Конкретно ж в опрацюванні теми «великого перелому» селянсько
го життя І. Мележ, як уже говорилося, уважно враховуючи дав
ній і недавній досвід усієї багатонаціональної радянської прози, 
водночас прагнув іти далі, дивлячись на минулу добу із нових і 
незмінно значущих історичних висот наших днів, як до цього 
прагне і чимало талановитих письменників нових поколінь у 
всіх національних літературах Союзу.
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Литовська література — на сьогодні одна з 
найбагатших і найяскравіших у Союзі. 
Завдяки творчості Юстінаса Марцінкя- 
вічюса, Едуардаса Межелайтіса, Йонаса 
Авіжюса, МіколасаСлуцкіса, Альфонсаса 

Беляускаса та низки інших першоклас
них письменників вона вийшла на пере

дові рубежі в усій радянській літературі і 
здобула визнання в світі. Сьогодні можна гово

рити про її повноту та універсальність як з погляду ідейно-те
матичного, з погляду відтворення дійсності, так і у внутріш-

ДуноВні глибини 
повсякденності
(Зі спостережень 
над проблематикою 
і поетикою романіВ 
Мікаласа Слуиніса)*

* Надруковано в журналі «Д н іпро» (1979, №  12).
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ньолітературному плані (з погляду літературних напрямів, шкіл, 
жанрів, стилів, які в ній розвинулися).

Творчість М. Слуцкіса може правити за одне з найяскравіших під
тверджень цього. Глибокий і самобутній художник, він, за всьо
го свого розуміння і сприйняття багатих традицій національної 
літератури, найбільше вірний головній з них: традиції пошуку, 
новаторства; він натхненно розширює проблематику та ідейний 
діапазон, розвиває конструктивні засоби, збагачує поетику ли
товської прози, вдосконалює і витончує її художньо-аналітич
ний апарат.

М. Слуцкіс — серед тих, хто іде в авангарді ідейно-естетичних шу
кань усієї радянської прози 60—70-х років; його місце тут 
своєрідне, помітне — і помічене: його перекладають мовами 
народів СРСР і світу, про нього багато пишуть і в Литві, і за її 
межами.

Тут ми спробуємо викласти деякі зі спостережень над проблемати
кою і поетикою чотирьох найвизначніших романів М. Слуцкіса: 
«Адамове яблуко», «Спрага», «Чужі пристрасті» та «На схилі дня».

Першим твором М. Слуцкіса, що приніс йому всесоюзне визнан
ня, був роман «Сходи в небо». Вже тут виразно виявився інте
рес автора до гострих ідейно-психологічних колізій в їхніх «бу
денних» шатах (тема роману — соціально-політичні суперечності 
й боротьба перших повоєнних років, пошуки нових шляхів у 
житті), прагнення знайти для відтворення їх максимально адек
ватну і сучасну художню форму. Роман побудовано як складну 
комбінацію внутрішніх монологів героїв і авторського голосу; 
в ньому творчо використано художній досвід розробки так зва
ного «потоку свідомості» в зарубіжній прозі.

Принципове спрямування М. Слуцкіса на поглиблений психоло
гічний аналіз соціальної буденності та новаторську поетику 
особливий розвиток дістали і до великого успіху привели в на
ступному романі — «Адамове яблуко». Зовнішньої дії в цьому 
романі ще менше, ніж у попередньому. До того ж вона обіймає 
всього лиш побутову й службову сферу життя молодого науков
ця Аугустінаса Каманіса — протягом одного-єдиного дня. Але, 
розгортаючи сіруватий, на перший погляд, сувій цього дня, 
письменник не тільки виявляє граничну духовну, психологічну 
насиченість буднів, а й, по суті, відтворює в одному дні все 
життя своїх героїв у його зв’язку з добою, суспільними чинни
ками.

У найзагальнішій формі можна сказати, що темою і пафосом цього 
роману стало розгортання внутрішнього світу людини, «матерії» 
її світопочування, тканини її духовного, емоційного, чуттєвого
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життя. Але це ще не визначає глибокої своєрідності й талано
вито-новаторського, відкривавчого характеру роману.

Своєрідність ця полягає, насамперед, у тому, що саме життя, об’єктив
на реальність постають не як ряд подій, вчинків, об’єктивність 
фактів тощо, що їх суб’єктивно переживають і осмислюють ге
рої, а як нескінченне і немовби «мимовільне» розростання ду
шевної тканини, ланцюгова реакція духу, незупинний і хисткий 
перебіг, нагнітання не до кінця контрольованих душевних 
станів, за якими тільки віддалік вгадуються нерясні, на чималій 
просторовій і часовій відстані одна від одної розкидані реальні 
події, які їх зумовили чи «спровокували». Співвідношення фак
тичної події і спричиненого нею душевного стану в романі 
можна порівняти зі «співвідношенням» у мушлі незбагненного 
переливистого дива перлини і тієї піщинки, яка стала подраз
ником і причиною утворення цієї перлини.

Далі, своєрідність роману полягає в тому, що, хоча художнє дослі
дження сфокусоване на внутрішньому світі, духовних станах 
людини, а предметно-подійний «першоряд» нерізко, розмито 
проступає на дальньому плані; хоч отой внутрішній світ і духов
ні стани постають як щось, здавалося б, самодостатнє і влас- 
ною природою визначуване («матеріалом» людського характеру, 
вдачі), — насправді десь на далеких невидимих глибинах худож
ницький «ехолот» уловлює той рельєф океанського дна, який 
зглибока впливає на «поведінку» вод, напрям і характер течій... 
Самий характер людини, її емоційний, чуттєвий, духовний 
склад, які здавалися автономними і визначальними, своєю чер
гою виявляються залежними і від багатьох соціальних чинни
ків, від суспільної атмосфери, від усієї об’єктивної реальності 
життя. Але цю залежність не можна спрощувати, вульгаризува
ти й абсолютизувати; вона має певні межі, а механізм її склад
ний, неочевидний і ще мало досліджений — і М. Слуцкіс не
мовби захоплений «розширенням» отієї значущої і багато в 
чому таємничої дистанції між суспільним і індивідуально-ду
ховним, між соціальним і психічним, — але водночас і «запов
ненням» її, намацуванням перехідних інстанцій і рівнів...

Художнє дослідження М. Слуцкіса полемічно націлене на душевну 
насиченість, психологічну напруженість повсякденного людсь
кого існування. Людина для нього — це ненастанний, немілію- 
чий, без початку й кінця, плин думок, спогадів, асоціацій, уяв
лень, внутрішніх монологів, суперечок із собою й іншими, це 
невтомне, неохопно багатоманітне й виснажливе безупинне 
діяння душі. Дати якомога ширший розтин явного і потаємно
го, прихованого плину цього діяння душі, цієї душевної «сек-
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реції»; дати мить за миттю, один за одним безліч таких розтинів 
і з них неначе реконструювати чи окреслити весь обсяг діяння 
душі, весь душевний образ індивідуальності — ось немовби 
його прагнення.

Таким чином виходить, що хоча формально дія роману охоплює 
один день, але цей день уміщає в собі все життя героїв роману, 
все, що вони носять у собі, — і майбутнє, яке в них зароджується.

Лише поволі нам стає зрозуміло, що цей звичайнісінький день у 
житті не дуже молодого науковця Аугустінаса Каманіса та його 
дружини Геновайте Каманене переростає у досить незвичай
ний: розчин перенасичується до кристалізації. Саме в цей день, 
через збіг сотень дрібних і великих обставин, під дією постій
них і минущих, очевидних і прихованих, духовних і матеріаль
них чинників стає очевидною, оголюється розколина в под
ружжі Аугустінаса і Геновайте, і їм доведеться вирішувати, чи 
зможуть вони й далі жити разом і як їм жити. Саме в цей день 
Аугустінас готується виступити на бенкеті в честь наукового 
тріумфу свого шефа — і покласти край багаторічній фальші 
(адже тріумф шефа — це тріумф тих ідей генетика Аугустінаса 
Каманіса, які так довго цькував той же шеф і які він потім 
спритно підхопив). Саме в цей день прийде розв’язка давніх, 
заплутаних і трагічних стосунків Аугустінаса Каманіса зі своїм 
батьком, колись церковним органістом, а тепер пияком і психіч
но хворою людиною — Валеріонасом Каманісом. І т. д. ...

Одне слово, цей день, що починається таким звичайнісіньким, ви
ростає немовби на судний день, день розв’язання чи розрубу
вання всіх вузлів, яких понав’язувало життя для героїв роману.

Герої Міколаса Слуцкіса далекі від оголеного соціологічного, су- 
спільницького мислення і самоусвідомлення; вони пливуть у 
самоусвідомленні професійному, побутовому, індивідуалістич
ному. Однак у письменника досить проникливості і досить ху
дожницьких засобів, щоб показати читачеві наявність у їхньому 
житті отого суспільного тла і його вирішальне значення для них.

Все, що сталося з ними в романі, весь духовний підсумок їхніх пе- 
рипетій можна розглядати так: поглиблення відчуття своєї на
лежності суспільству, своєї відповідальності за його справи — 
і відчуття залежності свого самопочування і своєї долі від су
спільства; поглиблення відчуття відповідальності одне за одного 
і своєї зобов’язаності в тому, щоб кожен із них належав не тіль
ки іншому, а й суспільству...

Концепція людини у Міколаса Слуцкіса орієнтована на гума
ністичний ідеал, але водночас полемічно спрямована проти 
фальшивого словесного возвеличення й ідеалізації людини —
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як і проти спрощення, збіднення «рядової людини». Герої ро
ману відкидають (навіть роздратовано) декларативну велико- 
масштабність і з викликом утверджують право бути «рядовими», 
такими, як є, з вадами і слабкостями, їм чужий потяг до ідеаль
ності, пафос програмованого самовдосконалення, але не для 
того, щоб виправдати невибагливість чи знижений моральний 
тонус, а як інстинктивний самозахист від фальші, гігантоманії, 
від дисгармонії претензій і сил, від словесного пустодзвон
ства — щоб жити по совісті, за своїм розумінням, щоб здобути 
душевну гармонію, гармонійні стосунки із суспільством: чесно 
сказати йому, чого від них можна вимагати.

Наступний роман М. Слуцкіса «Спрага» у найзагальнішому визна
ченні — твір про становлення особистості. Про «виховання по
чуттів», як казали колись. Він пов’язаний з тією хвилею «моло
дої прози», яка показувала нове, «важке» покоління, бентежну, 
неспокійну молодь, трохи підкаламучену духом скепсису і все- 
заперечення... Але водночас він є і немовби своєрідним викли
ком цій хвилі, він протистоїть їй як її останній і, може, най
глибший акорд.

Як і низка інших творів Міколаса Слуцкіса, роман формально те
матично вузький, «камерний», прямої присутності сучасної су
спільної проблематики, широкого світу життя в ньому ніби й 
немає. Але вони існують не як тло і не як проблематика — вони 
сконцентровані в людських характерах і взаєминах, в моральній 
атмосфері (власне — не сконцентровані, а вловлені в своїй від- 
битості в них, як шум моря в черепашці, як гомін вітру в пов
новагому колоссі, як тепло землі в наливному яблуку...). Вони — 
просто невловна складова частина правди характерів, правди 
людських душ і взаємин, якою дихає роман Міколаса Слуцкіса, 
яка визначає його поетику.

...Юнак і дівчина закохуються одне в одного «з першого погляду», 
не вагаючись поєднують свої долі. А  потім одразу ж приходять 
до дії тисячі дрібниць, які стають поміж ними, роз’єднують їх і, 
зрештою, руйнують їхнє подружжя... Таких справді «банальних» 
історій тисячі, може, мільйони. Але що за ними криється, що в 
них? Щ о знаємо ми про їхній соціальний, психологічний, етич
ний зміст, що говорять вони про сучасну людину й сучасне 
життя? Чи дослідила їх художня література?

Насамперед треба сказати, що в романі Міколаса Слуцкіса торжес
твує нове поняття про любов, новий образ любові, яких ще так 
мало в нашій літературі. Було захоплення «громадськими» і 
«виробничими» темами й мотивами на шкоду «інтимним». Було 
й захоплення «інтимом». (І  те й друге випливало зі свідомого чи
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несвідомого протиставлення суспільного й особистого). І Все 
одно молодь не часто знаходить у творах сучасної прози худож
нє розкриття і тлумачення саме «свого» кохання, чимало пи
тань її залишаються без відповіді. Значною мірою це тому, що 
в багатьох творах нашої літератури панує інерція белетристич
ної «романтизації» кохання з її старою атрибутикою. «Справжнє 
кохання» мислиться в літературно-романтизованих (а то й сен
тиментальних), «красивих», незвичайних формах, а не в буден
ності сучасного життя. Згадаймо, як часто ми чуємо сумовите 
або скептичне зітхання: «Справжнє кохання тепер буває тільки 
в книжках!».

Міколас Слуцкіс ущент розбиває цю інерцію (і ілюзію) екзотично- 
романтизованого, книжно-гіперболізованого кохання. Він зоб
ражує кохання без запозичених шат, у його реальній сьогоден
ній якості і не на умовному «красивому» чи контрастному тлі 
(природа, історичні події, великі поривання й конфлікти), а в 
повсякденній обстановці сучасного міста, серед біганини, кло
потів і невлаштованості, серед спокус і швидкоплинності вра
жень... І він показує, що це нібито «нецікаве», «спрощене», «без
духовне» сучасне кохання, це пересічне кохання пересічних лю 
дей (а не показово ефектне) — насправді, попри свої часом 
огрублені, звульгаризовані, як на традиційний погляд, фор
ми — таке саме полум’яне, перетворююче, незглибиме і нескін
ченне, по-новому красиве і всевладне над людиною, як і кохан
ня минулих часів, відтворене в класичній літературі. Міколас 
Слуцкіс, власне, і досліджує всю неповторність і «неспові- 
димість» перебігу цього «вічного» і вічно-незбагненного почут
тя в душі сучасної молодої людини.

...Велика таємниця взаємного шукання і знаходження двох «я», 
взаємного творення двох людських індивідуальностей! Здавалося 
б, Ромуальдасові Алкснісу не знайти кращої пари, ніж Рената. 
Чого ще треба, коли тебе кохає така дівчина — краса і врівно
важеність, гармонія фізичного і духовного здоров’я. Ромуальдас 
і сам це розуміє, сам хотів би її кохати і бути щасливим з нею. 
Але в серця своя мудрість. Може, занадто простим і безтурбот
ним було б це щастя, може, занадто ясна й «благополучна» 
Рената? Може, душі юнака треба пройти крізь спокуси, муки, 
розчарування, щоб вистраждати власну індивідуальність і зрілу, 
а не дитячу рівновагу, гірку, а не ідилічну мудрість? Може, йому 
треба ще зачерпнути свою чашу з гіркоти й ущербності світу, 
перш ніж дійти власної істини, а не перебувати в недорозвине
ності дитячої непорочності?
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У  всякому разі, в личині безглуздого випадку виступає невідворот
не, сама доля — і Ромуальдас зустрічає Мігле. «За всіма стаття
ми» цьому не дуже путящому дівчиську далеко до Ренати. Однак 
Ромуальдасів критичний розум мовчить, бо заговорило його 
серце. Чимсь ірраціональним, якоюсь світлою бездумністю й 
некерованістю, якоюсь безкорисливою і дражливою чуттєвою 
«бісинкою» пробудила вона дрімливу глибину Ромуальдасового 
«я», відгукнулося на неї щось таке в ньому, про що він, може, 
й не здогадувався... 1 розгортається довгий сувій радощів і мук, 
взаємоощасливлювання й взаємокатування двох людських іс
тот, водночас і рідних і чужих одна одній, і глибинно потрібних 
одна одній — і одна одній протипоказаних.

Від самого початку над Ромуальдасовою любов’ю тихо лине тінь 
приреченості. Може, це тінь загадкової порочності Мігле? 
Може, це прозирання в безодню невідповідності між двома ко
ханцями? Адже вони покохалися, звірившись на раптовий го
лос серця, — ні в чому іншому не знаючи одне одного і одне 
одним не цікавлячись. А  хисткого, хоч і чистого, хоч і палкого 
полум’я пристрасті виявляється не досить, щоб злютувати в 
одно і на все життя ці дві людські душі... І як тільки любов їхня 
долає перешкоди між ними, як тільки зникає відстань між ними 
формальна — вимальовуються бар’єри інші, тонші і відстань 
духовна. А  виявляється все це знов-таки в банальній і бруталь
ній формі побутових дріб’язків і суперечок, через житейську 
невлаштованість тощо.

Письменник (як і його герой) далекий від того, щоб самовпевнено 
робити висновки, хто має рацію, хто винний і де чия провина. 
Він просто хоче зрозуміти цих людей і їхні стосунки, діалектику 
їхнього чуття, анатомію їхньої пристрасті. І єдине, що він ба
чить, у чому він упевнений: любов, пристрасті, стосунки сучас
них молодих людей — хоч би що про них казали — не менш 
насичені, драматичні, сповнені внутрішньої значущості й кра
си, одухотворливості, ніж у будь-яку іншу епоху.

Новим, прикметним кроком у творчому розвитку М. Слуцкіса став 
роман «Чужі пристрасті» — твір, у якому властива цьому авто
рові витонченість психологічного аналізу, суб’єктивного пере
живання й тлумачення поєднується з досі не знаною у нього 
силою характеристичної об’єктивації.

Письменник вводить читача у досить дивний і загадковий, заплу
таний світ спершу малозрозумілих пристрастей і взаємин кіль
кох мешканців напівзруйнованого латиського маєтку-хутора; 
світ, який сторонньому може здатися напівбожевільним, а до 
певної міри таким і є: світ виморочний, світ вигибання.
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Його побачено очима литовської дівчини-підлітка Маріте, яку доля 
сюди закинула випадково. Сирота, вона в тяжкі воєнні й перші 
повоєнні роки наймитувала в сусідів та далеких родичів, аж 
поки не довелося тікати з рідного села і з Литви взагалі: єдино
го її опікуна, доброго дядю Куйняліса, заарештовують, підоз
рюючи у зв’язках з націоналістичним підпіллям, але під час 
трусу він устигає напоумити її, щоб втікала, і дає адресу: маєток 
Путніні Маяс (Пташиний дім) у сусідній Латвії, спитати пана 
Антанаса Падваретіса.

Таємничий пан Антанас Падваретіс, про якого Маріте думала як 
про всесильного рятівника, насправді виявляється наймитом. 
Але стосунки його з господарями незвичайні, як незвичайний і 
весь той незрозумілий світ, у який дівчина раптом потрапила...

Маріте — дівчина недосвідчена, обмежена, немовби й малорозви- 
нена — стає мимовільним свідком, а потім до певної міри і 
співучасницею складної, моторошної драми, яка відбувається 
на цьому хуторі.

А  діються тут, як побачимо, речі справді дивовижні й незрозумілі. 
Спершу — картина ніби більш-менш звичайна, ймовірна: влад
на, крута, трохи екстравагантна господиня маєтку Анна Валд- 
мане, її примхлива, розманіжена, але напрочуд гарна й добра, 
як здається Маріте, донька Аусма (в неї Маріте одразу закоха
лася незрадливою й самовідданою любов’ю, як у щось вище й 
світле, у щось таке, що їй самій не судилося — в ідеал), прише- 
лепкуватий, слинявий, хоч і незлобивий син Імант, нарешті, 
майже божевільний Артур Валдманіс, господар маєтку, який 
більшу частину часу спить у домовині, ніби підкреслюючи свою 
відреченість від цього світу... І — таємничий наймит Антон 
(«пан Антанас Падваретіс»), який поїхав у справах до Риги й не 
повертається, якого нетерпляче чекають і про якого говорять 
майже як про справжнього господаря: адже він єдиний мужчи
на, дужий і вмілий, серед цих безпомічних людей — тіней ми
нулого, на цьому напівзруйнованому, добре вже обскубаному 
(десь уже, судячи з усього, рік 1946-й, нарізають землю найми
там), але ще великому господарстві.

Це, так би мовити, фактична й психологічна експозиція роману.
Якщо нас від самого початку інтригують таємнича постать Антанаса, 

деякі загадкові моменти в стосунках матері й дочки, та й інших 
членів родини — і всіх їх з Антоном, то іншим полюсом психо
логічної напруги в романі є Маріте. Якщо перший полюс — по
люс таємничості, то другий — полюс пізнання; якщо там — по
таємне має стати явним, то тут — має відбутися становлення
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того, чого ще немає, з елементарних природних задатків має 
сформуватися змістовна, складна, добротна людська душа.

Тут письменник знайшов вирішення складного художнього завдан
ня, яке полягає в суміщенні свого власного, авторського світо
бачення зі світобаченням суб’єкта розповіді, особи, через яку 
сприймається світ роману (тобто Маріте). М. Слуцкіс міг би і 
обійтися без такого художнього, психологічного «посередника» 
між собою і змальовуваним світом. Міг би малювати картину 
об’єктивно, і Маріте була б у ній однією з об’єктивно змальо
ваних, рівноправних з іншими постатей, співучасниць того 
життя. 1 «майже нічого» б не змінилося, «майже все» було б 
сказане. З’ясувалися б усі стосунки, всі таємниці Путніней. Ми 
б зрозуміли, що криється за істеричною енергією і непевною 
аристократичністю Анни, за дитячою примхливістю і жорсто
ко-грайливою щирістю Аусми, за грубо-невситимою діяльністю 
і «мужланським» нахабством, що часом обертається безпоміч
ністю й безборонністю, силача Антона...

Але... не було б тоді отого неповторного — обережного, здалеку, 
несміливого, непевного, «навпомацки», поступового, з сумніва
ми, з сумнівом навіть у своєму праві й здатності розуміти — 
і водночас наполегливого, невідступного, зачудованого і наїв
но-настирливого (за всієї простодушної селянської байдужості!) 
процесу проникнення в цей світ, який здійснює для себе і для 
читача молода, душевно здорова селянська дівчина Маріте.

Процес сприйняття, освоєння нею хутірського світу стає водночас 
і процесом становлення, зростання самої Маріте. Зрозумівши 
щось — рисочка за рисочкою — у темних взаєминах мешканців 
маєтку, вона стає щоразу на дрібочку тямущішою, потроху ви
гострює свій молодий розум. Щось спостерігши, переживши, — 
стає на крихітку досвідченішою, чутливішою, душевно мудрішою. 
Відчувши себе комусь погрібною чи комусь добро зробивши, — 
сповнюється радістю життя й життєвим зарядом (її не дуже об
ражає, що людям з Путніней потрібна тільки її фізична сила — 
вона до цього звикла; але тим більша її радість, коли вона 
помічає, що потрібна комусь як людина — такі її стосунки з 
Аусмою; і навіть розчарування: вона піддалася на обман, її зно
ву хочуть тільки використати — не зовсім затьмарює ту радість). 
Кожен раз, як їй щастить відстояти себе від чужих посягань, 
вийти переможницею з якоїсь, хай дрібної, сутички, — зростає 
її певність, відчуття власної гідності, ліпиться її особистість.

І в кінці роману Маріте вже зовсім інша. Хоч, власне, нічого в ній 
ніби й не змінилося. Однак вона утвердила себе як особистість, 
ніби впевнилася в собі, розвинула себе, стала глибшою, розум-
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нішою, досвідченішою. Ніби утвердила себе в спілкуванні, в 
глухій боротьбі зі світом Путніней. Зрештою, в неї розвивають
ся і соціальні почуття, з’являються перші, ще дуже елементарні, 
початки політичного мислення. Вона починає розуміти, що світ 
Путніней — це світ неправди, світ минулого і що зміни, які 
відбуваються навколо, мають принести полегшення, краще жит
тя їй і таким, як вона, як бідняк Езерінь...

Але перш ніж дійшло до цього рішення, до цього такого несподі
ваного і такого закономірного, невідворотного фіналу, для 
Маріте і для читача поступово розкриваються стосунки і при
страсті Путніней. Десь у письменника проходить порівняння: 
коли нам трапляється побачити оголені корені коло стовбура, 
ми дивуємося їхній покрученості, а якби ми могли побачити 
всю їхню переплетеність під землею, у тьмі!

Так і тут: з першого ж моменту Маріте приголомшило побачене й 
почуте в Путнінях: ходячий мертв’як Артур Валдманіс; прини
жена до ролі селянки аристократка Анна Валдмане, в якій глухо 
клекочуть злоба, мстивість, біль за своє зламане життя, надія на 
повернення старих часів, невичерпна й недобра енергія само
збереження й самозахисту; добродушний дурник Імант; загадко
ва мішаниною доброти й егоїзму, чистоти і порочності Аусма; 
грубий, гнівливий, бидлуватий і водночас простодушно-наїв
ний, жорстокувато-добрий Антон; заплутані відносини між 
матір’ю й дочкою, ними обома й Антоном: суміш образ і за
побігання, грубощів і жалів, претензій і натяків...

Це те, що було на поверхні. А  «під землею»? Істинктивна душевна 
проникливість Маріте допомагає їй побачити глибше. Знято 
перший шар поверхні. І ми бачимо, що жалюгідні залишки 
бундючності прикривають цілковиту безпорадність і безсилля 
формальних власників маєтку, що справжній господар тут — 
наймит Антон (а вони самі — «батраки проклятого литвина»), 
що Антон не тільки наклав свою руку на господарські справи 
маєтку, а й на душу двох жінок: спершу жив із матір’ю, а тепер, 
здається, перекинувся на дочку — і хоч як не хотілося вірити 
Маріте, а пересвідчилася, що його грубі претензії щось-то не 
знаходять належної відсічі з боку такої ніжної, примхливої і 
небесної Аусми; вона бачить недостойні, хоч і тамовані, вихват
ки ревнощів матері...

Але й це — ще не вся правда. Це — ще один шар її покриву. Чутливу 
Маріте бентежить і насторожує якась неприродна відчайдуш
ність, якась навмисно-цинічна одвертість, з якою перед нею 
вивертають цю непривабливу, моторошну правду. Може, вона 
покликана приховати правду ще страшнішу? І ось поволі, штих
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за штихом, знімається ще один шар покриву. І ми починаємо 
добачати, що Антонова влада, якою він так упивається, — уяв
на. Щ о власники Путніней грають з ним у піддавки, насправді 
він і далі працює на них, як працював усе життя. Він, наймит і 
фронтовик, для них — «як щит від влади» (так здогадується 
Маріте): завдяки йому маєток трохи пошарпали, але не відібра
ли. Щоб зберегти маєток, утриматися при тому житті, до якого 
звикла і яке вважає єдино гідним для себе, Анна Валдмане лад
на на все. Відчувши, що Антон зовсім охолов до неї і уникає її, 
що він покохав її дочку Аусму, не в силі повірити в кінець сво
го жіночого щастя і відмовитися від нього, випрошуючи і вимо
люючи хоча б дрібку його, вона водночас — які страшні темні 
сили вирують у цій жінці! — в останній надії затримати Антона 
при собі й при маєтку, буквально «підсовує» йому свою дочку 
(ось звідки зневага й прихована ненависть Аусми до своєї ма
тері, що так «коробила» богобоязливу Маріте!). Це не допомог
ло Анні втримати Антона при собі — навпаки, позбавило її ос
танніх дрібок Антонової ласки, до всіх її мук додало ще пекель
ну муку ревнощів до власної доньки; але утримати Антона при 
маєтку — допомогло. Остаточно закріпачило його.

Звісно, ця остання правда — не вся правда. Вся правда — це і оте 
перше, що Маріте побачила зразу, і оте друге, що із викликом 
«вивернули» їй господарі Путніней, і оце третє, до чого вона 
доглибилася сама. Всі ці три шари видимого й потаємного ле
жать нероздільним пластом, як одне, мислиме тільки в цілості.

А  є ще й остання правда: вона вибухне в фіналі цієї глухої трагедії. 
І це вже буде не те, що хотіли показати путнінці, не те, що 
спромоглася прозріти Маріте, а те, що виявило, немовби ви- 
вергло, саме реальне життя...

Нещодавно в російському перекладі з’явився ще один, останній 
роман М. Слуцкіса — «На схилі дня». В основному він продов
жує «генеральний напрям» творчості цього письменника, ви
значений особливо «Адамовим яблуком» та «Спрагою» — про
никнення в складну і багатовимірну соціально-психологічну 
детермінованість сучасної людини, відтворення внутрішньої 
напруженості її самоозначення в контексті соціального побуту 
міста. Однак автор вносить і ряд нових моментів як у пробле
матику, так і в поетику свого типу роману.

...Коли ми знайомимося в розірваних початкових епізодах з персо
нажами, які незабаром стануть головними героями роману, — 
юнаком і юнкою, велосипедистами Рігасом і Владою, а потім з 
лікарем-хірургом Вінцентасом Нарімантасом та якимось по
важним урядовцем Александрасом Казюкенасом, що зволив



OEIUO ПРО QOBPUH СУСІПІВ І Вон Сізюбо ■ 3 hPUHUUi

і о у н о в н у  рюню ' Д  j

особисто прибути до лікарні персональною «Волгою» на "Лі
карський консиліум, — ми ще не здогадуємося, яке тісне перепле
тення долі всіх цих таких різних людей побачимо. Майстерно, 
як і раніше, застосовує М. Слуцкіс свій «коронний» прийом 
поступового, виток за витком, розгортання глибокої, далеко 
розрахованої психологічної інтриги. Але тепер вона чіткіше 
ув’язана з інтригою сюжетною; взагалі дія, фабула в цьому ро
мані М. Слуцкіса не настільки, як у попередніх, «розчинені» у 
внутрішніх монологах героїв; вони мають тут більше самостій
ного значення; потік свідомості не є визначальною формотвор
ною стихією, його хвилі локалізуються навкруг важливих, опор
них фабульних моментів.

Як і раніше, максимально ефективно використовуючи художні 
можливості, що випливають з психологічної асоціативності сві
домості та з часової об’ємності самоусвідомлення, М. Слуцкіс 
концентрує в тому чи іншому моменті буття різні, інколи відда
лені часові пласти. Але тепер цей ефект поворотності та «різно- 
присутності» романічного часу більше, строгіше підпорядкова
ний тенденції до історизму художнього мислення, особливо в 
тлумаченні героїв зі значною соціальною та душевною істо
рією — Вінцентаса Нарімантаса і Александраса Казюкенаса.

«Доцентровість» композиції роману — радіальне сходження, послі
довне, трохи аж раціонально-жорстке зведення в одно всіх його 
сюжетно-часових ліній — відбиває не лише естетичне, а й філо
софське настановлення М. Слуцкіса, його уявлення про взаємо- 
пов’язаність і взаємозумовленість людських доль, закоріненість 
сучасного в минулому, відповідальність людей один перед од
ним, — уявлення, що виросло в художню концепцію життя, 
в якому все взаємозалежне і ніщо не минає безслідно, ні добре, 
ні погане; де незмірно зросла «втягненість» кожного компонен
та в усі інші, в ціле, суттю якого є складність.

Ця концепція, зокрема, ускладнила структуру відносин між персо
нажами. Між ними встановлюється «багатоканальний» зв’язок, 
діють численні сили притягування і відштовхування.

Суворий ригорист, людина щоденного обов’язку й аскетичної мо
ралі (за всієї м’якості та безборонності), лікар Нарімантас і си
барит, вельможа (притому людина великої енергії і розмаху), 
«володар життя» Казюкенас — антиподи соціально-психологіч
но і морально; однак поступово їхня полярність «деформалі- 
зується», набуває діалектично-рухливого характеру: ми бачимо 
й те, що зближує їх (не лише в минулому, де їхні шляхи не раз 
перепліталися), змушує відчувати якийсь незбагненний внут
рішній потяг один до одного, якусь взаємну довіру і відпові
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дальність, хоч у кожного вони виявляються різною мірою та в 
різній якості і по-різному поєднуються з тривалим, мінливим — 
у розвитку — протистоянням, неприйняттям одним одного.

Ще складніша, драматичніша болюча очужілість, «дзеркальна пар
ність» батька й сина Нарімантасів. Певно, прямолінійний мак
сималіст у моралі, батько не знайшов у свій час «ключика» до 
синової душі. Рігас у всьому підкреслено і в’їдливо протистав
ляє себе батькові, в цьому є навіть якась мстивість. Але за цим 
криється й інакше, складніше його ставлення до батька. В гли
бині душі він — принаймні в хвилини душевного очищення — 
розуміє батькову слушність, бачить його моральну непересіч- 
ність, навіть захоплюється ним, але йому не під силу батьків 
етично високий шлях; його ціннісні уявлення, спотворені за
хідним, буржуазним еталоном «шикарного» життя. Прихований 
комплекс неповноцінності штовхає його до пересадливих форм 
самоутвердження, до анархічного виклику сім’ї і, по суті, й су
спільству; з тим ушнипливішою настирливістю переслідує він 
своєю іронією кожен батьків крок, безуспішно намагаючись 
убити в собі ті докори сумління, що їх збурюють у нього батьків 
образ і спосіб життя. Насправді ж з його саркастичних (а в чо
мусь і збентежених, потаємно-закоханих) критиканських па
сажів та реплік вимальовується напрочуд цілісний, світлий і 
зворушливий образ Нарімантаса-старшого. Цей прийом — зма
лювання позитивної величини методом «від протилежного» — 
взагалі характерний для роману «На схилі дня». Власне, наш 
соціальний побут і суспільна мораль значною мірою вимальо
вуються також і «від протилежного» — через спотворливі, пе
рейняті «європейським» буржуазно-міщанським духом критерії 
Нарімантаса-молодшого.

Складну проблему взаємин поколінь, виховання молоді, на пер
ший погляд, взято тут у вузьких родинних межах, у плані спад
кових комплексів (материнське в Рігаса) тощо. Однак уважно 
придивившись, бачимо, що це не так. «Виховне поле», що 
впливало і впливає на Рігаса, досить широке. Тут, крім сім’ї — і 
найближче суспільне оточення, і особливості ситуації його по
коління, і впливи, через різні чинники, західного буржуазного 
ідеалу «красивого життя», і те недавнє минуле Литви, з яким 
сам Рігас безпосередньо не стикався, але яке невидимо, хоч і 
послаблено, діє на нього через людей старших поколінь, і наре
шті, корисливий дух сучасного міщанства.

«У  кожного часу свої пісні»,— міркує один із героїв роману, л і
кар Рекус. — «Час не посудина, з якої п’ємо, він сам напій...
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Ковтаємо його з піною, зі смітинками і з піском, що хрумтить 
на зубах...»

Крім гострішого, ніж у попередній творчості М. Слуцкіса, звучан
ня теми поколінь, дисгармонійних моментів у самоутвердженні 
молодої людини, крім нового для нього драматичного образу 
Казюкенаса — героя, який, пройшовши шлях з «низів» буржу
азної Литви до адміністративних висот за радянської влади, се
ред трагічних обставин невиліковної хвороби тьмяно усвідом
лює кар’єристичний характер свого самоствердження, фальш 
свого ідеалу соціальної престижності і свою вину, — в романі 
«На схилі дня» знайдемо і ширшу, емоційнішу, ніж раніше в 
М. Слуцкіса, критику міщанства, набувальництва, бездумної 
гонитви за речами, матеріальної невситимості — на шкоду справж
ньому душевному благополуччю, духовній повноті життя.

У  зв’язку з усім цим відкритішим, «сформульованішим» є і мораль
ний пафос роману (що нерідко має чіткий авторський харак
тер).

Виразності набувають і деякі накладні витрати Слуцкісового сти
лю: подекуди екстенсивність, інтелектуально-психологічна не- 
відібраність, натуралістична розтягненість внутрішнього моно
логу, почасти його неіндивідуалізованість, «загальнолітератур- 
ність», придуманість від автора. Можна також говорити про за
грозу шаблонізації інфантильного героя — інтелігентного юнака 
із забезпеченої сім’ї, з обмеженими соціальними зв’язками: 
і герой цей, і його середовище відірвані від багатьох важливих 
і «земніших» сторін народного життя, можуть стати певною л і
тературною умовністю. З цього погляду, здається, певною про
тивагою можуть бути ті творчі можливості і напрями шукань 
(ближчі саме до демократичнішого побуту), що їх засвідчив 
М. Слуцкіс романом «Чужі пристрасті» та повістю «Відпочинок».

*  *  *

Чотири найбільші, найзначніші досі твори Міколаса Слуцкіса. 
Вони відрізняються один від одного темою і проблематикою, 
соціальними і духовними вимірами героїв, а почасти й стильо
вим ключем. Однак простежується в них і послідовність ідейно- 
художніх шукань автора. Зосереджуючись на буднях людського 
існування, він розкриває їхню соціальну і психологічну напов
неність, їхній драматизм та специфічний сучасний характер; 
через ці будні, через духовну повсякденність, через сферу побу
тового й особистого він виходить до проблематики суспільної, 
до загальних проблем людського буття, до атмосфери нашої
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доби, історії. Традиційна увага литовської прози до світопочу- 
вання «рядової» людини тут обернулася новими можливостями 
в дослідженні складної, глибокої і не завжди безпосередньо 
очевидної взаємопов’язаності особистості з духом часу, з харак
тером суспільства. Так само як традиційний литовський ліризм 
обернувся витонченою сучасною сповідальністю, своєрідним, 
творчо самобутнім відтворенням «потоку свідомості», співвід
несеним з гуманістичним людинознавчим ідеалом, підпорядко
ваним завданню всебічного художнього дослідження сучасної 
людини як духовної особистості, її соціально-психічної струк
тури та світопочування (і в цьому відмінність М. Слуцкіса від 
багатьох західних модерністів, які експлуатують «потік свідо
мості» з метою показати розпад цієї свідомості, неідентичність 
і асоціальність особистості, непізнаваність її внутрішнього світу).

Цікава особливість романної стилістики М. Слуцкіса — емоційна і 
образна насиченість картин буденного міського побуту (романи 
«Адамове яблуко», «Спрага», повість «Відпочинок»). У  литов
ській, як і в інших літературах, історично основним джерелом 
метафоричності була поезія землі, природи, сільського побуту. 
Навіть принципові урбаністи серед прозаїків, поетично освою
ючи новий предметний світ, нерідко змушені черпати матеріал 
для порівнянь, метафорики, образності з тієї традиційної сфе
ри. Тим більший інтерес становить спроба М. Слуцкіса (звісно, 
не тільки його) втягти у сферу поетичної образності, метафо
рично освоїти, «олюднити», подати в зв’язку з людиною, її сві
домістю зовсім інакший, «антипоетичний» і «нелюдяний» по
бут, напружений, насичений «інтелектуалізованим» змістом і 
образністю, асоціаціями з життєвої сфери городянина.

«На сходах хтось ламав ящик, що лишився від купленої меблі, 
а може, з тріском відривав ніч від дня.» «Чи не Джуліана це... 
одну за одною підкидає на радіолу платівки, наче яйця на ско
ворідку? Дівчина явно не любить тиші. Тиша лякає її... А  може, 
цей скрегіт і виття — психічна атака проти простої напівдумки, 
що все-таки грішно прокинутися в капроновій панчосі на мо
лодій, пружній нозі?» «Геновайте Каманене урвала сон зразу, 
наче гострими ножицями обрізали цупку, що з тріском рветься, 
матерію.»

Нова стилістика роману — це стилістика міста, міського побуту, це 
нова предметна і враженнєва насиченість — від дому, в якому 
живемо, вулиць, по яких ходимо, установ, де працюємо, — до 
внутрішньої насиченості щоденних занять...

Зустрічаючись із простими й несподіваними порівняннями Міко- 
ласа Слуцкіса, взятими зі світу речей, які обступають людину
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сучасного міста, думаєш: як багато ще нерозкритого, естетично 
неосвоєного в світі речей, що нас оточують. Який ще простір для 
людського «вживання» в них, для естетичного освоєння їх...

М. Слуцкіс напружено зорієнтований на проникливе «прочитан
ня» духовної фізіономії нашої доби в її буденності: сьогоденної 
Литви та її людей в усьому обсязі їхніх інтересів, клопотів, спо
собів життєвпорядкування.

творчості широкою відкритістю світові, прагненням донести до 
нього здобутки давньої і самобутньої культури горян, свідчення 
їхньої героїчної історії.

Даргинці — одна з народностей Дагестану. Даргинською мовою го
ворять близько 160 тисяч чоловік. Вони спадкоємці неоцінен
них фольклорних багатств, на основі яких у X IX  столітті виник
ла усна й письмова даргинська література. Найбільшими її пос
татями були поети Батирай, Мунгі Ахмед, Сукур Курбан, Абдулла 
Гаджі, Зіяуддін-Каді. Однак справжній розквіт даргинської л і
тератури — як і аварської, лакської, лезгинської, кумикської, 
татської та інших дагестанських — почався після Жовтня. Завдя
ки насамперед лезгину Сулейману Стальському, аварцю Гамзату 
Цадаса, лакцю Еффенді Капієву літературний Дагестан уже в 
30-ті і 40-ві роки впевнено і вагомо вийшов на всесоюзну арену.

Сьогодні кожна з літератур Дагестану є розвиненою, сучасною, бага
тою з ідейно-тематичного погляду, досить різнобічною з погляду 
жанрово-стильового, в кожній з них працює чимало яскравих та
лантів. Ціла низка з них відомі на весь Союз, і твори їхні перекла
даються російською та іншими мовами народів СРСР. Не кажучи 
вже про всесвітньо відомого Расула Гамзатова, це і А. Гафуров, 
і 3. Гаджієв, і 3. Зульфукаров, і Ф. Алієва, і Абу-Бакар та інші.

Народний письменник Дагестанської АРСР Ахмедхан Абу-Бакар 
народився 1931 року в славнозвісному аулі золотоковалів Кубачі

І

оживає в його книжках, і цей серед найдорожчих
кара. Багато мудрих пращурівських заповітів

«Не того в горах називають рідним сином 
1 своїх батьків, хто збудував саклю для себе, 
1 а того, хто на перевалі викопав криницю 
І для спраглих подорожан або перекинув міст 

через річку»,— читаємо в одній із повістей 
даргинського письменника Ахмедхана Абу-Ба-

йому. Духовна щедрість народу обернулася в його

* Надруковано у журналі «В ітчизна» (1981, №  1); тут подано зі скороченнями.
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(про який так багато оповідано в його оповіданнях і повістях). 
Писати почав ще в шкільні роки. Навчався в Москві в Літе
ратурному інституті ім. М. Горького, який закінчив 1956 року. 
Вся його творчість пов’язана з Країною гір — Дагестаном, жит
тя якого він прагне показати в широкому часовому й тематич
ному діапазоні, в усьому багатстві національного колориту. Але 
свій дагестанський матеріал він підкреслено адресує всесоюзній 
читацькій аудиторії, що, як побачимо, накладає специфічний 
відбиток на його письмо. Він дуже плідний повістяр; у перекладі 
російською мовою вийшло вже близько десятка його книжок.

Ахмедхан Абу-Бакар сьогодні відомий у всьому Союзі своїми чис
ленними своєрідними повістями, в яких східна оповідна, філо
софська й гумористична традиції (насамперед народнопоетич
ні, але також і книжно-літературні) поєднуються з сучасною 
епічністю та проблемністю.

Однак починав він з оповідань і мініатюр, не залишає їх і нині. 
Деякі з них — справжні перлини в його творчому доробку.

У  мініатюрах Абу-Бакара оживає традиція східного анекдоту; герой 
їх нерідко засвідчує духовну спорідненість із Ходжею Насред- 
діном. А  втім, це лише один їхній рід. Загалом же вони мають 
різноманітний характер: дитячі жарти, побутові дотепи, дотепні 
репліки, історичні перекази («Орел мух не ловить»), приповід
ки, соціальні приповідки й легенди («Двоє братів»), філософ
ські розважання («Щ о раніше?») або глибокодумні афоризми з 
широким узагальненням (як-от «Сукур-Сурхай»: сліпий ходить 
зі світильником, а на здивовані запитання зрячих відповідає: 
«Це я не для себе, а для вас, щоб ви, сліпці, вночі не збили мене 
з ніг»), сучасні жарти на зразок студентських («Екзамен»), спроби 
створити сучасну притчу-анекдот («Репортер і Хужа-Алі»),

Особливу групу мініатюр становлять анекдотичні оповідки про вда
чу жителів різних аулів: «Гідатлинці» («Веселий народ гідатлин- 
ці, гідатлинці люблять зігрівати себе вином, гідатлинці вміють 
жартувати, гідатлинці вміють розвіювати сумніви» — ця теза 
підтверджується в оповідці досить кумедним чином), «У  базар
ний день» (на статечних акушинців, які славляться своєю терп
лячістю, накинувся гарячий сірагинець, який не зумів продати 
свій товар; там, де сварка, зразу ж опиняється цудахарець, 
і його всюди цікавить одне: «Хоч одним словом зачепив він 
мій аул Цудахар?.. Ото-то...»), «Цудахарці люблять пісні» (одному 
цудахарцеві прищемило ногу, і він зойкнув: «О-о!». Тоді й усі 
цудахарці хором «О -о!»), «Аштинець і вихринець» та ін. Народне 
походження цих анекдотів є очевидним (згадаймо болгарське 
Габрово й анекдоти габровські та про габровців; відмінність,
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однак, у тому, що тут «мішенню» є не один аул; мешканці кож
ного аулу чимось «уславилися», даючи поживу для спостереж
ливості й незлостивої дотепності сусідів, які не залишаються в 
боргу один перед одним).

Сюди ж примикають і мініатюри про ремесла, але в них крізь гу
мор пробивається вже й своєрідна патетика, хвала праці й гід
ності трудящого люду. Такий, наприклад, анекдот «Гончарі». 
Гончар вважає свою справу найважливішою на землі. Хоч би 
про що ішлося — докине свій, сказати б, аргумент від гончарс
тва. Навіть на запитання: «Кого на світі більше — живих чи 
мертвих?» — відповідає: «Якщо рахувати й гончарів, то живих 
більше, бо ж безсмертне їхнє діло», а на запитання: «Чого на 
світі більше — добра чи зла?» — «Зла було б набагато більше, 
якби й гончарі кинули займатися добрим ділом».

Оповідання Абу-Бакара жанрово й генетично пов’язані з його 
мініатюрами та анекдотами-оповідками. Багато з них — це не
мовби розгорнута народна притча або бувальщина.

Нерідко якась конкретна подія, зафіксована в пам’яті сучасників, 
збережена й передана нащадками уже в своїй здатності бути 
узагальненим повчанням, оформляється в притчі-переказі, роз
гортається в самостійну оповідь, в історію людини, хоч уся ця 
історія все-таки зорієнтована на кінцеву сентенцію, здебільшо
го прибрану в метафоричні шати.

Мабуть, до найбільшої і найцікавішої групи оповідань у Абу-Бакара 
належать ті, які утверджують цінність і поезію ремесла (коваль
ського, золотарського, гончарського тощо), його вищість над 
багатством та житейською суєтою, складають поетичну хвалу 
славним на весь Схід ремісницьким аулам, таким як Амузгі, 
Кубачі, та їхнім майстрам.

«Високо в горах Дагестану, в аулі Кубачі, що піднімається гігантсь
кими сходами по крутому схилу Аккагори, живуть уславлені 
майстри-золотоковалі.

Якщо покопатися в літопису історії, можна зустріти багато найпох- 
вальніших висловлювань про цих рідкісних умільців. Про них 
писали грецькі й арабські мандрівники, які побували на землі, 
де й досі стоїть колись могутня фортеця Дербент.

У  кубачинців, у цього невеличкого одноаульного народу, своя іс
торія, своя культура, своя мова.»

Так починається оповідання «Бурштинова люлька», що розповідає 
про легендарну історію одного з виробів кубачинських майс
трів, оповідання, перейняте пафосом гідності й слави куба- 
чинського золотого ремесла («А  ось почнуть приймати пошту з
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інших планет, і тоді наша адреса буде коротка: “ Планета Земля, 
Кубачі!” » — каже один з майстрів).

В оповіданнях Абу-Бакара — самобутній аульний світ із давніми 
традиціями і щоразу неповторний. Тут усі один одного знають 
на ім ’я, і пам’ять про кожного живе довго; людина на виду в 
усіх не тільки за життя, а й по смерті. Це створює свою сувору, 
стійку мораль і свій постійний арсенал добірної мудрості, свої 
форми усного нетлінного «літописання». З роками реальні 
події, вчинки в колективній людській пам’яті, як піщинки в тілі 
молюска, обгортаються казковою барвою, перетворюються на 
перлину-притчу, стають підставою для глибокої моральної сен
тенції, а то й світоглядної ідеї. Знання навколишнього світу 
набуває форми енциклопедії курйозів, мозаїки анекдотів-притч. 
Невипадково, мабуть, саме Схід породив серед інших таку фор
му мудрості й літератури, таку форму викладу — «набори» ле
генд, притч, анекдотів (наприклад, пов’язаних із Шехерезадою, 
Насреддіном тощо, або ті, що їх укомпонував Абуль Фарадж), 
своєрідну монументальність мозаїки, анекдотних циклів, мону
ментальність притчі. Може, за цим стояла відповідна якість со
ціальної структури східних суспільств — їхня «монументальна 
розпорошеність», роздрібленість життя і суспільної свідомості, 
соціальна розірваність, роз’єднаність, атомічність — за соціаль
ної непорушності й регламентованості?

Власне, повість і роман у більшості літератур мусульманських на
родів Росії не набули розвитку, а народилися вже в радянський 
час, і їхнє становлення відбувалося зі значними труднощами. 
Не одразу і не завжди вдавалося органічно, переконливо поєд
нати традиційну фабульну мозаїку, стильовий орнаменталізм і 
притчову форму викладу канонізованої мудрості з широкою іс
торичною та новою суспільною проблематикою, з орієнтацією 
на соціально-психологічний аналіз та з відтворенням внутріш
нього духовного розвитку індивідуальності. Ці труднощі поде
куди й досі відчуваються, особливо в молодописемних літерату
рах «малих» народів, де до них долучаються ще й труднощі, 
пов’язані з певною вузькістю соціального досвіду, історично зу
мовленою бідністю форм суспільного життя (порівняно з су
спільним життям «великих» націй) — втім, фактор цей дедалі 
більше втрачає своє значення.

Ці труднощі відчуваються і в Абу-Бакара, коли він переходить до 
прози більшого формату. Щоправда, пише він у добу, коли 
епічна проза вже міцно вкорінилася і в наймолодших літерату
рах Радянського Союзу. Отож він має можливість враховува
ти — і враховує — досвід письменників не тільки російських,
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українських, татарських, азербайджанських та інших (не кажу
чи вже про світову класику), а й своїх безпосередніх сусідів: 
письменників аварських, інгушських, осетинських, кабардин
ських, балкарських. Але ж жоден досвід, навіть найспоріднені- 
ший, не замінить внутрішніх мук самонародження. Тим більше, 
що Абу-Бакар, розуміючи безплідність механічного перенесен
ня готових літературних форм на інший життєвий і соціально- 
культурний ґрунт, орієнтується на максимальне використання 
духовних здобутків рідного народу та відповідних стильових мож
ливостей, на активне, життєдайне введення їх у рівень та шукан
ня, в ідейно-художні концепції всієї радянської літератури.

Першою повістю Ахмедхана Абу-Бакара були «Даргинські дівчата» 
(1958, російський переклад 1962).

Шестеро дівчат народилися в одному аулі в один день — Насіба, 
Кіс-Таман, Зейнаб, Ашура, Сакінат, Фатіма, — і автор заціка
вився: як склалися їхні долі? Розповідь про всіх шістьох, порів
няння їхніх, ще коротких життєвих шляхів дали йому мож
ливість досить широко показати соціальний побут сучасного 
аулу, розгорнути колізії старого та нового в ньому, а це й було 
його метою.

Поволі за життєписами шести дівчат (а ці життєписи рясно оброс
тають різного роду моральними і побутовими спостереження
ми, спогадами про цікавих людей аулу та пам’ятні події, пояс
ненням походження й об’єктивної зумовленості різних тради
цій та звичаїв як високої соціальної цінності, так і пережиткових, 
нелюдяних) постає історія змін у житті даргинського народу, 
історія зміни свідомості самого народу.

Іноді в драматичних, іноді в гротескних, іноді в лірико-гуморис- 
тичних тонах виопуклюється суперечливе, химерне переплетін
ня нового зі старим у побуті й соціальному укладі аулу, в усьому 
його житті, в самому людському складі.

Відтворюючи колізію старого аулу та нового аулу, автор дає відчути 
складність і суперечливість проблеми: з одного боку, старші 
покоління виросли в старих умовах, і видерти їх з цього ґрун
ту — означало б смерть і для них, і для тієї віковічної культур
но-звичаєвої традиції, якою вони жили; з іншого ж — самі ці 
традиції, весь старий аул — плід несприятливих і, зрештою, не
бажаних історичних умов; тому в письменника і сум прощання, 
і розуміння необхідності цього прощання, і пристрасна «агіта
ція» за те, щоб найкраще, найцінніше із традицій все-таки збе
регти, успадкувати.
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Старий аул і новий аул (старе й нове в аулі) постають у безлічі 
характеристичних епізодів, у низці колоритних людських по
статей.

Однак у сучасному матеріалі, у побуті своїх молодих героїв Абу- 
Бакар не завжди знаходить те, що дало б йому можливість ви
тримати той рівень напруги, на якому він хоче вести розповідь. 
Отож, щоб значущість, глибоку мудрість і драматичну силу пе
реказів давніх і недавніх, поетичних легенд та фольклорно-зви
чаєвого матеріалу (і звичаєвого самоусвідомлення) привести 
хоч у якусь художню відповідність з порівняно «дрібнішим» ма
теріалом поточним, матеріалом сьогоденного побуту і прозаїч
ного самоусвідомлення (що не встиг ще відлитися в легенди і 
набути переказової значущості, не пройшовши «обробки ча
сом»), — автор мусить подекуди силоміць, штучно підвищувати 
температуру отого сьогоденного побуту, значущість отого по
точного дріб’язку. Звідси умовні мелодраматичні злодії, псев- 
доінтриги та плетива непорозумінь, різного роду наївні допу
щення тощо. Головне ж — таких пригод у повісті аж надто ба
гато, вони як із рога достатку ллються; кожна з них могла б 
стати предметом самостійного дослідження, а так вони сприй
маються нерідко як «сировина» для можливих, але ще не на
роджених анекдотів, суперечачи характерові повісті, задуманої 
ж зовсім не як цикл казок Шехерезади чи притч Насреддіна.

Принципи добору матеріалу та організації його єдиною ідейно-ху
дожньою концепцією — це той творчий рівень, де безумовний 
і яскраво-самобутній талант Ахмедхана Абу-Бакара ще довго 
наражатиметься на значні труднощі. Як і в сфері творення са
модостатніх людських характерів: відчувається нерідко певна 
заданість їх, брак розвитку, схематизм поділу на добрих і зло
діїв, навіть «ускладнений» варіант такого схематизму — схема
тизована суміш доброго і злого...

Перепади в рівнях напруги сюжетного струму помітно в повісті 
«Браслет з каменями», де дія відбувається в двох часових пло
щинах: минуле (від доби революції до Великої Вітчизняної вій
ни) і сучасне.

Історія родинної реліквії — браслета, який у хвилину безвихідної 
матеріальної скрути продає студент Убарс і який потрапляє до 
його майбутньої нареченої та дружини Са'їди, заводить нас у 
часи революції та громадянської війни (коли й почалося родове 
ворогування їхніх батьків), допомагає багато що побачити в 
складних процесах соціального розшарування та в політичних 
колізіях тих часів, у неоднакових шляхах і долях двох таланови-
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тих майстрів — Сабура (батька Убарса) з роду Акка та Омара 
(батька Саїди) з роду Худаїн-Мамеда.

Сюжетні перипетії не так мають самодостатнє значення і не так є 
способом аналізу характерів, як дають нагоду для самодемон- 
стрування цих характерів і можливість ввести в повість чима
лий і різнобічний матеріал національного життя.

Основний мотив, навколо якого скупчується цей матеріал, а вод
ночас і авторські роздуми, — це не стільки родові пережитки й 
забобони, що, здавалося б, випливає із сюжету, стільки відпові
дальність і покликання молодого національного інтелігента в 
наш час (образи Убарса і Саїди), його обов’язки перед землею  
пращурів, національна мистецька традиція в сучасності. Власне, 
основним змістом повісті, «закодованим» у складний, майже 
пригодницький сюжет, організованим низкою фабульних «вуз
лів», є внутрішнє становлення сучасного інтелігента малої на
ції, розширення його усвідомлення свого покликання, своїх 
обов’язків перед Країною гір, її людьми (у цьому зв’язку В по
вісті неприховано виринають і автобіографічні інтонації...).

І все-таки дивовижна здатність у Ахмедхана Абу-Бакара: якусь ак
туальну проблему чи соціально-побутову колізію, що дала без
посередній поштовх до написання того чи іншого твору, «одя
гати» в такі строкаті й вигадливі «сімдесят сім» фабульних со
рочок, що й не одразу пізнаєш її за ними!

Повість «Снігові люди» починається зі скорботного, сповненого 
драматизму малюнка покинутого й забутого аулу, до якого ви
падково заблукав автор (власне, зворушливіше: збившись із до
роги, він дав волю коневі, а той прибився до колись рідних 
йому місць): «Я бачив, як помирає людина. Я бачив не раз, як 
помирає гірський тур. І ось тепер бачу, як помирає селище, 
залишене людьми...».

І ось ми вже думаємо про таємницю останніх днів аулу Шубурум. 
Але тим часом на нас звалюється злива, іскрометний водограй 
різних бувальщин і небилиць, пригод, придибеньок, анекдотів, 
сентенцій, веселих подій, за якими не одразу починаємо розріз
няти контури головної сюжетної лінії, що й дасть пояснення 
«загадці» Шубурума.

Звісно, все це не видається ні дуже ймовірним, ні дуже серйозним. 
Однак автор у цьому разі й не розраховує на таке сприймання, 
а втім, треба зауважити — його повість не є ані гумористичною, 
ані химерною (хоч у ній наявні певні елементи і того, і другого). 
Просто до фабульної, подій ної основи свого твору автор немов
би пропонує ставитися як до деякого припущення, котре дає
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йому можливість повести розмову про речі серйозні, вплести в 
ту умовну основу мотиви життєві й важливі.

(Втім, щодо фабули — можна розглядати її тут як певне зниження 
традиційної героїки та легендарності, яких немовби «вимагає» 
тема гірського життя. Життя це дедалі більше наближається до 
«загальних нормативів»; уже немає часто-густо кривавих ефек
тів минувшини, а проте мовчазне сподівання «незвичайності» 
над ним іще тяжіє. І Ахмедхан Абу-Бакар знаходить «розрядку» 
цьому сподіванню, знижуючи екзотичну героїку і легендарність, 
але не до пародії, а до своєрідної лірико-гумористичної вигад
ливості, до неповторного ліричного тону, в якому поєднуються і 
ліризм, і гумор, і патетика, і іронія, і сарказм, і стримана драма
тична нота, і спокійна «нейтральна» сповідь — багатство інтона
цій широкого, розважливого і водночас пристрасного сприймання 
напрочуд багатоманітної, багатоукладної і багатозначливої дій
сності рідного авторові маленького народу.)

Ахмедхан Абу-Бакар любить своїх земляків з усіма їхніми чеснота
ми й вадами, і саме тому, захоплюючись їхньою мужністю й 
житейською мудрістю, співчутливий до тих незгод, які вони пе
режили, і гордий за їхню витривалість та витримку, — водночас 
немовби ласкаво, з теплим усміхом докоряє їм: як дитині чи 
дідусеві...

Ламається споконвічний уклад життя: відірвані впродовж століть 
від усього світу, від усього життя людства горяни переселяють
ся на рівнину, в селища із сучасними впорядкованими будин
ками, з центральним опаленням і телевізорами, з магазинами й 
кінотеатрами, опановують досі не чувані професії, відчувають 
на собі то м’яку, то жорстоку руку нівелюючої цивілізації; щось 
дороге тут неминуче втрачається разом із тим, чого давно хоті
лося позбутися, і набувається щось важливе й потрібне, а вод
ночас, не все таке, про що мріялося, — але все невблаганно змі
нюється, незалежно від чиїхось індивідуальних воль... І письмен
ник знаходить тон, достатньо багатий на відтінки і з достатньо 
широким діапазоном, щоб умістив він складне ставлення люди
ни, котра адекватно сприймає дійсність, до складних процесів 
змін життя свого народу... [...]

Повість «Таємниця рукописного корану» (1972) про часи революції 
та громадянської війни в Дагестані поєднує в собі риси яс
кравого пригодницького твору з духом революційної роман
тики. [...]

Вихід за межі «аульного» матеріалу та проблематики маємо в повісті 
«Білий сайгак» (1973). Тут дія відбувається в ногайських степах. 
З теплою симпатією пише даргинський письменник про ногай-
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ців — невеличку тепер національність, що живе на півнОчг 
Дагестану, про їхню працьовитість, неабиякий хист до вівчар
ства (недарма серед них стільки героїв праці, зауважує автор), 
сердечність і доброзвичайність, про любов до своєї землі та 
своїх легенд (чимало їх у повісті переповідається, що надає їй 
певного поетичного тону, а водночас і елементів пізнаваль- 
ності).

Пафос повісті у поетичному відтворенні краси природи, в ліричних 
роздумах про споконвічний зв’язок людини з нею, відповідаль
ність за неї. Зрештою, в образі людини, яка не тільки гаряче 
любить природу, по-синівському розуміє її, а й боронить її від 
усілякого браконьєрства, не шкодуючи сил і життя.

Це Мухарбій, інспектор з охорони природи. Він патріот рідної зем
лі, свою справу розуміє широко, по-громадянському. Тут саме 
той щасливий випадок, коли службовий обов’язок людини збі
гається з внутрішнім голосом і покликанням. Драма, розгорну
та в повісті, виростає не тільки з соціальної проблеми, а й з 
моральної, гуманістичної. Адже річ не тільки в тому, що за
вдається тієї або іншої шкоди природі і шкоду цю важко або й 
неможливо компенсувати; річ тут глибша й важливіша для долі 
людства: у ставленні, в стосунках до природи людина виявляє 
своє власне істинне обличчя, свій соціальний, моральний і ду
ховний рівень; природа (в тому, що в ній зазнає втручання, 
впливу людини) може бути досить точним індикатором духов
ності людства.

«З ’явилися на землі жахливі люди, які живуть тільки для себе. Це 
страшно. Горяни кажуть, що таких усепожираючих людей не 
було ніколи. Сьогодні він живе, а що буде завтра з рідною зем
лею, його не цікавить. Після мене хоч потоп. Хай не росте 
трава, хай не квітнуть троянди, хай не сходить сонце. Це гірше 
за чуму або холеру. Мухарбій ненавидів цих людей».

На цьому ґрунті зав’язується й швидко, послідовно розвивається 
його конфлікт з Есманбатом, давнім другом, який колись, під 
час війни, врятував його від смерті. Цей конфлікт і становить 
основу динамічного сюжету повісті, який ускладнюється леген
дарно-символічним мотивом «білого сайгака» — священної тва
рини ногайців (пригадується Мати-Олениха у Чингіза Айтма
това).

І найсучасніша, найгостріша суспільно-значуща проблематика ціл
ком приступна перу Ахмедхана Абу-Бакара; однак більшого ус
піху він досягає там, де доцільніше, гармонійніше співвідносить 
ідейний задум та художні засоби, де знаходить адекватніший 
спосіб втілення й розвитку думки і де, зокрема, не нагромаджує
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бескиддя лише з-загальна окинених оком пригодницьких епі
зодів та інтриг, а цілісно, пластично розгортає одну-дві з них, 
максимально виявляючи те, що в них може критися, що вони 
можуть дати.

З цього погляду цікава й повість «Дівчина з фортеці». В ній також 
напружений, майже «авантюрний» сюжет. Але основу його ста
новить одна цілісна, «першим планом» подана пригода, без ми
готіння нескінченних дрібних випадків, як це бувало в Абу-Бакара 
раніше. До того ж цю пригоду використано для докладного роз
гортання цікавої, характеристичної моральної та психологічної 
колізії.

Повістю «Дівчина з фортеці» Ахмедхан Абу-Бакар, здається, зро
бив новий і цікавий крок у напрямі «психологізації» своєї твор
чої палітри, перенесення центру уваги з зовнішньої фабули на 
внутрішній душевний рух персонажів.

Інший напрям його творчих шукань визначився в повісті «Старий 
у черкесці з газирями». Тут маємо пародійний розвиток детек
тивного сюжету, що дало можливість у невимушеному, гумо
ристичному тоні подати життєві колізії, пов’язані з несподіва
ним відродженням звичаю брати «калим» (але вже не в його 
релігійно-звичаєвому забарвленні, а в суто економічній, майже 
грабіжницькій функції). Повість вийшла живою і веселою не в 
останню чергу завдяки образові незворушного аульного дотеп
ника Кичі-Калайчі, відомого вже з повісті «Чегері» та з опові
дань, — він тут узяв на себе роль свата, щоб допомогти закоха
ним і обійти користолюбство батьків.

Абу-Бакарові повісті — це досить своєрідна проза. Можна було б 
означити її як таку, що в ній переважає фабула, коли б не менш 
важили у творах і постійний авторський коментар, роздум, під
силений рясними вкрапленнями народної мудрості, притчі, 
анекдоту, щось від поетики народного красномовства й дотепу 
(а відомо, як дагестанці цінують красне слово й дотеп, афо
ризм, поетичну знахідку, філософське повчання, тост, напис, 
вислів — часом одним влучним висловом людина могла услави
тися в поколіннях).

Отже, майже однаково розвинені фабульне й риторичне начала: 
ефектний візерунок пригод (сюжету) на тлі (екрані) насиченого 
народною мудрістю (але не стилізованого!) роздуму про життя 
горців.

Соціально-психологічне начало, психологізм розвинені менше, хоч 
в останніх творах відчувається прагнення письменника до опа
нування їх. (Але й там, де Абу-Бакар не виявляє нахилу до 
психологічної розбудови образу, до психологічного дослідження
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індивідуальності, значущість цієї індивідуальності забезпечуєть
ся за рахунок як її безпосередньої людської цінності, так і «пря
мого» включення індивідуальної долі в громадянські боріння, 
хай і не завжди великого масштабу, в ширші суспільні та істо
ричні фактори.)

Це не означає, що в Абу-Бакара мало моментів, які характеризують 
душевний стан його героїв, чи психологічних і характеристич
них помічань; ні, йдеться про інше: про те, що не дослідження 
діалектики душі становить головний предмет прози Абу-Бакара. 
Хай не завжди його герої являють собою даність (та й вона 
не завжди статична), хай їх часом подано динамічними, в ста
новленні, але й тоді це становлення проглядається ніби збоку, 
в своєму зовнішньому малюнку, а не в матеріалі психіки.

Може, це особливість письменницької індивідуальності, творчого 
обдаровання Абу-Бакара, а може, і наслідок певного етапу роз
витку національної літератури. Або навіть наслідок особливос
тей самого національного життя (в тому числі й деякої залиш
кової патріархальності) та національного психічного складу, які 
більше дають письменникові сконцентрованої в характері долі 
й заповіданої етичної норми та народної мудрості, ніж матеріа
лу складних психологічних колізій, рефлексій і душевного ста
новлення через дисгармонії (хоч і це все почасти є в Абу-Ба
кара), матеріалу, що виростає вже на ґрунті тривало, традицій
но розвиненого і складного суспільного життя.

У  кожному разі прозі Абу-Бакара властива фабульна насиченість 
(часом навіть перенасиченість), якій він надає легкості, прагну
чи організувати невкладистий фабульний матеріал гострим і 
чітким, динамічним сюжетом (часом із пригодницькою інтри
гою). Далеке й недавнє минуле, бурхливі часи революції та воєн 
дають йому достатньо життєвих мотивів для таких сюжетів. 
А  коли він звертається до «спокійного», мирного життя, до но- 
вочасних змін у соціальному побуті аулів та в психології ауль- 
ців, тобто до матеріалу, який ще не відклався у традицію чи 
переказ і який важко підпорядкувати пригодницькій інтризі чи 
автономному динамічному сюжетові, — тоді він нерідко вдаєть
ся до своєрідної імітації їх, створення псевдоінтриги або гумо
ристичного зниження тощо.

З цього погляду цікаво порівняти Абу-Бакара з багато в чому близь
кою йому аварською письменницею Фазу Алієвою, також дуже 
плідною — не тільки поетесою, а й авторкою багатьох повістей 
та романів. І вона має чималі труднощі з сучасною проблемати
кою, яку важко відтворити за допомогою готових легендарно- 
романтичних «блоків», а розрядка в гумор і гротеск їй властива
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менше. В обох відчуваються перебої, перепади в гущині й наси
ченості письма. Різниця в щільності оповіді — там, де автори 
подають успадкований через переказову традицію матеріал, 
і там, де вони мають справу з матеріалом, ще не оформленим у 
народній свідомості; різниця в «сконденсованості часу»: в на
родному переказі сконденсовано, стиснуто великий час, а тут 
у натуральну величину виступає поточний момент — подія ще 
не огорнулася діамантовим сяєвом традиції, не скристалізува
лася в перлину переказу.

Мабуть, за бажання цілісніше й адекватніше відтворити сучасну 
проблематику сюжет доведеться будувати не на ритуально-ге
роїчній чи звичаєвій дії (або їхніх замінниках), а на дії реально- 
громадській (хай і художньо «переоформленій»). Так само і мо
рально-філософської напруги досягати не тільки за рахунок 
фольклорної притчі або щедрого використання готових запасів 
безцінної народної мудрості, а й за рахунок індивідуальної ін
телектуальної сфери героя, його особистісної філософії та сві
тогляду.

Назріває і необхідність відбору фабульного матеріалу та його дина- 
мізації, подолання певної його ілюстративності.

А  втім, будемо виходити з того, що вже маємо сьогодні, зі своєрід
ності письменника — як вона постає перед нами зараз.

У  своїй сукупності творчість Ахмедхана Абу-Бакара становить 
своєрідну енциклопедію життя даргинців у минулому та су
часному. В ній відтворено і найважливіші віхи новочасної 
історії народності, і духовну та моральну атмосферу Країни 
гір, і звичаї та поняття людності, і найприкметніші постаті 
народу, і його революційні та будівничі звершення, і своєрід
ність кожного аулу в цій неповторній багатомовній та багато- 
культурній сім’ї, і цінність заповіданого ними в усіх сферах 
життя.

Не можна не подивуватися з широчіні тематики й проблематики, 
багатства і різноманітності мотивів, життєвих перипетій, люд
ських вдач, не кажучи вже про щедрість фабули; з того, яким 
змістовним і насиченим, яким повноцінним і повносущим, 
у якій конкретності, історичній та людській, постає тут (як і в 
творчості Расула Гамзатова та Фазу Алієвої) перед читачем жит
тя Країни гір, ніби й знаної всім нам, проте для більшості уяв- 
люваної все-таки в загальникових екзотичних барвах.
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У середній і нижній течії Амуру та Уссурі, у 
і ,  відрогах Сіхоте-Аліню, поблизу численних
пОГТЮПЛКи і річок і озер Приамур’я та Примор’я з дав-
ПрО НОНОйСЬНу і ніх-давен жив народ, який китайці назива- 
л і т е р о т у р у  * у  ли юпі-та-цзи, юпіси (люди в риб’ячих шку

рах), а росіяни — гольдами (походження і зна
чення цього слова остаточно не з’ясовано). 

Самоназва ж народу — «нанай», що означає його 
мовою «людина землі», «земна людина» (може, 

й «тутешня»). До речі, те саме означають у перекладі й само
назви багатьох інших малих народів (наприклад, марі, ненців). 

Нанайці перебували серед багатьох народів Приамур’я, з якими 
зіткнулися російські землепрохідці XVII ст. — Василь Поярков, 
Єрофей Хабаров, Онуфрій Степанов та інші, і скупі відомості 
про цих аборигенів містилися в їхніх «распросных речах», «скас- 
ках», «списках». Докладніший опис давали пам’ятки китайської 
історико-географічної науки XVIII ст. — «Повне дослідження 
про все Ляо (Маньчжурію)» та «Альбом васальних народів мон
гольської династії». 1709 року тут побували місіонери-єзуїти. 
Був тут і голландський мандрівник Н. Вітсен (1785 року вийшла 
його праця «Північно-Східна Азія»), Того ж 1785 року Приамур’я 
відвідав японський мандрівник Могамі Токунай, а 1846 року — 
французький місіонер Де ла Брюньєр (загинув на Сахаліні у 
сутичці з нівхами). Усі вони залишили більш або менш цінні 
свідчення про цю землю та її населення, хоч інтерес до регіону 
мав не так науковий характер, як відбивав колонізаційні плани 
відповідних держав.

Набагато ширшого розмаху дослідження краю набуло з 50-х років 
X IX  ст. — в добу колоніальної експансії царизму на Далекому 
Сході. Важливу роль відіграла Амурська експедиція Г. І. Невель- 
ського. Працювали тут відомий географ М. Венюков, ботанік 
К. Максимович. Здійснив сюди подорож і англійський дослід
ник Т. В. Аткінсон. Однак систематизоване наукове вивчення 
природи та етносу Приамур’я пов’язане насамперед з діяльніс
тю академіків Л. 1. Шренка та P. К. Маака, які очолювали екс
педиції Імператорської Академії наук у 1850-ті роки. 

Капітальна праця Л. Шренка «Про інородців Амурського краю» з 
погляду багатства матеріалу, глибини його наукової інтерпрета
ції та привабливості викладу (чимало сторінок читаються як

* Надруковано у журналі «Вітчизна» (1985, № 9). Тут подано з деякими скоро
ченнями.
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захоплива белетристика) не мала собі рівних у цій царині аж до 
появи праць J1. Штернберга. Якості об’єктивного і чесного вче
ного J1. Шренк поєднував з душевністю гуманіста. В нього 
знайдемо не лише прихильну увагу до всіх ознак своєрідності 
приамурських народів, а й щире співчуття їм. За стриманим ака
демічним тоном відчувається трагічний пафос, коли J1. Шренк 
малює картину поступового вимирання тубільців і формулює, 
сказати б, закономірності ходу капіталістичної колонізації 
взагалі: з історії відомо, каже він, якими є звичайно наслідки 
зіткнення аборигенів з пришельцями, попервах занепадають 
стародавні звичні промисли, під загрозою опиняються джерела 
самого існування аборигенів.

JT. Шренк схильний був думати, що він останній свідок самобут
ності і навіть існування приамурських народностей, які незаба
ром безслідно зникнуть. Перед його очима стояла доля десятків 
інших народів Сибіру: «За прикладами таким чином зниклих 
або вимерлих народностей немає потреби ходити далеко. У  Си
біру їх задосить. Куди подівся, наприклад, численний і багатий 
колись народ омоків, який жив між Яною і Колимою і про 
який казали колись, що “на берегах Колими більше омоцьких 
вогнищ, ніж ясної ночі зірок на небі” ? Щ о сталося з одночасно 
зниклими шелагами, про яких мовить переказ, що вони ко
лись-то, восени, зійшлися з омоками на великому озері такою 
кількістю, що під ними тріснула крига піваршинної товщини і 
багато з них загинуло... Всі споріднені з єнісейськими остяками 
народи, як-от арини, або аринці, ассани, котти, вже зникли або 
близькі до того, щоб зникнути».

Іще через півстоліття інший видатний дослідник етносу Приамур’я 
та Сахаліну JI. Штернберг, наш земляк із Житомира, політич
ний засланець, а потім академік, не знайшов уже багатьох із 
описаних J1. Шренком народностей, але ряд інших — нанайців, 
нівхів, айнів, негідальців, орочів — міг спостерігати у досить 
життєздатному стані. Він захоплювався їхніми душевними і мо
ральними якостями, кмітливістю, витривалістю, пристосованіс
тю до природних умов свого існування, доцільністю багатьох 
звичаїв та уявлень. І, як і Шренк, віддаючи данину визнання 
патріархальним чеснотам, він немовби прощався з ними: адже 
на його очах, здавалося йому, закінчувався процес витіснення 
або асиміляції аборигенів.

Висновку про те, що культура нанайців незабаром асимілюється, 
доходив й І. Лопатін, який очолював наукові експедиції 1913, 
1914, 1915 років. А  ще раніше М. Александров, автор популяр
ної книжки «Инородцы лесов» (М., 1899), був категоричніший:
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«Немає сумніву, що і гольди (нанайці,— І. Д з .), і гіляки (нів
хи.— І. Д з .) зникнуть невдовзі зовсім».

Та сталося інакше. Жовтнева революція змінила долю десятків ма
лих народів Російської імперії. Щоправда, в Приамур’ї майже 
п’ять років тривала запекла громадянська війна, іноземна ін
тервенція. Білогвардійці, японські окупанти, різного роду бан
ди принесли незліченні страждання і лиха малим народам 
Приамур’я, нещадно грабували й катували їх.

Нарешті 1922 року закінчилася громадянська війна на Далекому 
Сході. Встановилася радянська влада. Безліч клопотів було в неї 
і мало можливостей на початку, але вже тоді вона не залишає 
без уваги малі народності Приамур’я, виявляє піклування про 
них. Поштовх цій роботі дав приїзд і виступ 1923 року в Ха
баровську М. І. Калініна. А  1925 року там само відбувся Перший 
з’їзд корінних народностей Далекого Сходу, явище в їхньому 
житті справді історичне і ще недавно зовсім немислиме. Ви
ступаючи на ньому, голова Далекосхідного ревкому, наш зем
ляк Ян Гамарник говорив: «Царизм ішов до тубільців з горіл
кою і хрестом, споював, видурював хутро і рибу. Радянська ж 
влада йде на допомогу тубільцям зі школою, лікарнею і коопе
рацією» *.

Розвивається місцеве самоврядування. Організуються так звані 
тубільні, стійбищні, родові Ради. Розпочинаються соціально- 
економічні, культурні, побутові перетворення в житті приамур- 
ських народностей. Це, звичайно, не був легкий і безболісний 
процес.

Змінюється весь побут нанайців. Поруч з глиняними фанзами 
з’являються рубані хати, а в них електрика і радіо. Не полиша- 
ючи мисливства й рибальства, нанайці, тепер уже колгоспники, 
займаються тваринництвом, овочівництвом, пересідають на 
моторні човни і трактори, катери й автомашини... Усе це і від
гукнулося в нанайській літературі, що виникла пізніше.

Створенню нанайської писемності передувала багаторічна робота в 
нанайських стійбищах групи лінгвістів та етнографів, серед 
яких були В. Аврорін, автор кількох книжок про нанайську 
мову, пізніше директор Інституту мовознавства в Ленінграді, та 
О. Путінцева, знавець нанайської мови, одна з укладачів на
найської писемності. Вони ж виховали і перших учених — до
слідників мови, культури, побуту, етнічної історії народу — з 
числа нанайської молоді.

1 Хеджер Г. Амур — река родственников. — Хабаровск, 1965. — С. 23.
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У великому селі Найхін, яке стали називати «столицею» нанайців, 
у 30-ті роки виходить газета «Сікун покто» («Новий шлях»); 
ведуться радіопередачі нанайською мовою; з ’являється і націо
нальний театр, що здобув велику популярність.

Першими літературними публікаціями нанайською мовою були 
оповідання Л. Бельди «Бідняк Гара» (1932) та А. Бельди «Як 
Бага пішов учитися» (1933). У  30-ті роки з’являються оповідан
ня Б. Ходжера, першого голови нанайського райвиконкому, та 
К. Гейкера.

Видатним явищем стала творчість Акима Самара (1916—1943). 
Здібний юнак навчався в Найхіні, був рекомендований до 
Ленінградського інституту народів Півночі, успішно його за
кінчив і повернувся до «столиці». Це було напередодні Ве
ликої Вітчизняної війни. Згодом він добровольцем пішов на 
фронт і загинув 1943 року під Сталінградом. Прожив усього 
27 років. Можна уявити, скільки б він міг зробити, знаючи 
те, що встиг: як перший професійний нанайський письмен
ник, поет, перекладач, як, власне, основоположник націо
нальної літератури.

Поетична спадщина Акима Самара кількісно невелика, однак до
сить різноманітна і тематично, і мотивами, і жанрово-сти
льовими шуканнями. Насамперед він прийшов до своєрідного 
художнього відкриття краси рідного краю, його природи. Ви
ростаючи з народного світобачення та фольклорної образності, 
його цикли картин природи (зокрема «На Півночі») водночас 
вносили нове — не знаний раніше ліричний настрій, особисту 
безпосередність сприймання. Він хоче втілити в поетичному 
слові враження від природної стихії буття — в різні пори року 
та хвилі дня, щиро переживаючи щодення як важливе, зворуш
ливе, естетично прикметне. Це почасти нагадує живопис на
родного примітиву — душевною чистотою і справжністю, го
стротою спостережень, наївною правдою чуття й малюнка.

Національно своєрідним є те, що природа постає у віршах Акима 
Самара густо заселеною живими істотами, яким одвіку належа
ло царство тайги й води і з якими анімістичний світогляд наро
ду не уривав душевного зв’язку. Не в спогляданні пейзажів (як 
для європейця), а в чуттєвому сприйнятті органічного життя 
тварин і риб полягає для нього відчуття природи; звідти ж час
то-густо йдуть і імпульси власних душевних станів. У  цьому 
сприйманні потаємності «звіриного світу» огранюється і внут
рішній ліричний настрій, поданий непрямо, віддалеку, недо
мовлено, через об’єктивні враження, як у давній китайській чи 
японській поезії:
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Влітку на півночі 
В тундряних місцях 
Голоси качок приємно чути.
А  вночі в ліс і
Дитинчата білої лисиці плачуть,
Дитинчата вовка виють.
А  в водах
Риба ікру викидає,
Ш ум і плескіт її 
Розложисто долинають.

Створив Аким Самар і гарні зразки любовної лірики, пісні. Вони 
також яскраво фольклорні, з національною своєрідністю лірич
них ситуацій та емоційного малюнка. Така, наприклад, 
«Мережана оморочка» (нанайський човен), або «Пісня дівчи
ни». Це щось ніби народна балада, з драматичною дією, моти
вом небезпеки, заклинанням, пісенним наспівом.

Творчість Акима Самара не набула б того значення, яке вона має, 
коли б він обмежився талановитою інтерпретацією традиційних 
народнопоетичних мотивів. Але він сміливо брався за нові теми, 
прагнув показати живодайні зміни в житті свого народу, пере
творення побуту. Про це свідчить інша «Пісня дівчини» — 
«Гаолікан, мій дружок». За жанрово-стильовими ознаками вони 
близькі, проте зміст другої вже принципово інакший. Дівчина 
співає про те, що її дружок поїхав далеко-далеко «вчити золоту 
грамоту». Ш ле їй листи, але вона не може їх прочитати. Та ось 
він повертається на поштовому пароплаві (все це нове, раніше 
не бачене і не чуване), і вона його зустрічає:

Він і з виду геть інший став.
У  правій кишені олівець,
У  лівій кишені блокнот.
Радію я, що Гаолікан приїхав,
Радію, що золоту грамоту привіз.
Гаолікан мій письменний став,
Тепер він і нас навчить.

Аким Самар пише громадянські, політичні вірші, поетичну публі
цистику. Звісно, громадянська лірика Акима Самара ще багато 
в чому декларативна, прямолінійно-плакатна, однотонна. Але 
вже й це «перше наближення» до поетичного вираження нових 
суспільно-поетичних понять, самого відчуття входження своєї 
народності в життя великої країни, в загальноісторичний про
цес мало надзвичайне значення і для громадянського розвитку
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молодого покоління нанайців, і для становлення нанайської л і
тератури.

Аким Самар здійснив перші переклади нанайською мовою — зок
рема деяких поезій Пушкіна, Фета. Пробував писати й прозу — 
1941 року вийшла його автобіографічна оповідка «Син бідняка».

Почин Акима Самара підхопив Андрій Пассар. Він народився 1925 ро
ку в маленькому стійбищі Муха, у рибальській родині. Закінчив 
середню школу. 1943—1948 pp. перебував у лавах Радянської 
армії. А  1952 року в Хабаровську вийшла перша збірка його 
віршів «Сонячне світло». Поряд з оригінальною творчістю він 
багато перекладає, насамперед російську поезію. Його твори 
також виходили в перекладах російською.

Поезія А. Пассара ліричніша, «особистісніша», ніж у А. Самара, ба
гатша мотивами і вільніша формою. Відбиває вона і зросле 
самоусвідомлення нанайців як народності. Це засвідчують такі 
зразки патріотичної лірики, як вірш «Матері-нанайці», де зво
рушливо сказано про все найдорожче, пов’язане з нею; як поезії 
«Оморочка», «Нанайка»:

Співай же, нанайко, співай колискову,—
Хай чує твоє «бебеке» рідну мову.
Тоді не стечуть із Амуру живі його води 
І пісня співця не замовкне ніколи в народі.

Колишнє однозначне протиставлення світлого сьогодення темному 
минулому тепер коригується, доповнюється роздумами про цін
ність кращих народних традицій, спадковість поколінь, обов’язок 
зберігати і нести далі ім’я та гідність пращурів. У  «Заповіті» 
поет нагадує про давній нанайський звичай — передавати си
нам, кращим із кращих, мергенам (богатирям, героям), родо
вий спис, у якому закладено «сутність життя роду»; звертаючись 
до молоді, він висловлює надію, що вона буде гідною «родового 
нашого списа».

Ще 1958 року А. Пассар опублікував поему «Сказання про Моконе», 
що є обробкою нанайських легенд, своєрідної міфологізованої 
історії народу. Складні перипетії долі легендарного героя-мег- 
рена Мокони ведуть нас у світ, де казкове, фантастичне поєд
нується з побутовою реальністю та відгомонами історичних 
подій. В образах поеми відбилися космогонічні уявлення та мо
ральні норми нанайців, мрія народу про справедливість і щас
ливе життя. Але сюжет переобтяжений фантастичними перипе- 
тіями: подеколи залишається враження, що поет трохи механіч
но переносив до поеми всі подробиці легенди. З цього погляду 
більшої поетичної свободи в оперуванні фольклорним матеріа-
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лом він досягнув у пізнішій поемі «Дванадцять ведмежих голів»

Наприкінці 60-х років А. Пассар опублікував повість «Останнє 
камлання» (камлання — шаманське священнодійство). В ній 
ідеться про боротьбу з давніми віруваннями та анахронічними 
звичаями, яку в селі Мурхан очолює демобілізований солдат 
Кіріс — новий завідувач клубу. Загалом повість схематично- 
ілюстративна, проте є в ній чимало життєвих подробиць, ціка
вих думок, щире вболівання за дальший всебічний розвиток 
рідного краю.

Різнобічна творчість Андрія Пассара засвідчувала, що молода на
найська література набирає сили. В неї вже є своя матеріальна 
і духовна база: національна писемність, школа, кадри, хай і не 
дуже численні, видавничі можливості. Тим-то в одному зі своїх 
віршів поет міг з гордістю заперечити гірку нанайську легенду 
про «втрачену грамоту». А  легенда ця розказувала, що колись- 
то бог надумав дати народам писемність, і порозносити їм 
книжки взялася черепаха. Всім донесла, а ту, що для нанайців, 
загубила. Тоді нанайці й прокляли черепах. Минуло багато часу, 
і ось тепер злощасна черепаха звертається до поета з прохан
ням: зняти з неї народне прокляття («право прокляття знімати, 
знаю, дається поетам»). Вислухавши її, поет у відповідь «весело 
засміявсь»:

Запізнилася ти, небого,—
Набридло нам ждати бога.
Вірші мої про нашу розмову 
Нанайці усі прочитають,—
Бо ж наші діти нанайську мову 
Давно вже у школах вивчають.
А  стали б надіятись на черепах —
І досі б жили у пітьмі і страхах.

Поруч з Андрієм Пассаром активно виступає прозаїк Володимир 
Заксор. В його оповіданнях виразно відчувається виховний 
«приціл». Хвилює його нелегка діалектика старого і нового в 
житті і в душах людей.

Молодь він хотів би бачити такою, що перебирає від дідів совіс
ність, відповідальність, чесність, але водночас переборює їхню 
забобонність («Вогненне око»), вміє стати над особистими емо
ціями та інтересами, почуває і діє по-колективістському («Апа»), 
В. Заксор поетизує традиційні мисливські та рибальські вміння 
нанайців, прагне показати їхній зв’язок з душевним і мораль
ним світом народу. Гарні в нього картини тайги — емоційні, 
ліричні. Моральні конфлікти навколо сучасних соціальних та

(1964).
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виробничих проблем змальовано трохи схематично, хоч у кра
щих творах досягається враження життєвості та художньої пе
реконливості.

Цікавим явищем нанайської літератури стала книжка В. Бельди 
«Сладок дідуся Акяну» (1963) — збірка своєрідних обробок на
найських народних казок. Вона здобула велику популярність 
серед усіх народностей Далекого Сходу. На жаль, творчий шлях 
її автора передчасно урвався.

Близькою своїм характером до неї була книжка ульчського (ульчі, 
або нані, — сусідній з нанайцями і споріднений з ними народ) 
письменника А. Вальдю «Казки народу нані» (1961).

Становлення молодої нанайської літератури відбувалося також у 
контексті успішного розвитку літератур інших північних і дале
косхідних народностей — ненецької, чукотської; велике зна
чення мали автобіографічна повість удегейця Джансі Кімонко 
«Там, де біжить Сукпай» (1946—1949), перші автобіографічні 
твори чукчі Юрія Ритхеу «Час танення снігів» (1958) та «Ринтін 
їде в університет» (1960), а також «Нівхські легенди» та інші 
твори нівха Володимира Сангі. Цей контекст (крім того, що був 
безпосередньою морально-психологічною підтримкою) ство
рював сприятливу атмосферу як для поглибленого засвоєння 
скарбів фольклору, так і для опанування здобутків і традицій 
російської класики, літературної класики інших народів (скажі
мо, юкагірський письменник С. Курилов свідчив, що для нього 
багато важило знайомство з творчістю М. Коцюбинського), орієн
тації на загальнорадянське літературне життя, його рівень, що не
забаром дало вагомі плоди в творчості Григорія Ходжера.

Народився Григорій Ходжер 1929 року в селі Верхній Нерген на 
Амурі. Там само закінчив семирічку, слюсарював на рибокон
сервному заводі, секретарював у сільраді. Після переселення 
частини нанайців на Південний Сахалін був рибалкою у колго
спі «Новий шлях». Протягом 1949—1955 років навчався на істо
ричному факультеті Ленінградського педагогічного інституту 
імені Герцена. Ґрунтовна освіта зміцнила його творчі можли
вості, які виявилися ще в перші студентські роки, а потім під 
час журналістської роботи на Далекому Сході. Одне з перших 
його оповідань — «М ій знайомий бджоляр» (1955) — було відзна
чено золотою медаллю на літературному конкурсі VI Всесвітньо
го фестивалю молоді і студентів у Москві (1957). Наступного 
року у видавництві «Молодая гвардия» вийшла збірка його опо
відань «Перші зрушення».
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Молодий письменник тяжіє до великих форм, і першим кроком у 

цьому напрямі стала повість «Чайки збираються над морем» 
(1959). У  ній він спробував, використовуючи багаті особисті 
враження, відтворити життя і працю нанайських переселенців 
на Південному Сахаліні.

З часом молода нанайська література відчуває дедалі глибшу потре
бу виповісти шлях свого народу, художньо освоїти його мало 
знане історичне буття. Г. Ходжер звертається насамперед до 
близького минулого, що жило в свідомості його земляків як 
зламний період у оновленні життя, в соціальних перетворен
нях,— до 30-х років. Так народилася повість «Еморон-озеро» 
(1961). Автор присвятив її своїй учительці Капітоліні Павлівні 
Ходжер (Худановій), яка стала прообразом героїні повісті Клав- 
дії Прохорівни.

Глухе нанайське стійбище Еморон на однойменному озері розбур
хала звістка про приїзд російської жінки, яка має вчити дітей 
грамоти. Більшість нанайців тут ще ніколи не бачили росіян і 
мало що про них знають. Тож можна зрозуміти їхнє збудження 
і навіть побоювання щодо мети приїзду. А  молода вчителька 
чинить волю свого загиблого чоловіка — революціонера, який 
мріяв присвятитися освіті малих, кривджених колонізаторами 
народів Приамур’я. Ця благородна, подвижницька настроєність 
була характерною для певного типу людей (згадаймо героїчну 
культурницько-освітню роботу політичних засланців, дослідниць
ку діяльність В. Богораза на Чукотці, JI. Штернберга в Приамур’ї), 
які справу свободи і справедливості сприймали як неподільну, по
ширювану на всі сім’ї людства і відчували свою особисту «вину» 
перед малими, упослідженими народностями за їхні історичні 
кривди, керувалися потребою повернути їм борг.

До виконання своєї місії Ютавдія Прохорівна взялася як свідома і 
переконана інтернаціоналістка. Вона вивчає мову нанайців (яка 
захопила її своєю співучістю і м’якістю), їхні звичаї і традиції, 
маючи до того відповідний хист і такт. І все-таки не обходилося, 
особливо спершу, без непорозумінь, необачних слів або вчинків, 
помилок, «перегинів». Лише поступово вчителька завойовує 
довіру більшості нанайців, стає для них «своєю». Формально 
вона тільки вчителька. А  фактично їй доводиться вести всю 
культурну, а почасти й політичну роботу в стійбищі.

Повість «Еморон-озеро» засвідчувала зрослу літературну майстер
ність молодого нанайського письменника, масштабність мис
лення. Було видно, що Григорій Ходжер уже підійшов до не
зримої межі, за якою царина зрілої реалістичної прози, і гото
вий сягнути нового рівня осмислення народного життя. Невдовзі
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він взявся до здійснення великого епічного задуму — романної 
трилогії «Амур широкий».

Вже перший роман трилогії — «Кінець великого дому» (1964) — 
принципово відрізнявся від попередніх творів якістю. Наче ав
тор піднявся на верховину, де широко бачиться, глибоко диха
ється, розлого думається. З першої ж сторінки читач відчує по
тужний подих стихії народного життя, і ця самодостатня стихія, 
неспішно і повно розгортаючись, диктує оповідь.

Г. Ходжер зумів урахувати досягнутий радянською літературою, 
зокрема історико-революційною романістикою, рівень бачення 
суспільно-історичного процесу та відбиття його в художніх об
разах. Урахував він і те, що писалося про нанайців у російській 
літературі — насамперед у повісті В. Арсеньєва «Дерсу Узала» та 
в романах М. Задорнова. Але вперше осмислення всієї історич
ної долі нанайської народності стало самостійною і закінченою 
епічною темою, і вперше цю історичну долю побачено цілісно 
і не ззовні, а зсередини.

Прикметно, що саме Микола Задорнов написав коротку передмову 
до видання «Кінця великого дому» в «Роман-газете».

Тканину цього роману творить розгортання кількох великих люд
ських доль. Крізь саморозвиток цих доль бачиться і буття всьо
го народу, його взаємодія зі світом природи та її силами, си
стема його світоглядних уявлень та моральних норм, зміни в 
історичних обставинах життя, що спричинили кризу всього су
спільного побуту нанайців і загрожували їхньому існуванню 
взагалі.

Насамперед це доля Баоси з роду Заксорів, голови «великого 
дому» — найбільшої фанзи і найбільшої сім’ї в стійбищі Няргі. 
Постать цю закроєно на непересічну міру. Це свого роду пат
ріарх численної сім’ї, і притому з останніх патріархів, якому 
судилося переживати розпад і агонію патріархально-общинних, 
родових відносин. Розклад родового ладу, патріархальної свідо
мості та моралі виявляється багатоманітно, дивуючи і приго
ломшуючи старше покоління всілякими лихими несподіванка
ми й нечуваними новинами. І великий дім Баоси захитався не 
тільки від синівського непослуху і чвар. Упав на старого ще 
гірший удар долі. Улюблена дочка Ідарі, яку він пообіцяв не
вісткою другові свого життя Гаодагові, втекла з коханим — юна
ком Потою.

Розшукуючи втікачів, Баоса та його сини пропливли багато десят
ків верст Амуром, протоками й озерами, побували у найвідда- 
леніших нанайських стійбищах. Сюжетний мотив розшуку вті
качів добре придався письменникові і для створення панорами
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нанайського життя та змін у ньому, і для пов’язання внутріш
нього розвитку персонажів з ширшим життєвим процесом, що 
на нього впливає. Тут бачимо характерний для зрілого роману 
«механізм» взаємодії героя та історичних обставин — зі спе
цифікою екзотичної патріархальності героя, екзотичної пери- 
ферійності обставин.

Ще В. Арсеньєв, як ми вже згадували, побачив у нанайцеві не при
мітивного, малорозвиненого тубільця (стереотип якого завжди 
напохваті у міщанської, тим більше колонізаторської свідо
мості), а дуже симпатичну, добру і мудру людину, напрочуд 
пристосовану до життя за тих природних умов і водночас не 
чужу всьому людському, здатну багато що розуміти, а серцем 
людянішу за багатьох цивілізаторів. Г. Ходжер пішов далі: ху
дожньо «відкрив» цілу народність як невід’ємну частку люд
ського роду, що по-своєму осягає цінності буття і виказує ши
рокий спектр людських якостей та можливостей. На патріар
хальний (чи в стані виходу з патріархальності) нанайський світ 
накладено понятійну «сітку» сучасного роману, і виявилося, що 
світ той годен відповідати фабульним, характерологічним, пси
хологічним та інтелектуальним кондиціям такого твору.

Справляє враження чуттєве, емоційне багатство різнорідних люд
ських вдач і життєва органічність їхнього розмаїття. За інших 
історичних обставин чимало з цих обдарованих людей могли б 
розвинутися в постаті суспільно значущих, активних добро- 
творців, набути громадянської масштабності. З погляду такої 
здатності до розвитку, до набуття суспільної активності, со
ціального досвіду особливо перспективні образи Піапона, сина 
Баоси, Поти, викрадача Ідарі, та його побратима Токто. Кожен 
із них по-своєму переступив непорушні звичаї, кинув виклик 
одвічній традиції, але не з неповаги до закону предків, не з 
аморальності чи руїнницького інстинкту, а з якоїсь іншої при
чини, яку вони самі ще не зовсім зрозуміли: бо в них уже почи
нає глухо пробуджуватися потреба свободи і ствердження осо
бистої гідності, власного вибору в житті. В них започатковуєть
ся нове самоусвідомлення, і, придивляючись до нового, що йде 
ззовні, та порівнюючи його зі звичним, вони залишають за со
бою право порівнювати і висновувати про доцільність того чи 
іншого явища.

У другій книжці трилогії — романі «Біла тиша» — бачимо життя на
найців на початку XX століття, напередодні та під час револю
ції і громадянської війни, встановлення радянської влади.

Відбувається болісний історичний процес втягування маленької на
родності, її патріархально-родової суспільності в закономірності
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зовсім іншої соціально-економічної стадії розвитку, в реальність 
навколишнього капіталістичного світу, буржуазних відносин — 
і відповідно в іншу мораль, інший світогляд, іншу систему ціннос
тей. Він зумовлює жорстоке ламання світопочування, всього ладу 
життя нанайців, багатьом із яких здається, що надходять останні 
часи.

Діалектику історичного процесу Г. Ходжер подає розважливо, виві
ряючи емоції, симпатії й антипатії об’єктивними критеріями, 
вдумливо співвідносячи втрати і здобутки. Гине цінне: самобут
ні форми життя, побуту, поетичний світогляд, народне мистец
тво, особливе ставлення до природи — з відчуттям особистої 
причетності та відповідальності, з системою мудрих заборон і 
обмежень, покликаних регулювати відносини людей з живою і 
неживою природою, підтримувати, як ми тепер сказали б, еко
логічну рівновагу; патріархальна чесність і дуже конкретне й 
зобов’язальне розуміння моралі, яка ще не абстрагувалася з 
безпосереднього переживання і предметного ритуалу в загальні 
умоглядні категорії. Однак цей приречений світ Г. Ходжер не 
ідеалізує. Він показує не тільки його непристосованість до но
вих жорстоких обставин і перспектив життя на рівні соціально- 
економічному, а й як силу, що нерідко гальмує гуманістичний 
розвиток нанайців: багато які звичаї суперечать душевній прав
ді і людяним почуттям особистості, зокрема, принижують гід
ність жінки, спотворюють взаємини, яких вимагає високий рі
вень індивідуалізованого кохання...

Один із найцікавіших у романі аспектів відтворення цієї діалекти
ки історичного процесу — морально-психологічний; зокрема 
тоді, коли письменник у яскравих житейських сценах показує 
зіткнення понять, що належать різним шарам історичного часу, 
драматичне або й комічне непорозуміння людей, які репрезен
тують суспільства, що перебувають на неоднакових стадіях роз
витку.

Ґрунтовною, широко опрацьованою і переконливою є в романі 
ідейно-художня концепція стосунків нанайців з російським на
родом (також і з китайцями, корейцями, маньчжурами та інши
ми сусідами) як конкретної форми втягування у вищий етап 
суспільного розвитку. Історична правда полягала в тому, що 
колоніальна експансія російського (як і китайського) торго
вельного капіталу несла з собою нещадний визиск, грабунок, 
плюндрування «тубільного» життя; водночас контакти з росій
ським (а почасти і китайським) трудовим населенням збагачу
вали новим соціальним і господарським досвідом, практични
ми знаннями і вміннями, раціональними поняттями — ставали
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запорукою прогресу, який, однак, міг стати реальністю лише за 
нового суспільного ладу. Причому обидві ці сторони історично
го процесу виявлялися не в лабораторній розокремленості й 
чистоті, а в житейській перемішаності й діалектичній супереч
ливості, складній «негативній» пов’язаності. Такими вони й 
постають з епопеї Г. Ходжера.

Громадянську війну нанайці сприйняли як чужу їм справу — війну 
«росіян з росіянами». Згодом на власному досвіді переконали
ся, що вона зачіпає і їх, хоч її форми вони уявляють ще часом 
наївно і спрощено. Таке безпосередньо-предметне розуміння 
соціальної революції («Була війна... довга війна. Потім знищи
ли царя... Тепер прості люди знищують білих...») не давало ве
ликого оперативного простору для розгортання ідеологічних 
мотивів. Тому громадянська війна постає в романі переважно в 
плані подійному та чуттєво-емоційному; пов’язання ж із за
гальнополітичною та стратегічною картиною досягається за до
помогою низки інформативних експозицій.

Третій роман трилогії — «Амур широкий» — показує будівництво 
нового життя, соціалістичні перетворення на землях нанайців.

Зображуючи процес залучення нанайців до сучасної цивілізації, 
освоєння соціалістичних порядків, Г. Ходжер не замовчує і «пе
регини», спотворення, зумовлені ігноруванням життєвої зумов
леності звичаїв та навичок, що їх самоправні реформатори пос
пішали «викорінювати»; невиправдані й непотрібні перебор
щування у боротьбі з релігійними уявленнями та ритуалами 
нанайців; механічне перенесення на патріархальне життя со
ціальних схем, що склалися на зовсім іншому рівні розвитку.

Григорій Ходжер вивів нанайську прозу далеко за межі народнопо
етичної традиції. Прямого використання фольклорно-міфоло
гічної спадщини в нього взагалі майже немає (за винятком пе
реказу кількох легенд), хіба що багато картин побуту є худож
німи відповідниками зафіксованого і в етнографічній науці. 
Озброєний здобутками всієї радянської літератури, зокрема 
врахувавши досягнення російської романістики у відтворенні 
історії народів Сибіру та Далекого Сходу, письменник на на
найське життя «спрямував» увесь потужний і складний апарат 
сучасного епічного і психологічного письма.

Могутнє дихання народнопоетичної стихії відчувається і в самому 
розумінні нанайського життя, нанайської історії та нанайської 
людини, в характері їх поетичного осмислення, в глибині, об’єм
ності народних вдач і психіки, в органіці їхнього зв’язку з приро
дою. Може, тільки в останніх частинах третьої книжки ця сти
хія трохи слабшає, поступаючись місцем ширшій соціологізації
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оповіді. Але й таке освоєння нового, більше вже соціального за 
своєю суттю матеріалу життя й громадянської сфери самоусві
домлення людини — важливе досягнення, що багато важить не 
лише для нанайської, а й усіх молодописемних літератур.

Загалом же трилогія Г. Ходжера посіла помітне місце в усій ра
дянській прозі як один із яскравих і самобутніх її взірців.

Плідно працює письменник останніми роками. З-під його пера ви
ходять нові оповідання, повісті, роман «Гайчі» (1978), що тема
тично примикає до останньої книжки трилогії і далі розвиває 
окремі її мотиви. Дія повісті «На побачення до діда» пов’язана 
з Україною, з Києвом. Тут загинув під час визволення столиці 
України від фашистів і тут похований батько героїні повісті. 
І сюди їде вона вже в наші дні зі своєю дочкою — везе її «на 
побачення до діда». Враховуючи, що широкий всесоюзний чи
тач мало знає про участь нанайців у подіях війни, письменник 
спеціально розповідає про це, про Героя Радянського Союзу 
розвідника Олександра Пассара, уславлених снайперів Максима 
Пассара, Олексія Самара, Захара Кіле, про внесок нанайців у 
перемогу та про їхню чашу спільного горя.

У нашій соціології та соціальній психології ще мало досліджено 
самопочуття людини малої народності поза своєю традиційною 
сферою життя, в інонаціональному оточенні, у великому ра
дянському світі. А це самопочуття, безперечно, має свої особ
ливості. Соціологія та етнографія тільки останнім часом знову 
почали (після 20—30-х років) добачати цю проблематику в кон
кретності нашого життя. Дещо дає художня література. Насам
перед твори самих представників малих народів, зокрема Юрія 
Ритхеу, Ювана Шесталова (особливо з погляду прилучення 
сина колись «екзотичного» племені до великого світу, переби
рання на себе всерадянської репрезентації). Цікавий матеріал 
для роадумів на ці теми, притому матеріал дуже безпосередній і 
щирий, дає і творчість талановитого нанайського письменника 
молодшого покоління Петра Кіле.

Звісно, він становить інтерес не лише з цього погляду, а взагалі як 
самобутня і яскрава мистецька постать, змістом, проблемати
кою і стилем своїх повістей.

Петро Кіле народився 1936 року в нанайському селі Дада. Навчався 
на філософському факультеті Ленінградського університету, 
який закінчив 1966 року. В студентські роки писав вірші, що 
друкувалися в періодиці. 1972 року в Новосибірську вийшла 
перша його книжка «Іти вічно», що містила три повісті, об’єд
нані темою і героєм. Відтоді протягом десятиліття з’явилося ще
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кілька його книжок російською мовою, що швидко висунули 
його ім’я на помітне місце не лише в молодих літературах, 
а й взагалі в радянській прозі. Ввійшовши в літературне життя 
всього лише на кільканадцять років пізніше за Г. Ходжера, він 
репрезентує якісно новий етап у розвитку нанайської літерату
ри. Це ще одне свідчення великих можливостей молодих літе
ратур і темпів їхнього зростання.

Перша з повістей П. Кіле — «Птахи співають на самоті». Це — по
етична автобіографія душі, яка відкриває для себе великий світ 
життя.

Глибоко небуденний, широко освічений і з природним потягом до 
спостережень, роздумів та самоаналізу юнак-нанаєць (уже піз
нішого й інакшого, ніж більшість героїв Г. Ходжера, повоєнно
го покоління) із далекого приамурського селища приїздить до 
Ленінграда складати іспити на філософський факультет універ
ситету. Гостра новизна вражень від велетенського міста (пос
тійно звірюваних з тим, що уявлялося, до чого був підготовле
ний жадібним читанням) посилює ностальгічну дію спогаду. 
Фрагменти суб’єктивно переживаного ленінградського побуту 
вільно і значливо асоціюються — різною мірою психологічної 
схожості або контрасту — з картинами недавнього життя в рід
ному нанайському селищі. Так і йдуть, то зливаючись, то роз
галужуючись, ці два потоки оповіді.

У П. Кіле якось наче самі собою і своєрідно злучилися два відомі 
мотиви автобіографічної прози: мотив поетичного, ностальгіч
ного спогаду про дитинство, юність — і мотив відкриття юним 
честолюбним провінціалом великого міста, великого світу, «за
воювання» їх. Але, крім своєрідності самого поєднання цих 
двох мотивів, є своєрідність і в кожному з них, у їхній внутріш
ній наповненості.

Своєрідність спогаду тут у тому, що замість часової дистанції, яка 
звичайно дає журливу просвітленість баченню минулого, маємо 
дистанцію географічну і соціальну; душа дивиться на саму себе 
не з неповоротної далини десятків літ життєвого досвіду, а зі 
свавільно подоланої відстані в десять тисяч кілометрів просто
ру... і крізь тінь не знати скількох епох соціальної культури та 
соціальної психіки. А своєрідність відкриття героем-провінціа
лом великого міста і великого світу в тому, що цей герой-про- 
вінціал є до того ж сином маленького, але стародавнього наро
ду із виразними залишками самобутнього поетичного світогля
ду і психіки, з відгомоном побутової і духовної спадщини 
національного буття, отже, йде у великий світ із власним особ
ливим світом не лише як індивідуальність, а й як представник
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свого етносу. Нарешті, до цих своєрідностей додається ще 
одна — і, може, найважливіша: своєрідність душевного й інте
лектуального складу (а отже, й стилю) оповідача — автора і ге
роя повісті.

На відміну від «органічних» героїв Г. Ходжера, герой П. Кіле — лю
дина насамперед інтелектуальних інтересів, високої особистої 
мети й ідеалу, з честолюбством, якому «тісно» в оболонці тра
диційного нанайського життя, його поривання романтично мас
штабні й романтично розпливчасті.

Визначальною в дусі (а отже, й долі) героя стала його, підказана 
почасти книжками, «мрія про велике життя». У цій мрії, спер
шу туманній і неусвідомленій, а потім дедалі виразнішій і ціле
спрямованішій, поєднується відчуття високого призначення 
людини взагалі з почуттям особистої покликаності, з не позбав
леним інстинкту здорового самолюбства потягом до самороз
криття. Ця мрія незримо вела його навіть у суто інтимних при
хильностях і стосунках, не даючи зупинятися на тому, що обтя
жувало б його духовне зростання, прив’язало б до звичних форм 
буття та пересічного рівня. Йдеться не про винятковість, а про 
поривання, яке інстинктивно боїться «пут», боїться зупинитися 
в розвитку.

Звідки в нього, сільського школяра з самого «краю світу», ця все- 
поглинальна «мрія про велике життя», герой і сам не знає, про 
що й говорить, сам собі дивуючись. Від «природи» чи від «куль
тури»?

Самоусвідомлення героя, його самоаналіз чи не найбільшою мірою 
концентруються навколо непростої взаємодії «природи» і «куль
тури» в його істоті. «Природа» — це світ дитинства, все нанай
ське, «наш побут у всіх національних виявах». «Культура» — це 
«школа, книжка, російська мова», Москва, чий голос радіо до
носило через тисячі кілометрів.

Спершу юний інтелектуал соромиться своєї «природи» і прагне 
«зняти з себе природне і перейти весь у світ культури». Бо, як 
йому здається, «природа мене закабаляла, культура — визволя
ла». Однак поступово приходить глибше розуміння діалектики 
«природи» і «культури». Принаймні, читач бачить, що вони не 
антагоністи, хоч і суперечники.

Поступово в ленінградському студентському (і позастудентському) 
середовищі, в атмосфері багатонаціональності, рівності й доб
розичливості герой переконується, що його «нанайство» не є 
перешкодою ні в прилученні до великого світу життя, ні в мо
ральному, душевному, естетичному розвитку (стосунки з юна
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ками й дівчатами, інші людські зв’язки, переживання мистець
ких явищ), ні в інтелектуальному збагаченні...

Це стосується і всієї автобіографічної трилогії П. Кіле. Друга її 
повість — «Кольоровий туман» — фабулою і мотивами продов
жує першу.

Філіпп навчається в Ленінградському університеті і водночас «при
робляє» поштарем. Ця робота на своєрідний присмак його ін
тенсивному пізнанню Ленінграда, почасти відкриваючи йому 
світ приватного буття, знайомлячи з різними людьми і часом 
переплітаючи чужі долі з його. Пафос пізнання Ленінграда, 
сприймання мистецтва, історії, літератури, захоплення філосо
фією та поезією вже й сам собою дає цікавий, інтелектуально 
насичений зміст повісті. Але це тільки поверхня оповіді, це той 
«матеріал» діяльного і духовного життя, у якому здійснюється 
поступове світоглядне і моральне самовизначення особистості.

У повісті немає послідовного розвитку якихось сюжетних ліній чи 
ліричних мотивів, цілеспрямованого дослідження взаємин го
ловного героя з іншими людьми. Є мозаїка епізодів, «уривків» 
людських доль і «клаптиків» психологічних станів, що відтво
рює немовби загальну, трохи сентиментально-розчулену «музи
ку» життя. Це відповідає і поетичній вдачі Філіппа, і епізодич
ному характерові його дотичності до різних сторін ленінградсь
кого життя, і його станові постійно відновлюваної закоханості 
(так, закоханість — це, власне, стан його духу, який він виливає 
то на окремих осіб, то на весь Ленінград, на всю Росію).

Філіпп мріє стати письменником. І не просто письменником, 
а Гоголем своєї землі. «Як Гоголь про Малоросію, так я про 
Амур». «1 яка ідея!» — вигукує оповідач, мовлячи далі з пафо
сом, у потоці якого майже загубилася легесенька трісочка само
іронії: «Написати про епоху Ренесансу на Амурі. Адже ж так ще 
ніхто не писав! Усі пишуть про відкриття світу дитиною, підліт
ком, окремою людиною, це, звичайно, важливо, так, але тут 
новизна світу відносна, кожна людина, по суті, відкриває те, 
що всім відомо, а коли цілий народ несподівано відкриває но
вий світ, геть небувалий, коли здійснюється стрибок невиди
мий, миттєвий, через тисячоліття, тут щось грандіозне, велике! 
І при чому тут підступи шамана, заручини немовлят, уся ця 
етнографія. Все це тріска в морі народного життя, ім’я якому 
НОВЕ ЖИТТЯ!»

Думка глибока (і полемічна щодо переважного в художній літера
турі підходу до зображення малих, недавно патріархальних на
родностей), план грандіозний. Але поки що це були повітряні
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замки юнацької гігантоманії. Звага «написати роман» зависає в 
розрідженому повітрі умоглядності.

Завершує автобіографічну трилогію повість «Муза Філіппа».
Філіпп і далі навчається в університеті. Але навчається своєрідно: 

не дуже пильнує програми, зате багато, жадібно, пристрасно 
читає зі світової літератури і філософії. Це не просто читан
ня — це форма роботи власної думки, форма власного осягнен
ня життя, особливий щасливий душевний стан, який він нази
ває «трансом осягнення життя». У повісті багато цікавих, зміс
товних і точних характеристик прочитаного, міркувань і свідчень 
про те, що дав героєві-оповідачеві той або той великий поет, 
філософ, живописець (особливо цікаво — про Блока, Достоєв
ського, Шекспіра). Та головне в тому, що читання книжок, 
споглядання мистецького твору для нього не самодостатній, 
обмежений у собі акт, а лиш підмога роботі власної думки, 
спосіб резонувати, збудити сили власного духу. Це, по суті, 
форма розгортання і становлення внутрішнього світу юнака, 
в якій енергія сприймання нових художніх вражень та ідей ско
лихує до глибини весь «басейн» його духу і пам’яті.

Автобіографічна трилогія П. Кіле — один із найцікавіших і най
своєрідніших творів такого роду в усій радянській літературі. 
Це поетична сповідальна проза, предметом якої є «привласнен
ня» великого світу людства душею інтелектуально обдарованого 
юнака з малого, ще донедавна «екзотичного» племені. Відома в 
літературі тема «відкриття світу», як і «виховання почуттів» та 
«самовиховання», завдяки отому етнічному моментові, або ком
плексу «несхожості», як визначає сам автор, набуває незвичної 
психологічної і моральної гостроти.

Своєрідність трилогії і в тому, що вона не є підбиттям підсумків 
певного етапу життя з дистанції часу, а є актуальним пережи
ванням його, структурно організованим за допомогою геогра
фічних і психологічних дистанцій. Це не спогад про юність, 
а прощання з нею. І трилогія не дає висновків, а ставить питання. 
Точніше: життя ставить героєві (оповідачеві, авторові) питання, 
на які він має відповісти подальшим життям, творчістю.

Наступні повісті П. Кіле («Властивості душі», «Світло у листі», 
«Спогади у Москві», «Весняний серпень») якоюсь мірою є шу
канням цих відповідей.

Насамперед бачимо, що за всього інтелектуального максималізму, 
всеросійського і всесвітянського масштабу самозакроєння сво
го духу, за всієї енергії відштовхування від свого «нанайства» та 
радіусові відльоту від нього герой П. Кіле не подолав його зем
ного тяжіння чи, може, не знайшов іншої точки опертя. Він
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вертається до свого дитинства, до рідних місць, до нанайського 
життя. В одних повістях воно стає самостійною темою, в ін
ших — взаємодіє з темою виходу в ширший світ, як і в трилогії. 
Може, автобіографічний матеріал ще не вичерпано, і «залиш
ки» його письменник об’єктивує в більш описовій (порівняно з 
ліричною сповідальністю трилогії) фабулі? У всякому разі, між 
героями цих повістей і героєм автобіографічної трилогії є бага
то спільного. Варіюються багато з її мотивів, часом автор ніби 
договорює недомовлене раніше, уточнює.

Але вже немає тієї напруги суб’єктивності, щедрих переливів аналі
тичної думки, дивних переходів пафосу самоствердження у щи
рість визнань і навпаки, м’якої природності самокартання, ра
дощів відкриття світу думки і творчості, самовпоєння процесом 
осягнення бурхливої широчіні життя, що раз у раз відливалися 
в поетичні образи й афористичні формули з філософським при
смаком. Натомість більше конкретних спостережень, предмет
них описів, об’єктивного матеріалу життя, вживання в людські 
долі. Це зрозуміло: письменник не може імітувати стан душі, 
вже вилитий спустошливо у слово; він повниться новим ста
ном, який проситься в інакше слово.

Усі повісті П. Кіле становлять немовби один великий твір про... 
хотілося б сказати: нелегкий досвід і нелегку долю нанайського 
народу, але точніше: про ті «фрагменти» цього досвіду і цієї 
долі, які опинилися у сфері існування та усвідомлення отого 
героя — націленого на інтелектуальний розвиток юнака. Другою 
внутрішньою темою П. Кіле, яку він постійно варіює, є тема 
прилучення нанайців до «світу російського народу», взаємодії 
російського і нанайського елементів, діалектика «природи» і 
«культури» з тимчасовою незбалансованістю самобутності і пе
рейнятливості. І треба сказати, що численні свідчення, спосте
реження і самовиявлення побутового, соціально-культурного і 
соціально-психологічного характеру, — хоч би як до них стави
тися, хоч би які емоції та інтелектуальні реакції вони виклика
ли, — є цінним художнім документом, що зберігатиме своє зна
чення для відтворення об’єктивної картини історичного проце
су, який для нас є сучасністю. Не кажемо вже про естетичне 
задоволення, інтелектуальну втіху, що їх дають повісті П. Кіле.

Два яскравих і глибоких письменники— Григорій Ходжер і Петро 
Кіле. У творчості обох досягла ідейно-художньої зрілості моло
да, майже «дитяча» віком нанайська література. І кожен створив 
чи відтворив свій особливий світ. І які несхожі їхні світи! Яка 
велика дистанція, яка різниця між Г. Ходжером і П. Кіле і в 
матеріалі життя, і в підході до історії своєї народності та її спадку,
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і в герої та в характері його зв язку зі своїм народом, і в худож
ній структурі, у стилі, манері! Наче не десять літ розділяє пись
менників, а ціла доба літературного розвитку.

Однак творчість обох народжувалася в надрах нанайського життя, 
позначена печаттю нанайської долі і вдачі, засвідчує духовну 
силу та життєздатність маленького народу.

І з погляду естетичного також ідеться не про якісь «переваги» од
ного перед одним, якесь «випередження» модерно-рафінова- 
ним П. Кіле «традиційного» Г. Ходжера, чи що. Йдеться про 
відмінність творчих особистостей. Про діапазон концептуаль
них і стильових можливостей, що їх виявила одна з наймолод
ших національних літератур.

Таке ж «несподіване» ідейно-художнє багатство розгорнули й інші 
наймолодші літератури, літератури малих народностей Півночі 
та Далекого Сходу, що розвинулися просто на наших очах.

Серед філологів-карпатознавців, дослідників
У к о н т е к с т і  \  культурного і літературного життя закарпат- 

іli І ських українців та українського населення
4 _ ^ J  Л П I I  4_z  О  ї ї  U I I  - Я / " Ч • •. + І  Східної Словаччини, одне з чільних місць на-
Л і т е р о т у р  J  лежиТЬ сьогодні доцентові, старшому науко

вому працівникові Пряшівського філософсь
кого факультету Кошицького університету іме

ні П. Й. Шафарика Олені Михайлівні Рудловчак.
Її науковий внесок за понад тридцять років діяльності в 

цій галузі важко переоцінити. Вона віднайшла і ввела у літе
ратурознавчий обіг низку важливих матеріалів, видала багато 
творів закарпатоукраїнської літератури минулого, опублікувала 
грунтовні розвідки, що в своїй сукупності дають широку карти
ну культурного розвитку Закарпаття XVIII—XX століть.

Особливо плідно склалося для О. Рудловчак останнє десятиліття. 
Після виданої ще 1965 року в Пряшеві антології «Поети Закар
паття» (разом з В. JI. Микитасем), що репрезентувала 123 ав
торів (частину з них уперше), після роботи над здійснюваним 
у Пряшеві ж чотиритомовим зібранням творів О. Духновича 
(у першому з яких була опублікована велика праця О. Рудловчак 
«Олександр Духнович. Життя і діяльність») — закономірною 
стала поява її «Хрестоматії закарпатської української літератури
XIX століття». До неї ввійшли найхарактерніші твори 25 чільних

* Надруковано в газеті «Літературна Україна» (1 вересня 1983 p., № 35).
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діячів закарпатського літературного руху кінця XVIII — середи
ни XIX століть (найбільше представлені Василь Довгович, 
Михайло Лучкай, Микола Нодь, Олександр Духнович, Олек
сандр Павлович). Хрестоматія потребувала кропіткої дослід
ницької роботи, оскільки матеріал добирано, впорядковувано 
й висвітлювано таким чином, щоб, по-перше, об’єктивно і по 
можливості повно відтворити літературний процес у його різ
норідності, різноякісності й суперечливості, а по-друге, ви- 
опуклити основні тенденції розвитку закарпатоукраїнської лі
тератури, зокрема тенденцію до поглиблення соціальності, гро
мадянськості, патріотизму й демократизму, до зв’язку із загаль
ноукраїнським і російським літературним життям тих часів. 
Наукова вага Хрестоматії повищується й тим, що творам кож
ного автора передують хоч і стислі, але ґрунтовні й точно ак
центовані історико-біографічні нариси та літературознавчі ха
рактеристики, які належать перу О. Рудловчак. Хрестоматія 
справляє якнайприємніше враження продуманістю, змістовніс
тю, багатоємністю відтворення літературного процесу та свіжіс
тю інтерпретації кожного автора; вона заслуговує того, щоб 
бути виданою і в нас. Якщо вже ми почали з діяльності О. Руд
ловчак як упорядника, публікатора й інтерпретатора текстів, то 
згадаємо тут видану до 100-річчя з дня народження Марійки 
Підгірянки збірку її поезій «Школярики йдуть» (вийшла як 
третє число репертуарного збірника за 1981 рік — на допомогу 
активістам Культурного союзу українських трудящих ЧССР, 
керівникам колективів народної художньої самодіяльності та 
радам освітніх бесід). У шести тематичних розділах вдало роз
міщено краще з того, що написала для дітей Марійка Підгірянка 
за більш ніж півстоліття. Книжечка гарно ілюстрована, зокрема 
й репродукціями раритетних давнішніх видань Марійки Під
гірянки. У післямові О. Рудловчак підкреслює, що «художній 
доробок поетеси, її дитячі вірші несуть у собі вагомий і невичерп
ний заряд формування людської особистості» — і дає конкретні 
поради педагогам, як його використати в роботі з дітьми.

Значним здобутком сучасного закарпатознавства стала велика книж
ка дослідниці «Біля джерел сучасності» (Братислава—Пряшів, 
1981). Кілька розвідок у ній присвячено О. Духновичу. Постать 
цього чільного діяча літературного оновлення на Закарпатті
XIX століття привертала увагу багатьох дослідників у минулому 
(у тому числі таких авторитетів, як Іван Франко та Франтішек 
Тіхий), привертає й тепер. Максимально широко і скрупульозно 
відтворює дослідниця літературне і громадське оточення О. Дух- 
новича, завдяки чому маємо, по суті, взагалі картину суспільно-



873

культурного руху закарпатоукраїнців під впливом політичного і 
культурного піднесення слов’янських народів Середньої Європи 
в 40-ві роки, під впливом революції 1848—1849 років.

О. Рудловчак показує на багатьох прикладах, як крізь густу пелену 
церковнослов’янської мови все-таки пробивала собі дорогу 
тенденція до живої народної мови. Усвідомлювалася потреба 
входження в загальноукраїнське літературне життя, пробивало 
собі дорогу розуміння творів закарпатських, галицьких і східно
українських авторів як явищ однієї літератури. Зростало праг
нення багатьох прогресивних діячів до здобутків сусідніх лі
тератур, прагнення навчатися в них. Характерно, що в перших 
альманахах «Пряшівської літературної спілки», організованої 
0 . Духновичем, — «Поздравление русинов на год 1851» та «Поз
дравление русинов на год 1852»,— було вміщено, крім ори
гінальних творів, зразки російської поезії та переклади й пе
респіви з словацької, угорської, німецької поезії, навіть з орієн
тальної.

Важливими для уточнення оцінки відносин між діячами закар
патського літературного руху та офіційною Росією, царським 
урядом видаються встановлені О. Рудловчак (разом з Я. Штерн
бергом) і наведені в книзі факти про перешкоди, що їх чинила 
царська цензура альманахові О. Духновича «Поздравление ру
синов на год 1852». Це питання в перших двох розвідках книги 
майже обійдене, зате в статті «Контакти О. Духновича з росій
ськими діячами» знайшло ґрунтовне висвітлення. Дослідниця 
доказово розвиває основну думку: «...залишається історичною 
трагедією Закарпаття, що велику російську культуру і любов до 
російського народу несли закарпатським українцям саме раєв- 
ські, ламанські, войтковські, каткови, погодіни, а не Герцени, 
Некрасови, Чернишевські та інші прогресивні постаті росій
ської культури і науки». (Тут можна було б додати, що й біль
шого масштабу діячі слов’янства подеколи припускалися ана
логічних ілюзій та слабовин, як почасти і перші просвітителі 
Сходу.)

Окремі розвідки присвятила О. Рудловчак таким цікавим постатям 
літературної та культурної історії Закарпаття, як Петро 
Кузм’як — поет і народний вчитель, котрого бачвансько-срем- 
ські українці (в теперішній Югославії), серед яких він опинився 
і вчителював, вважають засновником своєї писемної літерату
ри; педагог Йосиф Рубій; російський культурний діяч Костянтин 
Кустодієв (дядько відомого художника Б. Кустодієва і хреще
ний батько І. Грабаря), який, опинившись на Закарпатті, здру-
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жився з О. Павловичем, Ю. Ставровським-Попрадовим та ін
шими місцевими літераторами і підтримував їхні починання.

Тут треба сказати, що тривалий час переважала думка про буцім 
поспіль консервативний характер літературного і громадського 
життя в Закарпатті. За останні десятиліття ряд істориків та літе
ратурознавців радянської України і Чехо-Словаччини зробили 
багато, щоб знайти і витлумачити факти, що вносять істотні 
корективи в це уявлення. У такому напрямі працює й О. Руд
ловчак — і працює, треба сказати, особливо зацікавлено й при
страсно. Цю її душевну небайдужість зраджує, скажімо, таке 
характерне зауваження в статті «З ліхтарем у минуле. До біогра
фії Петра Кузм’яка»: «Роздумуючи над фактами життя і твор
чості Кузм’яка, ми не можемо відбити настирливу думку, яка у 
нас виникає також у зв’язку з іншими подібними фактами, що 
ми їх випадково виловлюємо з підземелля, а саме: здається нам, 
що реакційні верховоди культурного життя закарпатських ук
раїнців, помірковані чи то реакційні історики закарпатоукра
їнської культури та літератури навмисно замовчували або пе
рекручували, потворили прогресивні факти нашого минулого, 
щоб надати йому поміркованого характеру. Вони, може, й ни
щили, штовхали в забуття прогресивні стремління і твори міс
цевих письменників, що особливо переконливо досвідчують 
знайдені останнім часом рукописні або інші матеріали, в яких 
оспівується революція 1848—1849 років, розкриваються факти 
позитивного, натхненного ставлення до “справи Кошута” , до 
революційного угорського народу тощо».

Колись О. І. Білецький говорив про необхідність відновити для су
часного читача естетичну красу, принадність творів давньорусь
кої (української та російської) літератури. Це повною мірою 
стосується потреби розкрити естетичний лад кращих зразків за
карпатоукраїнської літератури, які інакше «невтаємниченому» 
сучасному читачеві можуть здатися дещо схоластичними, дріб
ними думкою та незграбними висловом, хоч насправді це дале
ко не завжди так. Хотілося б і співвіднесення писемної літе
ратури з фольклором, зокрема з народною піснею та казкою. 
Народна творчість закарпатських українців — одна з найбагат- 
ших і найколоритніших не лише в усьому українському фоль
клорі, а й у слов’янському взагалі. Це добре відомо. А от на
скільки і як усвідомлювалася ця першорядна обставина в добу 
закарпатського літературного «відродження»? Як юна могла впли
нути, чому впливала чи не впливала на мовну орієнтацію, на 
реалізм і народність творчості закарпатських літераторів? При
гадується давня думка В. JI Микитася (в книзі «О. В. Духнович»,
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1959): не «будителі» Закарпаття, а його трудовий народ зберіг 
українську мову, зберіг самобутню народну культуру та само
усвідомлення. Може, трохи зайве протиставлення, однак раціо
нальне зерно в цій думці було.

Важливий і складний період культурної історії Закарпаття дослі
джувано у розвідці «Літературні стремління українців Східної 
Словаччини у 20—30-х роках нашого століття». Розглядаючи 
боротьбу різних напрямів, О. Рудловчак виявляє об’єктивність 
та історизм, співвідносячи погляди та діяльність їхніх представ
ників як з попередніми традиціями, так і з об’єктивними по
требами життя, з тим новим, що вносила класова боротьба тру
дящих Закарпаття... Про це ж говорить авторка у нарисі «Бо
ротьба українських трудящих Східної Словаччини на сторінках 
“Карпатської правди”».

Олена Рудловчак є літературознавцем і культурознавцем широ
кого профілю; вона досліджує також історію науки й освіти на 
Закарпатті, історію місцевої преси, народного театру, україн
ського радіомовлення — це коли йдеться про розвиток культури 
українського населення Східної Словаччини після війни (а цьо
му присвячено другий розділ книги «Дороги в сьогодення»). 
В її працях відчувається сучасне розуміння соціодинаміки 
культури та володіння відповідним аналітичним інструмен
тарієм.

1981 року в Братиславі у видавництві «Словенські спісовател» вий
шов збірник статей «Українська література в ЧССР», де О. Руд
ловчак у розвідці «До розвитку української драми в ЧССР» 
ґрунтовно розглянула діяльність Українського народного театру 
в Пряшеві, розвиток драматичного жанру в творчості українсь
ких письменників Східної Словаччини. Виразно виявилася 
здатність дослідниці до тонкої естетичної інтерпретації творів. 
Особливо цікаві її характеристики п’єс Василя Гренджі-Дон- 
ського, Сви Бісс, Василя Зозуляка, з молодших — Віктора Гай
ного, І. Гриць-Дуди. І знов-таки: Олена Рудловчак уміє окремі 
літературні явища подати як складники літературного процесу, 
прагне окреслити напрям цього процесу, його закономірності, 
суперечності, нерівномірності, вгадати перспективу, побачити 
завдання.

Праці Олени Рудловчак збагачують уявлення про культуру само
бутньої гілки українського народу — українців Закарпаття, дають 
сучасну інтерпретацію багатьох її явищ, допомагають зрозуміти 
їхню цінність у контексті духовних устремлінь прогресивних сил 
слов’янства. Вони — помітний внесок в україністику.

874



QELLIO ПРО ООБРІІН  СУС Ю ІВ_____________________________І Вон О зю бо <,3 KPUHUUI

І ОУНОВНУ PIQHIO \

Ім’я Миколи Неврлого (Мікулаша Неврлі) доб
ре відоме в колах українських літераторів і за-

ПобріЮ бриг, \  Ц ікавлених читачів.
П  iR n m  ifi 1 Авторитетний у Словаччині й Чехії вчений-

У я літературознавець, колишній співробітник Ін-
( іи и ін у и и ч  /  ституту світової літератури Словацької ака

демії наук, він пов’язав свою творчу долю на
самперед з вивченням української літератури, 

якій присвятив низку праць українською, словаць
кою та чеською мовами і яку невтомно популяризував у 

Словаччині, Чехії й усьому слов’янському світі.
У великому українознавчому (ширше — слов’янознавчому) дороб

ку Миколи Неврлого можна вирізнити чотири головні масиви 
досліджень.

Перший — розвідки з української класичної літератури (І. Котля
ревський, Т. Шевченко. І. Франко, Леся Українка, Панас Мир
ний). Тут я особливо наголосив би на його порівняльному 
аналізі національно-романтичного культурного і літературно
го відродження в Чехії, Словаччині й Україні кінця XVIII — по
чатку XIX століть (на думку дослідника, виведену з численних 
коректних зіставлень, за багатьох схожих рис і обставин, від
мінність полягає в тому, що в Чехії й Словаччині культурний 
рух почався з наукових, насамперед філологічних, розвідок, 
а вже потім прийшли поезія й белетристика, тоді як в Україні 
рушієм відродження стала художня література — в особі І. Кот
ляревського, що мало своє пояснення в особливостях історич
ного і культурного розвитку, та й обставинах політичного по
рядку). Так само слід відзначити аналіз М. Неврлим місця 
Т. Шевченка в тогочасному слов’янському світі, відмінності 
його «слов’янської ідеї» від ідей російських слов’янофілів тощо, 
натомість його близькості до «будителів» західного слов’янства.

Цікавить його і ширший світовий контекст української класики 
(Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, Панас Мирний); тут 
М. Неврлий показав добру компетенцію у володінні сучасною 
компаративістською методологією. Зокрема, новим і трохи «не
сподіваним» для українського літературознавства був його по
гляд на роман Панаса Мирного «Повія», до інтерпретації якого 
він залучив широке коло аналогій з європейських літератур. 
Характерним для М. Неврлого є й інтерес до етичного виміру 
змісту літературних творів та особистості митця (дослідження
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«Тема братовбивства в українській літературі», «Шевченковий 
ідеал поета», «Шевченко й сумління письменника»).

Другий масив текстів М. Неврлого — численні розвідки та публіка
ції з української літератури та літературознавства 2 0 -х років
XX ст. (того, шо дістало назву «розстріляного відродження»). 
У радянській Україні ця тема довгий час була предметом фаль
сифікацій або й табу, і тільки окремі дослідники в діаспорі мог
ли займатися справді науковим вивченням її. Невтомно працю
вав над нею і Микола Неврлий, використовуючи наявність у 
Чехо-Словаччині великого джерельного матеріалу та відносно 
сприятливіші умови друкування. Його публікації часом напів
легально потрапляли в Україну, мали тут популярність і впли
вали на літературознавчу думку. Хотілося б відзначити особливу 
заслугу М. Неврлого у вивченні й популяризації у слов’янському 
світі поезії київських неокласиків і українського поетичного 
авангарду 20 -х років (зокрема футуризму) та в розробці власної 
версії літературних течій, структурного моделювання літератури 
цієї доби. Останнє важливе ще й з методологічного погляду: 
М. Неврлий був піонером застосування структурного аналізу до 
української поезії 20-х років.

Третій великий масив літературознавчої продукції М. Неврлого — 
його численні дослідження з українсько-чеських та українсько- 
словацьких літературних зв’язків. Характерною особливістю 
цих досліджень є не лише скрупульозна фактографічність, а й 
коректність типологічних зіставлень, а також обгрунтованість і 
тактовність у висвітленні історико-політичного тла культурних 
процесів. Помітним є і його внесок у вивчення літературного 
життя Закарпатсько-Пряшівського регіону. Не можна не згада
ти й того, що М. Неврлий був ініціатором видання українською 
мовою славетного «Ітінераріуму» Д. Крмана, яке забезпечив 
добрим науковим коментарем.

Нарешті, четвертий масив україністичної продукції Миколи Невр
лого — це його зразкові з усіх поглядів видання творів «проскри- 
бованих» видатних українських поетів XX століття — Б.-І. Анто- 
нича «Перстень молодості» (1966), Д. Фальківського «Ранені 
дні» (1969), Є. Маланюка «Земна Мадонна» (1991), О. Ольжича 
«Цитаделя духа» (1991), М. Ситника «Катам наперекір» (1998). 
Ці комплексні видання (художні твори, літературно-критичні 
статті й публіцистика, спогади, бібліографія, фотоматеріали та 
ін.) можуть бути зразком наукової і видавничої культури — на
самперед завдяки самовідданій праці М. Неврлого як збира- 
ча-джерелознавця, упорядника, дослідника, коментатора. Вони 
стали радістю для нашого читача, класичним здобутком для на-
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шої культури і літературознавства. Тематично до цих видань 
можна зарахувати також упорядковану М. Неврлим антологію 
українських поетів празької школи «Муза любові й боротьби», 
видану в Києві 1995 року.

Особливе місце не лише в дослідницьких інтересах, а, можна ска
зати, і в усьому творчому житті нашого автора посідає постать 
Олександра Олеся. Микола Неврлий знав його особисто — в 
його емігрантському побуті, переживав його долю, розумів дра
матизм його вибору (власне, вимушеного, зумовленого історич
ними обставинами), — і це надавало емоційності і моральної 
зобов’язливості його науковому інтересові до творчості одного 
з найяскравіших українських поетів початку XX ст., людини, 
яка символізувала і гідність, і трагедію української демократич
ної інтелігенції.

Не одне десятиліття колекціонував М. Неврлий твори О. Олеся, 
нагромаджував архівні та джерельні матеріали, студіював літе
ратуру про поета, публікував власні розвідки. І природно ви
никла потреба узагальнити все напрацьоване в монографії 
«Олександр Олесь. Життя і творчість» (1994). Це грунтовна про
фесійна праця, що поєднує вичерпне володіння матеріалом з 
артистичністю його інтерпретації, жвавий особистий спогад — 
зі строгою документальністю, узагальнені характеристики Оле- 
севої поезії — зі скрупульозним аналізом засобів версифікації 
тощо. Про Олександра Олеся написано вже багато, в тому чис
лі (після кількадесятилітньої перерви) — за останні роки і в са
мій Україні. Автор, як і годиться поважному дослідникові, не 
оминає жодної скільки-небудь значної публікації. Але саме 
його праця стала свого роду підсумком олесезнавчих дослі
джень кількох поколінь літературознавців і дала відчутний сти
мул новим дослідженням — силами наукової молоді.

М. Неврлий нерозривно пов’язаний з українською літературою не 
лише «академічно», своїми працями, а й особисто. Він зустрі
чався, спілкувався, листувався майже з усіма визначними укра
їнськими літераторами, починаючи ще з передвоєнних часів, — 
і в Чехо-Словаччині, і в підрадянській Україні, і в Україні неза
лежній. Тому його численні образки, есеї й спогади про багатьох 
творців української літератури мають не лише інтерпретаційну, 
а й джерельну цінність. Не втрачає він інтересу й до нових 
явищ в українській літературі, до всього, що діється в Україні й 
довкола України. Його стаття «Слов’янський контекст шістдесят
ників», опублікована в часописі «Сучасність» (число 1, 2000 рік) 
пов’язала актуальну для нас і досі тему національно-визволь
ного руху й дисидентства з іншими демократичними рухами в
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Центрально-Східній Європі. Він часто виступає в українській 
періодиці з рецензіями на нові видання, з публіцистичними 
статтями, зокрема полемізує з шовіністичними поглядами на 
Україну, які характерні для певної частини російської преси.

В особі Миколи Неврлого (Мікулаша Неврлі) Україна має давньо
го і доброго друга, українська література — невтомного і про
дуктивного дослідника, а європейська славістична наука — ком
петентного співучасника.

g 7 8

\  «Димитр Димов — один із великих винят- 
Qu/V\ump QllMoB \  к*в у нашій літературі. Такий всеосяж- 
ГТЮ йОГО DOMQH і н™  талант> як його, можна порівняти 
«Пооичик Бони» * 1 ™ІЬКИ 3 вершинними величинами на

я  шими — як Вазов і Йовков або Яворов і 
J  Смирненський... Я говорю про духовну 

j t  глибину та силу обдарування, — писав свого 
.. часу відомий болгарський літературний кри

тик, голова Спілки письменників Болгарії, ака
демік Пантелей Зарев. — ...Виміри Димитра Димова масштабні. 
Вони носять величини болгарські та європейські, прозріння у 
вмирущий і народжуваний світ, реальну правду та правду мрії, 
прагнення до майбуття. При всьому тому він наш, національ
ний і європейський, світовий автор».

Різнобічний талант — прозаїк, драматург, нарисовець, есеїст — Ди
митр Димов з найбільшою глибиною виявив себе, все-таки, в 
прозі і вславився як автор трьох романів — «Поручик Бенц» (1938), 
«Засуджені душі» (1945), «Тютюн» (1951). Особливо широке 
визнання здобув останній і найбільший його роман «Тютюн», 
який дав блискучий аналіз болгарського суспільства напередод
ні та в роки другої світової війни, відтворив людські постаті вели
кого історичного узагальнення. Його перекладено і видано ба
гатьма мовами народів світу. «Тютюн» виходив українською мо
вою, російською — «Засуджені душі». Натомість «Поручик Бенц» 
у нашій країні ще не видавався. А тим часом без цього роману не 
може бути повного уявлення про творчість Димитра Димова. 

«Поручик Бенц» — перший значний твір Димова. Він одразу при
вернув до себе увагу літературних кіл та читачів. Насамперед — 
своєю «екзотичністю»: центральною постаттю роману був чу

* Надруковано в журналі «Слов’янське віче» (1997, № 1) як передмова до 
авторового перекладу роману Д. Димова.
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жинець, німецький лікар Бенц, а на таке в болгарській літера
турі тоді ще ніхто не відважувався. Далі — несподіваністю теми 
і проблематики, своєрідною манерою, філософським складом 
письма. Напружене осмислювання людської душі, людських 
пристрастей, драматичне дошукування суті і психологічних пру
жин стосунків між чоловіком і жінкою, з’ясування трагічно- 
розтлінної влади краси, позбавленої високого морального нача
ла, конфлікт етичного й естетичного, боротьба почуття з гор
дістю — це ті мотиви роману, які впадали в око болгарському 
читачеві своєю дразливою новизною і в очах багатьох заступали 
його соціальне тло, його широке гуманістичне спрямування. 
Тому на перших порах не бракувало здивованих закидів щодо 
індивідуалізму й естетства, закидів — як показав час — геть без
підставних. У наступних творах Д. Димов не тільки не відмо
вився від цих своїх проблематики й мотивів, як радив йому 
дехто з критиків, а й розвинув їх далі й поглибив, водночас де
далі ширше захоплюючи їхній соціальний грунт, беручи людсь
кі пристрасті та людське душевне єство як пристрасті та єство 
історичної людини, суспільної людини. (Цікаво, що коли 
з ’явився другий роман Д. Димова, «Засуджені душі», дія якого 
відбувається в Іспанії, пролунали здивовані голоси: хто ж він 
сам, цей маловідомий автор? Чи не чужинець? А Еміліян Ста- 
нев — щоправда, жартома — питався Димова: «Звідки ця твоя 
здатність розуміти єзуїтів, німців, англійців? Чи не був хтось із 
твоїх прадідів хрестоносцем?»)

Взагалі в «Поручикові Бенцу» знайдемо — то в зародку, то у вираз
ній розвиненості — більшість із тих мотивів, проблем, ідей, 
якостей письма, стильових виявів, які і надалі формуватимуть 
його письменницьку величину, які з усією вагомістю постануть 
у наступних романах Димова. Що ж до структурної викінченості, 
то «Поручик Бенц» залишився для Д. Димова певною мірою 
неперейденим досягненням. Твір відзначається класичною до
сконалістю композиції та прозорою витонченістю письма, щас
ливою невичерпністю «простого шедевру». Неоднозначність 
змісту і психологічна багатовимірність за сюжетної, здавалося б, 
одноплощинності, райдужні переливи іронії, пафосу, раціо
налістичного розумування, емоційності — все це врівноважу
ється в якійсь глибокій внутрішній гармонії сумовито-роздум
ливого авторського світосприймання. Роман перейнятий особ
ливим чаром поетичної ясності, чистоти почуття — і написаний 
мовби на одному глибокому подиху.

На перший погляд може здатися, що «Поручик Бенц» — суто ка
мерний твір. Автора немовбито цікавить лише любовна драма,
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яка розгортається в замкненому офіцерсько-аристократичному 
колі. Вона цілком поглинає героїв роману. Однак насправді ця 
камерна сфера має чимало невидимих точок дотику до велико
го історичного життя, і воно весь час про себе нагадує. Доля 
героїв виявляється все-таки вплетеною в історичний процес, 
і вона має свої соціальні детермінанти.

Німецький офіцер-лікар, поручик Бенц, є не тільки заголовним 
героєм роману і не тільки посідає в ньому центральне місце. 
Вся оповідь ведеться немовби з його погляду. Це треба мати на 
увазі, щоб правильно оцінити ряд моментів змісту роману. 
Ракурс, який автор обрав, дав йому змогу створити певну дис
танцію між героєм та болгарським оточенням, болгарським 
життям і таким чином подати їх досить загальним планом, що 
в цьому разі відповідає авторському художньому розрахунку і 
не може розглядатися як вада. Болгарію побачено тут очима 
чужинця, але не такого чужинця, який прискіпливо її вивчає чи 
загострено сприймає, а такого, якому, по суті, немає до неї діла 
і який, цілком поглинений спершу своїми професійними спра
вами, а потім особистою драмою, лише мимохідь помічає най
характерніші чи найдіткливіші речі і реагує на них доброзичли
во-байдуже або зі стриманим здивуванням. І парадоксальним 
чином — недовідомі шляхи мистецтва! — саме ці поодинокі, 
але «укрупнені», ніби інертним Бенцовим оком побачені штри
хи виявляються дуже промовистими — може, через свою нена- 
в’язливість, мимовільність. Бенц — пасивний, але чутливий, 
тонкий сприймач. Обертаючись у вузькому товаристві, в досить 
умовному світі, він мало контактує з болгарською реальністю. 
Тим показовіше, що коли йому доводиться в цю реальність 
«витикатися», він відчуває і ворожість, з якою болгарські солда
ти ставляться до німецьких офіцерів — непроханих «порадни
ків» та «союзників», і відчуження між болгарськими солдатами 
та болгарськими офіцерами, і соціальні контрасти та соціальні 
прірви, що розділяють різні верстви болгарського суспільства... 
Бенцові не чуже почуття справедливості, і тому він внутрішньо 
готовий визнати правоту «низів» навіть тоді, коли до форм їх
нього «бунту» у нього виникає імпульсивна антипатія. Саме так 
він бачить солдатське повстання, стороннім свідком якого йому 
довелося стати, — знамените Владайське повстання 1918 року.
І коли навіть упереджений чужинець схильний відчути жит
тєву, історичну правоту повстанців — то це, може, найперекон
ливіший спосіб, якого міг дібрати письменник, щоб ствердити 
цю правоту в формі об’єктивного визнання, а не в формі сим
патій та емоцій — і за умов цензури напівфашистського режиму.
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Демократизм Д. Димова безперечний, хоч і не завжди виражений 

прямо. Він — не в самому матеріалі роману, його фабулі (дія 
тут, як уже згадано, відбувається у вузькому — і в певному сенсі 
антинародному — аристократично-офіцерському середовищі), 
а в його внутрішній духовній скоординованості, в системі со
ціально-етичних критеріїв, які легко вгадуються за багатьма 
епізодами, репліками, за всім характером «подачі» дійових осіб 
та перипетій їхнього життя. Скажімо, коли Бенц бачить, як по
бивається Єлена за своїм пораненим у бою з повстанцями бра
том і як до ліжка того з’їжджається високопоставлене військове 
чиновництво, а світські дами без кінця довідуються по телефо
ну про його здоров’я, — німецький лікар мимоволі згадує тисячі 
інших, бачених ним, «стійких, нікому невідомих болгарських 
офіцерів, які помирали зі стиснутими зубами в лікарнях Ма
кедонії, Сербії та Румунії» і здоров’ям яких ніхто не клопотав
ся, про яких ніхто не питався... Коли Єлена завітала на Бенцову 
квартиру, від її господаря, суворого болгарського дідуся-свяще- 
ника, Бенцові доводиться вислухати гнівну філіппіку на адресу 
жінки, яка своєю поведінкою, мовляв, ганьбить пам’ять батька, 
славетного воїна, — і відчути існування інших моральних мірок, 
яких він не те щоб не визнавав, але не хотів прикладати до 
Єлени... Коли поручикові Бенцу доводиться бувати на вулицях 
X., він бачить зовсім інший світ, ніж той, у якому живе Єлена, 
бачить прірву, що розділяє ці світи... І так щоразу створюється 
і постійно підтримується відчуття: салонно-офіцерське това
риство Єлени — лише штучний острівець серед розвихреного 
моря темного і незрозумілого їм народного життя, острівець, 
який одного разу може бути зметений стихією. Сам Бенц — да
леко не аристократ з походження, подвійно чужий у цьому са
лонному світі — і національно, і соціально,— чимось спорідне
ний з отим великим, невиразним (у романі) простонародним 
оточенням, відчуває неправомірність Єлениного способу жит
тя — і це підсилює трагічний характер його любові. Однак есте
тична та психологічна привабливість Єлениного життя тут не 
заперечується повністю; у цьому романі Димов ще не стільки 
сатирик, скільки аналітик і часом навіть лірик соціально не 
близьких йому героїв. Викривальний струмінь його творчості 
тут ще тільки виривається на поверхню, і демократизм автора 
ще якийсь елегійний, далекий від тієї класової зрілості та бойової 
наступальності, що в «Тютюні». Проте він є, цей демократизм, 
і без нього, як і без глибокого гуманізму, роман, мабуть, зали
шився б хіба що непересічним документом салонної інтриги.
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До сторінок роману, що найбільше вражають, безперечно, нале
жать ті (в останніх розділах), де описано сцену сутички та по
розуміння між німецьким офіцером поручиком Бенцом і фран
цузьким офіцером капітаном Лафаржем. Спалах людської солі
дарності та жертовної взаємовиручки між двома чужими одна 
одній, навіть ворожими істотами, які зустрілися в потоці подій 
випадково і на мить, — найзворушливіший у романі. Лафаржів 
душевний порив перероджує і Бенца, немов повертає його до 
життя.

Гуманізм роману Димова — не лише в його антимілітаристській, 
антивоєнній спрямованості та в мотивах людської солідарності 
поза межами рас та націй. Він також (а може, і насамперед) у 
самому характері розкриття інтимного світу людини, в худож
ницькому тлумаченні людського змісту любові, психології сто
сунків між жінкою та чоловіком.

У «Поручикові Бенцу» глибоко й тонко аналізується психологія 
любовного почуття, його душевний «сюжет», історія його за
родження, розквіту, максимального спалаху, кризи, вичерпан
ня, агонії — весь душевний аспект таємничо-трагічних (у цьому 
разі) стосунків чоловіка і жінки. І за граничної одвертості, за 
одіозності самої фабули — надзвичайна цнотливість тону, чис
тота духовної атмосфери роману. Він звучить, як гімн святості 
кохання, силі кохання — хоча водночас і як гіркий подив перед 
його незбагненністю.

Можна тільки дивуватися, з якою сміливістю Д. Димов ставить свого 
героя у найскладнішу, просто неймовірну ситуацію, втягує у 
найважче (яке лише можна уявити!) випробування гордості і 
довіри: закоханий Бенц не тільки довідується про неабияке ми
нуле своєї коханої, а й дізнається про її вагітність — плід попе
редньої інтриги. Та й це ще не все — він, як лікар-хірург, має 
сам робити їй аборт: тільки для цього й затівалися всі вигадливі 
спроби втягти його в Єленине товариство. Дуже ризикована 
колізія! Тут легко опинитися на грані несмаку, найнизько- 
пробнішої мелодрами або й блюзнірства! Однак нічого подіб
ного в романі Д. Димова немає і близько. Навпаки, розмова 
про любов іде в ньому на найвищих моральних регістрах. 
Завдяки силі почуття, красі безкорисливого кохання — те, що 
могло б здатися застрашливо огидним, стає морально піднесе
ним. Це — апофеоз людської великодушності, благородства, 
доказ і приклад чудодійної «олюднюючої» снаги кохання (при
гадаймо відому думку К. Маркса: саме зі взаємин чоловіка з 
жінкою видно, наскільки людина стала чи не стала людиною!)... 
І не Бенцова вина, що Єлена не довго втрималася на цій висо-
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чині людського, заплямувала це свято людського почуття, свято 
людського порозуміння.

Три головні чоловічі постаті роману — поручик Андерсон, Гірш- 
фогель і Бенц — немовби уособлюють відповідні три різні став
лення до жінки: сліпе, рабське обожнювання; скептичну знева
гу, що переходить у цинізм; повноту любові, яка здатна подола
ти дисгармонію людських стосунків, шукає розв’язання тяжких 
суперечностей коханого образу.

А цей образ, образ Єлени, справді суперечливий і непересічно 
складний. У ньому — і чарівна гармонія, душевна й тілесна, 
і витонченість інтелекту, і незбагненна жіночність. В Єлені — 
і фатальність пізнішої «вамп» чи «сексбомби» (але пом’якшена 
східною розслабленістю), і водночас цілковита самовідданість у 
коханні, жертовність, найвища краса в почутті. Однак так са
мо — і безмежна несвідома жорстокість та зрадливість там і 
тоді, де і як тільки її кохання вигасає з переситу душі.

Д. Димов узагалі схильний до концентрованого «моделювання» 
людської сутності, людських якостей і пристрастей, та до уза- 
гальнювальних філософських розважань над ними,— тут не 
приховує свого прагнення немовби осягти саму метафізичну 
суть, «загадку» жіночності. Однак небезпеки заглибитися в іде
алістичні абстракції він усе-таки уникнув. Насамперед завдяки 
тому, що він справжній художник, але не в останню чергу і 
через те, що від нього не прихована соціальна сторона життя, 
соціальна підкладка людських доль, стосунків та вдач. Образ 
Єлени, як і інші образи роману, постає перед читачем також з 
боку своєї соціальної зумовленості, хоча ця зумовленість і не 
лежить на поверхні. Чи не тому ці люди (Єлениного кола) такі, 
як є, — що, не знаючи життєвих турбот і обов’язків, можуть 
сповна віддаватися забаганкам та примхам своєї натури? Чи не 
в асоціальності — коріння душевного сум’яття, «пропащості» 
Єлени? Вона вільна від будь-яких соціальних та побутових об
межень. Весь зміст її життя — кохання. Йому вона віддає всю 
свою душевну снагу. У цьому її «талант». Вона з тих, хто наро
джений кохати і бути коханим, а головне — має таку можливість. 
Вона — втілення духу «вічної жони». Але «вічна жона» — це і 
високий моральний ідеал, і подружня самовідданість, і мате
ринське терпіння. Єлені ж вистачає бути «сексуальною загад
кою» та короткочасною (хоч і щирою) коханкою. «Чиста» жі
ночність, звільнена від усяких соціальних рамок та обов’язків, 
виявляється запереченням жіночності. Вона заводить у без
вихідні нетрі егоїзму та самозаперечення, які межують з мо
ральним і душевним крахом. А по суті це — вузько-соціальне,
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аристократично-експлуататорське спотворення жіночності, вби
вання її фальшем свого соціального становища. Єлена з її не
звичайною душевною обдарованістю та вродою, з непересічним 
внутрішнім світом — водночас і хижачка, і жертва свого суспіль
ства.

Так, Єлена з тих жінок, про яких поети споконвіку кажуть, буцімто 
вони народжені для кохання. Здавалося б, у цьому — найповні
ше виявлення жіночності. Але насправді це виявляється всього 
лиш однією з поетичних ілюзій. Причому ілюзій невеселого ґа
тунку. Адже така виняткова, асоціальна зосередженість на лю
бовному почутті в реальному суспільстві обертається вузькою 
«спеціалізацією», вільною чи невільною, однобічним самообме
женням та самозбідненням (пересиченість — його зворотний 
бік) і зрештою моральним звироднінням. Коли все життя духу 
зосереджується на чуттєвості, на інтимному — неминуче неви
черпність людського духу обернеться імітацією невичерпності 
інтимних досвідів. Невситимо прагнути нових обріїв, нових 
вражень, нового досвіду, не вдовольнятися або й розчаровува
тися досягнутим і знову шукати нового — це внутрішній закон 
людського духу, його природа, але втиснути цю природу у вузь
ку площину інтимності — означає спотворити її. Результатом 
буде не розквіт особистості, а її самозаперечення. До такого 
самозаперечення, власне, і дійшла Єлена, в своєму сліпому по
туранні жадобі жорстокого серця переступивши вже не умовну 
статеву, а безумовну людську мораль: виказавши французькій 
окупаційній владі німецького офіцера-дезертира Бенца, який 
ще недавно врятував її від безчестя, ще недавно був її кохан
цем, був для неї всім, а тепер став перешкодою і живим доко
ром сумлінню (психологічна ситуація трохи нагадує мотив з 
оповідання Акутагави Рюноске «У чагарнику» та фільму Куро- 
сави «Расьомон», де жінка хоче смерті чоловіка, коли він став 
свідком її ганьби)... Тут — фінал, до якого може і має дійти 
«чиста», звільнена від людських «норм» чуттєвість, і цей фінал 
закреслює людину. Тут Єлена вбила саму себе як духовно при
вабливу, загадкову, магнетичну особистість, як утілення духу 
«вічної жони» — залишилася з тим у собі, що викликає тільки 
огиду. Самка не є вже ні загадковою, ні інтригуючою, ні магне
тичною. І французький офіцер Лафарж, який мав стати черго
вим коханцем Єлени, відчуває до неї безмежну відразу. Та ще, 
хіба, сумне здивування перед її жорстокістю... А протверезіння 
мужчини — це смертельний вирок Єлені...

Роман «Поручик Бенц» надзвичайно майстерно зорганізований 
внутрішньою психологічною інтригою. Це своєрідний психоло-
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гічний детектив. Ми весь час у напрузі: хто ж така Єлена?
В чому таємниця її загадкового життя? Чого хоче від Бенца її 
товариство? І в міру того, як трохи вияснюються ці питання, 
постають нові. Письменник немовби весь час запрошує читача 
разом з’ясовувати нові й нові психологічні «невідомі»... А стиль 
роману, за всієї його модерності, своєю простотою, лаконізмом 
та водночас вишуканістю й інтелектуальною наповненістю — 
нагадує прозу Лєрмонтова...

Звичайно, від «Поручика Бенца» до «Тютюну» — велика дистанція. 
Перш ніж створити свою соціально-критичну епопею та епо
пею революційної боротьби болгарського народу, Д. Димов мав 
пройти шлях мистецької зрілості, вироблення широкої історич
ної концепції суспільного життя, без чого епічний соціальний 
роман немислимий. Але початок зроблено було вже в «Пору
чикові Бенцу».

V Ім’я Мухтара Ауезова, поряд з іменем Абая 
\  Кунанбаєва, символізує творчий геній казах- 

П у н о о н е  OhO 1 ського народу. З Мухтаром Ауезовим казахсь- 
КОЗОНСЬКОГО І ка література досягла незаперечної зрілості і 
HQDO0U * /  ЗДобула світове визнання. Водночас він не є,

У як інколи думають, одинокою верховиною ка
у  захської літератури, а підноситься в довгому пасмі 

інших її високих з’яв.
~------" —^  Досить поширене уявлення про пізній культурний і

літературний розвиток казахів потребує деяких уточнень. 
Територія теперішнього Казахстану (особливо його південна 
частина, Семиріччя) безпосередньо примикає до осередків ста
родавніх культур Середньої Азії. Ще в VI—VIII століттях тут, на 
території тюркського каганату, серед тюркомовних племен, 
розквітає поетична творчість — в її усних формах; високого рів
ня досягла культура в X—XIII століттях. Створюється низка нау
кових і літературних пам’яток (праці Мухаммеда Абу Наср аль- 
Фарабі, Юсуфа Баласугунського, Махмуда Кашгарського), що є 
спільною спадщиною тюркомовних народів.

Монгольське нашестя урвало розвиток культури, як і господарсько
го життя; вони занепадають на тривалий час. У XV ст. утворю
ються перші казахські ханства, що сприяло формуванню ка
захської народності з окремих племен. Цей процес тривав і 
після приєднання до Росії, хоч — цитую казахського історика

* Надруковано в збірці «Творець вічних цінностей» (К., 1997).
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Ш. Б. Батирова — «...російське самодержавство всіляко кон
сервувало тут, як і в інших колоніальних народів, відсталі фор
ми господарства і патріархально-феодальні відносини».

Колоніальна політика царату також гальмувала і культурний роз
виток казахського народу, зокрема, перешкоджала створенню 
власної писемності. Тому освіта тут поширювалася дуже повіль
но і переважно арабською мовою (а пізніше почасти і росій
ською).

Однак брак власної писемності зовсім не означав відсутності куль
тури та літератури. У казахів, як і в усіх колонізованих народів 
Сходу, була своя висока, хоч і не професійна, різнобічна народ
на, фольклорна, побутова культура (не говоримо тут уже про 
культурну спадщину таджиків та узбеків — давнішу за захід
ноєвропейську). За багато віків казахський народ нагромадив 
величезну усну літературу — надзвичайно різнобічну, жанрово 
диференційовану, естетично витончену. Ця справді енциклопе
дична усна «словесність» відбивала всі сторони життя народу і 
до певного часу задовольняла найрізноманітніші його потре
би — від потреби фіксування й осмислення подій народної іс
торії та світолояснення й природознання до ритуального озна
менування всіх віх особистого життя та суто побутової розваги 
й молодечої забави. На цьому глибокому й загальнозначущому 
тлі в’язалася вже індивідуальна творчість видатних акинів (по- 
етів-співців), жирау (співців-імпровізаторів), жирші (співців — 
виконавців пісень та поем), оленші (співаків).

У духовній історії казахського народу акини відіграли роль, багато 
в чому подібну до ролі українських кобзарів, а може, й важли
вішу, універсальнішу: недарма тема акинства стане однією з 
центральних у знаменитій історичній епопеї Мухтара Ауезо- 
ва про Абая. Пам’ять казахського народу зберегла імена низки 
найвидатніших акинів (котрі нерідко були і визначними полі
тичними діячами) — як-от Бухар-Жирау, Татикар, Умбетей, Шал, 
Котеш, Жанкисі, Мухамбет Утемісов, Шерніяз Жарилгасов, 
Суюмбай Аранов, Біржан Кожагулов, Ахан-сері, поетеса Сара 
та ін.

У другій половині XIX ст. у казахів з’являються поети-книжники, 
які під впливом татарських, узбецьких, башкирських поетів пи
шуть умовною літературною мовою «тюркі». Книжні твори та
кого характеру — романи-дастани, віршовані поеми на теми 
народних легенд, а найчастіше на релігійно-героїчні та догма
тичні теми — були здебільшого наслідуванням арабських та 
персидських взірців.
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І ПУНОВНУ PIQHO Л т
Принципово нової якості казахській писемній літературі надала 

блискуча плеяда просвітителів — Чокан Валіханов, Ібрай Ал- 
тинсарин і особливо Абай Кунанбаєв, про якого в нас буде 
мова далі. Просвітителі, зазнавши впливу російської наукової 
та літературної школи і передових європейських ідей, зробили 
справжній переворот у культурній та ідеологічній орієнтації ос
вічених казахів, протиставившись однобічному потягові до 
арабсько-ісламських канонів і звернувши увагу на можливості 
реальної освіти; вони розгорнули критику казахської дійсності, 
пережитків патріархальності, відсталості, темноти, забобонів, 
корисливості й зажерливості старшин, баїв, колоніальної ад
міністрації.

Традиції Абая Кунанбаєва розвивали далі такі талановиті представ
ники критичного реалізму, як Спандіяр Кубеєв (1878—1956), 
Султанмахмут Торайгиров (1893—1920), Сабіт Донентаєв (1894— 
1933) та ін. їхня творчість пов’язана з хвилею громадського та 
культурного піднесення казахського життя під впливом рево
люційних подій 1906—1907 років. У цей час починає виходити 
перший казахський журнал «Айкап», що його редагував Муха- 
меджан Сералін. Література збагачується жанрово та ідейно. 
Розвиваються політична лірика, сатира, публіцистика, форми 
«малої прози»; зароджується побутовий та соціальний роман — 
жанри, яких казахська література раніше не знала. Творчість 
багатьох талановитих авторів початку XX ст. довгий час замов
чувалася; поверненню спадщини декого із них сприяв пізніше 
й Мухтар Ауезов своїми літературознавчими працями.

На зорі нового століття починається літературна діяльність Сакена 
Сейфулліна, якого можна порівняти з нашим Василем Бла
китним, а напередодні першої світової війни в казахську літера
туру приходять такі великі таланти, як Ільяс Джансугуров та 
Беїмбет Майлін. Поряд з ними працювали і письменники, яких 
літературознавство радянських часів схильне було кваліфікува
ти як «буржуазних», — А. Байтурсунов, М. Дулатов, М. Жумабаєв 
та ін.; з-поміж прихильників аполітичного, «чистого мистецтва» 
талантом і майстерністю вирізнявся поет Шангерей Букеєв.

Отже, напередодні жовтневої революції 1917 року казахська літера
тура досягла значних успіхів. Однак події революції та грома
дянської війни ускладнили й обтяжили її розвиток. Значна 
частина казахських письменників не прийняла революції, 
більшість письменників-демократів у кривавому вирі незро
зумілого їм лихоліття розгубилася, надовго відійшла від твор
чості, від активного літературного життя. На перший план 
виходять казахські революційні інтелігенти — Сакен Сейфуллін,
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Баймагамбет Ізтолін, Сабір Шаріпов. Невдовзі вони дістають 
підтримку з боку молодих творчих сил (тут можна назвати тала
новитого Сабіта Муканова). А згодом, після відомих змін у 
внутрішній, особливо в національній політиці більшовиків, 
коли було зроблено реальні кроки для подолання наслідків ко
лоніалізму, принаймні в культурній, освітній і кадровій сферах 
(«коренізація»), проголошено курс на боротьбу з російським 
великодержавним шовінізмом та на підтримку національної 
культури (хоча і в «пролетарській» моделі), — до активної участі 
в літературному житті повертається ряд письменників демо
кратів — Беїмбет Майлін, Ільяс Джансугуров, Мухтар Ауезов.

Тематика ранніх творів Мухтара Ауезова типова для гуманістично
го, демократичного напряму в тюркських літературах, літерату
рах Середньої Азії — спотвореність людських відносин за умов 
феодально-колоніального суспільства; гніт забобонів, що особ
ливо боляче відбивався на жіночій долі; утвердження незалеж
ної особистості, її права на власний вибір; соціальна неспра
ведливість та пошук шляхів протесту проти неї.

В оповіданні «Сирітська доля» (1921) за історією дівчини-сироти 
Газізи, яка стала жертвою насильника — волосного управителя, 
бачимо соціальні і моральні колізії казахського аулу, відчуваємо 
той біль, який викликали у молодого письменника страждання 
бідноти. Оповідання засвідчувало не лише соціальну, а й пси
хологічну проникливість автора.

Твори 20-х років переважно присвячені недавньому минулому — 
на нові явища життя письменник ще не знаходить адекватної 
відповіді. А втім, то було минуле, ще глибоко приявне і в сучас
ному.

У повісті «Постріл на перевалі» (1927) Мухтар Ауезов звертається 
до болючої виразки дореволюційного казахського життя — 
міжродової ворожнечі, одним із виявів якої була «баримта», 
звичай загарбання або викрадення скота, здебільшого дужчими 
родами у слабших, багатшими у бідніших, але інколи й навпа
ки — поодинокими відчайдухами як помста за кривду. Тому в 
деяких випадках баримтач міг уславитися як справедливий мес
ник — щось на зразок нашого опришка. Загалом же баримта, 
бувши пережитком родово-племінного ладу, консервованим за 
колоніальних умов, засвідчувала малу міру національної кон
солідації казахів, анахронізм багатьох звичаєвих норм за відсут
ності сучасних правових — і несла незліченні біди та розбрат 
казахській людності. Ось чому з такою гіркотою писав про це 
Мухтар Ауезов.
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Один із найзначніших творів Мухтара Ауезова — «Лиха годийа. 

Повість про бунт смирного роду албан» (1928).
Повість писано в добу, коли в Радянському Союзі — відповідно до 

відомих настанов Леніна — здійснювалася нова національна 
політика, одним з елементів якої, поряд з коренізацією, було 
подолання національного гніту царських часів і відповідно — 
об’єктивний аналіз і критика російського колоніалізму (тут за
лишаю осторонь питання про те, наскільки щирою і послідов
ною була ця політика, що, зрештою, недовго й тривала). В цій 
атмосфері Мухтар Ауезов звернувся до однієї з трагічних і вод
ночас героїчних сторінок історії свого народу — повстання ка
захів проти царської адміністрації влітку 1916 року. (Власне, 
повстання охопило весь регіон Середньої Азії.) Повстання було 
викликане систематичним порушенням обіцянок, які царизм 
давав казахам під час приєднання казахських родів до Росії, — 
останньою краплею, що переповнила чашу терпіння казахів, 
став царський указ про реквізицію джигитів — спроба мобілізу
вати казахів до війська на тилові роботи, всупереч ранішому 
зобов’язанню не залучати казахів до військової служби в росій
ській армії.

Жива картина соціального побуту одного з казахських родів пере
ростає в художню інтерпретацію національної вдачі казахів, 
їхнє терпіння не означає нескінченної покірливості, а перма
нентний розбрат не означає того, що вони не відчувають себе 
народом. Апеляція до народу — головний мотив тих, хто очо
лив повстання: батира Узака, аксакала Жаменке, молодика 
Аубакира, які дали відчути царським сановникам гідність і мо
ральну силу казахів.

У стратегії придушення повстання царизмом Мухтар Ауезов наго
лошує три моменти: перший — розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі, використання проти «інородців» козаків та посе
ленців; другий — використання «відданих людей з інородців», 
як-от прихвостень царських чиновників на прізвисько Сивий 
Загривок; третій — застосування проти неозброєних по суті ка
захів невідомої їм застрашливої зброї, якою був кулемет...

З великою емоційною силою показує Мухтар Ауезов трагедію по
разки повстання, трагедію відходу роду албан з рідних місць за 
межі Російської імперії...

Якщо 20-ті роки були періодом творчого піднесення Мухтара 
Ауезова і як прозаїка, і як дослідника казахської літератури, то 
30-ті принесли йому тяжкі випробування. Він стає свідком по
грому національної інтелігенції, арештів багатьох кращих пись
менників; його критикують за нібито симпатії до феодальної
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минувшини; сам він переглядає свої позиції і самокритикуєть
ся, що не рятує його від переслідувань та арешту, на щастя, 
порівняно нетривалого. Як письменник він змушений відгуку
ватися на вимогу оспівувати героїку будівництва соціалізму, як 
літературознавець і критик — застосовувати до казахської літе
ратури догматику соціалістичного реалізму, хоча й зберігає тве
резу міру та гуманістичний підхід.

Не знаю, чи відгукнувся в його творчості казахський голодомор 
1932—1933 років, співмірний з українським, — можливо, є не- 
опубліковані чи неперекладені твори. Але у відомих його творах 
того часу («Крутизна», «Дволикий Хасен» та ін.) бачимо типові 
для всіх тодішніх радянських літератур мотиви — викриття під
ступних ворогів народу, шкідників супроти колгоспного будів
ництва, інтриганів — замаскованих націоналістів або націо
нально обмежених обивателів... Проте навряд чи ці твори і вся 
ця поверхня його літературної поведінки відбивали справжні 
глибини його творчого життя. Адже і в цей час він багато ро
бить для об’єктивного дослідження історії казахської літерату
ри, а головне — назбирує матеріали, послідовно готує свій ве
ликий творчий подвиг, яким невдовзі стане написання епопеї 
про Абая. Можливо, в цьому він бачив і спокуту за те, що пев
ний час сам характеризував Абая як представника реакційного 
панісламізму...

Мухтар Ауезов — не лише талановитий драматург і прозаїк, пере
кладач, а й видатний учений-філолог, літературознавець, до
слідник фольклору. Особливо плідно працював він як дослід
ник історії казахської літератури та її зв’язків з іншими літера
турами народів колишнього СРСР, зі світовою літературою.

Принципове значення для казахського національного самоусві
домлення мала його глибоко аргументована альтернатива сте
реотипному уявленню про пізній культурний і літературний 
розвиток казахів. Величезна робота зі збирання, дослідження, 
публікації пам’яток усної і писемної літератури, яку провів і він 
сам, і його колеги з Академії наук Казахстану за роки радянсь
кої влади попри всі складні політичні обставини, — по-новому 
висвітлила обсяг, характер, усю історію казахської літератури і 
дала змогу Мухтарові Ауезову зробити такий концептуальний 
висновок: «Багатовікова історія казахського народу має таку ж 
багатовікову незмінну супутницю свою — казахську літературу. 
Трансформуючись, еволюціонуючи в століттях і епохах, цей рід 
духовної культури народу виражав собою поетичний дух і висо
ке обдаровання народу. Література в багатоманітності своїх 
жанрів та стилів, шкіл і традицій то відбивала потаємні думи та

890



ПЕНЮ ПРО Q06PUH СУСІОІВ І Вон Шзюбо \ 3 hPUHUUi

і о у н о в н у  р ю н ю  \  Д І

сподівання народу, боротьбу і долю поколінь, то втілювала Чу= 
довими витворами, що сяють для далечі часів, як вогні в степу, 
пам’ятні історичні події.

Багато що оповів народ для майбутніх поколінь, для історії і вуста
ми безіменних анонімних зберігачів своїх дум, мріянь, пори
вань, і творами благородних великих синів своїх — поетів, 
письменників. Казахський народ, який у минулому створив 
небагато цінностей матеріальної культури, створив, однак, ве
личезні цінності духовної культури — свій надзвичайно бага
тий фольклор і писемну художню літературу, а також талано
виту музику».

Численні статті й дослідження Мухтара Ауезова були вагомим фак
тором не лише казахського, а й усесоюзного літературного жит
тя, переважно завдяки публікаціям у російських виданнях. 
Російською мовою значну частину цих праць зібрано в його 
книгах «Очерк истории казахской советской литературы» (Алма- 
Ата, 1958; Москва, 1960) та «Мысли разных лет» (Алма-Ата, 
1961), а також у т. 5 «Собрания сочинений» (Москва, 1975).

Мухтар Ауезов був одним із тих класиків літератур колишнього 
СРСР, чий авторитет і мудра позиція не дали змоги перетлума
чити гасло «єдиної радянської літератури» в бік її безнаціональ
ності чи наднаціональності, а сприяли збереженню розуміння 
цієї єдності як співдружності самобутніх національних літера
тур, хоч не для всіх таке розуміння було зобов’язувальним і 
означало щось більше, ніж дипломатична риторика.

Великий резонанс мала промова Мухтара Ауезова на конферен
ції письменників країн Азії і Африки в Ташкенті. Але він 
дістав визнання не лише серед літераторів цих континентів. 
Твори його перекладено багатьма мовами світу. Луї Арагон 
писав 1959 року: «Я вважаю за велику честь для себе бути 
в моїй країні популяризатором його твору. Епічний роман 
“Абай”, в моєму уявленні, один з найбільш високих творів
XX століття. ...Не досить сказати, що він вписується в пер
ший ряд творів радянських літератур, навіть у решті світу 
важко знайти твір, рівний йому».

Українською мовою роман «Абай» вийшов 1952 року в перекладі 
Івана Ле, а 1955 і 1959 — «Шлях Абая» в перекладі з російсь
кої Дмитра Гринька; 1961 р. — оповідання «Сірий Лютий» у 
перекладі Івана Чабаненка. Оце, на жаль, і все. Ми у велико
му боргу перед Мухтаром Ауезовим, автором глибокої статті 
про Шевченка «Брат наш, друг наш», що дала назву й збір
никові праць казахських дослідників про Шевченка; у вели
кому боргу перед Мухтаром Ауезовим як видатним письмен-



ником XX століття і вченим-енциклопедистом; у великому 
боргу перед Мухтаром Ауезовим як одним із тих, хто, об
стоюючи гідність і майбуття національних культур, тим са
мим обстоював і наші гідність та майбуття.
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Самозачаровані своїм відчайдушним кид- 
Po0OHQ4QflbHUK \  ком у досить подивовану Європу, ми 
НОВОЇ ВірМЄНСЬКОЇ \  мало не зовсім забули про великий світ
nimeOQlTlUOU І  КУЛЬТУРИ в інших, нібито менш «стра-

^  І  тегічних» напрямах. Тому я з деяким
(До ^UU-pi44fl і  острахом пропоную нотатки про ве-
иіо оня норооження і  дикого вірменського письменника Ха- 
почотуро Нбоорно) J  чатура Абовяна, 200-річчя від дня наро

дження якого минає цього року (відомий 
тільки рік його народження, як не встанов

лено й точну дату смерті).
Історія і культура вірменського народу налічують понад два з поло

виною тисячоліття, а писемна література — понад півтора тися
чоліття, відтоді як учений-просвітитель Месроп Маштоц (361— 
440) створив оригінальний вірменський алфавіт.

Як усі літератури з такою давньою історією, вірменська також про
ходила етапи оновлення, коли книжна стилістика й мова става
ли архаїчними і мусили поступитися живій народній мові. Так 
народжувалися нові національні літератури (в Європі, скажімо, 
це було пов’язане з визволенням від панування «міжнародної» 
латини).

Біля підвалин нової вірменської літератури і стоїть ця яскрава по
стать — письменника, просвітителя, гуманіста Хачатура Абовя
на (1804-1848).

Народився він у селянській сім’ї в невеликому тоді селищі Кана- 
кер поблизу Єревана. Жадоба знань привела його юнаком до 
Ечміадзіна, резиденції католікоса і центру релігійного життя, 
а почасти й освіти та культури. Тут він знайомиться зі старо
давньою вірменською писемністю, працями класиків старо- 
вірменської історіографії Мойсея Хоренаці, Єгіше, Павстоса 
Бюзанда; далі продовжує навчання в Тифлісі, де, зокрема, ціка
виться російською мовою і культурою. Доля звела Абовяна з 
професором Дерптського університету Парротом, і в 1830 р. він 
їде туди навчатися. У Дерпті він не обмежувався офіційними

* Надруковано в газеті «День» за 4 червня 2005 року.
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науковими курсами, а зацікавився європейськими просвіти
тельськими та романтичними народолюбними ідеями, які спра
вили на нього глибокий вплив; тут він познайомився з багатьма 
передовими діячами науки і культури Росії, вивчав російську та 
європейські літератури, що істотною мірою визначило форму
вання його світогляду та літературних інтересів.

У 1836 р. Абовян повертається на батьківщину, сповнений бажан
ня поставити свої знання на службу рідному народові.

Він розгортає різнобічну літературну та наукову діяльність, ство
рює школу, в якій запроваджує передові педагогічні принципи, 
готує своїх учнів до просвітительської роботи, оскільки в поши
ренні знань, освіти, науки бачить рушійну силу прогресу. На 
народ, а не на релігійно-станову верхівку орієнтується він і в 
своїй літературній творчості. Бачачи відірваність церковно-схо
ластичної літератури від народного життя, незрозумілість наро
дові архаїчної, вже змертвілої старокнижної мови «грабар», 
Абовян доходить переконання про цінність фольклору, про не
обхідність його вивчення, творення на його основі культури, 
яка була б не лише національною, а й демократичною, доступ
ною і близькою народові, сприяла б його всебічному розвитку, 
говорила б йому про його життя, боронила його інтереси. Сам 
Абовян пише твори в дусі народних казок і байок, а потім — 
знаменитий роман «Рани Вірменії. Плач патріота» (1843), опуб
лікований 1858 р.

Якщо й раніше Хачатур Абовян свідомо і твердо орієнтувався на 
народ та на живу народну мову, писав нею свої поезії, оповід
ки, педагогічні, історичні, етнографічні праці, перекладав тво
ри російської літератури, то цим романом, що з великою силою 
втілив передові ідеї свого часу, він остаточно утвердив народне 
життя як тему нової вірменської літератури і народну мову як 
основу майбутньої національної новолітературної.

Мовне питання мало для Абовяна не самодостатнє значення. Як і 
в історії багатьох інших народів, воно було прямо пов’язане з 
боротьбою за національне самоусвідомлення, об’єднання, за 
національну незалежність і самобутність; воно ускладнювалося 
історичною традицією, територіально-політичною роз’єднаністю 
народу, підступною політикою колонізаторів. У мертвій, старо- 
книжній мові «грабар» ідеологічно зацікавлена була насампе
ред церква, вся духовна спадщина і практика якої базувалися 
на цій мові, що забезпечувала і необхідну церкві елітарність, 
соціальну дистанцію від народу, «престижний» бар’єр. З цих 
самих причин ідейно, а крім того, й естетично була зацікавлена 
в «грабарі» і схоластична література, зокрема поезія мхітаристів
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(за назвою венеціанського вірменського чернечого ордена), 
релігійно-моралістична писемність, література класицизму. Під
тримувала цю консервативну тенденцію і царська колоніальна 
адміністрація — не в її інтересах була б життєздатна, сучасна, 
зорієнтована на народ і народна духом, мовою вірменська літе
ратура, культура. Саме тому спільними зусиллями вірменських 
і російських реакціонерів чинилися перешкоди розвиткові літе
ратури народною мовою. (Звісно, і старокнижна мова, і літера
тура цією мовою мали величезну культурну цінність, але за но
вої історичної доби вони вже не могли забезпечити потреб на
ціонального оновлення вірменського суспільства, суперечили 
перспективам демократичного розвитку.)

В Абовяна звертання до народної мови набуло якісно нового ха
рактеру. Не стихійного чи «індивідуального», як переважно 
було в його попередників, а глибоко усвідомленого й цілеспря
мованого, і не лише естетичного, а й політичного. Воно роман
тично провіщало національне відродження Вірменії, національ
но-визвольну боротьбу народу. І дістало широке й могутнє тео
ретичне обґрунтування — насамперед у сповненій запальних 
ідей і патетичних символів «Передмові» до роману «Рани Вір
менії». Це свого роду літературно-мовний (а тому і політичний) 
маніфест, що має аналогії в багатьох європейських і особливо 
східноєвропейських літературах (згадаймо для прикладу Шев- 
ченкову передмову до «Кобзаря», Франкові мовно-політичні 
декларації, передмови Ф. Богушевича до своїх збірок «Дудка 
білоруська» та «Смик білоруський»),

Абовян висловлює міркування й жалі, споріднені з тими, що луна
ли в літературах багатьох народів у початкові періоди їхнього 
національного відродження.

Він пов’язує форму писемності з її змістом і характером, з її функ
цією в національному житті. Більше того, він розуміє, що по
трібна література загальнолюдської широти й значущості та за
гальнолюдських поступових ідеалів і що тільки така література 
зможе успішно виконувати і свою національну функцію.

Хачатурові Абовяну як генієві національного відродження властиве 
те високе месіанське самопочуття, відчуття понадособової сили, 
яке знайдемо у Петефі, Шевченка, Міцкевича, Хосе Марті, у 
великих творців універсальних філософських і наукових сис
тем.

Болісно переживаючи становище вірменської нації, гостро картаю
чи як духовно безплідну церковну схоластику разом з відірва
ною від життя старовірменщиною, так і втечу освічених сил від 
рідного народу, невіру в нього, Хачатур Абовян висуває нато-
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мість ідеал національної мовою і духом, демократичної змістом, 
близької народові літератури, що висвітлювала б питання його 
буття, відповідала б його духовним запитам, сприяла б розумо
вому і громадянському розвиткові. На той час (40-ві роки 
XIX ст.) цей ідеал був передовим та актуальним і для всіх майже 
європейських літератур, для тих літератур народів Російської 
імперії, які вже прокидалися до нового життя. Таким чином, 
Абовян одним титанічним зусиллям поставив вірменську 
літературу — під кутом зору розуміння її проблем та завдань — 
урівень із цим загальноросійським рухом.

І він не тільки проголосив цей ідеал, а й значною мірою здійснив 
його своїм романом. Звідси й історичне значення роману «Рани 
Вірменії», ні з чим не зрівнянний вплив його на весь подальший 
розвиток вірменської літератури, хоч він вийшов друком лише 
через десять років після смерті автора.

На відміну від схоластичної і класицистичної літератури, Абовян 
звернувся до народного життя. У вірменську літературу вперше, 
але вже незворотно, ввійшло селянство як основа нації. Вже 
саме звертання до постаті простого селянина як центральної в 
романі було принциповим кроком у напрямі демократизації лі
тератури. Але до того ж цей селянин виступає як борець проти 
деспотизму, як живе втілення фізичних і духовних сил нації та 
гарант її поступу; навколо нього розгортається широкий спектр 
гуманістичних ідей, з ним пов’язано пафос розкріпачення волі 
і думки народу, пафос суспільної і — що теж дуже важливо — 
духовної свободи, яким полум’яно дихає роман. За умов мико
лаївської реакції та феодально-кріпосницького ладу це було 
слово нове, несподіване і мужнє. Взагалі ж у тогочасних літера
турах такий образ — селянина, який підноситься, виростає до 
борця, народного героя — можна було знайти хіба в Шевченкових 
«Гайдамаках». До Шевченка ж об’єктивно чи не найближчий 
Абовян і поетичним темпераментом, характером поєднання па
тетики і простонародної звичайності, лірики і сатири; і по
лум’яною емоційністю визвольних ідей, і органічним сплавом 
елементів реалізму з революційним романтизмом; і «високо
температурною» конгломерацією патріотизму, національної са
мокритики та братерського ставлення до інших народів; і, на
решті, вільною новаторською композицією твору, що не визнає 
канону і скоряється лише могутньому творчому духові автора. 
Близькість Шевченка й Абовяна в багатьох ідейних і творчих 
моментах випливала, певна річ, зі схожості ролі обох у своїх 
національних літературах — як геніальних творців їхнього нового
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обличчя та борців за соціальне і духовне розкріпачення, визво
лення своїх народів.

Роман X. Абовяна дав монументальну картину вірменського життя, 
поетичний синтез історії вірменського народу, могутні імпуль
си до боротьби за його краще майбутнє.

Звідки ж почерпнув Абовян таку силу, де «підстави» його героїчно
го звершення, ідейного і творчого подвигу?

Насамперед, звісно, — у моральному здоров’ї, багатстві духу і го
строті розуму вірменського селянства, у героїчних історичних 
традиціях та величній культурній спадщині народу, в почутті 
свого обов’язку перед ним, у вірі в свою місію просвітителя 
нового покоління цього народу. Але також — і в передових 
ідеях своєї доби, що допомогли йому по-сучасному зрозуміти 
і цю свою просвітительську місію, і проблеми, які перед ним 
поставали; допомогли йому вивести вірменську літературу на 
рівень європейського духовного життя. А крім того, — у філо
софських системах, в естетичних концепціях Руссо, Гердера, 
Гете, Шиллера, які він вивчав, у художньому досвіді російської 
літератури першої половини XIX ст. — насамперед Грибоедова, 
Пушкіна, Гоголя.

Наснажений високими просвітительськими ідеалами, глибокий 
романтик за характером світобачення, Абовян водночас прагне 
до змалювання реальної картини життя вірменського народу, 
і його твір — це дивовижний, неповторний сплав різних стилів, 
різних манер і тональностей оповіді, органічно злитих воєдино 
могутнім творчим подихом генія. «Рани Вірменії» — свого роду 
«синтетичний» роман, універсальний з погляду тематики, мотивів, 
ідейного обширу, ракурсів зображення, стилістичних барв.

Активно заперечуючи традицію «мертвомовної» літератури, творя
чи всупереч їй, Абовян своєрідно поєднує елементи стихійного 
натуралізму (особливо в мовностильових барвах, у жанрово-по
бутових картинах) та просвітительськи зорієнтованого реалізму 
з бурхливою енергією і пафосом романтизму, з романтичним 
тоном і колоритом оповіді та романтичною концепцією дійс
ності; завдяки першому він досягає часом демонстративної за- 
земленості, реальності порівняно з попередньою літературою, 
враження цілеспрямованої виховавчої правди, а завдяки друго
му — широкого охоплення і могутнього узагальнення наболілих 
проблем народного життя, великої ідейної насиченості, емоцій
ності і «пропагандистської» дійовості. Напружені романтичні 
декламації Абовяна сьогоднішньому читачеві могли б здатися 
важкою риторикою, якби не велич його почуттів і значущість 
ідей, якби не жива сила пристрасті в його проповідях.
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Героя роману — Агасі — змальовано не лише в романтичних, а й у 
романтично ідеалізуючих тонах. Це зрозуміло, оскільки відпові
дає ідейно-художній системі Абовяна. Агасі — не просто осо
бистість, а й символ вірменського народу, втілення його мо
ральних чеснот і душевних та фізичних сил. Разом з тим образом 
Агасі, а також своїми лірико-романтичними візіями, філо
софськими і публіцистичними пасажами Абовян розмикає межі 
національної тематики і проблематики, вводячи загальнолюд
ські мотиви правди і справедливості, боротьби за фізичну і ду
ховну свободу, рівності, гідності, честі; такого світовлаштуван- 
ня, що поклало б край розбратові народів.

У романі Хачатура Абовяна дістала концентроване літературне ви
раження низка ідей, які, хоч і мають давню історію у вірменсь
кій суспільній думці, саме з «його духа печаттю» ввійшли надалі 
в національну свідомість і в арсенал патріотичних мотивів вір
менської літератури.

Це насамперед мотив тяжкої багатостраждальності Вірменії, мотив 
національного плачу (сама назва роману — «Рани Вірменії» — 
стала крилатим образом, виразом, що ввійшов у безліч літера
турних творів і в мову народу; не менш характерний і підзаго
ловок: «Плач патріота»), мотив долі вірменської і розтерзаності 
землі вірменської.

Це також і мотиви гіркої національної патріотичної самокритики 
(що ріднять Абовяна з Петефі, Марті, Шевченком), одна з 
варіацій яких — закиди інтелігенції в тому, що вона не вико
нує свого обов’язку перед народом. Гаряче закликає Абовян до 
широкого виховання і сучасної освіти народу, вбачаючи в ній 
шлях поступу. Патріотична самокритика і критика інтелігенції, 
заклики до освіти народу в Абовяна щоразу діалектично обер
таються захопленням перед духовними силами народу, справж
нім гімном його можливостям.

Водночас Абовянові чужа неприязнь до будь-якого народу, в тому 
числі й до турків та персів. Він збирав і досліджував азербай
джанський і курдський фольклор. Не раз згадує він у своєму 
романі про те, як простолюд різних націй і вір допомагав один 
одному, живучи спільними клопотами, проклинаючи можно
владців і жорстоких гнобителів. Цим він продовжує традиції 
Саят-Нови та інших великих вірменських гуманістів і, своєю 
чергою, дає заповіт дружби, який підхопить Ованес Туманян, 
а за ним Стефан Зорян, Єгіше Чаренц та ін. Національний пат
ріотизм Абовяна — це складовий елемент його просвітительсь
ких, демократичних ідей, як і засудження кріпосництва, парази
тизму панівних класів та духівництва, пропаганда європейських
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ідей і порядків, світської культури тощо. Таку його настанову 
підхопить і розвине далі вірменська література, як і критику 
клерикалізму, релігійної та національної нетерпимості й вузь
кості, соціально-побутових болячок вірменського села.

У романі «Рани Вірменії» Хачатур Абовян подав концентроване 
вираження своїх уявлень про історичну роль Росії в долі вір
менського народу, своїй ідеї національно-політичної орієнтації 
на Росію. Ця ідея відбивала сподівання народу, в пам’яті якого 
ще свіжі були недавні події російсько-перської війни 1826— 
1827 pp., коли значну частину Вірменії було приєднано до 
Росії, — цьому часові і присвячено роман. Уявлялося, що Росія 
стане для Вірменії щитом від турецької та перської загрози.

Абовян не міг дійти до чіткого розрізнення між Росією офіційною, 
царською і Росією демократичною, до цілковитого розуміння 
та його завойовницької, колоніальної політики царизму — від
повідні ідеологічні поняття виробляли пізніші покоління вір
менських діячів, вірменської інтелігенції, як-от революційний 
демократ Мікаел Налбандян та його послідовники.

Такі, як у Абовяна, ілюзії були історично неминучі і значною мірою 
залишалися характерними ще деякий час і для перших просві
тителів у всіх «окраїнних» народів Російської імперії — згадаймо 
Чокана Валіханова та Абая Кунанбаєва у казахів, Ахмада Доні- 
ша у таджиків та інших. Наприклад, не вільний від супереч
ностей, хоч і трохи інакшого характеру, був і молодший сучас
ник X. Абовяна, азербайджанський просвітитель М.-Ф. Ахун
дов, який розпочинав свою літературну та громадську діяльність 
майже за тих самих, що і X. Абовян, історичних та суспільних 
умов.

Не слід забувати й того, що свій роман X. Абовян писав незадовго 
після подій, які змалював — російсько-перської війни, приєд
нання Вірменії до Росії, — коли видно було тільки ближчі, а не 
дальші наслідки. Політична дійсність у Вірменії після приєд
нання її до Росії виявилася набагато складнішою, ніж це міг 
передбачити Хачатур Абовян.

«Поки офіцер-декабрист читав Абовяну заборонені вірші Пушкіна, 
а в Єревані, у фортеці Сардара, вперше після написання ставили 
п’єсу Грибоедова “Горе з розуму”, російські жандарми вже 
висилали до Сибіру цвіт вірменської інтелігенції, а російський 
чиновник уже брав першого хабара у вірменського селянина.»

Невдовзі — яка гірка іронія долі! — він і сам зазнав не тільки 
переслідувань місцевих мракобісів, а й «гонінь з боку царських 
чиновників-асиміляторів, жертвою яких став на сорок четве- 
тому році життя. 2 квітня 1848 р. він вийшов зі своєї єреванської
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квартири при школі — і більше ніхто ніколи не бачив його... Чи 
він піднявся на Арарат, щоб знайти вічний спокій у його чистих 
снігах, чи його втопили в річці Раздан, чи, як розказує легенда, 
в “чорній кареті повезли до Сибіру”... хто зна!» ‘.

Заслуги Абовяна перед вірменською літературою величезні. Він ос
таточно вирвав її з полону церковної схоластики і класицизму, 
започаткував просвітительський реалізм (з елементами етногра- 
фічно-побутописного, а почасти й соціально-критичного) і про
гресивний романтизм, утвердив живу, народну мову; зробив літе
ратуру голосом народу, вивів її на широкі ідейні горизонти.

Багато відомих вірменських письменників, коли мали потребу ос
мислити для себе і для своєї доби духовну історію свого народу, 
визначити й обґрунтувати свій мистецький родовід і програму, 
зверталися до постаті Хачатура Абовяна.

\  В адміністративному центрі Південної Осетії 
р, \  (Аланії) — місті Цхінвалі, — що на південних

'UUUfJ \  схилах Кавказького хребта, на березі річки
осетинського 1 Велика Ліахві, притоки Кури, живе і працює 
СЛОВО * я Нафі Джусойти (Нафі Григорович Джусоєв).

я  У літературних колах колишнього Союзу його 
f  добре знали насамперед як висококваліфікова

н о г о , оригінального думкою й стилем критика
------ літературознавця, що поєднує академічну скрупу

льозність з темпераментом і принциповістю бійця; як ак
тивного учасника теоретичних та історико-методологічних 
дискусій на сторінках «Вопросов литературы», «Дружбы наро
дов», «Литературной газеты» тощо. Менше обізнана ширша лі
тературна громадськість з його поетичним, драматургічним і 
прозовим доробком, хоча в себе в Осетії він уславився саме як 
поет і повістяр, романіст, драматург (за всієї великої ваги його 
праці як історика осетинської літератури та критика). Одне сло
во, йдеться про людину небуденно різнобічного таланту, завид
ної творчої енергії та працьовитості, рідкісної висоти духу. 
А для нас він дорогий ще й тим, що є давнім і відданим другом 
України, популяризатором української літератури.

Входив Нафі Джусойти в осетинську літературу як поет, друкувати 
вірші почав одразу ж після повернення з фронтів другої світової.

'Эмин Г. Семь песен об Армении. — М., 1978. — С. 22, 166.
* Надруковано в газеті «День» за 11 листопада 2005 р.
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Ліричний герой поезії Нафі Джусойти — людина, яка глибоко від
чуває свою землю і свій рід в усьому обсязі їхнього історичного 
тривання і водночас належить світові, людству з його думами 
сучасними і вічними.

У віршах Нафі Джусойти — фольклорна мудрість його народу, та 
особлива «мимовільна» філософічність, яка властива народно
му і поетичному слову кавказьких горян і в якій відбилися і 
культура східної словесності з її смаком до метафори, алегорії, 
афоризму, і нелегкий історичний та трудовий досвід, і сувора, 
«іспитова» велич природи, і вибухова, а водночас безмежно 
витривала вдача горянина, що поєднує палахливу емоційність з 
несхибним роздумом. Але в цих віршах — і неповторна витон
чено інтелектуальна, громадянськи масштабна особистість ав
тора, нашого сучасника.

Один із наскрізних мотивів — поетична дума про духовну і душев
ну сутність людини, про її моральну природу. Тут немовби 
поєднуються дві тональності — оди і медитації. «Серце люд
ське — мов гірська верховина», — читаємо в одному з віршів; 
з тієї верховини далеко видно, багато бачиться, але як важко 
сягнути її, і чи колись узнаєш про все, що криється в глибині 
її надр? Людина уявляється поетові в її непростій житейській 
плоті й драматичному поєднанні суперечливих імпульсів, а проте 
міряється її найвищою міркою — традиційних моральних за
повітів народу, предків.
Немає, як і в хліба та у полум’я,
У розуму і в правди двійників, — *

каже Нафі Джусойти у вірші «Двійники».
Так само немає двійників і в гідності, великодушності, лицарс
тва, мужеськості — тих якостей, що становлять «кристалічну 
будову» особистості ліричного героя поезії Нафі Джусойти. 
В його інтимній ліриці — такий самий, як у Расула Гамзатова, 
культ жінки, таке саме чоловіче почуття зобов’язаності їй і віч
ної вини перед нею, перед її здатністю жертовно брати на себе 
тягар відповідальності за всю містерію кохання... (Тут, мабуть, 
у сучасній ліриці кохання горян відгукується оновлена східна 
поетична традиція, збагачувана досвідом світової поезії.) Це по
чуття вини, і вдячності, і неможливості віддячитися переймає, 
наприклад, чудову поезію «Таємна молитва».

Мотив успадкування громадянської і моральної науки предків, їх
нього кодексу честі не залишається декларацією, хай і по
лум’яною; він вбирає в себе розмаїті роздуми про конкретні

* Вірші в перекладі Володимира Забаштанського.
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життєві ситуації. З іншого ж боку, він розростається в моґйв 
історичної пам’яті, у відчуття багатовікового буття свого наро
ду, і те, що пережили незліченні минулі покоління, стає пред
метом не лише зусиль уяви, а й якогось інтимного чуттєвого 
«підключення»:

Земля мовчить, та притулися вухом —
І ти почуєш повість давніх літ,
1 заговорять поколінь минулих 
Жадання, і надії, і любов... —

Читаємо в «Осінньому вечорі на Магському перевалі». До речі, 
гірський перевал, поетичні медитації «на перевалі» — частий і, 
звісно, не випадковий елемент у поезії Нафі Джусойти. Тут 
«взаємонакладаються» конкретна ситуація особистого досвіду, 
стійка обставина загальнонаціонального буття і невимушена 
поетична символіка. Перевал стає метафорою важкодоступної 
духовної висоти і важливого духовного рубежу.

Велике місце в поезії Нафі Джусойти посідають роздуми про місію 
митця, його естетичне кредо і етичну сутність, а ще частіше — 
про своє особисте самопочування як поета у зв’язку з високим 
розумінням обов’язку перед рідним народом і, сказати б, перед 
людською духовністю. Діапазон цих роздумів широкий, але 
хотілося б відзначити два полярні моменти в діалектиці творчо
го самоусвідомлення. Перший — високий полюс самокритич
ності й відчуття малості своїх сил перед величчю мети, перед 
масштабом творчої міри, яку кладеш поезії. У вірші «Чим же, 
люди, я вас обдарую?» Нафі Джусойти згадує притчу про пра
цьовиту мурашку:

Раз мураха на бенкет богів 
Добулась з билинкою своєю,
Люди, все, що я надбать зумів,
Вам несу із щирою душею.

Але є й другий полюс, такий же високий, — полюс відповідаль
ності й покликаності. Поет у ліриці Нафі Джусойти постає як 
прямий спадкоємець слави, чеснот і ідеалів героїчних предків, 
як втілення кращих рис національного характеру і носій народ
ної долі. У «Прощанні з предками» він, звертаючись до своїх 
славних попередників — осетинських поетів минулого, з пов
ним правом освідчує:

Не втрачав я заповіданої честі —
Спадкоємець вашого пера!
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Як доказ цього розгортається своєрідна самохарактеристика, «мо
ральна автобіографія» у вірші «Прислів’я»:

«Що бурка гірська волохатіша, 
то більше зазнала биття» —
В прислів’ї  цьому крилатому —
Чи не моє життя?

Й непослух, і думку власну 
Я до сивин зберіг,
Хоч авторитетом владним 
Гнули в баранячий ріг.
Довбали мене цитатою,
Кусючою, як бурав,
А я не хотів задкувати,
Якщо на правді стояв.

Плекаючи високий ідеал місії поета, Нафі Джусойти поєднує тве
резу самооцінку з максималізмом мрії та наміру, що виплива
ють з полум’яної любові до свого народу, з самопосвяти йому 
як найвищій цінності. У вірші «Честолюбність» він зізнається в 
юнацькій ілюзії:
Я хотів Осетію уславити 
Тим, що саме я її врятую.

І хоч ця юнацька ілюзія приперчена тепер доброю дозою іронії, але 
є в ній і та вічна святість великої мети, без якої ніколи не було 
і ніколи не буде справжнього поета від народу і для народу.

У народопочуванні Нафі Джусойти є і те, що спільне у нього з уся
ким громадянськи значним поетом, є і своє особливе. Останнє 
пов’язане, зокрема, і з мотивами «малої» нації. Послідовно роз
виває він думку про гідність і цінність «малого» народу для 
людства та людської історії, культури.

Вірою в безсмертя свого осетинського люду, в нетлінність його іс
торії та культури перейняте «Слово народу», полемічно спрямо
ване проти волюнтаристсько-космополітичних уявлень про 
всесильну загладу Історії-нівелятора:
Не смійся ти, Історіє, не смійся,
На те, що зникну я зі світу, — не надійся!

Якщо в поезії Нафі Джусойти проблематика долі народу відби
вається через суб’єктивний світ ліричного героя та в концент
рованому вираженні його громадянського, етичного і естетич
ного кредо, то в прозі — більшою мірою через об’єктивні кар
тини життя. Втім, проза Нафі Джусойти теж сугестивна, 
насичена «особистісним» моральним пафосом і, сказати б, ди-
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дактична в доброму значенні слова. Можливо, далася взнайог 
потужна дидактична традиція осетинського (як і взагалі північ- 
нокавказького) просвітительства, але багато що йде і від тих 
ідеологічних чи виховних завдань, що їх письменники перед 
собою ставлять.

Тематикою і мотивами проза Нафі Джусойти перегукується з його 
поезією, але розвиває їх в іншому обсязі й формі: докладніше, 
в багатшому і конкретнішому матеріалі, ідеологічно логізовані- 
ше, раціоналістично «інструментованіше».

Зазвичай, у його повістях змодельовано ситуації, що концентрують 
у собі рух народної історії через наступність поколінь, зміни 
світогляду, моралі, звичаїв, побуту, всього ладу життя.

Ось повість «Білий-білий сніг» (1969). У гірському селищі Притулок 
Орлів великий авторитет має стара жінка, яку називають Донька 
Бату. Вона не просто успадкувала ім’я свого напівлегендарного 
батька, вона й сама — живий носій народної мудрості та мо
ральних заповітів предків. Але зовсім не втілення патріархаль
ності чи консерватизму, — і в цьому полемічний акцент її обра
зу. Донька Бату — не репродуцент готових істин, вона живе і 
мислить на наших очах як особистість, що хоче зрозуміти ре
альну дійсність, пов’язати сучасне з минулим і майбутнім, знай
ти в зовнішній «катастрофічності» розвитку опорні елементи 
моральної сталості та гармонії. Вона не заперечує нового, до
сить тверезо сприймає і розцінює зміни в житті, які багатьом її 
ровесникам здаються апокаліптичними, ладна бачити виправ
дане і добре в них, — прагне, сказати б, до оптимального поєд
нання традиційних моральних цінностей із сучасними понят
тями. В такому дусі й виховує своїх онуків. Головний мотив 
повісті — роздум про необхідність знайти гармонію (чи, може, 
діалектичну взаємодію?) динамізму життя з історичною пам’ят
тю та моральною традицією. («Людина без пам’яті, — каже Донь
ка Бату, — що вода в калюжі».)

Рухливість і пластичність народного морального світогляду, його 
життєздатність і творча сприйнятність до нового, органічне «іс
торичне чуття» народу ще повніше й багатоємніше виражені в 
повісті «Повернення Урузмага» (1974).

Старий Урузмаг відпросився з лікарні перед складною операцією. 
Немовбито — щоб відпочити, набратися сил. А насправді — 
попрощатися з людьми, з рідною землею. Він чує наближення 
свого останнього часу і хоче зустріти його там, де жив, вико
риставши цю своєрідну відпустку від смерті для того, щоб вос
таннє порозкошувати у сердечних розмовах і мудрих думках. 
Повість і становить свого роду підбиття морального підсумку
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долі патріарха. Це його монолог-роздум про життя, про час, 
про минуле і майбутнє, про те, з чим іти в це майбутнє, а що 
залишити в минулому. Драматизм цього монологу-роздуму не 
стільки в тому, що він чиниться на тлі наближення смертного 
часу (особисту смерть Урузмаг сприймає як мудрець-філософ), 
скільки в об’єктивній суперечливості руху життя, тривожній 
діалектиці «взаємин» традиційної народної моралі й нового 
буття, а часом загрозливій незбалансованості здобутків і втрат. 
Урузмаг прагне поєднати «вічні» чесноти предків з новими по
няттями і потребами, запліднити одне одним. Та чи зрозуміють 
інші? Письменник вірить, що Урузмаг -  не одинак, не руди
мент, не останній з покоління, що вимирає, а втілення невми
рущого духу народу. Його вустами промовляє моральний наказ 
роду. І смерть не забрала його з собою: «Відійшов Урузмаг, та 
мені здається, він буде завжди. Я знаю, буде завжди. Знаю, він 
був до нас і буде після нас». Однак Урузмагові моральні макси
ми мають і ширше значення, ніж тільки образна концентрація 
досвіду й думки його народу, — вони «розмикають» той досвід 
і ту думку у загальнолюдську проблематику, вони по-своєму 
причетні до великих духовних тривог людства.

Якщо Урузмаг зі своїми роздумами та моральними заповітами 
«звертається» до всіх земляків і нащадків, то Іман у «Кривді 
старого мисливця» має справу лише зі своїм онуком Тарасиком, 
виховуючи його не стільки повчаннями, скільки своєю поведін
кою та захопливим розкриттям краси світу, природи, гідним 
людським ставленням до неї.

Характерно, що проблема спадкоємності поколінь постає у Нафі 
Джусойти не стільки в площині: батьки — діти, скільки в пло
щині: діди — онуки. Може, в «середньому» пристосовницькому 
поколінні він не знаходить конструктивної опори для своїх мо
ральних концепцій? Може, середнє, діяльне покоління не та
кою мірою «безкорисливе» в моральному самовизначенні, як ті, 
хто закінчує життєвий шлях, і ті, хто його розпочинає? Чи тут 
озвався властивий взагалі літературі, багатьом письменникам у 
всі часи особливий інтерес до зіставлення старості й дитинства 
як двох сокровенних полюсів життя?

Але є у Нафі Джусойти й інше осмислення вікових категорій сто
совно душевного стану людини і духу народного. Трохи, може, 
й парадоксальне порівняно зі звичним, а по суті не менш під- 
ставове і навіть природніше. Зазвичай ми уявляємо, що 
«старість» передає свій спадок «молодості» — такою постає в 
наших очах взаємодія поколінь. Але ж, з іншого боку, мину
ле — це молодість людства, і спадкоємність є процес історично-
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го дорослішання. Як і кожній людині, так і людству в цілому 
дуже важливо не втрачати дорогоцінного спадку свого дитинс
тва, пам’яті дитинства, без яких немає ні людини, ні людства, 
не буде найкращого в них. Чи не тому Нафі Джусойти свій, 
може, найкращий прозовий твір, свої лірико-філософські роз
думи про рідну землю і народ назвав так: «Пісня на два голоси» 
(1971)? Думка його, здається, була така. В дорослій людині за
вжди живе ще «хтось» другий — дитина, жива поетична пам’ять 
про дитинство. Тільки разом ці двоє, то сперечаючись, то до
повнюючи один одного, і створюють повноцінну особистість, 
яка поєднує в самоусвідомленні своє минуле і майбутнє. Так 
само й кожен народ несе в собі і свій сучасний стан, і своє ми
нуле, «дитинство» — в поетичній пам’яті, переказах, у звичаях і 
вдачі, у традиціях і в заповітах своїх великих синів. І ця єдність 
минулого і теперішнього в бутті й душі народу і є повнотою 
його духовного образу, духовного буття.

От про це духовне буття осетинського народу і веде мову Нафі 
Джусойти. Повість його складається з кількох окремих роз
ділів — «пісень». Перша з них — «Пісня про старий дім і хлопчи
ка», що оповідає про враження і уявлення, які виніс автор з ди
тинства, з рідної хати; про моральну основу, яку тоді закладено. 
У другій, «Пісні про прості пісеньки», — спроба передати чарів
ність, мудрість, глибокий психологічний зміст, щедрість і гнуч
кість душевних інтонацій та естетичну досконалість осетинських 
народних пісень... «Пісня — вона на людській доброті замішана, 
і не можна людині без пісні жити, душа здичавіє...» Тут прига
дується давніший поетичний цикл Нафі Джусойти «Народження 
осетинської пісні», що є метафоричною інтерпретацією таємниці 
походження, чару і невмирущості цього найбільшого витвору на
родної душі. Осетинська пісня, каже поет, взяла «довготерпін
ня звук» — у сталевого ковадла, «працьовитості голос» — у коси, 
у хуги — «походів поклик безугавний», у печалі — гіркоту, у ра
дощів — солодкість, у зоряного неба — загадковість, у гірського 
льодовика — горду високість, юна злила ніжне туркотіння го
лубки з войовничим клекотом орла... А все це злютоване в одно 
кров’ю людського серця — серця всього народу:

І кожен дав крові краплину,
Щоб слово зі словом зрослось.

Один із найзмістовніших і найпристрасніших розділів повісті — 
«Пісня про гірське село». Там, у гірському селі, бачаться письмен
никові всі витоки життя, духовні джерела осетинського народу.

«Прийми мою любов і вдячність, гірське нічим не прикметне село!
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Ти віддало нам усе, що в тебе було, віддало по-материнському щед
ро. Свою лунку і багатоструменисту мову, свої звички і звичаї, 
своє красне слово для урочистостей і молитов. Своє сміхотливе 
слово, що дає силу втишити засмуту в тяжкий час, пожартувати 
з біди та одвести її від серця. Ти дало нам диво казки і непоз
бутню печаль своїх древніх пісень, свою доброту і мужність, 
почуття гідності, яку найбільше треба пильнувати у важкий час, 
свою гордість і скромність, звуки фандира з дванадцятьма біли
ми та чорними струнами і нартський танок — сімд, громовий 
голос пісні Уастирджі і ніжні переливи колискової... Дала нам 
свої ниви і луки, свої дерева і трави, джерела і річечки. Вчила 
змалку і косою махати, і за плугом ходити. Вчила з рогом араки 
в руці говорити з богами як рівний з рівними, вимагаючи, а не 
вимолюючи справедливості на землі. Вчила слухати серцем 
найскорботніші пісні на землі — плач матері по вмерлих си
нах.»

Це справжній гімн гірському селу. Воно таки й було історично 
джерелом усього національного буття й культури осетинського 
народу, його емоційного складу й духовності. Було. Але тепер 
до цієї його місії має прилучитися й місто. Вдячний гімн селу 
не означає ні нелюбові до міста, ні заперечення його ролі в 
майбутній історичній ролі осетинського народу. Навпаки — ба
жання, щоб цю роль воно сповняло якнайкраще: «Полюбив я і 
наші міста. В Іристоні (давня назва Осетії. — І. Д з.) їх  на пальці 
можна перелічити, та й великими їх не назвеш. Знаю, що моє 
життя, майбутнє нашого народу, його мови й культури, гідність 
поколінь, яким жити й цвісти на цій землі, — все зв’язане з міс
том... Тільки ж у пору засмути й роздумів тихо шепочу містові: 
“Дай нам, місто, поетів!” Наше місто не народжує поки що 
поетів. Наші поети з народження всі — діти села, але живуть і 
вмирають у місті. А я мрію про той час, коли наша рідна мова 
стане в місті не святковою одежею, а буденною мовою друж
ньої бесіди, ділових міркувань, житейських клопотів: тоді на ній 
позначиться і пророча думка мудреця, і божественна молитва 
поета. І місто стане батьківщиною поетів... Предки залишили 
нам добрий спадок — на рідкість звучну і виразну мову. Хай буде 
вона твоїм високим прапором, під яким жити і творити тобі, щоб 
не осоромити ні тих, хто жив до нас, ні нащадків своїх. Цією мо
вою можна з гідністю говорити і з людьми, і з богами про правду 
і мужність, про красу і добро. Будь гідний її і бережи, як вогонь у 
вогнищі, як своє добре ім’я, фарн своєї землі».

У «Пісні про хатнє вогнище і великий світ» письменник порушує 
важливе питання про те, наскільки вітчизна малого народу
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може бути достатньою ареною для діяльності його синів і чи не 
є національний патріотизм самообмеженням. Питання: твоя 
вітчизна і світ людства.

0' люди, які протиставляють одне другому. Вважають, що при
в’язаність до рідної землі звузила б їхній кругозір, обмежила б 
житейські чи духовні можливості. І цим виправдовують свою 
байдужість до рідної землі, брак національного почуття. На
справді ж саме байдужість, як правило, є першопричиною, 
а інтелектуальна чи «споживацька» аргументація — похідне. Це 
явище того ж порядку, що й бездуховне набувальництво, сліпа 
гонитва за модою, спотворливість потреб.

«Я чув не раз від осетин, дорослих і освічених людей: “рідний край”, 
“отча земля”, “Іристон” — пусті слова. П’ядь землі і жменька на
роду — всього лиш, а називаємо їх високими словами...

Не криюся, вважаю таких пустими людьми. Але варто порозуміти
ся. Не стільки з ними, скільки з Бердом (юнак, умовний спів
розмовник автора. — І. Д з.) , з його ровесниками. Може бути, їм 
теж доведеться розв’язувати суперечку про цю п’ядь землі і 
батьківщину, про жменьку народу і національну гордість. 
Розв’язувати для себе, для свого життя. Це ж суперечка про те, 
як почувати і мислити, як відчувати себе у цьому величезному 
світі, де тобі пощастило жити хоч малий строк, але жити люди
ною. І мені хотілося б, щоб і мій голос був на чиємусь боці. 
Адже я їхній одноплемінець, і мені не все одно, як теперішні 
хлопчики розв’язуватимуть цю суперечку... І я хочу, щоб і мій 
голос був живим і щирим, а ще — почутим.

Так, жменька народу і п ’ядь землі. Та хіба цього мало, якщо ти в 
одвіті за цю п’ядь землі і жменьку людей, якщо це твоя батьків
щина, отчий край, країна батьків, якщо це народ, до долі якого 
ти причетний з народження, і немає в тебе іншої долі?»

Характером прямого пристрасного викладу авторських думок та 
мірою їхньої узагальненості «Пісня на два голоси» Нафі Джу
сойти наближається до морально-філософського есе. А своїм 
ідейним змістом та внутрішнім пафосом, концентрацією пат
ріотичної та інтернаціональної духовної енергії твір спорідне
ний з такими чудовими книжками, як «Мій Дагестан» Расула 
Гамзатова та «Сім пісень про Вірменію» Геворга Еміна. Такі 
книжки, що дають узагальнений «портрет» свого народу, синтез 
проблем його національного існування, картину його здобутків 
у матеріальній і духовній сфері, внеску в історію людства, — не 
випадково почали з’являтися в 70—80-ті роки минулого століття 
в багатьох літературах народів СРСР. Це була відповідь націо
нальних літератур на загострення суперечності між зростанням
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національного самоусвідомлення народів та проблематичністю 
їхнього дальшого історичного розвитку за умов посиленої руси
фікації; вихід бачився в утвердженні неспотвореного інтерна
ціоналістського світовідчування й світогляду, в справжній, а не 
декларативній і фальшивій дружбі народів, у підвищенні куль
тури міжнаціональних взаємин як альтернативі великодержав
ництву, гегемонізму й нівеляторству, що наступали під маскою 
створення «нової історичної спільності — єдиного радянського 
народу». Минули десятиліття, докорінно змінилися політичні 
та історичні обставини, що зродили цю хвилю поглибленого 
«самоаналізу» в літературах «підрадянських» народів, проте не 
застарів благородний гуманістичний зміст відповідних творів, 
і їхній культуротворчий потенціал далеко не вичерпаний.

Названі вище чотири повісті вийшли в російському перекладі в 
книжці: Нафи Джусойты. Реки вспять не текут. Повести.— М.: 
Советский писатель, 1981. Три з них («Білий-білий сніг», «Крив
да старого мисливця» та «Пісня на два голоси») побачили світ у 
видавництві «Молодь» українською мовою. Осетинською ж мо
вою вийшло вісім повістей з цього циклу про гірське село, який 
містить одинадцять творів. Автор дав циклові назву: «Вічні схо
дини в небо», маючи на увазі, що історично зростання людської 
душі, моральної культури, мудрості й доброти схоже з виви
щенням гір: «Адже ж і гори, як щаблі сходів у небо, поривають
ся у височінь».

Давно задумав Нафі Джусойти і цикл історичних романів та повіс
тей, що має охоплювати величезний час від скіфської доби до 
XIX ст., від епосу періоду військової демократії до перших осе
тинських просвітителів кінця XVIII і початку XIX ст. В цьому 
циклі роман «Сльози крізь віки», повість «Тюльпанний степ» та 
драми у віршах «Анахарсіс» і «Дочка вождя».

Ще один цикл творів, над яким письменник працює, навіяний 
роздумами про те, що сталося з горцем у XX столітті, починаючи 
з революції 1905 року. Поки що опубліковано два романи — 
«Земля-матінка» та «Дванадцять ран». Уважно придивляється 
письменник і до того, як живуть горці, що стали городянами, 
які сталися зміни в їхніх звичаях та психіці, складі думки. На цю 
тему він опублікував кілька повістей та роман «Снігопад».

Постійно вабить і хвилює Нафі Джусойти і як поета й прозаїка, 
і як літературознавця, інтерпретатора осетинської літератури 
постать Коста Хетагурова — батька осетинського національного 
відродження, чия доля, геній і місце в житті народу, його історії 
й душі дивовижно споріднені з Шевченковими. Образ Коста 
Хетагурова був для Джусойти завжди не тільки найвищою на-
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ціональною святістю, а й зобов’язливою мірою особистої 
поведінки. Тому в поемі «Сказання про поета» він немовби 
сповідається перед Коста, веде з ним щиру розмову про най
болючіше і тривожне, дошукується, «допитується» в нього від
повіді на головні питання життя. Водночас ліричний мотив 
поєднується з епічним — поетичною картиною етапів життя і 
стражденної долі великого осетина: з осмисленням того запові
ту, який він дав народові своєю творчістю.

Першою науковою працею Нафі Джусойти була книжка «Тема 
Кавказа в русской литературе и в творчестве Коста Хетагурова» 
(Сталінірі, 1955). Залучивши до аналізу великий матеріал з ху
дожньої літератури та публіцистики XIX ст., дослідник чи не з 
найбільшою на той час повнотою й масштабністю зобразив бо
ротьбу різних політичних позицій навколо теми Кавказу в ро
сійській громадській думці, еволюцію поглядів передових лю
дей — від співчуття волелюбним горцям до активного викрит
тя колоніальної політики царату. В книжці показано вплив 
ідеології російської революційної демократії на світогляд Коста 
Хетагурова, який розвинув і конкретизував її відповідно до по
треб боротьби за соціальне й національне визволення свого на
роду. Праця писалася в час, коли літературознавству й історії 
були нав’язані антинаукові погляди на національно-визвольний 
рух народів Кавказу; тому і в ній знайдемо трохи однобічну 
негативну характеристику Шаміля, наприклад; а проте в цілому 
автор і за тих умов зміг витримати принцип об’єктивної оцінки 
суті колоніальної політики царату на Кавказі.

Далі з’явилися книжки — «Сека Гадиев. Очерк творчества» (Ста
лінірі, 1958) — про талановитого селянина-самоука, поета, про
заїка й публіциста, одного із засновників осетинської прози, 
сподвижника і послідовника Коста Хетагурова; «Цомак Га
диев. Очерк жизни и творчества» (Орджонікідзе, 1965) — про 
його сина, одного із зачинателів осетинської радянської літе
ратури. У 1990 році вийшла книжка про Нігера (Івана Джа- 
наєва) — чудового осетинського поета і літературознавця ра
дянської доби, а 2000 р. — «Уроки Васо Абаева» — про видатного 
лінгвіста XX ст.

Однак головне у великому науковому доробку Нафі Джусойти — 
капітальна «Історія осетинської літератури» в чотирьох томах. 
Уже вийшли в світ два томи: «Нафи Джусойты. История осе
тинской литературы. Книга первая (XIX век)» (Тбілісі, 1980) та 
«Н. Г. Джусойты. История осетинской литературы. Книга вто
рая (1902—1917)» (Тбілісі, 1985). На жаль, не вийшли третій
і четвертий томи, присвячені літературі XX ст. Але бачимо,
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що один чоловік зробив те, над чим у багатьох аналогічних ви
падках працюють цілі наукові колективи!

До того ж Нафі Джусойти встигав ще дуже активно виступати як 
критик з питань поточної літератури — і осетинської, і росій
ської, і інших, брав, як уже згадано, активну участь у літератур
них дискусіях, обговореннях тощо. Його критичні виступи за
свідчують широчінь зацікавлень та жвавість реакції; їм властиві 
методологічна виваженість, культура аналізу, оригінальність 
думки і ваговитість узагальнень, стилістичний блиск у викладі. 
А ще — висота уявлення про місію літератури і звідси — сувора 
вимогливість і до себе, і до колег. Мабуть, це останнє не полег
шувало його життя літератора. Бо в одному з полемічних звер
тань до друзів по ремеслу знаходимо таке пояснення, не поз
бавлене прихованого болю від неправильного розуміння його 
мотивів:
Не дух корисливості мною правив,
Коли картав ровесників своїх.
Здавалось, я померлих марно славив,
Здавалось, недолюблював живих.
Ні! В цій корисливості інша суть:
Щ об предків перевищити! — 3 роками 
І нас самих теж предками назвуть —
І чи нащадки будуть горді нами?

Так, чесність, мужність, безкомпромісність у літературі й особливо 
в літературній критиці нелегко даються, дорого коштують; на 
них може здобутися лише той, хто живе не інтересами хвилини 
й дня, а інтересами майбуття свого народу і своєї культури, хто 
підвладний високим духовним ідеалам. Зате ж винагородою бу
ває добра репутація рицаря слова правди. Саме таку репута
цію має Нафі Джусойти — не лише в Осетії, а й далеко за її 
межами. Славний латиш Імант Зієдоніс зворушено писав про 
це: «...Я вже знаю, як оберігає Нафі Джусойти в Осетії “смак прав
ди” від несмаку» («Литературная газета» за 27 квітня 1983 року).

Навіть із цього побіжного огляду великого і різнобічного доробку 
Нафі Джусойти можна побачити, який це трудівник на літера
турній ниві, який подвижник і ревнитель за культуру і майбуття 
свого народу. Таких скромних, але високих духом і ділами под
вижників було багато в усіх літературах народів колишнього 
СРСР, зокрема й «малих» народів. На превеликий жаль, ми 
мало їх знаємо, й ще менше віддячуємося їм за те, що вони 
роблять для нас, для нашої літератури. Бо, як правило, вони і 
перекладали, і популяризували наших класиків та сучасних 
письменників, писали про Україну, — а ми не завжди те й помі-
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чали. От і Нафі Джусойти. Він щирий і палкий друг нашої зем
лі, нашої літератури, яку добре знає.

У вересні 1982 року на прохання редакції газети «Правда Украины» 
він написав лірико-публіцистичну статтю «Три монологи лю
бові Україні». З огляду на завеликий як для газети обсяг, було 
надруковано лише два уривки з неї («Правда Украины» від
2 грудня 1982 року та від 8 березня 1983 року). Повністю статтю 
опубліковано в журналі «Вітчизна» (№ 12, 1985 p.). На мій по
гляд, розділ «Слово Тараса Шевченка» з цієї статті по праву 
може ввійти в коло найкращого з того, що написане про 
Шевченка представниками інших народів.

Воістину величезний діапазон блискучої перекладацької творчості 
Нафі Джусойти. Завдяки йому осетини можуть читати рід
ною мовою десятки видатних творів світової літератури. Ми, 
в Україні, вдячні йому за те, що в цьому широкому списку — 
імена Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Павла 
Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія 
Малишка. Українську літературу Нафі Джусойти знає доскона
ло, читає її в оригіналі — добре володіє українською мовою. 
Про глибокий інтерес його до нашої літератури я можу висно
вувати і з листування з ним, яке ми інтенсивно вели в 80-ті 
роки. Його листи такі змістовні, цікаві й інтерпретують такі 
важливі на сьогодні теми, що я проситиму Нафі Григоровича 
дозволу опублікувати їх у своїх мемуарах, над якими тепер пра
цюю. На жаль, у 90-ті роки наше листування обірвалося, листи 
не доходили, й лише нещодавно ми «розшукали» один одно
го. Шкода, півтора десятиріччя випали не тільки з особистих 
зв’язків, але — що ще гірше — із зв’язків літератур. Повний ко
лапс.

Нещодавно я писав статтю про башкирську літературу для «Енцик
лопедії сучасної Україні». Дійшов до 90-х років XX століття — 
і зупинився. Жодного надходження книг, журналів, газет -  на
віть у наукові бібліотеки. Добре, що трішки допомогло баш
кирське земляцтво в Києві. І цей провал у півтора десятиріччя 
(поки що в півтора) стосується всіх літератур народів, що вхо
дили до складу СРСР. Навіть такої близької та спорідненої нам 
білоруської! Тільки російська представлена достатньо, але й тут 
комерційні канали здійснюють свою специфічну вибірковість, 
яку не хочеться коментувати. Як на мене, це трагедія. І тим 
гнітючіша, що її мало хто усвідомлює. В Україні, як і в Росії, 
Литві, Латвії, Естонії, інтелігенція спрямувала свої погляди на 
Захід, забувши про те, що існують іще три сторони світу, інак
ше він був би сплющеним. Спроби нагадати про великі духовні
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багатства великих і малих народів Кавказу, Середньої Азії, 
Сибіру; про те, як ми допомагали один одному вистояти, захис
тити свої культури та мови, об’єднуючись проти нігілізму та 
великодержавствності, — на жаль, поки що мало кого обхо
дять. Невдячність... Залишається сподіватися, що прагнення до 
культурної повноцінності, універсальності виявиться, зрештою, 
сильнішим за стереотипи й упередження, підтримає потребу 
знання, взаємопізнання. Адже, напевно, всі культури на пост
радянському просторі страждають сьогодні від перекриття на
віть тих, по правді кажучи, не таких уже й достатніх, каналів 
взаємообміну, які існували не так давно...

Тим часом читаю нову книжку Нафі Джусойти — «Уроки Васо 
Абаева» (присвячену видатному вченому, старшому другові) — 
і бачу, що він, як і раніше, свято оберігає «смак правди» від 
несмаку; що він, як і раніше, вірний своєму девізу: «Жити без 
гір, без ідеалів, без неба, без високих цілей — означає животі
ти... Жити так можна, але не треба. Протипоказано Людині»1. 
У житті Нафі Григоровича Джусойти є гори, які тягнуться до 
неба. І хай не скінчиться його шлях!
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Він скозаВ
« З а б о р о н е н і
слоВа»
(Do ІОО-річчя BiQ бня 
народження Василія 
Г россмана) *

Василій Семенович Гроссман — майбутній 
російський письменник, який пройшов 

складний творчий шлях і якому судилося 
зрештою сказати нам і світові «заборо
нені» слова, яких не зітре час, — наро
дився в Україні, у Бердичеві, 12 грудня 
1905 року (помер у Москві в ніч з 14 на 

15 вересня на 59-му році життя). Зростав 
у інтелігентній єврейській родині: батько — 

інженер-хімік, мати — вчителька французь
кої мови; завдяки їй він опанував французьку 

мову настільки, що в шкільні роки міг напам’ять цитувати 
цілі сторінки з Доде, Мопассана, Мюссе. Навчався в Києві 
у реальному училищі, після його закінчення вступив восени 
1921 року до Київського університету (київські враження зго
дом озвуться в його творчості), а 1924-го — до 1-го Московського 
університету на фізико-математичний факультет і 1929 року за
кінчив його фізико-математичне відділення. Після цього пра
цював за фахом на Донбасі (він також увійде в його творчість),

1 Нафи Джусойты. Чем люди живы? / /  Литературная газета. — 16 ноября 1983 г.
* Надруковано в газеті «Дзеркало тижня» за 10 грудня 2005 року.
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завідував газовою лабораторією, був асистентом кафедри неор
ганічної хімії в Сталінському медінституті, 1933 року переїхав 
до Москви, деякий час працював у лабораторії на фабриці 
ім. Сакко і Ванцетті.

Перші кроки
Наприкінці 20-х років В. Гроссман починає виступати з нарисами 

у пресі; а на сторінках журналу «Литературный Донбасс» у бе
резневому числі за 1934 рік, насиченому офіційними та пропа
гандистськими й викривальними матеріалами (був саме пік бо
ротьби з українським буржуазним націоналізмом), побачило 
світ його перше оповідання «Отдых». Герой оповідання — сек
ретар обкому партії Безбородов — за наполяганням медиків і 
друзів, стурбованих його здоров’ям, погодився поїхати підліку
ватися до гірського санаторію у Казахстані. Дорогою — нові 
враження, знайомства: немовби відкриваються йому інші вимі
ри буття. Але вже на другий день телеграма: нарком кличе в 
поїздку на нове будівництво. Зрозуміло: таким партпасіонаріям 
«спокій тільки сниться». Це був популярний на ті часи сюжет, 
що мав героїзувати постаті командармів сталінської п’ятирічки, 
романтику керування соціалістичним будівництвом, яка при
йшла, мовляв, на зміну романтиці революційних боїв. У трохи 
раніше (1931 рік) написаному оповіданні Миколи Хвильового 
«Щасливий секретар» колізія сягає набагато травматичніших 
вимірів: «сильний організатор» тов. Старк, посланий партією 
очолити один із районів Донбасу, в момент, коли має їхати на 
ліквідацію чергового «прориву», одержує телеграму про смерть 
сина, але, після внутрішньої боротьби, їде не на похорон, а на 
«прорив». Обидві назви — і «Отдых» у Гроссмана, і «Щасливий 
секретар» у Хвильового — своєю співчутливою іронічністю ма
ють підкреслювати імперативність партійного обов’язку-покли- 
кання героя. Мабуть, письменникам хоч не хоч доводилося 
вдаватися до таких надзвичайних ситуацій, оскільки інакше їхні 
герої не мали чим зацікавити або вразити читача: про їхню 
внутрішню змістовність не йшлося (хіба Леонідові Леонову це 
почасти вдавалося). Той герой, який відкриється Гроссману 
своєю внутрішньою незглибимістю, був ще далеко попереду...

Того ж 1934 року в московській «Литературной газете» було опуб
ліковане ще одне оповідання В. Гроссмана — «В городе 
Бердичеве». Фабулу його також вибудувано на екстремальній 
ситуації, але з часів громадянської війни: батальйонний комісар 
більшовичка Вавилова, яку ніхто не сприймав у її жіночій, а ли
ше в комісарській іпостасі, раптом подає рапорт про відпустку на
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сорок днів... у зв’язку з вагітністю, — чим викликає щирий ре
гіт у командира. Комісарка виправдовується: все робила, щоб у 
бойових умовах позбутися несподіваного дарунку долі, але не 
вдалося, тепер же лікарі кажуть, що пізно. Тож і залишається 
вона в Бердичеві, в бідній єврейській родині. Оповідання ціка
ве й тим, як показано пробудження материнського інстинкту в 
жінці, здавалося б, очужілій до всякої жіночності; і тим, як за 
пафосом революційного походу, що його суб’єктом є «проле
тарський» (нібито) авангард, вгадується картина звичайного 
життя «населення» — об’єкту цього походу; але найцікавіше 
воно сьогодні тим, як у ньому відтворено побут містечкового 
єврейства і долю міста, яке чотирнадцять разів «переходило з 
рук у руки» і яке послідовно чи навперейми визволяли «пет
люрівці, денікінці, галичани, поляки, банди Тютюнника і 
Марусі, шалапутний “нічий” дев’ятий полк. І кожного разу це 
було, як і попереднього»: «...з усіх боків поллються піхота й 
кінні частини, по хатах забігать запорошені, втомлені люди, 
добродушні, але здатні на вбивство, хазяйновиті мужики в синіх 
шинелях, жадібні до обивательських курей, рушників і чобіт».

Звернімо увагу: як В. Гроссман уникає звичних пропагандистських 
кліше в характеристиці солдат-грабіжників. Це не якийсь оз
вірілий набрід, а такі самі селяни чи ремісники, вирвані зі звич
ного життя, люди «добродушні, але здатні на вбивство». Це та 
дивна пластичність масової психіки, призвичаєність до вибору 
різних способів поведінки залежно від обставин та наявних 
можливостей самоствердження — і завдяки приглушеності мо
рального інстинкту та звиклості до всього, — яка стане однією 
з тем пізнішого, «зрілого» Гроссмана і яка може асоціюватися з 
тим, що у філософії другої половини XX століття дістало ви
значення: «банальність зла» (віддалена аналогія до «звичайного 
фашизму»). Але тут і перший проблиск тієї великої грос- 
сманівської думки, яка через чверть століття прозвучить у 
«Жизни и судьбе»: про «непомітний поворот долі», що міг би 
зробити людиною кожного. Або навпаки. Може, вже тут заро
джувалося те гроссманівське розуміння «діалектики» життя і 
домі, їх «змагання» між собою, що дало назву його славетному 
романові...

І ще відзначу таку дрібничку: В. Гроссман пише «полякИ», а не 
«полЯки». Це не випадково. Річ у тім, що так вимовляли це 
слово українські селяни й міщани, а єврейський люд, за 
Гроссманом, у побуті раз по раз удавався до їхньої мови (як і 
тамтешні українці вільно вживали єврейські слова). Самому ж 
В. Гроссману ця мова була добре знана, і її лексичні та орфо-

914



ОЕІІІО ПРО Q06PUK СУСЮІВ І Вон Q31060 ! 3 ftPUHUUi

І ОУНО8НУ РЮНЮ j

епічні елементи не раз озиватимуться ще в діалогах його персо
нажів природно і вмотивовано — без тієї гри на ефекти чи 
розрахунку на дешевий гумор, що зустрічаємо не в одного 
російського автора.

Того ж 1934 року виходить книжка В. Гроссмана «Глюкауф», що 
дістала схвальний відгук хрещеного батька соціалістичного ре
алізму Максима Горького (таке благословення багато важило!), 
а потім збірки оповідань «Счастье», «Четыре дня», «Кухарка». 
В 1937—1941 роках він працює над романами «Степан Коль- 
чугин» та «Солдаты революции».

За канонами соцреалізму
Роман у двох книгах «Степан Кольчутин» — типова для радянської 

літератури доби тріумфу соцреалізму спроба епічно розгорнути 
історію становлення молодого робітника і зростання його в сві
домого революційного борця. Достеменно виписано понурий 
побут дореволюційного шахтарського й заводського Донбасу, 
стихійні форми соціального протесту, поступове формування 
осередків організованої класової боротьби. Оскільки описово- 
репрезентативний характер роману не обіцяв надто цікавого 
«занурення» в образ головного героя (письменники завжди ма
ли клопіт з психологічною одноплощинністю образу «правиль
ного» пролетаря), то цей вакуум заповнюється (як і в інших 
авторів) розширенням, сказати б, фізичного простору присут
ності героя в житті. З ’являються постаті інтелігентів різної полі
тичної орієнтації (тут уже бачимо смак Гроссмана до «провоку
вання» своїх персонажів на широкі ідеологічні дискусії, що 
сповна виявиться в його пізніших творах), наголошується роль 
у робітничому русі професійних революціонерів-більшовиків 
(це насамперед Бахмутський — революційний «просвітитель» 
Степана Кольчугіна), зав’язуються нові сюжетні лінії, дія пере
носиться в Київ тощо — все це дає можливість зробити розпо
відь цікавішою, надати їй історичної панорамності. В цю кар
тину входять і деякі, хоч і дуже скупі, елементи українського 
життя — на Донбасі робітничого, в Києві інтелігентського: зга
дуються аматорські вистави українських п ’єс у Народному домі, 
в такому собі гуртку українофілів на квартирі Софії Андріївни 
Тулупченко читають Лесю Українку й Михайла Коцюбинського, 
цитують політичні поезії Шевченка. В. Гроссман подає ці епі
зоди досить делікатно (особливо як зважити на те, що в ці роки 
партія вчила й за «невинними» формами українофільства роз
пізнавати страхітливе обличчя націоналізму, таки ж українсько
го). Студент Лобода цитує Шевченкове: «Та неоднаково мені,
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як Україну злії люди присплять, лукаві...», на що синок хазяйки 
дому Гриша реагує з майже більшовицькою авторитетністю: 
«Ці люди — і українські терещенки, грушевські, і єврейські 
бродські, і російські коковцеви, і столипіни»,- «І вони, і не 
тільки вони, — спокійно сказав Лобода». На цьому Софія 
Іванівна уриває суперечку, даючи авторові можливість уникну
ти неминучого в таких випадках фальшу.

Пасажі, присвячені справі Бейліса, виводять на тему антисемітиз
му, яка невдовзі — з початком нацистської навали — стане од
нією з найболючіших для Гроссмана. У цьому зв’язку не міг він 
оминути і діяльність «Союза русского народа», активність якого 
сягала й Донбасу. Його члени розповсюджували газету «Дву
главый орел», проводили розмови з робітниками на патріотичні 
теми. «Майстри, що входили до “Союза русского народа”, час
то затівали з робітниками такі розмови. Під час цих розмов 
співбесідник ставав ласкавим, розчулено всміхався, поплеску
вав по плечу, нудно й довго говорив про православ’я, братство 
слов’ян, про велику матінку Русь, потім раптом змученим, плак
сивим тоном починав проклинати баламутів, студентів, внут
рішніх ворогів, які збиткуються з православ’я, завдають страж
дань обожнюваному государеві імператору».

Чимало ідеологічних суперечок персонажів роману стосуються 
перспектив революції в її більшовицькому варіанті, власне, пи
тання про вибір революційного чи еволюційного шляхів роз
витку Росії. Саме навколо цього точилися найгостріші дебати 
серед російської інтелігенції початку XX століття.

Свою ретроспекцію їх Гроссман подає у формі протистояння біль
шовика Бахмутського і ліберала Лобованова. На позір більшо
вик не залишає шансів лібералові, виступаючи як речник самої 
історії, її, мовляв, невблаганної ходи, але чи не вгадується тут 
відомий «ігровий» прийом багатьох радянських письменників: 
вустами «негативних», більш або менш виразно засуджуваних, 
персонажів висловлювати власні потаємні думки? «Ви сьогод
ні — лише кілька доктринерів, але завтра можете стати глаша
таями мільйонів. І ми тоді розплатимося роками європейської і 
російської реакції», — пророчо каже Лобованов (власне, це 
варіація відомого драматичного застереження Плеханова).

Бахмутський, як і годиться більшовикові, черпає силу в глибокому 
презирстві до опонентів; недвозначно дає він зрозуміти, що не 
має наміру довго сперечатися: суперечку буде вирішено дія
ми. — «О-о-о, — тільки й зміг подивуватися Лобованов. — Ви 
вже погрожуєте! Треба віддати належне, мені завжди подобала
ся така риса в більшовиках: малочисельні, оточені, перед лицем
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величезних армій, ви, не втрачаючи незворушності, розумуйте 
так, ніби ви вже господарі становища, і диктуєте». Тут В. Грос
сман ніби виходить на той горизонт, з якого він зможе відкрити 
величезне поле крайньої ідеологічної напруги — в «Жизни и 
судьбе».

Багато уваги в романі приділено першій світовій війні: атмосфері 
вірнопідцанчого патріотизму на початку її, коли міста кипіли 
маніфестаціями, а стіни будинків були обклеєні полум’яними 
прокламаціями із закликами об’єднати все слов’янство у вели
кій Росії: «Да не будет больше подъяремной Руси. Достояние 
Владимира святого, затем Ярослава Осмомысла, князей Дании
ла и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой, 
нераздельной России». Але швидко «п’яний вираз зійшов з люд
ських облич», монархічний патріотизм невдовзі охолов і змі
нився розчаруваннями та зростанням антивоєнних настроїв: у 
ряді сцен разюче показано жахи фронтових буднів. Відповідні 
сторінки роману підсилюють його головний мотив: зростання 
політичної свідомості мас, неминучість їхнього виступу проти 
самодержавства. Водночас війна цікавить Гроссмана і в своєму 
історіософському аспекті, в законах її руху, адже «закони її ус
піхів і неуспіхів, рух її до перемоги чи поразки охоплюють усю 
суперечливу складність людських діянь». Пишучи це, Гроссман 
напевне ж відчував уже подих другої світової...

«Народна війна»
Це те визначення, яке, на думку В. Гроссмана, відповідало сут

ності, формам і масштабам спротиву радянських людей фа
шистській навалі. Може, й дивно, але неодмінної тоді формули 
«Велика Вітчизняна війна» він не вживає. Лише одного разу, в 
романі «За правое дело», зустрінемо побіжну згадку про виступ 
Сталіна, в якому той ужив вираз «Отечественная война». Більше 
й про Сталіна — нічого. Можна гадати, що це було прихованою 
формою протистояння офіційній пропаганді.

Від самого початку війни Гроссман — військовий кореспондент. 
Уже того ж таки 1941 року він пише роман «Народ бессмертен». 
Попри приголомшливі поразки Червоної Армії, в романі панує 
оптимістична риторика. Адже Гроссман був свідком не лише 
розвалу фронту, а й наростання опору фашистській армаді.
А головне, він мислив великими історичними масштабами: до 
сильних сторінок роману належать пристрасні роздуми про ан- 
тигуманність фашизму та його «творчу безплідність» і відповідно 
приреченість. Вражають також і правдиві картини хазяйнування
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окупантів на багатостраждальних українських і білоруських 
землях.

Оповідання й нариси Гроссмана 1941—1945 років охоплюють пе
ріод відступу Червоної Армії, Сталінградську битву, визволення 
України й Білорусії, Польщі. Нарис 1943 року «Украйна» гли
биною співчуття стражданням нашого народу, картинами пе
кельного нищення української землі змушує згадати Довженкову 
«Україну в вогні» (хоч остання мірою особистого болю, звісно, 
стоїть осібно на скрижалях української долі). Гроссман був се
ред тих, хто першим побачив зловісну Треблінку і пережив по
трясіння; його «Треблинский ад» (1944) розкривав конкретний 
механізм дії гітлерівських «фабрик смерті» — цього матеріалізо
ваного пафосу «арійської ідеї», «расового очищення» людства. 
Тема голокосту (хоч самого терміна цього тоді ще не було в 
ужитку) посідає особливе місце в усій творчості Гроссмана. 
Серед його оповідань, нарисів і памфлетів чи не найтрагічні- 
шим є «Украина без евреев»: розпачливе слово про винищення 
фашистами єврейського люду в Україні; нарис опубліковано в 
зворотному російському перекладі з ідіш (оригінал не зберігся) 
у двотомовому збірнику: Василий Гроссман. На еврейские темы 
(Ізраїль, «Библиотека Алия», 1990).

Величезний обсяг спостережень і вражень, переживань і роздумів, — 
записаних і незаписаних, — потребував цілісного оформлення і 
глибшого системного осмислення. Так, певно, визрівав амбіт
ний задум — створити епопею, співвідносну з «Войной и ми
ром» Льва Толстого. Першою книгою цієї епопеї мав стати ро
ман «За правое дело». Здається, Гроссман не приховував свого 
«змагання» з Львом Толстим: широкий часовий діапазон і про
сторовий масштаб, у які вписано конкретні події війни та долі 
десятків і десятків персонажів різного соціального та культур
ного стану, спроба подати свого роду «портрет» усього радянсь
кого суспільства (нагадаємо, що «мир» у Толстого означає не 
антитезу війні, а громаду, суспільство: порівняймо Шевченкове 
«миром, громадою...»); Бородіну у Толстого як топосу російсь
кої здатності боронити свою Батьківщину відповідає у Гроссма
на Сталінград як символ нескореності й здатності до перемоги; 
Львом Толстим «виміряні» (свідомо чи й несвідомо) глибоко
думні міркування про стратегію і тактику війни; філософські 
пасажі про людину, суспільство, народи, рух історії...

Можна уявити, наскільки Гроссману, скутому цензурою і само цен
зурою, та й перебуванням ще «у світі комуністичних уявлень» 
(його трохи іронічне зауваження про одного зі своїх персона-
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жів), було важче, ніж класикові доби «царського деспотизму»; ~- 
і це особливо відчувається у філософських відступах.

Величезний і «розкиданий» фабульний матеріал диктував пано
рамний формат його художнього втілення. Письменницький 
«об’єктив» здійснює неквапливий огляд усіх ділянок дійства, 
змінюючи ракурси й масштабність. Плинність картин могла б 
видатися калейдоскопічною, якби, по-перше, не чіткий ритм у 
цій динаміці; по-друге, не продумана гра на різнорівневості по
даних об’єктів: за розгорнутою сценою зустрічі Гітлера з Мус- 
соліні та їхніх переговорів або за картиною радіння радянського 
генералітету йтиме якась житейська історія, що даватиме інший 
вимір загальному дійству; за епізодом фронтового життя — екс
курс у тиловий побут; штабного полковника змінює директор 
оборонного заводу, командира взводу на передовій — філософ 
або фізик-академік... Ця подієва і людська наповненість роману 
має створювати отой образ «народної війни» і наочно доводити 
історичну приреченість фашизму (вже, зрештою, доведену в са
мій дійсності).

Однак така «панорамність» і «багатолюдність» роману має і свій 
зворотний бік: переважання інформативного потенціалу над 
аналітичним (хоч і аналітичність виражена відчутно); не завжди 
висока міра характерологічної самодостатності персонажів, яка 
б надавала оповіді глибших людських вимірів. Гроссман добре 
знає і «штабний», і «окопний» рівні війни, і «генералів» (армії, 
промисловості, науки), і «рядових», але, здається, про перших 
має більше що розповісти, ніж про других. Його сталінградські 
сторінки малюють набагато ширшу картину, ніж «В окопах 
Сталинграда» Віктора Некрасова, але поступаються в безпосе
редності відтворення конкретики «низового» рівня війни, аутен
тичності образів бійців передової, що зрозуміло, якщо врахува
ти неоднаковість особистого досвіду обох авторів. (Взагалі такі 
порівняння творів, різних за задумом і манерою виконання, не
правомірні, — однак у цьому випадку згадка про повість Не
красова неминуча, бо ці два твори — Гроссмана й Некрасова — 
найвагоміші в літературному епосі Сталінграда.)

Роман Гроссмана майже цілком витриманий у дусі тих поглядів на 
події війни, які тоді панували в радянській літературі (аж до 
уникання теми договору Сталіна з Гітлером чи, скажімо, зло
чинних прорахунків Верховного головнокомандування, що 
призвели до загибелі цілих армій під час відступу з Києва та 
в харківській операції, -  хоч Гроссман дуже добре про все це 
знав).
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М айж е цілком, але не цілком. І оці, здавалося б, нечисленні й ще 
обережні виходи за межі загальноприйнятого й офіційно допус
тимого, забезпечили романові не лише «кількісну» (в масшта
бах зображення), а й деяку «якісну» (в сутнісних показниках, 
змістовності, інтерпретаціях) перевагу над численною воєнною 
белетристикою тієї доби.

Ось, скажімо, цілком ортодоксальний, здавалося б, персонаж — 
старий комуніст Мостовськой, у деяких ситуаціях рупор погля
дів самого автора. Намагаючись подати осмислення всесвітньо- 
історичного значення подій, він малює справді разючу карти
ну здобутків більшовизму, «майже геологічні зміни соціального 
пейзажу» (хоч деякі його патетичні тези звучать не дуже пере
конливо: «робітники і селяни стали управителями життя»; «кол
госпний хліб для фронту й тилу є й буде» — це тоді, коли робіт
ників Уралу рятували від голоду посилки ЮНРРА, й амери
канська «свина тушонка» була найбажанішим товаром і в тилу, 
і на фронті). У найдраматичніші моменти війни Мостовськой 
випромінює оптимізм і дає гостру відсіч маловірам. Його вуста
ми — попри книжність багатьох його тирад — дається глибока 
ідеологічна й етична «дискваліфікація» фашизму. Але водночас 
старий комінтернівець не може звільнитися від ілюзій про кла
сову солідарність робітників різних націй і хоче знайти докази 
цьому. А тим часом він принципово не говорить про ворогів як 
німців, а тільки як про фашистів. Мабуть, цей мотив у романі 
не випадковий, як і обережне подання німецького табору в пев
ній неоднорідності, з латентною якщо не опозицією декого до 
фашизму й Гітлера, то принаймні невірою в нього, з певними 
суперечками не лише щодо стратегії війни, а й щодо її мотива
ції взагалі. Чи не було це ненаголошеним протистоянням не
розбірливій «науке ненависти», еренбургівсько-симоновським 
гаслам на кшталт: «Убей его!», або, принаймні, однотонній 
памфлетності в зображенні ворожого табору, що панувала в 
тодішній белетристиці? У всякому разі, до цих мотивів Гроссман 
ще повернеться... (У романі «Жизнь и судьба», крім не зовсім 
ординарної історії стосунків німецького лейтенанта Баха з 
російською жінкою, написаною ніби супроти відомого стерео
типу — «німецькі підстилки», є разюча своєю глибиною людя
ності «бліцкартинка»: у зруйнованому Сталінграді випадково 
зустрічаються, йдучи назустріч одне одному, голодний німець
кий солдат і обдерта російська жінка. Здоровенний німець зди
вовано підвів очі і сказав урочисто: «Добридень, мадам». А «ста
ра неквапно відвела рукою ганчір’я, що сповзало їй на чоло, 
глянула темними добрими й розумними очима і велично, по-
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волі відповіла: “Здрастуй, пане”». І «то була, — пише Грос
сман, — зустріч представників двох народів на найвищому рів
ні». Таку зустріч міг помітити тільки Гроссман!) Не раз звертати
меться ще він і до більшовицького догматизму Мостовського.

Або далі. Видатний фізик, член-кореспондент Академії наук Штрум 
(улюблений персонаж Гроссмана) у 20-ті роки був «вичище
ний» з Московського університету — з причини неналежного 
соціального походження. Ця згадка й сама собою щось важить, 
але вона викликає й іншу: про студента Абарчука, який, маючи 
революційну більшовицьку біографію та бувши великим ак
тивістом, войовничо вимагав виключення Штрума. Абарчукова 
дружина Людмила пізніше стала дружиною Штрума, Абарчук 
же, побувши кілька років на керівних посадах у промисловості, 
опинився в концтаборах як «ворог народу». В розмові з друзями 
Штрум одного разу зіронізував: мовляв, були двоє студентів, 
один вичистив другого з університету, вичищений зрештою 
став «наймолодшим членом-кореспондентом Академії наук», 
а що зробив у житті той перший — який вичищав? Але друг 
Штрума комінтернівець (ще один комінтернівець!) Кримов го
стро зупиняє того: «...Цей студент, номер перший, чесно вий
шов на роботу, коли вирішувалося революційне майбутнє Росії, 
а може, й усього світу. І робота йому обійшлася стражданнями 
й гарячою кров’ю». Мовляв, «ворог народу» був справжнім ко- 
муністом-революціонером. Таке в часи написання роману зву
чало — на публічному рівні — ще незвично.

Ще один момент. З наукового відрядження до Чехо-Словаччини й 
Австрії повертається професор-біохімік Максимов. Він нажаха
ний тим, що там побачив і почув. «В науці царює фашизм. 
Його теорії жахливі, а завтра вони стануть практикою». Наївний 
Штрум каже Максимову, що його обов’язок — опублікувати 
свої враження. Але досвідченіший колега поправляє («тоном, 
яким говорять дорослі з дітьми»): «В наших інтересах зміцню
вати політику миру, а не розхитувати її».

Ці й подібні мікроновели мовби натякали на те, що поза оповіда
ним у романі є ще речі, про які не випадає говорити тепер, але 
про які думається і які ще мусять дістати озвучення. Тим часом 
вони, за всієї своєї начебто малопомітності, вкрай ускладнили 
долю роману. Його редагування, рецензування, редакційні та 
позаредакційні (з участю літературного й нелітературного на
чальства) обговорення тривали три роки (1949—1952). Автор 
дванадцять разів переробляв та доопрацьовував роман. І вже 
після всього, на останньому засіданні редколегії «Нового мира», 
лунали гострі звинувачення й претензії: «Путаная философия о



923

приходе Гитлера к власти» (С. Смирнов); «Верховного Главно
командующего надо показать, товарища Сталина» (М. Бубен- 
нов); «Несомненно нужна роль товарища Сталина» (К. Федін); 
«Нужна роль товарища Сталина» (В. Катаев); «Я думаю, есть 
какая-то неловкость, что Василий Семенович, цитируя товари
ща Сталина, замечательно пересказал речь (фактично там наве
дено кілька фраз. — I. Д з.), но он не вспоминает о вожде» 
(О. Твардовський). Особливо багато було причіпок до образу 
Штрума. Навіть Твардовський, який зважився друкувати роман 
у своєму журналі, іронізував з приводу того, що Штрум у ро
мані «составляет философский воздух эпохи», тоді як він «не 
очень умён с его рассуждениями, примитивными домашними 
концепциями», і автор «унижает себя тем, что он делает себя 
рупором каких-то идей, оценок». К. Федін, розуміючи трудно
щі автора з вільним вираженням своїх думок, висловився трохи 
делікатніше: «Мне становится скучно, как только я дохожу до 
философии. Я думаю, почему же у Толстого интересна филосо
фическая часть. Потому что Толстой полемизировал с военным 
командованием, полемизировал с правительством, а Вы поле
мизировать с исторической штабной точкой зрения не можете. 
Тут есть элемент философической самодеятельности». (В на
ступних творах Гроссман ще й як «полемізуватиме»!) Лунали в 
обговоренні й натяки на те, що радянську науку в романі пови
нен репрезентувати видатний російський учений ‘. Захищаючи 
свій твір, Гроссман, зокрема, казав, що монологи Штрума ско
ротив наполовину, ввів новий образ — ученого Чепижина, яко
му й передав думки Штрума, а Штрум каже Чепижину: «Ви мій 
учитель не тільки в галузі фізики». От такі приниження довело
ся терпіти видатному письменникові, аж поки роман було опуб
ліковано в журналі «Новый мир» — у червні—жовтні 1952 року. 
А далі все почалося знову! Після перших схвальних відгуків 
у пресі — розгромна стаття М. Бубеннова в «Правде» 13 лю
того 1953 року, статті в журналі «Коммунист», в «Литгазете», 
в «Красной звезде»... 24 березня — вже після смерті Сталіна! — 
відбулося обговорення на Президії Спілки письменників, де від 
роману відреклися навіть ті, хто так чи інакше сприяв його пуб
лікації...

У листі до секретаріату Спілки письменників СРСР В. Гроссман у 
стриманому тоні визнає право своїх критиків «предъявлять мне 
счет по вопросам идейно-философского порядка», але водно

' Див.: Бочаров А. По страдному пути / /  Василий Гроссман. Жизнь и судьба.— 
Минск, 1990.— С. 5.
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час підкреслює неможливість для себе переінакшувати дорогу 
йому книгу за допомогою пера і ножиць. Натомість він обіцяє: 
«...хочу, учтя критику партийной печати, продолжать работу 
над второй книгой романа, посвященной непосредственно 
Сталинградской битве. В этой работе я буду стремиться к мар
ксистски четкому, более глубокому идейно-философскому ос
мыслению событий».

Окремим виданням роман «За правое дело» вийшов тільки 1954 ро
ку, а 1956 року — повніше видання, в якому відновлено було 
раніші скорочення... Тим часом автор працював над другою 
книгою роману. І щасливим чином — але й закономірно з по
гляду еволюції Гроссмана, та й змін у суспільстві — вона стала 
не врахуванням, а запереченням партійної критики, а до певної 
міри й полемікою з самим собою: Гроссмана 50—60-х років —
з Гроссманом 30—40-х.

Відмова від чужих правил гри
Чим можна пояснити той рішучий крок у бік ідеологічної і творчої 

суверенності, що його здійснив Гроссман актом написання ро
ману «Жизнь и судьба» — формально другої частини дилогії «За 
правое дело», а фактично багато в чому зовсім інакшого твору? 
Певно, якусь роль могла відіграти втома (а може — й омерзін- 
ня) від багаторічної боротьби з цензорами на службі й цензора
ми на громадських засадах, — це могло привести до висновку: 
чи варто витрачати час і здоров’я на пошуки компромісів з 
тими, кому потрібні не компроміси, а капітуляція? Чи не краще 
решту років життя присвятити адекватній творчій самореаліза- 
ції? Може, й не зовсім так, але якесь бажання зневажити чужі 
вимоги неминуче мало виникнути. Поза всяким сумнівом, 
«ідейний поворот» В. Гроссмана був спровокований і спалахом 
державного антисемітизму в СРСР, сталінським задумом «оста
точного вирішення єврейського питання», який виразно і зло
вісно прочитувався за фанаберійною «справою лікарів-убивць» — 
тільки в цей час (на жаль, тільки в цей час!) почала прозріва
ти і значна частина лівої (значною мірою єврейської) інте
лігенції на Заході. Нарешті — смерть Сталіна, перші симптоми 
можливої корекції «культу особи», а потім і промова Хрущова 
на XX з ’їзді партії. І хоч які там далі були коливання «генераль
ної лінії», чергування «відлиг» і «приморозків»,— людині від
повідальної і чесної думки було зрозуміло, що час дозволеної 
напівправди минає, що треба працювати на час правди, який 
неодмінно настане — рано чи пізно. Для цього Гроссману не 
доводилося зовсім змінювати тон і пафос роману, а швидше —
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договорювати те, що не було сповна висловлене. (Роман видано 
й українською мовою в перекладі відомого письменника Василя 
Стефурака: «Життя і доля», видавництво «Дніпро», 1991. Циту
ватиму твір за цим виданням.)

Але цього було багато! І Гроссман розумів, на що зважувався. Тому 
чернетки і один примірник чистового варіанту рукопису віддав 
у надійний сховок друзям. Це і врятувало роман. Бо невдовзі 
після того, як він віддав його до журналу «Знамя», цей примір
ник конфіскувало КГБ, а в квартирі письменника було прове
дено обшук і конфісковано всі інші варіанти тексту. Роман було 
заарештовано — хоч і не єдиний, але рідкісний випадок в іс
торії російської літератури. Як боялася влада вільного слова! 
Коли Гроссман написав розпачливого листа до Хрущова і той 
передоручив справу Суслову, то «сірий кардинал» сказав Грос
сману, що такий твір може бути опублікований хіба через двісті 
років. Вони думали, що їхня влада триватиме вічно! Цікаво, як 
зреагував Суслов на звістку, що роман опубліковано значно 
раніше, через двадцять років, — 1980 року, в Швейцарії? Певно, 
дуже пошкодував, що Гроссмана вже немає серед живих і його 
не дістанеш. А ще через десять років роман було опубліковано 
і в СРСР, мовби на відзначення кінця його існування...

...Шість коротеньких розділів-сценок, якими розпочинається ро
ман «Жизнь и судьба», вводять у побут гітлерівського концта
бору, куди потрапив знайомий нам з роману «За правое дело» 
комінтернівець Мостовськой, — але водночас і в проблематику 
всього роману (історичну, філософську, політичну, етичну, жи
тейську)... В район розташування концтабору рухається еше
лон. Концтабір виринає з туману гіпнотичною одноманітністю 
бараків, вулиць, залізобетонних стовпів з колючим дротом. Ця 
одноманітність — як символ нелюдяності, заперечення життя. 
«Життя затухає там, де насильство прагне стерти його своєрід
ність і особливість». Ніби мимохідь кинена думка. Але вона 
діставатиме розвиток на всіх більш ніж шестистах сторінках ро
ману — і «німецьких», і «радянських»... Широкий перегук і мов
чазне державотворче змагання німецьких і радянських конц
таборів — наскрізна, поряд з темою Сталінграда, структурна 
вісь роману.... Поїзд наближається до пункту призначення. 
«Цуккер їде, я впізнаю його по бідовому голосу, розвантажився 
і жене на Мюнхен порожняк», — каже старий машиніст своєму 
помічникові. У відповідь помічник «схвильованим голосом» 
каже, що й вони могли б повернутися до обіду, якби не «дезин- 
фекція вагонів», — а її можна було б «проводити у нас на вузлі».
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1 все. Ще встигають до зупинки привести себе в порядок, поди
витися в кишенькове дзеркальце, витерти забруднену щоку... 
Оця моторошна буденність (те, що у філософії дістало означен
ня: «банальність зла») — теж наскрізний мотив роману, знов- 
таки і на його «німецьких», і на «радянських» сторінках («У цій 
міщанській буденності було щось неймовірне» — це про рутин
ність катівської атмосфери в радянській тюрмі, куди потрапив 
інший комінтернівець — Кримов). І «наші» ешелони з в’язнями 
будуть у романі, — тільки потужніші габаритами і технологічно 
досконаліші: дахи вагонів освітлюються прожекторами, під 
днищами — залізні граблі, що розшматують того, кому вдасться 
проламати дірку і впасти на шпали; весь ешелон, на всю дов
жину, прострілюється з кулеметів.

Лагерні бараки (і тут, і там) — тотальний Інтернаціонал. І тотальне 
«урівняння» всіх можливих рас, віровизнань, професій, соціаль
них станів, ступенів культурного розвитку, вдач, манер — кого 
там тільки немає... Своєрідна модель уселюдства... Наче побіж
но (але яка інтелектуальна пронизливість і стримано-напруже- 
на емоційна сила в цій постійній гроссманівській «побіжності»!) 
зауважується ряд нововведень націонал-соціалізму: новий тип 
злочинців — злочинці, які не вчинили злочинів (радянський 
варіант: «Винен, не винен, яке це має значення», — кредо чекіс
та Мащука); ті, хто в приватних розмовах без належної поваги 
висловлювалися про режим; робітники, ув’язнені до політично
го табору за погану роботу (Абарчук «засудив сорок соціально 
неясних робітників»), військовополонені, емігранти, люди «ек
зотичного» походження й «екзотичних», підозрілих занять. 
«У владі карного злочинця над політичним в’язнем також вияв
лялося новаторство націонал-соціалізму.» Тут читач зупиниться 
і згадає знайоме йому з практики іншого режиму. Але й асоціа
цій не треба — далі про це буде в романі «напряму». Адже на
ціонал-соціалізм не тільки не мав монополії на такі новації, 
а й багато в чому міг повчитися — і мав у кого... Знущання кар
них злочинців над політичними в’язнями в радянських концта
борах, їхній терор, страхітливі нічні вбивства, — все це чинило
ся з мовчазного потурання адміністрації та випливало з майже 
офіційного статусу карних злочинців як «соціально ближчих» 
владі, ніж «вороги народу». До найразючіших сторінок роману 
належать описи паразитування кримінальних на безпомічності 
політичних та дика розправа бандита Бархатова над «жидом» 
Рубіним. І це — вищість статусу карного злочинця над політич
но неГшп онадійним — також одна з наскрізних тем роману.
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Втім, є один нібито «ексклюзив». Гітлерівцям для дотримання «по
рядку» в таборах, каже Гроссман, не знадобилася величезна ар
мія наглядачів: «Самі в’язні взяли на себе поліційну охорону в 
таборових містах», ставши свого роду внутрішньотаборовою ад
міністрацією. Це справді унікально-жахливий «винахід» націо
нал-соціалізму. З якихось причин деміурги радянських концта
борів змогли перейняти цей досвід лише почасти: мабуть, ціле
спрямованіший характер добору «населення» таборів обмежу
вав їхні можливості: переважно політичний контингент менше 
піддавався маніпуляціям. Однак вони виявилися набагато вина
хідливішими у способах трудової та інтелектуальної експлуатації 
в’язнів: табори стали величезними підприємствами рабської 
праці; в них функціонували різні важливі виробництва й цілі 
наукові інституції, де робилися унікальні відкриття — вченими- 
рабами, що діставали високі урядові нагороди; архіпелаг ГУЛАГ 
працював на перемогу комунізму! Зарозумілі дилетанти-нацис
ти не здатні були додуматися до таких речей. Гроссман пере
конливо розкриває цю «перевагу» радянських таборів над ні
мецькими.

Світові концтаборів протистоїть у романі Сталінград — насамперед 
як символ усенародного спротиву фашизмові, віри в перемогу 
над ним і реального кроку до такої перемоги. Але також і як 
надія на нове життя після війни. Тут особливо виявляється те 
послаблення влади страху, випадання з-під щохвилинного ідео
логічного контролю, те розширення свободи думки, яке відчу
валося в роки війни — і яке, на жаль, було тимчасовим. «Майже 
всезагальною була в Сталінграді цікавість до повоєнного влаш
тування колгоспів, до майбутніх стосунків між великими на
родами та урядами. Бойові будні червоноармійців, їхні вправи з 
лопатою, кухонним ножем, яким чистили картоплю, або шевсь
ким ножем, яким орудували батальйонні шевці, — все те, здава
лося, було безпосередньо дотичним до повоєнного життя наро
ду, інших народів і держав. Майже всі вірили, що на війні пе
реможе добро, і чесні люди, які не шкодували своєї крові, 
зможуть побудувати розумне, справедливе життя. Цю зворуш
ливу віру висловлювали люди, котрі вважали, що їм самим, 
певне, не вдасться дожити до мирних часів, і все дивувалися, як 
вони перебули на землі від ранку до вечора».

Так, тут вирішувалося майбутнє народів. Однак воно вирішило
ся -  в кінцевому підсумку — не так, як сподівалися мільйони 
людей. Воно обернулося зміцненням тиранічної влади Сталіна, 
його великодержавницької ідеї, що замінила інтернаціоналіст
ську. Цей перегляд історії, ідеології, політичних цілей почався
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ще з настановлення на «будівництво соціалізму в одній країні», 
передбачав зміну стосунків із селянством, роз кур куле ння, на
сильницьку колективізацію, нещадно-жорстокі методи індуст
ріалізації, винищення старих партійних кадрів, масовий терор, 
погроми інтелігенції національних республік... Але фразеологія 
ще залишалася старою, традиційно більшовицькою. Настав час 
і її змінити — вона давала змогу багатьом чіплятися за старе. 
«І саме під час сталінградського перелому, коли полум’я Ста- 
лінграду було єдиним сигналом свободи у царстві темряви, від
крито почався той процес переосмислення. Логіка розвитку 
привела до того, що народна війна, досягнувши свого найви
щого пафосу під час сталінградської оборони, саме в той, ста- 
лінградський період дала можливість Сталіну відкрито деклару
вати ідеологію державного націоналізму». Цей поворот в ідео
логії вивершував грандіозну будову сталінської імперії. Дах був 
тим міцніший і ошатніший, бо спирався на багатовікову тради
цію та національні амбіції, які підживлювалися дальшими пе
ремогами у війні. «Росіяни під проводом більшовиків очолять 
людство», — проголошує в запалі комісарських самохвальств 
колишній репресований Доренський, якому дали можливість 
спокутувати незрозумілу «провину» перед партією.

... І, до речі, в тому ж таки Сталінграді, але трохи раніше, ще під 
час успіху німецького наступу, ненависник плебеїв-фашистів, 
інтелігентної нібито породи лейтенант Бах, починає вірити в 
Гітлера і хоче вступити до партії...

Від Інтернаціоналу до націоналізму
У чому тільки не звинувачували Гроссмана за життя! Однак най- 

грізніше звинувачення — в русофобії — прозвучало вже навздо
гін, після посмертної публікації роману «Жизнь и судьба». 
Найкатегоричніше його висловив С. Вікулов у виступі на пле
нумі Правління Спілки письменників РРФР «Перестройка и 
литература»: «черной нитью» крізь роман «проходит ничем не 
прикрытая враждебность к русскому народу», яскраво ілюстру
ючи «явление, название которому — русофобия»1.

Але це неправда. Гроссман відчував себе російським письменни
ком і про росіян писав з таким самим розумінням, повагою і 
співчуттям, як і про людей будь-якої іншої національності (за
гальніше: бачив людину, а не її національну паспортизацію); 
більшість внутрішньо близьких йому персонажів — росія
ни; Росія весь час у полі його роздумів. Але його тривожив той

'Литературная Россия. — 1988. — 23 декабря.
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поворот у бік державного націоналізму, про який ми говорили 
вище. А оскільки державний націоналізм вбирався в шати 
російського патріотизму, то Гроссман і констатував то з поди
вом, то з внутрішнім спротивом, то з відразою вибухово-небез
печне змішування цих двох стихій. Це неприйняття присутнє в 
романі багатоманітно. І в саркастичних репліках інтелігента 
«старої дати» Шаргородського (власне, російського патріота, 
але вільнодумного): «..Творці Комінтерну під час війни не при
думали нічого ліпшого, ніж повторити: священна російська 
земля. ...Почекайте, завершиться війна перемогою, і тоді ін
тернаціоналісти оголосять: “Наша матінка-Росія всьому світу 
голова” . (Тут, волею Гроссмана, Шаргородський зазирає на 
яких два роки вперед, коли Сталін проглосив свій знаменитий 
«тост» «За великий русский народ».) І в розгубленості комінтер- 
нівця Мостовського, який у німецькому концтаборі збенте
жений привидом тих часів, коли народ кликали на бій «За Бога, 
царя и отечество». І в сум’ятті іншого комінтернівця, комісара 
Кримова, якому важко змиритися з уславлянням царських пол
ководців і забуттям червоного кольору революції, але мусить 
рахуватися з новою реальністю. І в нібито нейтрально поданих, 
але суттю своєю самокомпрометаційних і гнітючих своєю ти
повістю репліках не лише обивателів, а й партеліти про нац
менів, виставляння «русскости» як безумовної людської і гро
мадянської переваги. І в одкровеннях партстовпа Гетманова: 
«Адже ми захищаємо Росію... Скажу вам чесно, досить! Аж ну
дить! В ім’я дружби народів ми завжди жертвуємо росіянами». 
І в кадрових рішеннях Неудобнова: «Дружба народів — святе 
діло, але, розумієте, серед націоналів великий процент вороже 
настроєних, хитких, непевних людей». І вже в повісті «Всё 
течёт...» чиновні пасажири в купе поїзда п ’яно самостверджу- 
ються: «Русские люди, не нацмены».

(Далі посилатимемося і на цю повість. Вона є якщо не сюжетним, 
то логічним змістовим продовженням роману: в ній Гроссман 
вимовив те, чого не наважився ще був сказати і в романі «Жизнь 
и судьба», але що мало бути сказане. Це мовби підсумок усіх 
його болісних роздумів про своє суспільство і свій час. Повість 
з’явилася друком в апогей «гласності», в журналі «Октябрь» 
(1989, № 6). Тільки латиші перевидали її своєю мовою. Далі 
вона стала в Росії «не на часі», а в Україні про неї просто забу
ли. Це наша дрімучість і невдячність. Такої страшної правди 
про голодомор не сказав ніхто з російських чи взагалі поза 
Україною сущих письменників; трагічні картини з Гроссманової 
повісті змушують згадати «Жовтого князя» Василя Барки. Ви-
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датний французький інтелектуал Анрі Безансон говорив, що 
саме з повісті взнав правду про голодомор і зрозумів, що смерть 
української дитини від голоду на землі хліборобів — така ж мука 
й трагедія, як і смерть єврейської дитини в гітлерівському конц
таборі. Цю повість варто б перевидати в Україні масовим ти
ражем — і порядком окремої акції подарувати керівникам тих 
«українських» партій, які й досі заперечують визнаний усім сві
том диявольський злочин сталінщини... Втім, серед них немає 
Безансонів...)

Голокост. Антисемітизм
Хтось із тих, що писали про Гроссмана, назвав його письменником 

«єврейської долі» Так, він, який до 1941 року не задумувався 
над своїм єврейством, після трагедії 1941-го перейнявся болем 
і відчуттям особистої відповідальності за долю своїх сородичів. 
Та чи тільки за їхню долю? Ні, як і годиться письменникові - 
гуманістові, він обставав за всіх, хто зазнав біди, і особливо за 
тих, чиєю виною було неправильне національне походження. 
Йому болять і зневажливі слова обивателів на адресу татарів 
(а чого варта розповідь про знищення татарської інтелігенції!), 
і розправа з черкесами та калмиками, і доля старої поволзької 
німкені Женні Генріхівни, яку брутально викидають з кварти
ри, і особливо мучить незбагненна людська готовність поживи
тися з чужої біди — хоч бачить він і порухи співчуття й допомо
ги. «Єврейська доля» вела його до розуміння долі інших. Чи, 
може, навпаки: розуміння людини вело до розуміння єврея, 
людини в євреєві.

«...12 вересня 1942 року, в пору апогею воєнних успіхів соціал-на- 
ціоналізму, євреї, які жили в Європі, були повністю вилучені із 
юрисдикції судів і передані гестапо. Керівництво партії і осо
бисто Адольф Гітлер ухвалили рішення про цілковите вини
щення єврейської нації».

Але для євреїв Польщі й України процес «ліквідації» почався рані
ше. В липні 1941 року, ще до трагедії Бабиного Яра, гітлерівці 
розстрілювали євреїв у Бердичеві. Загинула і мати Василя 
Семеновича. Ця незагойна рана пекла його все життя, і він на
магався втишити біль, пишучи листи до неї наче до живої, 
сповідуючись у цих листах. Усе життя він немовби спокутував 
свою провину перед матір’ю, але також і перед мільйонами ін
ших жертв геноциду.

Переживання трагічної долі матері, візія її останніх днів вилилися 
в романі «Жизнь и судьба» — в передсмертному листі матері 
Штрума з гетто, який вона змогла передати на волю і який
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знайшов його через роки. Важко повірити, що це літературний 
текст. Здається, що це унікальний людський документ, аутен
тичний за безпосередністю й зримістю свідчень. Про те, як 
прихід фашистів поклав край багаторічному мирному і загалом 
приязному співжиттю євреїв та українців, зняв моральний са
моконтроль, дав санкцію на ворожнечу, стимул до пересліду
вань, — і люди поділилися на тих, у кому озвалася ненависть, 
і на тих, у кому говорило людське співчуття. (Втім, спалахи 
невмотивованої ненависті бачимо і в мирному житті радянсько
го тилу: картини у Куйбишеві — «штурм» трамваю, посадка на 
волзький пароплав...) Про трагічну фантасмагорію гетто, в яко
му приречені, навіть утративши всяку надію, жили так, наче їм 
жити й жити, і де виявлялося і краще, і гірше в людях. І про 
тиху скорботу старої лікарки, яка намагається збагнути незбаг
ненне, нікого не осуджує, а тільки дивується й дивується з не- 
передбачуваних можливостей людських перетворень... І до кін
ця виконує свій обов’язок лікарки, приймаючи вдячність при
речених. Її лист — заповіт доброти синові. Але... це лист не 
тільки до сина. Він адресований і в майбутнє. І в те майбутнє, 
яке ще буде, і в те, яке вже було: коли намагалися замовчати 
правду про жертви. Коли розгортали шалену «науково-прак
тичну» кампанію з викриття й викорінення «безрідних космо
політів», агентів «Джойнту» та «лікарів-убивць». Гроссман і сам 
зазнав принад цього майбутнього і намагався висловити своє 
ставлення до нього. І в романі, і в повісті звучить тривога з 
приводу наростання в суспільстві різних виявів антисемітизму. 
Спочатку завуальованих, як-от глумливі репліки про євреїв, що 
повертаються з евакуації. Потім соромливо-відкриті. «В газетах 
почали друкувати фейлетони, що викривали кар’єристів, зло
дюжок, які по-шахрайському дістали дипломи та вчені ступені, 
лікарів, які злочинно жорстоко поводилися з дітьми та породіл
лями, інженерів, які замість лікарень та шкіл будували дачі для 
своєї рідні. Майже всі викриті у фейлетонах були євреї, і газети 
з особливою старанністю наводили їхні імена та по-батькові: 
“Сруль Нахманович... Хаїм Абрамович... Ізраїль Менделевич...” 
Якщо в рецензії критикувалася книга, написана євреєм, що мав 
російський літературний псевдонім, то поряд у дужках друкува
ли єврейське прізвище автора. Здавалося, в СРСР самі лиш 
євреї крадуть, беруть хабарі, злочинно байдужі до страждань 
хворих, пишуть вадливі й халтурні книжки.» А дуже скоро при
йшов уже й агресивно-відвертий антисемітизм, живлений як 
публічними, так і негласними політичними директивами, цен
тралізовано керований. «Повідомлення про те, що вчені меди-
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ки, артист Міхоелс здійснили страхітливі злочини, приголом
шило всіх. Здавалося, чорний туман стоїть над Москвою і за
повзає в будинки, в школи, заповзає в людські серця.» Сталін 
готував свій варіант остаточного вирішення «єврейського пи
тання», і одним із каналів психологічної адаптації суспільства 
до можливого «дня Ікс» було не зовсім стихійне розповсюджен
ня апокаліптичних чуток. «Під страшним секретом Миколі 
Андрійовичу (один із головних персонажів повісті «Всё течёт...», 
вчений-біолог, який готується до обрання в академіки і якому 
тим часом пропонують виступити з викриттям колег — «вейс- 
маністів—морганістів—менделістів». — І. Дз.) одного разу роз
повіли, що лікарів стратять усенародно на Красній площі, 
після чого країною, видно, прокотиться хвиля єврейських по
громів і що до того часу приурочується висилка євреїв у тайгу і 
в Каракуми на будівництво Туркменського каналу. Цю висилку 
буде здійснено на захист євреїв від справедливого, але нещад
ного народного гніву. В цій висилці виявиться вічно живий дух 
інтернаціоналізму, який, розуміючи гнів народу, все-таки не 
може допустити масових самосудів і розправ». Який гіркий сар
казм!

Різноманітні форми і вияви антисемітизму Гроссман намагався 
систематизувати й осмислив їх у своєрідному публіцистичному 
відступі — в 32 розділі другої частини роману «Жизнь и судьба»
(в українському виданні це розділ 33). Ці міркування Гроссмана 
викликали різку реакцію з боку деяких російських письменни
ків — С. Куняєва, С. Вікулова, Л. Бєляєвої. Остання, зокрема, 
писала про «откровения» Гроссмана, що «еврейская нация пред
ставлена в них как бы в неких заоблачных высях, вне всяких оши
бок и заблуждений, осяянная святостью и благочестием. Да что 
там говорить — поразительный по своей откровенности гимн 
крови!»1 Однак це неправда, як і звинувачення в «русофобії». 
Гроссман постає за євреїв не тому, що вони євреї, а тому, що 
їх знищував гітлерівський режим, переслідував пізньосталін- 
ський. Але Гроссман знає: євреям властиві ті самі слабості, 
сумніви, вагання, що й людям будь-якої нації, — і так про них 
пише. Навіть його улюблений Штрум, коли йому, після всіх 
утисків, зателефонував Сталін (любив вождь приголомшити 
своїх підданих!) і його науковою працею заопікувався Ма
ленков (в контексті перспективи створення атомної бомби!), 
не зміг відхилити «ласкаву руку», почав шукати виправдання 
своєму альянсові з владою і зрештою підписав організованого
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відповідними інстанціями колективного листа з гнівним осу
дом лікарів-убивць та сіоністської нечисті взагалі. Гроссман 
знає, що у євреїв, як і в кожної нації, є свої герої та мудреці, але 
є і свої негідники та свої дурні, — про них також пише. Більше 
того, я б сказав, що всі ті людські якості, які йому неприємні 
або відразні, особливо неприємні йому й відразні саме в єв
реях — і це зрозуміло. Як, скажімо, українцеві соромно за не
гідного українця: наче це твоя власна вина. А хіба не Гроссман 
вивів постаті євреїв Дрелінга й Канцеленбогена — двох непере- 
вершених фанатиків чекізму? Пише Гроссман і про викривле
ні, самоспотворені людські долі єврейські. Ось, скажімо, Льова 
Меклер, у повісті «Всё течёт...». Письменник намагається зро
зуміти, «звідки в ньому, синові печального і лукавого крамаря 
з містечка Фастів, учневі комерційного училища, який читав 
книги “Золотой библиотеки” і Луї Буссенара, звідки в ньому це 
могутнє полум’я фанатизму?» Адже, дивується Гроссман, «ані 
він, ані батько його не плекали ненависть ні в шахтах, ні в дим
них фабричних цехах». Хто вклав у нього душу борця-фанати- 
ка? Приклад Желябова і Каляева? Мудрість «Комуністичного 
маніфесту»? Страждання бідноти, що жила навколо? Чи, може, 
припускає Гроссман, «це тяжке полум’я, ці вуглини крилися в 
тисячолітній безодні спадковості, готові спалахнути в боротьбі 
з солдатами римського цезаря, з вогнищами іспанської інквізи
ції, в голодній нестямності талмудтори, в містечковій самообо
роні під час погрому?» Льова стає апостолом всесвітньої проле
тарської революції. Ладен віддати за неї не тільки своє життя, 
а й життя всіх ближніх своїх. Химерно лагідний (комаря не хляп
не, а обережно зжене з руки!), «він, у своїй революційній прин
циповості, посадовив у тюрму батька, дав проти нього покази 
на колегії губчека. Він жорстоко й хмуро відвернувся від сест
ри, яка просила захисту для свого чоловіка-саботажника. Він у 
лагідності своїй був нещадний до інакодумних. ...Він був не
щадний до ворогів революції». І він не зрікся революції й тоді, 
коли вона «посадовила його в камеру внутрішньої тюрми, ви
била йому вісім зубів, гупаючи на нього офіцерськими чобітьми, 
матюкаючись, обзиваючи його пархатим...» Він не може зро
зуміти цієї ненависті «революції» до нього — ненависті хазяїна 
до собаки за її вже нікому не потрібну вірність... Де ж тут гімн 
єврейській крові, «заоблачные выси», «святость», «благочес
тие», що їх добачали неприязні до Гроссмана критики в його 
єврейських образах? Чи не є тут, навпаки, прагнення вдумливо 
й чесно з ’ясувати, як укладався певний — дуже небезпечний —
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людський тип у системі сильнодіючих історичних, національ
них, суспільних , ідеологічних імпульсів?

Л як ви гадаєте — де діяв революційний фанатик Льова Меклер? 
Так, він «відав українською юстицією»... Хоч міг би й угорською 
або китайською...

Голодомор

Відповідальний працівник ЦК КП(б)У Сагайдак (роман «Жизнь и 
судьба») належав до тих численних, хто під час колективізації 
пояснював голод диверсією куркулів, які «на зло закопували 
зерно, на зло не їли хліба і тому опухали, на зло державі вими
рали селами, з малими дітьми, дідами й бабами». (Нинішні са
гайдаки не поступаються колишнім ні розумом, ні совістю...)

У повісті «Всё течёт...» є розділ, присвячений тому, як українська 
селянка Христя Чуняк рятує російського військовополоненого 
Семенова. Німці викинули його з «голодного ешелона» як уже 
безнадійного. (До речі, навряд чи є ще в літературі такий опис 
фізіології та психології голоду, як у Гроссмана в цьому розділі.) 
Христя Чуняк підібрала його й виходила. Дідусь-сусід у розмові 
з Семеновим нарікає на те, що німці не розпустили колгоспи, 
як сподівалися селяни, — зрозуміли, що так легше забирати у 
селян збіжжя та іншу продукцію.

Москвич Семенов щось кидає на захист колгоспів.
«І тоді стара Чуняк сказала:
— Ти помовч. Ти пам’ятаєш, яким прийшов до мене з ешелону? 

Ось так уся Україна була в ешелоні у тридцятому році. Кропиву 
всю з’їли, землю їли... Забрали хліб до останнього зернятка. 
Мій чоловік помер, та як же він мучився! 1 я опухла, голос вте- 
ряла, ходити не могла». Дідусь каже, що вижив тільки завдяки 
тому, що знає «п’ятдесят шість рослин, які людина може їсти». 
Скінчилася бесіда, старий пішов додому, москвич Семенов ук
лався спати, «а Христя сиділа, підперши руками щоки, й диви
лася у чорне вічне небо». Згадувала, «який багатий урожай мали 
того року» й куди той урожай дівся... Як «тихий протяжний 
стогін стояв над селом, живі кістяки, діти, повзали долівкою, 
ледь чутно квилили; дворищами бродили чоловіки із враженими 
водянкою ногами, знесилені голодною задишкою... А хлопці, 
які прибули з міста, ходили подвір’ями повз мертвих і напів
мертвих, відчиняли підвали, копали ями в сараях, залізними 
палицями тикали в землю, шукали, вигрібали куркульське зер
но. Спекотного літнього дня стих Василь Чуняк, помер. Якраз 
у той час до хати знову увійшли оті хлопці, що приїхали з міста,
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і блакитноокий чоловік, “акаючи” по-кацапському, точнісінь
ко, як “акав” Семенов, промовив, підійшовши до мерця:

— Вперлася куркульня, життя свого не шкодує.»
Згадавши все це, «Христя зітхнула, перехрестилася і заходилася 

стелити собі». Є тут про що подумати й читачеві...
У повісті є ще моторошніші сторінки про голодомор. Десь по війні 

вдова загиблого на фронті сержанта Михалєва, Ганна Сергіївна, 
дала притулок поверненцю з радянських концтаборів Івану 
Григоровичу, в якого ні родини, ні хати не лишилося (двоюрід
ного брата, згадуваного раніше вченого-біолога, він не став об
тяжувати). Вже як між ними встановилися довірливі стосунки, 
Ганна Сергіївна, наче відводячи душу, згадує про те, як її, мо
лоду дівчину-комсомолку, послали в Україну допомагати партії 
«розкуркулювати» селян — мовляв, в Україні з ними більше 
клопоту, ніж деінде. Тепер вона сама дивується з себе: «Чому я 
така закрижаніла була» — дивлячись на те, як знущалися з кур
кулів? І тут уперше зустрічаємо у Гроссмана порівняння анти
українського терору Сталіна з антиєврейським терором Гітлера: 
«Яку муку прийняли! — згадує Ганна Сергіївна. — Щоб їх уби
ти, треба було оголосити: куркулі не люди. Ось так, як німці 
говорили: жиди не люди. Так і Ленін, і Сталін: куркулі не люди. 
Неправда це! Люди! Люди вони! Ось що я розуміти стала. Всі 
люди.»

А після розкуркулення почався голод. «Хто вбивство масове підпи
сав? Я часто думаю — невже Сталін? Я думаю, такого наказу, 
скільки Росія стоїть, не було ще ні разу. Такого наказу не те що 
цар, а й татари, й німецькі окупанти не підписували. А наказ — 
убити голодом селян на Україні, на Дону, на Кубані, убити з 
малими дітьми. Вказано було забрати й посівний фонд увесь. 
Шукали зерно, наче не хліб це, а бомби, кулемети. Землю про
штрикували штиками, шомполами, підвали перекопували, всі 
підлоги позламували, в городах шукали...» Вісім густих жур
нальних сторінок займає спогад цієї жінки — мимовільної 
учасниці страшної акції. їх не вицитуєш — їх треба прочитати. 
Але ж хто тепер у нас читає старі журнали...

«А селянські діти: бачив ти, в газетах друкували — діти в німецьких 
таборах? Однакові: голови, як ядра, важкі, шиї тонкі, як у ле
лек, на руках і на ногах видно, як кожна кісточка під шкірою 
ходить, як подвійні з’єднуються, весь скелет шкірою, як жов
тою марлею, затягнутий. А обличчя в дітей старенькі, замучені, 
наче малята сімдесят літ на світі вже прожили, а на весну вже 
не обличчя стали: то пташина голівка з дзьобиком, то жаб’яча 
мордочка — губи тонкі, широкі, третій як піскарик -  рот під-
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критий. Нелюдські обличчя, а очі, господи!» Запам’ятаймо: 
Гроссман був і залишається єдиним у російській літературі (та 
й не тільки російській), хто поставив поруч голодну смерть ук
раїнської дитини «серед степу широкого» і голодну смерть єв
рейської дитини в нацистському концтаборі. Багатьом же й досі 
таке урівняння жаху одних і других дитячих голодних смертей 
здається неприпустимим...

«Розказати я все можу, тільки в розповіді слова, а це життя ж, 
мука, смерть голодна», — перед очима Ганни Сергіївни стоять 
картини, яких не передати словами. Але й слова її страшні. 
«Завило село, побачило свою смерть. Всім селом вили — не 
розумом, не душею, а як листя од вітру шумить або солома ше
лестить... І здається, вся земля разом з людьми завила. Бога 
немає, хто почує?» І «пішов по селу суцільний мор». А наступ
ного року «привезли переселенців з Орловської області — зем
ля ж українська, чорнозем, а у орловських завжди недорід». 
Тільки не змогли вони жити в тих хатах: що не робили, а запах 
страшний не виводився. Потікали. А сама Ганна Сергіївна ще 
раніше втекла до Києва. І що там побачила? «...Із села повзе 
селянство. На вокзалах оточувальні загони, всі состави обшуку
ють. На дорогах усюди застави — війська, енкаведе, а все одно 
добираються до Києва — повзуть полем, цілиною, болотами, 
лісочками. ...Щасливі доповзли, один на десять тисяч. І все- 
одно їм порятунку немає — лежить голодний на землі, шипить, 
просить, а їсти він не може, окрайчик поруч, а він уже нічого 
не бачить, доходить. ...А ранками їздили платформи, битюги, 
підбирали тих, хто за ніч помер. Я бачила одну таку платфор
му — діти на ній складені. От як я казала — тоненькі, довгенькі, 
личка, як у мертвих пташок, дзьобики гострі. Долетіли ці пташ
ки до Києва, а що толку? А були серед них — ще пищали, голів
ки, як налиті, мотаються. Я спитала візника, він рукою махнув: 
поки довезу до місця — притихнуть. ...А я в цей день газету 
московську купила, прочитала статтю Максима Горького, що 
дітям потрібні культурні іграшки...»

...І вже восьмий десяток літ совість людська безнадійно запитує: 
«Невже ніхто не відповість за це все? Ось так і залишиться без 
сліду?»

Прочитайте, Петре Миколайовичу! І членам свого ЦК дайте по
читати!

Це — розділ чотирнадцятий, один із найбільших і найстрашніших 
у повісті. А за ним іде невеличкий розділ п ’ятнадцятий — за 
настроєм, тональністю наче прямий контраст до попереднього, 
але з тим самим кінцевим рахунком-позовом до суду історії.
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Як світла можливість людського життя постає тут ідилія любові 
літнього селянина Василя Тимофійовича Карпенка і молодої 
дівчини-красуні Ганни, яку «дід» скорив своєю душевністю, 
а потім оточив щоденною зворушливою турботою. Ця новелка 
мені здається ще одним доказом того, як співчутливо ставився 
Гроссман до українського селянина і як розумів свій борг перед 
українською землею, на якій виростав.

...Сімейна ідилія трьох — Василя Тимофійовича, Ганни і їхнього 
малого сина Гриші — скінчилася в 1933-му. «Василь Тимофі- 
йович помер першим, випередивши на два дні маленького Гри
шу. Він віддавав майже всі крихти їжі дружині та дитині і тому 
помер перший. Напевне, у світі не було самопожертви, вищої 
за ту, яку явив він, і відчаю, більшого за той, який пережив він, 
дивлячись на спотворену смертним набряком дружину і вмиру
щого сина. Ні докору, ні гніву до великого і безглуздого діла, 
що чинили держава і Сталін, не відчував він до останньої своєї 
хвилини. Він навіть не запитав: “За що?”, за що йому і його 
дружині, лагідним, покірливим, працьовитим, і тихому одно
річному хлопчикові призначена мука голодної смерті. Пере
зимували скелети в зотлілому ганчір’ї разом — чоловік, молода 
дружина, їхній маленький син, біло всміхалися, нерозлучені й 
після смерті.»

А весною прийде уповноважений, затуляючи рота хустиною, зайде 
в хату і звично скаже: «Тут двоє і мале». А його напарник, «сто
ячи на пресвятому порозі любові й лагідності», кивне і зробить 
помітку на клаптеві паперу...

Містика партії

Безмежне насильство й небачене в історії людства зло чинилися 
іменем партії, яка своєю метою проголошувала царство свободи 
і справедливості, яка була «розумом, совістю й честю» епохи 
(та й усіх епох). Як це могло статися?

Роздумуючи над цим, Гроссман увесь час звертається й до постатей 
більшовиків першого призову — тих, хто робив революцію і 
кого вона потім перемолола у своїх гранітних жорнах. Ставлення 
до них у нього неоднозначне. Він цінує їхню жертовність, осо
бисту безкорисливість і побутовий аскетизм (маючи на увазі 
«ідеалістів» з-поміж них, бо були ж і просто бандити). Але його 
лякає їхній фанатизм, уперта догматичність і нетерпимість до 
інакодумців. Він намагається розгадати загадку їхньої містичної 
віри в партію, ту, яка їх знищує, віри, що дужча навіть за вір
ність догмам. Може, відмова від примату свободи, від внутріш
нього імперативу робить особистість духовно безсилою і ста-
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вить у залежність від імперативу зовнішнього, втіленого в мо
гутній партії, якій особистість делегує свою силу і саму себе? 
Особистість жертвує собою, знімаючи з себе тягар відповідаль
ності за будь-які наслідки: воля партії. «Единица — вздор, еди
ница — ноль», — декларував «лучший, талантливейший поэт 
нашей советской эпохи». «Но если в партию грудились ма
лые, — сдайся, враг, замри и ляг. Партия — рука миллионнопа
лая, сжатая в один громящий кулак». «Громящий кулак» -  це, 
звісно, адекватніша суті справи формула, ніж «ум, совесть и 
честь». І чи є більше щастя, ніж бути «этой силы частицей»? 
Нічого так не боялися більшовики-«ідеалісти», ніж чимось ос
квернити свою світлу віру в партію, а тим більше — втратити 
довіру партії до себе. Партія ламала їм кості в слідчих каме
рах, — але то було прикре непорозуміння, в якому партія не 
винна. Партія відправляла їх до концтаборів і нацьковувала на 
них карних злочинців, професійних убивць, але причім тут пар
тія, це помилка. В таборах мільйони, — але ми потрапили туди 
помилково, це інші — за діло, бо невинних партія не карає. 
«Даремно не садять», — каже полум’яний революціонер Абарчук, 
поглядаючи на свої вибиті зуби, і мріє передати синові свій 
заповіт: «...Пам’ятай: доля батька твого випадкова, мізер. Справа 
партії — свята справа. Вища закономірність епохи!» Скільки 
разів і з якою гіркотою мусить Гроссман звертатися до цього 
незбагненного парадокса мислення: ми-то, певна річ, невинні, 
це непорозуміння, в цьому партія розбереться, а от інші... У нас 
же «зря не сажают». Судити інших — означало утверджувати 
себе. Відмова від права судити — означала втрату своєї сили. 
«Все життя Абарчук був непримиренний до опортуністів, нена
видів дворушників і соціально чужих. Його душевна сила, його 
віра Грунтувалися на переконанні: він має право на суд... Со
лодко почуватися непохитним. Засуджуючи, він стверджував 
свою внутрішню силу, свій ідеал, свою чистоту. В цьому була 
його втіха, його віра». І найбільшою мукою для Абарчука були 
ті хвилини в концтаборі, коли він мусив запобігати ласки бан
дита Бархатова, боячись його судити вголос.

Може, найдивовижніший казус отієї містики партії, включно з 
правом судити (судом партійної совісті, але з вироками, цілком 
реалізовуваними й фізично), — в одному моторошному епізоді 
в німецькому концтаборі. Радянські військовополонені вирі
шили створити підпільну організацію, яка могла б підготувати 
повстання в цьому й сусідніх таборах. Очолити її мають ко
муністи -  так ніби годиться. Однак серед військовиків та всіх 
в’язнів великий авторитет завоював позапартійний, та ще й син
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розкуркуленого — Єршов. Це, власне, він перший подав думку 
про створення підпільної організації та налагодив виготовлення 
зброї. Але партійці не могли погодитися на таку втрату аван
гардної ролі. І ось одного разу до Мостовського підходить бри
гадний комісар Осипов: «Мушу вас поінформувати як старшого 
товариша: Єршова уже немає в нашому таборі». Виявляється, за 
допомогою «чеського товариша», який працює в канцелярії, 
його навмисне занесли до списку для відправки в Бухенвальд — 
замість когось іншого. Старий комінтернівець Мостовськой 
шокований, але партійна воля — найбільша святість: «Я підко
ряюся цьому рішенню, приймаю його як член партії».

Це — трагічний аспект містики партії, сказати б, висока трагедія. 
Але з часом на зміну їй прийшов фарс — на жаль, теж тра
гічний: у значенні наслідків для суспільства, для народів. За умов 
цілковитого одержавлення партії, в партійній державі, голов
ним стає вже не твоя віра в партію, а довіра партії до тебе. 
Тільки ця довіра давала владу, силу, розум, талант — здатність 
керувати й вирішувати будь-які питання у будь-якій сфері жит
тя на користь народу. «Довір’я партії! Гетьманов знав високе 
значення цих слів. Партія йому довіряла! Вся його життєва пра
ця, за якою не було ні великих книг, ні грандіозних відкриттів, 
ні виграних боїв, була працею величезною, наполегливою, 
цілеспрямованою, особливою, завжди напруженою, безсонною. 
Головний і найвищий смисл цієї праці полягав у тому, що ви
никала вона на вимогу партії та в ім’я партії. Головна і найвища 
нагорода за таку працю полягала в одному — в довір’ї партії». 
Куди б не посилала партія і що б не доручала, компасом для 
такого керівника був дух партійності. В цьому була його сила і 
його здатність формувати саме життя. «Сила партійного керів
ника не вимагала таланту вченого чи письменницької обдаро
ваності. Вона підіймалася над талантом, над обдарованістю. 
Сотні людей, наділених талантом дослідництва, співу, писання 
книг, жадібно слухали керівне, вирішальне слово Гетьманова, 
хоч він не лише не вмів співати, грати на роялі, створювати 
театральні вистави, а навіть не вмів зі смаком та глибиною по
цінувати твори науки, музики, поезії, живопису... Сила його 
вирішального слова була в тому, що партія довірила йому свої 
інтереси в галузі культури й мистецтва». І ще: «навряд чи на
родний трибун, мислитель міг володіти такою кількістю влади, 
якою володів він, секретар обласної партійної організації».

Але це — тільки одна із ланок структури тоталітаризму. Як і всі 
інші — згори донизу — вони просякнуті фарисейством: люди, 
ощасливлені довірою партії, вже не ті фанатики, що ладні були
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йти на будь-які випробовування; вони знають, що довіра партії 
означає й велику турботу партії про них, і їхня відданість партії 
містила оцей елемент поцінування партійної турботи про них. 
Звідси — то більше, то менше відчутний присмак фальшу в їх
ніх ритуалах партійності. Адже не лише припустимим, а й мо
рально освяченим уважалося все, що служило інтересам партії. 
А ці конкретні інтереси постійно змінювалися (незмінним за
лишався лише один: абсолютна влада над суспільством), гене
ральна лінія постійно коливалася. Але в цьому теж була сила 
партії: вона утвердила головним світоглядним принципом своїм 
і своїх адептів, головним принципом свого історичного успіху й 
життєвого успіху своїх адептів принцип: мета виправдовує засо
би. Істина, правда, совість — усі вічні категорії стали категорія
ми партійними, підпорядкованими партійній меті. Таким чи
ном навіть «безглузде вбивство мільйонів невинних і відданих 
партії людей» мало свій «залізний смисл»: зміцнення влади пар
тії, віри в партію попри все!

Це також одна з постійних тем дискусій у романі. Однак всі спроби 
різних плутаників поставити під сумнів цей принцип не мали 
успіху. Навіть ті філософствуючі старі більшовики, які ладні 
були визнати необхідність обмеження цього принципу, під 
впливом успіхів Сталіна (особливо після Сталінграда) приглу
шують свої заперечення. «Інколи перед війною здавалося, — 
міркує Мостовськой, — чи не надто круто, чи не надто міцно 
ми закрутили гайки. Але ж тепер навіть сліпому видно — мета 
виправдала засоби.»

Ленін і Сталін
Свою повість Гроссман писав наприкінці 50-х, коли точилися 
дискусії: чи Сталін усе-таки вірний ленінець, чи не зовсім? 
І мало не вершиною вільнодумства були сміливі думки про те, 
що Сталін злочинно спотворив справу Леніна. Мабуть, для 
Гроссмана все це було сумно-сміховинним. Аналізуючи полі
тичну історію Росії XX століття, він доходив висновку, що 
Сталін продовжував справу Леніна так, як тільки і можна було 
її продовжувати тоталітарній партії, в тоталітарній державі. 
Різнобічно вимальовуючи колоритну й непросту постать Ста
ліна, він усе-таки наголошує цілковиту історичну обґрунто
ваність формул на зразок: «Сталін — це Ленін сьогодні», «Партія 
Леніна—Сталіна» тощо. Уявімо собі не тільки громадянську та 
інтелектуальну мужність, а й просто психологічну твердість, 
які треба було мати, щоб у 1960-му році сказати таке: «Сталін 
стратив найближчих друзів і соратників Леніна, тому що вони,
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кожен по-своєму, заважали здійснитися тому головному, в чому 
була сокровенна суть Леніна. Борючись з ними, караючи їх, він 
немовби і Леніна карав. Та водночас саме він переможно утвер
див Леніна і ленінізм, підняв і закріпив над Росією ленінський 
прапор».

Таким чином роздуми Гроссмана про більшовицьку деспотію, про 
джерела сили партії та її владу над суспільством, над народом 
логічно приводять його до постаті Леніна. Адже, як цілком 
слушно сказав поет, «мы говорим: Ленин, подразумеваем: пар
тия. Мы говорим: партия, подразумеваем: Ленин». У романі 
«Жизнь и судьба», ще розраховуючи на друк, Гроссман не зачі
пав цієї теми. Та, може, ще й не «дозрів» до неї. Зате в «поза- 
цензурній» повісті «Всё течёт...» ідейною кульмінацією стали 
саме роздуми про Леніна і Сталіна. їм присвячено кілька роз
ділів. Спершу це ніби міркування героя повісті, знайомого нам 
Івана Григоровича, які він записує в шкільному зошиті свого 
покійного сина, а потім — уже виразно, наголошено авторські. 
Спершу йдеться про людські риси Леніна, як їх бачили сучас
ники, про трансформацію образа Леніна в пам’яті поколінь. 
Гроссман, звісно, не ставить під сумнів легендарні (в значенні 
унікальності) простоту, побутову скромність і безкорисливість, 
делікатність і ввічливість, увагу до друзів та багато інших по
хвальних і часом гідних подиву якостей Леніна. Хто ж може їх 
заперечити? «І водночас і постійно Леніна відзначала безжаліс
ність, різкість, брутальність у ставленні до політичних супро
тивників. Він ніколи не припускав можливості хоча б часткової 
правоти своїх противників, хоча б часткової своєї неправоти.» 
Якими тільки лайливими епітетами не нагороджував він своїх 
опонентів у публічних дискусіях! Зрештою, це теж добре відо
мо. Але за цим — не тільки глибока неповага до людської гід
ності та неусвідомлений знак певної своєї ущербності (згадай
мо, що найнікчемнішими і наймерзеннішими істотами в 
ленінській публіцистиці завжди виглядали університетські про
фесори юриспруденції — чи не промовляв тут якийсь комплекс 
юриста-практика, політичного генія?). Та головне в іншому — 
хіба не стояло за всім цим безоглядне, катастрофічне, тріум
фальне підпорядкування інтелекту політичній пристрасті? 
«Ленін у спорі не шукав істини, він шукав перемоги.» В усяко
му разі, Гроссман говорить, що найглибшим мотивом поведін
ки й діяльності Леніна було прагнення до влади. Дуже уважно і 
тонко простежує Гроссман складне співвідношення побутового 
і політичного, особистісного і лідерського малюнків ленінсько
го образу. Колосальне політичне честолюбство і владолюбство.
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«Всі його здібності, його воля, його пристрасті були підпоряд
ковані одній меті — захопити владу.» Звісно, не для задоволен
ня якихось своїх житейських потреб, а для ощасливлення людс
тва. Щастя — для людства, але влада все-таки мала бути його. 
І він цю владу здобув — насамперед над думками і волею 
мільйонів росіян.

У чому ж таємниця цієї гіпнотичної влади? На думку Гроссмана — 
в російській історії, в тисячолітньому рабстві російської душі. 
«Невблаганне придушення особистості невідступно супрово
джувало тисячолітню історію росіян. Холопське підпорядкуван
ня особистості государеві та державі.» Саме з цього рабства ви
ростала таємнича російська душа, про яку так багато говорило
ся і писалося й уявна «таємничість» якої саме в несформованості 
за умов рабства. Гроссман уважно розглядає широкий спектр 
російської філософської і літературної думки і про цю таємничу 
російську душу, і про всесвітню місію Росії. Але наполягає на 
своєму: безодня між Росією і Заходом утворилася не тому, що 
Росія зберегла істину, яку Захід втратив, а тому, що «розвиток 
Заходу запліднювався зростанням свободи, а розвиток Росії за
пліднювався розвитком рабства. ...Російський розвиток вия
вив дивну сутність свою — він став розвитком несвободи». І Ле
ніну судилося довести цей розвиток до найвищого ступеня. 
Його сила і влада над Росією в тому, що він «розгадав, як у 
старій казці», її потаємну думку: скоритися. «Велика раба зупи
нила свій погляд — який шукав, сумнівався, оцінював, — на 
Леніні. Він став обранцем її.»

Певна річ, ці міркування та оцінки Гроссмана викликали багато 
заперечень, обурення і протестів. Це природно — ніхто не 
зобов’язаний погоджуватися з думками іншого. Тим більше, 
коли йдеться про речі, що зачіпають національну гідність чи 
національні амбіції. А от що повість «Всё течёт...» більше не 
передруковується — це не зовсім добре. Адже великий російсь
кий письменник Василій Гроссман міг би зустріти своє сторіч
чя з повним виданням своїх творів...

Свобода

...Під час обшуку гестапівці знайшли у Мостовського рукопис — 
філософський есей табірного дивака Іконникова про свободу, 
добро і зло.

Допитуючи з цього приводу Мостовського, філософствуючий есесі
вець Лісс витягує його на теоретичну дискусію, доводячи, що 
націонал-соціалізм і більшовизм — якщо не рідні брати, то дво
юрідні. На численні Ліссові аналогії (роль вождя, партія нового
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типу, партійний характер держави, планування народного гос
подарства і всього життя, контроль над антисуспільними яви
щами тощо, — есесівець Jlicc підкреслено звертається до старо
го більшовика зі словами: «мій учителю»), — на все це Мос- 
товськой, як і годиться комінтернівцю, відповідає тільки 
глибоким презирством. І все-таки щось його муляє, якийсь 
осад на душі... І вже зовсім збентежився він, побачивши, що 
думки Іконникова про вищість людини над політичними дог
мами, про свободу як основну цінність життя, поза якою немає 
людини, про «дурне» добро як єдино справжнє добро, — викли
кали в есесівця Лісса такий само зневажливий сміх, як і в ньо
го, старого більшовика Мостовського... Більш ніж промовистий 
епізод!

Думати про свободу — це привілей різного роду диваків, відщепен
ців або, скажімо, сумнівних учених, таких, як той же Штрум, 
що клопочеться правом людини на совість. Усьому цьому ідео
логічному киселю спокійно протистоїть «залізобетонна сила» 
партії; вона навіть у тому дрібному чиновникові комунальних 
служб, який «увібрав у свою скромну душу всесилля державно
го граніту»...

Ідеал партійної держави, якого вона так і не змогла до кінця досяг
ти, — це необмежене розширення табірної зони. У значенні фі
гуральному (внутрішній «колючий дріт»), але, можливо, і бук
вальному. Принаймні, так уявляє справу напівбожевільний 
«поет» Чека — ударного загону партії — Канцеленбоген, вели
кий естет, знавець книги, театру, поцінувач балерин і співаків. 
У внутрішній тюрмі НКВС він, сам тепер в’язень, натхненно 
розвиває теорію про доцільність перетворення всієї території 
соціалізму на концтабір як найфективнішу форму організації 
життя. Перешкод морального чи юридичного характеру не по
винно існувати. «Особиста невинуватість — пережиток середніх 
віків, алхімія. Толстой оголосив — на світі немає винуватих. 
А ми, чекісти, висунули вищу тезу — на світі немає невинува
тих, немає непідсудних. Винуватий всяк, на кого виписано ор
дер, а виписати ордер можна на будь-кого. Кожна людина має 
право на ордер, навіть та, яка все життя виписувала ордери на 
інших».

Але виявляється, що й табір не є абсолютно ефективним способом 
«усунення» свободи. Є люди, які і в таборі зберігають — і навіть 
гордо несуть — свою внутрішню свободу. Скажімо, молодий 
професор економічного інституту Степанов «поводився у таборі 
гордовито, відмовлявся вставати, коли до барака заходило на
чальство, відкрито висловлював нерадянські погляди. Він пи-
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шався, що, на відміну від маси політичних в’язнів, сидів за діло: 
він написав статтю “Держава Леніна—Сталіна” і давав її читати 
студентам».

У той же час мало хто піднімався до такої внутрішньої свободи — 
«на волі». Межа між табором і не-табором досить умовна; ча
сом вона позначена не колючим дротом, а тими віхами, які 
людина ставить собі сама або ставлять їй обставини її життя. 
«Людей на волі Іванові Григоровичу допомогли зрозуміти та
бірні люди. На волі він побачив і жалюгідну слабкість, і жорс
токість, і жадібність, і страх, ті ж самі, що й у табірних бараках. 
Люди були однакові» («Всё течёт...»). Бо вони і там, і там не
вільні. Несвобода політична спотворює долю людей і націй. 
Однак Гроссман розуміє свободу й несвободу ширше — в су
купності всіх чинників життя. А простір свободи — це весь про
стір життя.

«Я раніше думав, — каже той же Іван Григорович, — що свобо
да — це свобода слова, друку, совісті. Але свобода, вона все 
життя всіх людей, вона ось: маєш право сіяти, що хочеш, шити 
черевики, пальто, пекти хліб, який посіяв, хочеш продавай його 
і не продавай, і слюсар, і сталевар, і художник, живи, працюй, 
як хочеш, а не як тобі велять. А свободи немає і в тих, хто пише 
книги, і в тих, хто сіє хліб та шиє чоботи.»

У різних ситуаціях і в різних варіантах постає у Гроссмана думка: 
розвиток життя — це розвиток свободи, розвиток світової іс
торії — це розвиток свободи. Вороги свободи, держави несво
боди — приречені. Концтабори винайшли, щоб раз і назавжди 
вбити свободу. Але й вони показали: свобода безсмертна. У до
свіді радянської держави «з трагічною очевидністю означився 
святий закон життя: свобода людини вища за все; у світі немає 
мети, заради якої можна принести в жертву свободу людини».
І ще — «вищий принцип світової історії: “Все нелюдяне — без
глузде й марне”».



Культура твориться у певному часі, за понят
тями й приписами («рецептами») саме цього 
часу.
Культура твориться на всі часи, поза узви- 

уП О ряЗниК О М  * чаєними нормами, часто-густо всупереч
«законам», загальноприйнятим думкам, су

дженням навіть неперевершених авторите
тів, харизматичних вождів.

Ця діалектична суперечливість належить історії 
культури, й тисячоліття від давньої цивілізації і дві 

тисячі християнської не внесли якихось помітних змін у драму 
ідей, у драматичний стан творця, що живе в двох цілком різних 
шарах пізнання та відтворення світу: коли мистець безпосе
редньо бере участь як дійова особа й коли продукт його творчості 
залишається наодинці з часом і піддається оцінці наступних гене
рацій, з іншими поняттями про геть усі критерії щодо культури. 

Оці нехитрі думки прийшли до мене, коли 1997 року взявся за упо
рядкування творів Івана Дзюби, і тоді проект видання тритомо- 
вика «З криниці літ» ніяк не кореспондувався з ювілеєм. Читаю 
його твори сорок років. Автор і читач, природно, змінювалися. 
Незмінним залишалося лише ставлення до текстів автора — по- 
різному, завжди цікаво було читати. Вони вимагали замисли
тися, вимогливо активізували ставлення до суб’єкта спільного 
(автора-читача) зацікавлення, а відтак осмислення висновків.

З моря текстів відбирав нам однаково співзвучні і близькі. Прошу 
автора дарувати упорядникові певний суб’єктивізм у ставленні 
до огрому його творчості. І тут я підходжу до концепту трито- 
мовика «З криниці літ», який у мене виник »а грунті тих спо
стережень і розмислів, які заявив від початку. Отже, перед чи
тачем чергове видання серії «Українська модерна література». 
Його незвичність має кілька сутнісних рис:

-  прагнув подати творчість Івана Дзюби в докорінно іншому ключі, 
а саме: якомога зменшити публіцистику, що створила авторові 
популярність і за якою його знає переважна кількість читачів;

* Передмова до нездійсненого видання тритомовика «З криниці літ» (вийшов 
тільки т. 2: спільне видання видавництв «Гелікон» і «Обереги», 2001 p.).

Щедре
ж н и В о ,
побачене
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— передусім репрезентувати Дзюбу-естета, Дзюбу-вченого, автора

найґрунтовнішої літературної критики 60-х і 90-х років, твори 
літературознавця, мовознавця, культуролога, філософа — зі 
сторінок першого й другого томів постане творчість самобут
нього ученого-енциклопедиста;

— прояснити коріння явища «Дзюба» — вперше друкуються його
спогади про родинне гніздо, становлення хлопчика, підлітка, 
студента, аспіранта... І це далеко не все — Іван Дзюба, вияв
ляється, веде щоденник, уривки з якого публікуються вперше. 
Тут очікуйте цікавинку...*;

— у цьому ж третьому томі друкуватимуться спогади про Івана
Світличного, Григорія Кочура, Миколу Лукаша, Сергія Пара
джанова, Віктора Некрасова...

Тему творчості Івана Дзюби при всій розгалуженості на добру дю
жину мотивів спробував сфокусувати: національна культура 
вартісна лише в світовому контексті. Взаємозв’язок і взаємоза
лежність, взаємозбагачення національної і світової культурних 
цінностей для автора — поняття очевидні, саме тому він при
скіпливий і суворий критик усіх форм нашого провінціоналіз- 
му, загумінковості в літературі, культурі, громадському житті. 
Водночас Дзюба — дбайливий садівник, що «вирощує» талан
ти. Він перший належно поцінував творчість тоді зовсім моло
дих Івана Драча, Миколи Вінграновського, Леоніда Кисельова. 
Такі різні три поети, та в усіх критик безпомилково розпізнав 
першорядний талант вписати власну національну ідентичність 
в загальнокультурну проблематику, й тим вивести літературу на 
світовий обрій.

Отже, головне, — естетичний критерій. Тільки він здатний вивести 
літературу з глухого кута ідеологічної заблокованості й худож
ньої немічності.

Друге — громадянська позиція творця. Тут зразком можуть послу
говуватися Дзюбів виступ на вечорі Василя Симоненка, його 
стаття про поета.

З іменем Дзюби пов’язаний розквіт десятків першорядних літера
торів, яких він помітив і подав глибоке осмислення їхньої твор
чості. Так само йому належить заслуга повернення в літературу 
репресованих імен. Близький творчим уподобанням автора жанр 
літературного портрету. Виділив його окремо тому, що це фактич
но цілісна книжка з індивідуальним обгрунтуванням можливо
стей жанру. Іван Дзюба з цього приводу писав: «Є багато форм

* Ці матеріали виходять лише тепер окремо у видавництві «Криниця» книжкою: 
Іван Дзюба. Спогади і роздуми на фінішній прямій. — 1. Дз.
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літературознавчого і критичного письма. З них мене особисто 
найбільше приваблює літературний портрет. Він дає можливість 
“настроїтися на хвилю” того або іншого митця, немов би стати 
трохи ним самим: спробувати зрозуміти його, не залишаючись 
осторонь, а близько контактуючи з ним, “вживаючись” у його 
внутрішній світ і відгукуючись чи по-різному реагуючи на йо
го сокровенні імпульси, на весь лад його духу. Це, звичайно,— 
в ідеалі, бо реально дуже важко, а то й неможливо вловити всі 
“сигнали”, що їх посилає у світ таке загадкове джерело духов
них струмів, яким є справжній талант.

У літературному портреті, мабуть, не варто шукати того, що мають 
давати монографія, історико-літературна розвідка, нарис життя 
і творчості, проблемна стаття чи інші види літературознавчо- 
критичної продукції. Тут автор прагне схопити риси творчості 
письменника, “таємницю його обличчя”, якщо перефразувати 
крилатий вислів Дмитра Павличка. І, зрозуміло ж, дає своє 
суб’єктивне бачення його. Так що його інтерпретація не буде ані 
вичерпаною, ані цілком адекватною. Це індивідуальна версія.»

Дозволив собі лише згрупувати літературні портрети класиків ок
ремо й портрети його сучасників, друзів перенести до тому його 
спогадів. І знову особливість у чисто Дзюбовому стилі: поруч із 
загальновідомими майстрами слова масштабу Григорія Кочура 
чи Василя Стуса існує портрет маловідомого Бориса Мамайсура, 
чия творчість становитиме, можливо, історичний інтерес.

Все це — критика.
Ще цікавіше — літературознавство, культурологія, естетика. Ті самі 

критерії, ті самі завдання, пріоритети, та інші методи — науки. 
Вражає блок «Шевченко і світ». За кожною працею — глибокий 
розмисел сучасного філософа над одвічними проблемами ду
ховної свободи й брутального поневолення, ролі культури у 
визволенні народів з-під національного гніту, ролі національ
ного самоусвідомлення через пізнання народних джерел, на
родної культури заради ідеалів свободи, рівності, братерства, 
що шляхом революційних переворотів не вдалося ствердити, 
а поетам-романтикам й ученим Йєнської школи таки вдалося 
переконати світ, що «лише той життям і щастям володіє, хто їх 
виборює щодня» (Гете)'.

Тобто йдеться про пізнання автентичності заради національного 
визволення. Особливо ці ідеї поглиблені в розмислах про сла- 
вянофіла Хомякова і цілий комплекс «Кавказ». В цьому розділі 
читач познайомиться й з такими постатями світової історії, як 
Гюго, Шиллер, Петефі, Словацький у духовно-культурних зв’яз
ках з Шевченком. Це — центральний розділ другого тому.
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Не менш цікавим є розділ «Естетика». Мовознавство, літературо
знавство, психологія творчості, кінознавство як культурологія, 
естетика, методологія культури. Тут виділяється блок праць 
про естетику українського кіно, що далеко виходять за межі ем
піричного кінознавства. До Івана Дзюби, гадаю, ніхто так про
никливо й мудро не писав про творчість Довженка, Параджа
нова, Осики, Миколайчука.

І, нарешті, головне — МОВА. Протягом 35 років — півжиття — Іван 
Дзюба виступає як літератор, філософ і громадянин на захист 
української мови. На цьому полі болісного національного при
ниження, різноманітних ідеологічних маніпуляцій і тортур, ав
тор створив десятки творів (у книжці репрезентовано лише не
значну частину) у найрізноманітніших жанрах — від глибокої 
публіцистики до філософської методології. І це цілком зрозу
міло: мова — реальна запорука життєдайності народу, а в наш 
час — самозбереження титульної нації. Тому понад століття то
читься запекле (й криваве!) змагання за «стан і статус українсь
кої мови» (Юрій Шевельов). Іван Дзюба в цій борні -  воїн з 
відкритим заборолом і оливковою гілкою. Він невтомно пояс
нює однозначні прості істини, та існують обставини, що замут- 
нюють очевидність... І так буде, допоки нація прокинеться від 
летаргійного сну.

Повертаючись до початку: тритомовик не готувався як ювілейне 
видання, й цікаве дослідження, що запропонував відомий діас- 
порний літературознавець Марко Павлишин як вступну стат
тю, не могло охопити всю творчість, зокрема спогадів про ро
динне гніздо, щоденників etc. Отак з’явилася моя післямова в 
жанрі літературного портрета Івана Дзюби.

Як виняток, ми відмовилися від обов’язкової автобіографії в І томі, 
тому що в III томі опубліковані спогади, де автобіографія пос
тане в деталях і розмислах.

Сподіваюсь, тритомовик «З криниці літ» стане підвалиною для 
майбутнього дзюбознавства — як на мене, захоплюючою подо
рожжю в інтелектуальний світ, який кожна генерація відкри
ватиме наново.

При цій нагоді складаю вдячність Іванові Михайловичу, який про
тягом чотирьох років потужно працював у повній злагоді з на
стійливими вимогами упорядника дещо змінити свій імідж; 
щиро дякую милій і мудрій Марті Дзюбі, котра посутньо допо
могла нам обом.

Окремого слова вдячності заслуговує Сергій Якутович — масштабний 
талант якого дозволив створити адекватне художнє оформлення
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тритомовика, мовою образотворення підсиливши ідеї, теми і 
мотиви автора.

Не можу оминути імен тих, хто сприяв здійсненню проекту видання: 
Микола Жулинський, Дмитро Затонський, Іван Драч, Микола 
Яковина, Ярослав Яцків, Людмила Гарбуз, Зіновій Антонюк.

Окремої вдячності заслуговує пан Євген Бистрицький (МФВ): він 
щиро сумнівався, а сумнів — двигун прогресу. Довелося дово
дити...

І, нарешті, безмежна вдячність Олексієві Сидоренкові, заступни
кові головного редактора часопису «Київська старовина», члену 
нашої Редакційної ради й цілеспрямованій, діловій, динамічній 
людині, котра взялася допомогти здійснити, здавалося, не- 
підйомний проект.

Іван Дзюба писав у тоталітарній неволі як вільна людина — не забу
ваймо фактографічні констатації. Подиву гідно, як за умов шале
ного психологічного тиску йому вдалося зберегти власне обличчя, 
гідність, власне переконання. І голос речника української націо
нальної ідеї. Його творча постава — це совістлива домінанта інте
лектуальної України, хоч зболений, але твердий і чітко артикульо- 
ваний голос, що однаково ясно звучить від 60-х років шаленого 
XX століття. XXI століття нічого доброго не обіцяє... Праці Івана 
Дзюби читатимуть в новому тисячолітті так само із зацікавлен
ням, тому що вони написані зболеною авторською думкою, 
й на жаль, подразник антиукраїнства не зникає за рухом чарівної 
палички. Його твори слугуватимуть у неоглядному історичному 
просторі путівником дороги до себе для цілої нації.

Три роки тому академік НАН України Дмитро Затонський, автор, 
чиї праці визначають цілий напрям дослідження західної лі
тератури, на моє прохання подав своє розуміння проекту ви
дання тритомовика «З криниці літ» — цитую останні речення: 
«Іван Михайлович має право брати участь у вихованні нації, 
і йому слід надати можливість це право використати. Упевнений, 
що тритомне зібрання творів вченого, літератора, громадян
ського діяча Дзюби (до речі, дуже кваліфіковано та дбайливо 
укладене) стане важливою подією в культурному житті нашої 
молодої держави. Гаряче підтримую це важливе починання, 
зичу йому успіху».

Успіх — перед Вами, читачу.
Успіх — це прочитання й вникнення в непростий текст Івана 

Дзюби, й вихід на новий рівень інтелектуального буття читача 
сучасної України.
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649, 663-665, 669, 677, 683,
945

Вітковський В. 398 
Вітсен Н. 851
Близько О. 214, 233, 237, 241, 

256, 275, 276, 284, 286, 402 
Воблий К. 219 
Вовк Ф. 192 
Вознесенський А. 612 
Возняк М. 123, 183, 227, 594 
Войнич E.-JI. 700 
Волобуєв М. 235 
Володікін П. 217 
Волошин М. 739 
Волькер І. 256
Воробйов М. 472, 473, 475, 477, 

536, 649 
Вороний Марко (Антіох) 285, 

286
Вороний Микола 183, 185, 186,

192, 234, 253, 255, 263, 264, 
266, 267, 285, 551 

Воронський О. 199 
Воскрекасенко С. 294 
Вражливий (Штанько) В. 214 
Вухналь Ю. (Ковтун І.) 249, 297

Гавлічек-Боровський К. 333 
Гавриленко Г. 701 
Гаврилко Є. 2/7 
Гаврилюк О. 289 
ГаджіА. 839 
Гаджієв 3. 839 
Гадзінський В. 246
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Гадієв С. 909 
Гадієв Ц. 909 
Гайворонський М. 231 
Гайдеггер М. 643, 648, 700, 782, 

789
Гайне Г. 61, 62, 616, 667, 758
Гайний В. 874
Гак А. 721
Гаккебуш В. 215
Галан Я. 196, 222
Галілей Г. 559, 617, 618
Гальченко С. 586
Гамарник Я. 393, 853
Гамзатов Р. 839, 850, 900, 907
Гамсун К. 255, 794
Ганжа О. 723
Ганцов В. 238
Гарбуз JI. 948
Гарвей В. 39, 559
Гардін В. 218
Гартний Ц. 823
Гаско М. 289
Гастев О. 199, 247
Гауптман Г. 255
Гафуров А. 839
Гегель Г.-В.-Ф. 42, 112
Гейзенберг В. 90
Гейкер К. 854
Гейл Р. П. 150
Гекатей 494
Гелер Ф. 368
Гелланік 494
Гельвецій К.-А. 64, 112, 312 
Гельдерлін Й.-Х.-Ф. 657 
Генералов Д. 324 
Герасименко К. 294 
Герасимчук М. 232 
Герасим’юк В. 758—773 
Гердер Й. Г. 15, 896 
Гермайзе Й. 238 
Геродот 494—496, 500 
Герцен О. 61, 858

Гец Л. 223
Гжицький В. 207, 237, 289, 318
Гижа О. 128
Гільберт Д. 39
Гіпократ 494, 495
Гіра В. С. 153
Гірняк Й. 215
Гітлер А. 261, 420, 721, 919-921, 

927, 929, 934 
Глушенко М. 230 
Гоголь М. 47, 48, 122, 184, 290, 

574, 635, 700, 729, 749, 774, 
867, 896 

Годяк І. 231
Голобородько В. 10, 21, 28, 

458-459, 461-466, 468-475, 
477, 536, 623, 649, 678 

Голованівський С. 249, 416 
Головко А. 22, 102, 126, 195,

206, 251, 252, 259, 267, 297, 
298, 306-310, 313, 375, 378 

Голоскевич Г. 238 
Голота (Мельник) П. 287 
Голсуорсі Дж. 62, 704 
Голубець М. 221, 223, 594, 595 
Гомер 494 
Гонта І. 582
Гончар О. 73, 74, 87, 92, 127,

129, 130, 162, 362, 414, 683, 
758

Гончаренко 1. 287 
Горбань М. 126, 298, 325 
Горбачевський І. 228 
Горбачов М. 333, 336, 742 
Гордасевич Г. 155, 157—159,

161, 173-175, 179, 626 
Гординський С. 222, 230, 293 
Гордієнко Д. 212 
Гордієнко К. 127, 297 
Горецький М. 823 
Горлач Л. 363
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Горленко В. 183 
Горліс-Горський Ю. 230, 323 
Городовенко Н. 215 
Горська А. 678 
Горький М. 186, 122, 254, 255, 

399, 774, 775, 840, 915, 935 
Грабар І. 872 
Грабович Г. 13 
Грабовський Л. 348, 678 
Грабовський П. 426, 674, 691 
Граве Д. 219 
Гранін Д. 449 
Грановський О. 232 
Грау Ш. Е. 154 
Гребінка Є. 324 
Гренджа-Донський В. 224, 874 
Грибоедов О. 896, 898 
Грива М. 291, 605 
Григор’єв К. 379 
Григорів М. 473, 649 
Григурко І. 175, 176 
Гримайло Я. 128, 212, 287 
Гриневичева К. 125, 222, 253, 327 
Гринько Г. 214 
Гринько Д. 891 
Гринюк О. 319 
Грицай О. 186, 266 
Гриць-Дуда І. 874 
Грицько Григоренко

(Судовщикова-Косач О.) 185 
Грищенко О. 230 
Грищук Б. 167, 171 
Грін Г. 154
Грінченко Б. 47, 125, 183, 185, 

229, 324, 427 
Грінченко М. 594 
Гродзинський Д. 369 
Гроссман В. 112, 912-924, 926— 

941, 943 
Грушевський М. 183, 186, 192,

220, 228, 234, 594, 600, 607, 
638, 719

Грушка Г. 231 
Губарев В. 365 
Гук Р. 39 
Гумбольдт В. 706 
Гуменна Д. 206 
Гумільов М. 713 
Гунькевич Д. 230 
Гус Я. 441 
Гусейнов Г. 796 
Гуссерль Е. 791 
Гутенберг Й. 435 
Гуцало Є. 96, 128, 161-163, 172, 

174
Гуцков К. 62, 704 
Гюго В. 11, 13, 31, 53, 62, 343, 

607, 946

Гедзь Ю. 297 
Герберт 3. 759
Гете Й. В. 42, 264, 418, 700, 896, 

946

Давидов Д. 119 
Далі С. 363
Данило Галицький 564, 719 
Данте 363, 555, 700 
д’Аннунціо Г. 794 
Дараган М. 252 
Дараган Ю. 196, 228, 290, 605 
Дарій 496 
д’Арк Жанна 64—66 
Дейч Л. 324, 325 
Декарт Р. 39, 445 
Демуцький Д. 218 
Демчук П. 279 
Дерегус М. 406 
Дерріда Ж. 643, 655 
Деслав (Слабченко Є.) 230 
Десняк В. 211, 240, 242 
Джансугуров І. 887, 888 
Джиджора І. 192
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Джойс Дж. 700 
Джонс Б. 38
Джусойти (Джусоєв)Н. 899—905, 

907-912  
Дзеверін І. 458
Димов Д. 878, 879, 881-883, 885 
Дідро Д. 43, 246 
Дімаров А. 81, 93, 98, 128, 131, 

132, 152 
Діод op Сіцилійський 494 
Дмитренко О. 135 
Дмитрієв М. 185 
Дніпрова Чайка (Василевська J1.) 

296
Дніпровський І. (див. Шевченко І.) 
Дністрянський С. 227 
Добровольська О. 125 
Добролюбов М. 674 
Довгаль О. 217 
Довгович В. 871 
Довженко О. 19, 28, 79, 96, 108,

195, 219, 233, 245, 251, 256, 
261, 348, 375, 414, 427, 564, 
585, 589, 641, 685, 700, 775, 
918, 945 

Доде А. 912 
Доленго М. 273, 718 
Доломан Є. 424, 426, 427 
Доманицький В. 228 
Домонтович В. (див. Петров В.) 
Донентаєв С. 887 
Доніш А. 898
Донцов Д. 186, 222, 344, 348,

549, 608, 609 
Донченко О. 314, 318 
Дорошенко В. 227 
Дорошенко Д. 197, 227—230,

593, 596, 600, 601 
Дорошенко О. 186, 214 
Дорошенко П. 593 
Дорошкевич О. 211, 264, 272,

278, 279

'•ЛІТ
Досвітній О. (Скрипаль- ...

Міщенко О.) 126, 208, 212,
214, 218, 233, 241, 251, 256,
280, 296, 298, 308, 310, 316,
324, 588 

Дос Пассос Дж. 256 
Достоєвський Ф. 50—55, 61, 62,

70, 88, 113, 446, 635, 700, 701, 
704, 706, 792, 824, 868 

Драгоманов М. 54, 183, 227, 242,
255, 300, 343, 592, 594, 600 

Драй-Хмара М. 29, 195, 206,
239, 241, 258, 278, 282, 694 

Драч І. 22, 29, 94, 112, 114, 362,
364, 445, 474, 475, 504, 530,
612, 622-624, 649, 663-665,
669, 677, 712, 945, 948 

Дрозд В. 74, 75, 81, 82, 93, 128 
Дубовик М. 287 
Дудінцев В. 18, 466, 612 
Дудко Ф. 322 
Дукин М. 318, 397 
Дулатов М. 887 
Дурдуківський В. 197, 238 
Духнович О. 224, 870, 871-873  
Дюфрен М. 791 
Дяченко Г. 774

Езоп 702, 703
Ейзенштейн С. 245, 534, 718 
Ейнштейн А. 62, 67, 68, 470 
Еліаде М. 781 
Еліот Т. С. 757, 759, 772 
Еллан-Блакитний В.(див.

Блакитний В.)
Емерсон Р. 446 
Емін Г. 907 
Енгельс Ф. 42, 54 
Епік Г. 195, 206, 212, 387, 392, 

393, 402 
Ератосфен 494, 495
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Ердман Б. 215 
Еренбург І. 256, 719 
Есхіл 494, 495 
Ефор 494, 495

Єврін П. 800
Євтушенко Є. 487, 612, 663, 666 
Євшан (Федюшко) М. 183, 186,

266, 692 
Єгіше 892 
Єльцин Б. 335, 336 
Єреміїв М. 230 
Єрмак (Єрмолай) Тимофійович 

113
Єрмилов В. 217 
Єршов В. 626 
Єсаулов О. 148 
Єсенін С. 504, 693 
Єфименко О. 192 
Єфремов С. 183, 185, 186, 188,

194, 197, 219, 238, 264, 375, 594

Жанкисі 886
Жарилгасов Ш. 886
Ждаха А. 775
Желябов А. 932
Жемайте Ю. 163
Жигалка І. 211
Жиленко ї. 475, 476, 504, 664
Жід А. 652
Жорес Ж. 112, 312
Жук М. 270, 271
Жуковський В. 121
Жулинський М. 101, 948
Жумабаєв М. 887
Журба Г. 186, 227, 266, 322, 323

Забаштанський В. 900 
Забєлін І. 504 
Заболотний Д. 219

Заборовський Р. 713, 715 
Забужко О. 649 
Загаров О. 223, 224 
Загірня М. 324
Загребельний П. 73, 92, 167, 560 
Загул Д. 189, 197, 198, 214, 251,

267, 268, 270, 271, 273, 279 
Задорнов М. 860 
Зайцев П. 189, 197, 228 
Заклинський Р. 324 
Законников С. 364 
Заксор В. 857 
Заливаха О. 636, 678 
Заливчий А. 195, 267, 296, 374, 

375
Залигін С. 821 
Залізняк М. 582, 583 
Замирайло В. 775 
Замятін Є. 247 
Заньковецька М. 184, 214, 218 
Зарев П. 878 
Зарецький В. 678 
Зарецький М. 823 
Засенко П. 504 
Затиркевич-Карпинська Г. 184 
Затонський Д. 948 
Затуливітер В. 369 
Захарченко В. 161, 164—166 
Захарчук Д. 232 
Збанацький Ю. 127, 675 
Зелений (Терпило Д.) 322 
Зелес Іван О. 231 
Зелінський К. 275 
Земляк (Вацик) В. 87, 127, 177,

675
Зеров М. 189, 195, 197, 206, 211,

240, 241, 277-280, 282, 283, 
287, 632, 694,756 

Зієдоніс І. 910 
Зіньківський В. 192 
Зіяуддін-Каді 839 
Зленко Г. 773—776
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Значко-Яворський М. 446, 582 
Зозуляк В. 874 
Золотарьов В. 216 
Золя Е. 23
Зореслав (Сабол Степан 

Севастіан) 224 
Зоря Ю. 314 
Зорян С. 26, 897 
Зубенко І. 322, 328 
Зубко А. 678 
Зуєв В. 150, 497 
Зульфукаров 3. 839

Ібсен Ґ. 13, 47, 51, 255 
Іван Грозний 613 
Іваненко О. 324 
Іваницький І. 231 
Іваничук Р. 76, 558—560 
Іванів П. 208 
Іванова Т. 240 
Івасюк В. 107 
Івах О. 230 
Івченко В. 211
Івченко М. 101, 195, 211, 258,

296, 309, 316 
Ігнатенко В. 523 
Ізер В. 16 
Ізтолін Б. 888 
Іллєнко Ю. 348 
Ілля В. 472, 473 
Ільєнко І. 475 
Ільницький М. 101, 795 
Ільницький О. 271 
Ільченко О. 127 
Інґарден Р. 16 
Інгулов С. 258 
Іонг де JI. 744 
Ірлявський І. 228 
Ірчан М. (Баб’юк А.) 195, 196, 

228, 231-233, 251, 289

. . Л І Т
Іскра І. 538 
Іссаакян А. 194

Йовенко С. 94, 363, 475, 476 
Йовков Й. 878
Йогансен М. 126, 195, 201, 208,

212, 214, 218, 237, 256, 276
278, 297, 298, 308, 309, 316, 
375, 588

Кабалюк А. 646 
Кабалюк М. 646 
Кавалерідзе І. 217—219, 245 
Каганович JI. 235, 236 
Казанцев М. 800 
Калинець І. 475, 476, 677 
Калідаса 625 
Калінін М. 853 
Калнишевський П. 584 
Каляев І. 932 
Камінський Б. 591 
Кампанелла 50 
Кандиба Ф. 314 
Кант Е. 43, 44, 54, 65, 700, 701, 

706
Капельгородський П. 185, 195,

296, 374, 375, 384, 385 
Капієв Е. 839 
Капій М. 222 
Капніст В. 343 
Карась-Чичибабіна J1. 729 
Карл XII 576 
Карлаш М. 231
Карляйль Т. 13, 48, 50, 51, 55, 63, 

412
Карманський П. 183, 195, 253,

266, 548, 550, 552, 555, 556 
Кармелюк У. 445 
Касіян В. 217 
Касьяненко Є. 214, 588
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Катаев В. 922 
Катерина II 339, 582 
Катков М. 121 
Каурасон О. 781 
Кауфман Л. 215 
Кафка Ф. 700
Качура Я. 127, 211, 298, 308, 317 
Качуровський І. 692— 695, 697—

699, 776-780, 795 
Кашгареький М. 885 
Кащенко А. 324, 559 
Квінт Горацій Флакк 625 
Квітка-Основ’яненко Г. 123,

124, 184, 417, 4 2 3 -4 2 7  
Кедрове ький І. 231 
Кейван І. 602 
Кеннеді Дж. 83 
Кибальчич Н. 185 
Кибенок В. 523 
Кир’ян Н. 536
Кириченко Г. 473, 475, 476, 536 
Кириленко I. 127, 195, 206, 213, 

319, 375, 383, 385, 387-391, 
396

Кисельов В. 75, 98, 621 
Кисельов JT. 28, 610—614, 616— 

625, 945 
Кисіль О. 594 
Кистяковський Б. 192 
Кишеневський С. 217 
КілеЗ. 864 
Кіле П. 800, 864-870  
Кімонко Д. 858 
Кіплінг Дж. Р. 713 
Кіров С. 241 
Кістяківський Ю. 232 
Юте Дж. 284 
Кічура М. 289 
Клавдій Птолемей 494 
Клейст фон Г. 657 
Клен Ю. 608

Клоччя А. 212 
Коберський К. 227 
Кобилянська О. 13, 22—24, 56, 

125, 126, 182, 185, 195, 197, 
225, 227, 250, 253, 267, 268,
296, 321, 322, 347, 427, 507, 
551, 616 

Кобилянський В. 197, 205, 270, 
271

Кобринська Н. 125
Ковалевська JT. 148
Ковалевський В. 777
Коваленко Б. 211, 212
Коваленко О. 591
Ковалів С. 125
Ковальов О. 214
Ковжун П. 184, 192, 223
Кожагулов Б. 886
Кожибський А. 789
Козаченко А. 603
Козаченко В. 127
Козицький П. 216
Козланюк П. 196, 222, 414
Коковський Ф. 555
Колас Я. 194, 823
Колесник П. 212, 316, 406
Колесса О. 228
Колесса Ф. 594
Колісник Г. 574—578, 580—584
Коллард Ю. 591
Коломієць А. 253
Коломієць В. 665
Колумб X. 619
Коляда Г. 206, 256, 272, 274
Комар М. 324
Комаров М. 775
Коменський Я. А. 39
Кондра Я. 289
Кондратьев К. 150
Конрад Д. 325
Конфуцій 701
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Копернік М. 559 
Копиленко О. 126, 206, 233, 297,

298, 315 
Кордуба М. 228 
Кордун В. 472, 473, 536, 649 
Кордюм А. 218 
Корж О. 721
Корнійчук О. 212, 243, 406, 408 
Корнфорт Р. 470 
Корогодський Р. 5, 948 
Королева Н. 222, 328 
Королев-Старий В. 189, 197 
Короленко В. 729 
Коротич В. 474, 664, 665 
Корчак-Чепурківський О. 219 
Коряк В. 192, 195, 198, 199, 208,

213, 240, 242, 246, 251, 268,
271, 278, 375, 403, 587 

Косач М. 70 
Косач Ю. 222 
Косенко В. 216 
Косинка (Стрілець) Г. 195, 211,

241, 249, 284, 297, 309, 375, 
588

Косіор С. 402, 406 
Костенко В. 216 
Костенко Л. 474, 504, 536, 537, 

539-542, 612, 617, 623, 664, 
665, 698, 741, 753 

Костенко Н. 778 
Костецький І. 694 
Костомаров М. 324, 593 
Котермак-Дрогобич Ю. 564 
Котеш 886
Котко К. 248, 296, 297 
Котляревський І. 184, 445, 632,

875 
КохЕ. 727
Коцюба Г. 208, 296, 314 
Коцюбинський М. 102, 113, 122, 

124-126, 182, 185, 193, 219,

4 - A I T
250, 252, 254, 255, 268, 296,.....
299, 310, 321, 347, 404, 426,
427, 469, 548, 551, 559, 674,
775, 824, 858, 915 

Кочерга І. 243, 261, 406 
Кочубей М. 577, 578 
Кочур Г. 699, 723, 737, 754-758, 

945, 946 
Кошиць О. 184, 215, 216, 230

232
Кошут Л. 873
Кравченко У. 222
Кравчук Микола 93, 161—164,

171, 172, 691 
Кравчук Михайло 219 
Крапива К. 823 
Кривін Ф. 482, 484—486 
Крижанівський С. 626 
Крилов М. 219
Кримський А. 183, 185, 188, 219,

296, 555, 775 
Кримський Ю. 775 
Крип’якевич І. 595 
Кричевський В. 184, 214 
Кричевський Ф. 184, 217, 218 
Крищенко В. 475 
Крман Д. 876
Крушельницький А. 125, 196,

221, 289 
Крушельницький І. 221, 289 
Крушельницький М. 215 
Кубеев С. 887 
Кубійович В. 220 
Кудрик В. 231 
Кузеля 3. 229 
Кузм’як П. 872, 873 
Кузьмич В. 212, 314 
Кузякіна Н. 677 
Кулик І. 195, 208, 213, 232, 233,

240, 251, 285, 375 
Кулик М. 214
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Куліш М. 195, 212, 237, 241, 243, 
251, 259, 310, 375, 402, 406, 
587, 588 

Куліш П. 63, 242, 323, 327, 593, 
607, 755, 793 

Кульчицька О. 184 
Кумка М. 231
Кунанбаєв А. 885, 887, 890, 891, 

898
Кундзіч О. 127, 212, 316 
Куніцин Г. 105 
Куняєв С. 931 
Купала Я. 194, 525, 824 
Купчинський Р. 196, 221, 253 
Курбас Л. 184, 205, 214, 215,

218, 223, 241, 243, 245, 248,
251, 256, 348, 406, 612, 711 

Курилас О. 223 
Курилов С. 800, 858 
Куросава А. 884 
Кустенко О. 430 
Кустодієв Б. 872 
Кустодієв К. 872 
Кучер В. 127, 675 
Кучерук О. 75 
Кушнір В. 678 
Кюрі М. 68

Лабрюєр Ж. де 701 
Лаврі ненко Ю. 251 
Лазаревський Г. 228 
Лазарук В. 92 
Лакиза І. 214, 242, 403 
Лаппо-Данилевський О. 494 
Латишев В. 494 
Лахснесс X. 781 
Ле (Мойся) І. 195, 211, 233, 324, 

375, 388, 399, 400, 891 
Левенко Л. 125 
Левицька С. 184, 230 
Левицький Г. 346, 594

Левицький О. 197, 324 
Леві-Строс К. 652, 782, 789 
Легасов В. 149 
Лейбніц Г. В. 39 
Лейтес А. 246
Ленін В. 15, 23, 186, 191, 193, 

242, 371, 524, 526, 708, 712, 
735, 760, 889, 934, 939-941  

Ленський А. 774 
Леонов Л. 913
Леонтович М. 184, 192, 200, 216, 

348, 640 
Леопарді Дж. 264, 757 
Лепкий Б. 183, 186, 195, 223,

242, 253, 266, 322, 327, 328, 
404, 549, 550, 552-554, 556, 
683

Лєрмонтов М. 657, 693, 700, 739, 
885

Лесевич В. 348 
Лессінг Г.-Е. 43, 47 
Леся Українка (Косач Л.) 12, 19, 

63, 70, 113, 182, 184-186,
193, 214, 223, 250, 254, 255, 
263, 268, 347, 426, 427, 469, 
501, 538, 607, 636, 674, 723, 
750, 774, 775, 793, 875, 911, 
915

Лєбєдєв-Кумач В. 99 
Лизлов А. 497 
Линьков М. 823 
Липа 1. 292
Липа Ю. 228, 252, 292, 348, 605 
Липинський В. 186, 229, 358 
Липовецька М. 230 
Лисенко М. 183, 184, 215 
Лисяк-Рудницький t. 13, 349 
Лихачов Д. 123, 525 
Лівицька-Холодна Н. 228, 292, 

605
Лівицький А. 228 
Лівій 496
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Лімниченко В. 222 
Ліницька Л. 184 
Ліповецькі Ж. 780 
Лісовий П. (див. Свашенко П.) 
Лісовський Р. 223, 228 
Логвин Ю. 497, 542-548, 691 
Лозовий В. 127 
Лозовський Л. 217 
Локк Дж. 38, 39 
Ломоносов М. 39 
Лопатинський Ф. 218, 219, 275 
Лопатін І. 852 
Лотоцький А. 324 
Лотоцький О. 228, 230, 593 
Лубківський Р. 475, 504 
Луговий О. 230 
Лужницький Г. (Меріям) 222, 

223 
Лукан 494
Лукаш М. 20, 60, 61, 70, 699,

704, 723, 737, 756, 757, 945 
Лукіан 495 
Лукіянович Д. 125 
Лукредій 58, 450 
Луначарський А. 186, 230 
ЛунцЛ. 249 
Луцик І. 231 
Луцький О. 549, 550, 554 
Лучкай М. 871 
Лучук В. 677 
Льюїс С. 720
Любченко А. 212, 236, 297, 309, 

395, 721, 722 
Любченко ГТ. 280 
Людкевич С. 224, 551, 556 
Лютер М. 65 
Лятошинський Б. 216 
Лятуринська О. 228, 252, 290, 605

Маак Р. 851 
Мадзіні Дж. 343

Л І Т
Мазепа Г. 228, 404, 576, 577, ' .....

578, 638, 660, 714, 715 
М азуре н ко Г. 605 
Майдан І. (див. Загул Д.)
Майлін Б. 887, 888 
Майський М. 208, 246, 275 
Маковей О. 182, 223, 322 
Макогон Д. 225 
Максимович К. 851 
Максимович М. 782 
Максімов В. 333 
Маланчук В. 723 
Маланюк Є. 196, 228, 252, 292,

348, 602, 605-610, 792-795,
876

Малевич К. 217, 275, 348 
Маленков Г. 931 
Маленький І. 668 
Малик В. 558, 559 
Малицький Ф. 287 
Малишко А. 261, 294, 439—444,

622, 911 
Мальбранш Н. 39 
Мамайсур Б. 28, 473, 475, 476,

536, 6 6 2 -  669, 678, 946 
Мамонтов Я. 186, 480, 587 
Мандельштам О. 612, 613, 739 
Мандрика М. 231 
Манжура 1. 113 
Мануільський Д. 186 
Маняк В. 128
Марко Вовчок (Вілінська М.)

113, 124, 125, 324 
Маркс К. 42, 46, 412, 416, 459,

471, 529, 706, 718, 803, 882 
Мартен дю Гар Р. 824 
Мартич Ю. 128 
Марті X. 607, 894, 897 
Мартович Л. 113, 125, 183, 223,

253, 296 
Мартос І. 775 
Марцінкявічус Ю. 824
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Марченко В. 635 
Марченко М. 603 
Марчук І. 348 
Маршак С. 739 
Маршан Ж. 230 
Мар’ямов О. 214, 297 
Мар’яненко 1. 184, 215, 218 
Масарик Т. 227 
Масенко Т. 287, 294 
Масляк С. 222, 292 
Масляк Ю. 605 
Масоха П. 218 
Махно Н. 311 
Мацієвич JI. 591 
Маштоц М. 892 
Маяковський В. 247, 275, 276,

285, 488, 666, 700, 716, 731,
738, 753 

Мегик П. 228 
Медведь Л. 348 
Медвідь В. 154, 161 
Межелайтіс Е. 824 
Меженко Ю. (Іванів-Меженко 

Ю.) 198, 211, 257, 271, 272 
Мележ І. 805-808, 811, 812, 

815-824  
Меллер В. 217, 218, 245 
Мельник Я. 626 
Мельничук Т. 473, 649 
Мень О. 686 
Метерлінк М. 255 
Мешко О. 635 
Мештерхазі Л. 617 
Микитась В. 870, 873 
Микитенко І. 195, 213, 233, 243, 

314, 318, 375, 406, 587 
Микитенко О. 161, 174 
Микола II 182 
Миколайчук І. 786, 947 
Милевський Ф. 475, 476 
Минко В. 128, 195, 375

Мисик В. 237, 284, 286, 722, 756 
Михайленко А. 136, 137 
Михайличенко Г. 195, 198—200,

245, 246, 251, 267, 268, 296,
297, 374, 375 

Михайлів Ю. 184 
Мицюк О. 189
Мікельанджело Буонарроті 719 
Міндсенті Й. 417 
Мірчук І. 601 
Міхновський М. 591 
Міцкевич А. 607, 719, 894 
Мішле Ж. 68 
Міяковський В. 592 
Мовчан П. 28, 475, 630 
Могила А. 786 
Могила П. 230, 601 
Могильна А. 662 
Могильний В. 473, 475, 646, 662 
Могилянський М. 186, 194, 211, 

278, 375 
Модзалевський В. 192, 594 
Мозолевський Б. 486, 488—495, 

497-499, 501-504, 506 
Момот І. 212 
Монтеск’є Ш. 64 
Мопассан Гі де 312, 912 
МорТ. 50
Морговський А. 161, 174 
Моргуліс 3. 238 
Мордовець Д. 325 
Мореллі 40, 44, 45, 56, 760 
Мороз А. 167, 169, 675 
Мосендз Л. 290, 605 
Музика Я. 223 
Муканов С. 888 
Мунгі Ахмед 839 
Муратов І. 128, 676, 722 
Мурашко О. 184, 192, 198, 217 
Мусійчук С. 231 
Муссоліні Б. 919
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Мушкетик Ю. 92, 167, 676, 679 
Мюллер-Фрайєнфельс Р. 462 
Мюссе А. 912 
Мятлицький М. 362

Назаревський О. 123 
Назару к О. 328 
Налбандян М. 898 
Налепинська С. 217 
Наливайко С. 539 
Нарбут Г. 184, 192, 198, 271, 594 
Наріжний С. 593, 596 
Науменко В. 188, 192 
Науменко І. 806 
Невельський Г. 851 
Неврлі (Неврлий) М. 271, 282, 

553, 8 7 5 -8 7 8  
Нейман С. К. 256 
Некрасов В. 28, 679, 719, 919,

945
Некрасов М. 700 
Неруда П. 720 
Нечаївська В. 211 
Нечерда Б. 475, 476, 664, 751 
Нечуй-Левицький І. 113, 124, 

125, 183, 192, 219, 242, 324 
Нижанківський Н. 224 
Никитюк В. 770 
Нитченко Д. 692, 725 
Нігер (Джанаєв І.) 909 
Ніковський А. 186, 188, 197,

238, 257 
Ніксон Р. 420 
Ніцше Ф. 13, 644, 701, 706 
Новаківський О. 184, 223 
Новиков М. 497 
Новиченко Л. 412—416, 626 
Новомєський Л. 757 
Нодь М. 871 
Норвід Ц. К. 757 
Норд В. 215

Л І Т
Нурпеїсов А. 807 ~
Ньютон І. 39

О’Генрі 308
Овсянико-Куликовський Д. 186 
Огієнко І. 228, 595, 600 
Огоновський О. 594 
Окуджава Б. 739 
Олександр II 601 
Олександр III 324 
Олексієнко О. 184 
Олена Пчілка (Косач О.) 125,

185, 194, 375 
Олесь (Кандиба) О. 183—185, 

192, 197, 214, 228-250, 253,
255, 264, 266, 290, 291, 374, 
556, 604, 877 

Олійник Б. 29, 94, 362, 364, 504, 
522, 523, 526 

Олійник Ю. 76 
Ольжич (Кандиба) О. 228, 252, 

291, 604, 876 
Онацький Є. 230 
Опільський (Рудницький) Ю.

125, 328 
Орджонікідзе С. 735 
Оренштайн Я. 229 
Орест М. 694 
Орлик П. 343 
Оровецький П. 675 
Ортега-і-Гассет X. 256, 797 
Оруелл Дж. 786 
Осадчий В. 796 
Осадчук П. 626 
Освальд К. 445 
Осика Л. 947 
Осинський М. 199 
Осипанов В. 324 
Осінчук М. 223
Остап Вишня (Губенко П.) 195,

214, 233, 237, 241, 243, 259,
297, 406, 588, 641, 642
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Остапов В. 725, 726 
Островський М. 700 
Островський О. 324 
Осьмачка Т. 211, 249, 251, 256, 

278, 287, 608

Павленко О. 217 
Павлик М. 125 
Павличенко Т. 231 
Павличко Д. 95, 100, 161, 369, 

458, 504, 664, 946 
Павли шин М. 35, 947 
Павло I 121 
Павлович О. 871, 873 
Павлуцький Г. 591, 594 
Павлюк А. 221, 228 
Пагутяк Г. 75, 92, 161, 174, 176, 

507-509, 512, 513, 691 
Падалка І. 214, 217 
Пальмов В. 217, 218 
Панас Мирний (Рудченко І.)

113, 124, 125, 185, 427, 674, 
875

Панейко В. 343 
Панів А. 206, 287, 296 
Панч П. 126-128, 195, 206, 212,

297, 298, 308, 309, 324, 375 
Панченко П. 525 
Параджанов С. 19, 348, 945, 947 
Паращук М. 230, 551 
Паррот Н. 892 
Паскаль Б. 700, 701 
Пассар А. 856, 857 
Пассар М. 864 
Пассар О. 864
Пастернак Б. 112, 612, 737, 739 
Патон Є. 220 
Паунд Е. 759 
Паустовський К. 732 
Пахаревський Л. 185 
Пачовський В. 195, 242, 253,

266, 404, 549, 550, 553, 554, 
556

Пашковський Є. 796 
Пащенко В. 774 
Первомайський Л. 212,233,261,

286, 287, 294 
Перебийніс В. 230 
Перегуда Й. 218 
Перетц В. 123, 219 
Петефі Ш. 343, 607, 894, 897,

946
Петлюра С. 186, 197, 228—230, 

388
Петников Г. 272 
Петрарка Ф. 698, 731, 777 
Петренко М. 95, 98 
Петренко Ю. 426 
Петрик 578
Петрицький А. 198, 205, 214,

217, 218, 274 
Петрійчук-Мох О. 222 
Петро I 121, 325, 339, 576, 578,

613, 638, 742 
Петров В. 252, 278, 326, 494,

500, 722 
Петрова О. 70, 71 
Петровський Г. 236 
Петрушевич Є. 229 
Печеніга-Углицький П. 231 
Пилипенко С. 195, 206, 212, 233,

246, 296, 375, 588 
Писарєв Д. 700, 792 
Писаржевський JI. 219 
Пихно Д. 120 
Пігуляк І. 225 
Підгірянка М. 221, 253, 871 
Підмогильний В. 101, 112, 195, 

211, 241, 249, 252, 257, 258, 
278, 297, 298, 307, 309-312, 
316, 375, 586 

Підпалий В. 475, 476 
Пікассо П. 363
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Пісарро Ф. 113 
Пісоцький К. 133 
Піфагор 644
Платон 445, 644, 700, 701 
Платонов А. 112, 708 
Плахтін І. 318 
Плетньов В. 199 
Плеханов Г. 249, 916 
Пліній Старший 494 
Плужник Є. 195, 211, 240, 241,

249, 278, 283, 289, 299, 310, 
375, 476, 530, 531, 792 

Плутарх 329, 332 
Победоносцев К. 324 
Погодін А. 186 
Погребенник Ф. 101 
Полісадов В. 230 
Поліщук В. 195, 208, 213, 214, 

233, 237, 241, 259, 273, 275, 
374, 375, 588, 718 

Поліщук К. 205, 269, 270, 271, 
310, 322 

Помпоній Мела 494 
Пономаренко J1. 75, 92, 161,

174, 176, 691 
Портяк В. 691 
Посідоній 494
Постишев П. 241—243, 318, 377, 

383, 401, 404-406, 408 
Потебня О. 15, 16, 348, 706, 790 
Поуп О. 29 
Поярков В. 851 
Правик Є. 523 
Пригорницький Ю. 75 
Придаткевич Р. 231 
Пришвін М. 732 
Прокопович В. 229, 230 
Пруст М. 112, 700 
Птуха М. 219 
Пугачов Є. 583 
Пудовкін В. 245 
Путінцева О. 853

Пушкін О. 163, 700, 739, 750. ~ 
774, 776, 781, 787, 790-792, 
797, 856, 896, 898 

П’янов В. 458

Рабле Ф. 700, 732
Равлюк М. 416, 444
Радзикевич В. 595
Разін С. 618
Раковський X. 191
Рапісарді М. 555
Раскін Дж. 13, 43, 48—51, 88
Распутін В. 73
Рассел Б. 720
Ревуцький В. 602
Ревуцький Л. 197, 216
Рей М. 232
Рейман М. 420
Реймонт В. 23
Рембо А. 256, 782
Рембрандт 510
Реріх М. 789
Рибак Н. 318
Рилєєв К. 620
Рильський М. 183, 185, 195, 197, 

206, 211, 240, 258, 261, 266,
267, 277, 278, 282, 283, 289,
294, 295, 414, 555, 609, 694, 
696, 711, 7 5 6 - 758, 911 

Ритхеу Ю. 858, 864 
Різник Л. 138 
Різників О. 473 
Рікер П. 788, 791 
Рільке Р.-М. 255 
Річицький А. 242, 588 
Роговий Ф. 98, 691 
Рождественський Р. 625 
Розенбергер Ф. 39 
Рокицький М. 217 
Роллан Р. 13, 28, 47, 51, 53, 56, 

62, 246, 347, 704, 707, 720
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Романович-Ткаченко Н. 183, 
296

Ромен Ж. 256 
Ромеро Е. 21, 462, 784 
Ростовцев М. 494 
Рот Й. 745 
Рубан В. 649 
Рубій Й. 872 
Рубчакова К. 184 
Рудакі 284 
Руданський С. 775 
Руденко М. 675, 723, 751 
Рудловчак О. 870—874 
Рудницький А. 224 
Рудницький JI. 216 
Рудницький М. 222, 278, 293,

550, 551, 555, 556 
Рудницький С. 227, 234 
Ружевич Т. 759 
Русов М. 591 
Русов О. 186 
Русов Ю. 348 
Русова С. 186, 192, 197, 227 
Руссо Ж.-Ж. 40 -4 6 , 50, 53, 60, 

88, 92, 587, 703, 704, 896 
Рюноске А. 884 
Рябий М. 368, 691 
Рябчук М. 626

Саварин М. 23 
Савченко П. 189, 205 
Савченко С. 257 
Савченко Я. 189, 197, 205, 206,

211, 240, 251, 267, 268, 270
273, 279, 285 

Сагайдачний (Конашевич) П.
326, 558-560, 576 

Садовський (Тобілевич) М. 184, 
192, 218, 224, 605 

Сайко М. 287 
Сакко Н. 913

Саксаганський П. 184, 214, 605 
Салига Т. 626, 795 
Саліковський О. 186 
Салтиков-Щедрін М. 700, 786 
Самар А. 854—856 
Самар О. 864
Самійленко В. 183, 185, 192, 262 
Самокиш (Самокиша) М. 217 
Самчук У. 228, 323, 721 
Сангі В. 800, 858 
Санд Жорж (Дюпен А.) 13, 23, 

347
Сандрар Б. 256 
Сара 886 
Сартр Ж.-П. 720 
Сахаров А. 742 
Сахненко Д. 184 
Сахновська О. 217 
Саченко М. 473, 527, 52 9 -5 3 6  
Саят-Нова 897 
Свашенко П. 208 
Сведенборг Е. 65 
Сверстюк Є. 632— 637 
Свидницький (Петриченко) А.

113, 122, 125 
Свідзинський В. 29, 135, 258,

283, 375, 612, 653, 698, 721, 
722, 792 

Світлицький Г. 217 
Світличний І. 28, 666, 667, 672— 

675, 6 7 7 -  683, 945 
Свіфт Дж. 624, 700 
Севера І. 217 
Северин І. 551 
Севрук Г. 678 
Седляр В. 217 
Сезанн П. 468 
Сейферт Я. 256 
Сейфуллін С. 887 
Сельвінський І. 275 
Семененко І. 473 
Семененко М. 649
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Семенко М. 183, 186, 195, 1 9 7 -  
199, 205, 214, 233, 241, 246,
254, 256, 26 7 -2 6 9 , 271-273 , 
275, 375, 530, 711, 713 

Семикіна Л. 678 
Семчишин М. 602 
Семчук С. 222, 231 
Сен-Ж он Перс 659, 759, 773 
Сент-Екзюпері А. де 470 
Сенченко І. 19, 206, 212, 236,

237, 252, 253, 259, 297, 309, 
327, 545, 585, 588-590, 691 

Сералін М . 887 
Сервантес Сааведра М. де 20,

60, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 704, 
732

Сердюк Л. 215 
Середа А. 217 
Середа Г. 499 
Серпілін Л. 676 
Седих Д. 458 
Сивокінь Г. 626, 778 
Сидоренко Г. 778 
Сидоренко О. 948 
Сильвестров В. 348 
Симашкевич М. 218 
Симиренко Л. 192 
Симоненко В. 19, 20, 474, 530, 

625, 632, 648, 658, 664, 665, 
669, 677, 679, 752, 945 

Синклер Е. 720 
Ситник М. 876 
Сімович В. 222, 227 
Сірко І. 326, 559, 576 
Сірополк С. 593 
Січинський В. 228, 593—595 
Скаба А. 665 
Сказинський Р. 221 
Скирда Л. 475, 476 
Скляренко В. 215 
Скляренко С. 314, 318 
Сковорода Г. 54, 219, 290, 346,

' Л И
348, 441, 444-448, 539, 592;...
700, 724, 749, 780 

Скоропадський П. 187, 229, 404 
Скоропис-Йолтуховський О. 197 
Скрипник Л. 299, 316 
Скрипник М. 202, 204, 226, 234,

235, 239, 240, 336, 337, 343,
373, 377, 393, 402, 588, 639,
660

Скуратівський В. 791 
Слабченко М. 219, 238 
Славінський М. 160, 186, 192,

230
Слісаренко О. 126, 189, 197, 205, 

206, 208, 212, 241, 245, 251,
256, 268, 270-272, 298, 299,
308, 310, 316, 324, 609 

Словацький Ю. 946 
Слуцкіс М. 27, 176, 824—830,

832, 834, 835, 8 3 7-839  
Смаль-Стоцький С. 228 
Смирненський X. 878 
Смирнов С. 922 
Смілянський Л. 127 
Смолич Ю. 126, 127, 195, 208,

212, 214, 245, 298, 299, 308,
316, 375, 589, 590 

Смуул Ю. 414 
Соколов І. 723 
Соколовський О. 324—326 
Сократ 57, 65, 434, 445, 700 
Солженіцин О. 612, 636, 637 
Соловйов Л. 150, 445, 635 
Соловйова В. 5 
Сом М. 665 
Сорока О. 275, 287, 318 
Сосенко М. 184 
Сосюра В. 195, 201, 208, 218,

236, 246, 251, 258, 267, 276,
284, 286, 294, 375, 584-590,
642, 709, 716, 911

Сосюра В. (син) 586



969
968

Спіноза Б. 39, 445 
Сріблянський М. (див. Шаповал 

Микита)
Стабовий Г. 218 
Ставровський-Попрадов Ю. 873 
Стадник Й. 223
Сталін Й. 24, 75, 96, 99, 100, 118, 

121, 180, 212, 235, 288, 300, 
318, 320, 376, 382, 383, 389, 
393, 405, 408, 524-526, 673, 
719-721, 735, 741, 747, 787, 
917, 919, 922, 923, 927, 928, 
931, 934, 936, 939, 940 

Сталь Ж. де 13 
Стальський С. 839 
Станев Е. 879 
Станіславський Я. 774 
Станковим Є. 348 
Старицька-Черняхівська JI. 183,

194, 197, 238, 375 
Старицький М. 125, 184, 262, 

324, 326, 558, 755 
Стекеті Л. 555
Стельмах М. 87, 127, 128, 162,

676
Степанов О. 851 
Степняк М. 242, 404 
Степняк-Кравчинський С. 325 
Степовий Т. 240 
Степовий Я. 184, 200, 216 
Стерн Л. 309
Стефак В. 92, 167, 176, 177, 691 
Стефаник В. 113, 182, 195, 223,

250, 253, 268, 296, 321, 322,
327, 347, 427, 683, 707 

Стефанович О. 228, 252, 290,
605

Стефанович Я. 324 
Стефурак В. 924 
Стеценко К. 184, 192, 200, 215, 216 
Стецюк Я. 128, 448—450, 453

Стешенко І. 188, 192 
Столипін П. 742 
Страбон 494 
Струтинський М. 231 
Стус В. 28, 473, 636, 649, 677, 

681, 723, 741, 946 
Суботін С. 667 
Сукур Курбан 839 
Сумцов М. 192, 219 
Сурков О. 96 
Суровцева Н. 232 
Суслов М. 180, 723, 924 
Сушинський Б. 92, 169

Тагор Р. 7/5 
Талалай Л. 625—631, 796 
Таль В. 126, 298, 325 
Танасійчук П. 761 
Таран А. 217 
Таран Ф. 240
Тарапунька (Тимошенко Ю.) 83 
Тарасевич О. 594 
Таращук М. 556 
Тард Ж.-Г. 64 
Тарнавський В. 93, 139, 146,

152, 153, 161 
Тарнавський О. 608 
Тарновський М. 232 
Татикар 886 
Тацит 706
Твардовський О. 525, 613, 737,

739, 922 
Твердохліб С. 551, 555 
Тейяр де Шарден П. 707, 708 
Теліга О. 228, 252, 291, 604 
Тельнюк С. 504 
Телятников Л. 148 
Тен (Хомичевський) Б. 774 
Тенета Б. 211
Тереножкін О. 490, 491, 499
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Терещенко Марко 205, 215, 218, 
219

Терещенко Микола 195, 198,
206, 211, 233, 267, 268, 270,
272, 286, 319, 375 

Тесленко А. 102, 113, 183, 185, 427 
Тиктор І. 595
Тименко Г. 473, 475, 477, 536, 

6 4 3 -  653, 6 5 5 -  659, 661, 662 
Тимофеев Л. 267 
Тимошенко В. 228, 232 
Тимошенко С. 232 
Тимченко Є. 197, 775 
Тимченко Й. 184 
Титенко М. 523
Тичина П. 83, 112, 183, 185, 186,

195, 196, 198, 205, 208, 212, 
233, 237, 246, 251, 257, 259, 
261, 267, 269, 270, 275, 283, 
292-295, 313, 348, 375, 378, 
414, 445, 469, 530, 553, 588, 
609, 622, 628, 636, 709, 711, 
715, 716, 722, 911 

Тишлер О. 217 
Тишура В. 523 
Тіхий Ф. 871 
Ткач М. 427 
Ткаченко Н. 160 
Ткаченко О. 362, 363 
Тльоге Ф. 225 
Тобілевич І. 223 
Токунай М. 851 
Толль М. 494
Толстой Л. 43, 48, 50, 51, 53, 60, 

82, 88, 113, 421, 445, 446, 701, 
732, 741, 748, 824, 918, 922, 942 

Толстой О. 753 
Тольятті П. 382 
Тома Л. 94
Томашівський С. 224, 229 
Томський М. 393 
Томчаній М. 128, 691

: /мт
Топчій І. 127 
Торайгиров С. 887 
Торо Г. 446 
Третьяков Р. 665 
Троцький Л. 199, 403 
Троянкер Р. 275 
Трублаїні М. 127 
Труш 1. 184, 223 
Тувім Ю. 757
Туган-Барановський М. 186, 219 
Тудор (Олексюк) С. 196, 222,

289
Тулуб 3. 326, 556, 5 5 8-560  
Туманян О. 194, 897 
Тургенев І. 62, 113, 704 
Турянський О. 221, 253, 556 
Тутківський П. 219 
Тютюнник А. 172 
Тютюнник Григір 87, 93, 162,

163, 623, 683-692  
Тютюнник Григорій 87, 127,

162, 676 
Тягно Б. 215, 218, 219

Уеллс Г. 720
Ужвій Н. 215, 218
Уітмен У. 256
Ульянов О. 324
Уманець М. 229
Умбетей 886
Уорнер С. Е. 562
Упеник М. 294
Урланіс Б. Ц. 496
Усенко П. 206, 212, 275, 287
Устиянович М. 126
Утемісов М. 886

Фадеев О. 824
Фальківський (Левчук) Д. 195, 

218, 241, 251, 284, 375, 876



971
970

Фарацж Абуль 842 
Фаст Г. 720 
Федецький А. 184 
Федик Т. 231 
Федін К. 922 
Федькович О. 225, 683 
Федькович Ю. 126 
Фейербах Л. 446 
Фейхтвангер Л. 100, 720 
Феміліді В. 216 
Фет А. 856 
Фефер Г. 233
Филипович П. 195, 197, 198, 

206, 211, 240, 241, 270, 278, 
282, 694 

Филипчак І. 328 
Філатов В. 775 
Філдінг Г. 62, 704 
Філіппов Б. 504 
Філянський М. 183, 194, 250, 

263, 264, 548 
Фіхте Й. Г. 706 
Фідцжеральд С. 700, 824 
Фішбейн М. 796 
Фолкнер В. 700, 772 
Фомін Є. 287 
Фонвізін Д. И О 
Форель О. 157 
Форман П. 90 
Форш О. 325
Франко І. 54, 113, 122, 124,

125, 182, 183, 193, 195,
215, 242, 254, 255, 263,
268, 313, 324, 343, 347, 
350, 426, 427, 548, 549, 
556, 594, 600, 674, 700, 
707, 755, 760, 775, 780, 
793, 871, 875, 894, 911 

Франко Ф. 420 
Франс А. 720 
Фройд 3. 652

Фромм Е. 643, 648, 780, 785 
Фукідід 495

Хабаров Є. 851 
Хайям О. 284 
Хакслі О. 772 
Хаммер А. 150
Харчук Б. 93, 128, 132, 152, 153, 

161, 513, 514, 516-522, 691 
Харюк 232
Хатаєвич М. 241, 377 
Хвильовий (Фітільов) М. 101,

195, 199, 201, 202, 208, 210, 
211-213, 233, 235-237 , 239,
246, 248, 251-253, 257-259,
267, 275-277 , 280, 297, ЗОЇ—
308, 310, 316, 343, 374, 375, 
393, 588, 609, 610, 639, 700, 
711, 794, 795, 913 

Хвиля А. 236, 240, 405 
Хвойка В. 497, 500 
Хвостов-Хвостенко О. 217 
Хетагуров К. 908, 909 
Хікмет Н. 60, 783 
Хлебников В. 527 
Хмельницький Б. 317, 326, 430, 

538-540, 601, 638, 712 
Хмелюк В. 228, 230 
Хміль Г. 148 
Ходжер Б. 854
Ходжер Г. 800, 858—866, 869,

870 
Холл Е. 784
Холодний М. 21, 465, 473, 475, 

476, 664, 666, 668 
Холодний П. (батько) 184, 192, 

223
Холодний П. (син) 192, 228 
Хомик А. 186 
Хомяков О. ЗО, 946 
Хоренаці М. 892
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ЛОКЯЖ ЧІІК

Хорунжий А. 128 
Хорунжий Ю. 128, 171 
Хоткевич Г. 126, 183, 186, 197, 

252
Храмова Ж. 751 
Христовий М. 208 
Христкж П. 242 
Хрущов М. 180, 382, 664, 678, 

684, 923, 924

Цадаса Г. 839 
Цвейг С. 347 
Цветаева М. 503, 504, 739 
Цвірка П. 163 
Цибульський П. 691 
Ціолковський К. 417 
Цюпа І. 426 
Цюпа Ю. 137

Чабаненко І. 891 
Чайковський А. 125, 324 
Чалий С. 578, 579 
Чапек К. 485, 617, 700 
Чардинін ГГ. 218 
Чаренц Є. 897 
Чарнецький С. 551, 554, 556,

594, 595 
Чендей І. 93, 128, 691 
Череватенко Л. 475, 504, 626 
Чередіїв В. 228
Чередниченко В. 298, 324, 327 
Черемшина М. 113, 182, 223, 

227, 296, 321 
Черкасенко С. 183—186, 192, 

197, 253, 267, 313, 374 
Чернецький С. 231 
Чернишевський М. 171, 674 
Чернілевський С. 112 
Чернов Л. 275
Чернов-Малошийченко Л. 286

Чернявський М. 125, 183, 185, "
186, 194, 296, 313, 375 

Чехівський В. 238 
Чехов А. 62, 704 
Чижевський Д. 13, 192, 227, 348, 

592, 596, 599, 600 
Чижевський П. 192 
Чикаленко Є. 185, 192, 605 
Чикаленко Л. 228 
Чирський М. 228, 291, 605 
Чистякова В. 215 
Чичибабін Б. 662, 663, 723, 

728-754  
Чишко О. 216 
Чівер Д. 154 
Чіладзе Т. 625 
Чіп Б. 691 
Чорний К. 823, 824 
Чубай Г. 669-671  
Чужий А. 256
Чумак В. 195, 198, 251, 267-270,

273, 296, 37 3 -3 7 5  
Чупка Ю. 231
Чупринка Г. 183, 192, 250, 265, 

266, 290, 609 
Чухонцев О. 749

Шавикін Д. 218 
Шал 886 
Шаміль 909
Щаповал Микита 186, 189, 192, 

197, 227, 266 
Шаповал Микола 192, 229 
Шаріпов С. 888 
Шафарик П. 496, 870 
Шахрай А. 257 
Шашкевич М. 726 
Щевельов Ю. 947 
Щевирьов П. 324 
Шевченко Варфоломій 774 
Шевченко Володимир 363, 523
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Шевченко 1. 206, 208, 212, 296,
297, 309 

Шевченко Й. 774 
Шевченко Л. 161, 174 
Шевченко Т. 11, 13, 27, ЗО, 31, 

38, 54, 64, 88, 100, 113, 183, 
188, 190, 214, 219, 224-226, 
232, 239, 254, 255, 262, 268, 
290, 300, 302, 304, 343, 347, 
350, 427, 439-446, 505, 523, 
540, 578, 581, 586, 589, 590, 
592, 594, 602, 607, 621, 622, 
624, 629, 632, 634, 636, 648, 
660, 673-675, 691, 693, 700, 
707, 709, 739, 740, 749, 750, 
766, 768, 770, 774, 775, 781, 
786, 787, 790, 791, 793, 875, 
876, 891, 894, 895, 897, 908, 
911, 915, 918, 946 

Шевчук В. 76, 93, 101, 112, 128, 
795

Шекспір В. 54, 363, 700, 868 
Шеллі П. 531 
Шептицький А. 230 
Шеремет М. 212, 287, 677 
Шесталов Ю. 800—804, 864 
Шиллер Ф. Й. 11, 13, 28, 31, 

42 -4 8 , 50, 56, 60, 63, 88, 896,
946

Шиллер Ф. 57 
Шимборська В. 722 
Широцький К, 197 
Шиян А. 212 
Шкляр В. 80, 172 
Шкрумеляк Ю. 221, 253 
Шкурат С. 218
Шкурупій Г. 206, 208, 218, 241,

256, 272, 273, 286, 299, 308, 
310, 316, 324, 402, 713, 714 

Шлемкевич М. 349 
Шмальгаузен І. 220 
Шміт Ф. 594

Шовгенів І. 228
Шовкопляс Ю. 315
Шолохов М. 675, 687, 824
Шопенгауер А. 644, 657, 700
Шоу Б. 65, 66, 720
Шпак М. 287
Шпенглер О. 90, 706
Шпол Ю. (див. Яловий М.)
ШрагМ. 188
Шренк Л. 851, 852
Шротенко В. 232
Штепсель (Березін Ю.) 83
Штернберг Л. 852, 859
Штернберг Я. 872
Штонь Г. 78—80
Шульгин О. 192, 230
Шумахер П. 120
Шумський О. 202, 204, 214, 336

Щедрін М. (див. Салтиков- 
Щедрін М.)

Щербак М. 206
Щербак Ю. 29, 77, 94, 147-149,

365, 478, 480 
Щербаківський В. 192, 594 
Щербаківський Д. 594 
Щербаков М. 494 
Щербакова В. 494 
Щербина Н. 272 
Щербина Ф. 192, 228 
Щоголів Я. 242, 262 
Щупак С. 211, 242, 403, 404 
Щурат В. 183, 224

Юлій Цезар 45, 98, 332 
Юнг К. Г. 700, 705, 706 
Юра Г. 215 
Юречко В. 663 
Юринець В. 237 
Юркевич Л. 186
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Юркевич П. 348 
Юхвид JT. 318

Яворівський В. 29, 82—84, 94, 
364, 365 

Яворницький Д. 185, 219, 497 
Яворов П. 878 
Яворовський Є. 274 
ЯвсХ.-Р. 16 
Якименко Ф. 230 
Яковенко Г. 212 
Яковина М. 948 
Яковлів А. 594 
Якубовський Ф. 126, 197, 211,

240, 289, 298, 403 
Якубський Б. 257 
Якутович С. 947 
Яловий М. 208, 212, 218, 256,

ЛІТ
307, 308, 310, 316, 402, 588 

Яновська Л. 185, 296 
Яновський Б. 216 
Яновський Ю. 195, 211, 214,

218, 236, 237, 241, 251, 253,
257, 261, 286, 297, 306, 307,
309, 313, 375, 377, 378, 396
398; 4/4, 416, 427, 480, 586,
605, 610, 714, 719 

Яременко В. 101 
Ярошенко В. 198, 206, 211, 267,

268, 270-272, 299 
Ярошинська Є. 125 
Ярхо Б. 692, 779 
Ясперс К. 648, 791 
Яцків М. 183, 250, 266, 268, 548, 

550-552, 556 
Яцків Я. 5, 948



Зміст

Від автора 5

М арко Павлишин. Явищ е і норма: Іван Д зю ба, критик 7

С т а т т і .  ШопоВіЗі
Відповідальність за людину 38 
Більший за самого себе 60
Про сучасність — по-сучасному (Проблеми сьогодення в журнальній 
прозі 1986 р.) 71 
В обороні людини й народу 8 8  
Українська повість сьогодні 122
«Прекрасні легенди» про любов і «любов» без прекрасних легенд 155
Літературно-мистецьке життя (10—30-ті роки XX ст.) 179
Художній процес 20-х років XX ст. 244
Поезія (від початку XX ст. до 30-х років) 262
Проза (20—30-ті роки XX ст.) 296
Україна і світ (Напередодні незалежності) 330
Доповідь на Першому Всесвітньому форумі українців (серпень 1992 р.) 349 
Звикання до апокаліпсису? 360 
Література соціалістичного абсурду 370

Реиензії. ПереЗмоВи
Зріла думка, активна позиція 412 
Як у нас пишуть (Стаття перша) 416 
Як у нас пишуть (Стаття друга) 423 
«Ми самі писателі» 428
На рівень нових вимог, або Самокритика на марші
(З історично-фантастичного циклу «Підпарнаські придибеньки») 430
Від молитов до дум... 439
«Перший розум наш...» 444
«Совість» і... загальники 448
У дивосвіті рідної хати 458
Довгождане прибуття 471
«Хлюпни нам, море, свіжі лави» 474
«Хроніка забутого міста» Юрія Щербака 478
Фелікс Кривін «Вещи. Животные. Люди» 482
Скіфський степ під небом України (Борис Мозолевський) 486
Антиутопія чи пересторога? 507
Стиль і стилізація 513
Твір, якого чекали (Лист до редакції «Літературної України») 522 
Про один дебют (Михайло Саченко «Осінні вогнища») 527 
«Неопалима книга» 536 
Барви людської буденності 542



Запрошення до «Молодої Музи» 548  
Славетна епопея Зінаїди Тулуб 556
Палітра «міської» повісті (Нотатки про творчість Ніни Бічуї) 561 
«Козацькі» романи Григорія Колісника 574
«Син прекрасної і трагічної нації» (Про автобіографічний роман Володимира 
Сосюри «Третя Рота») 584
На шляху до створення історії української культури 590  
Поезія вигнання 604
«Леонід Кисельов з другої половини двадцятого віку» 610
«...І вічні питання до білого світу» (Нотатки про лірику Леоніда Талалая) 625
Феномен Євгена Сверсткжа 632
Він є у житті України 63 7
Апокаліпсис Григорія Тименка 643
Забуті — поруч (Про ще одного «шістдесятника») 662
Сходження до себе 669
«Душа, розпластана на пласі...» 672
Слово про незабутнього 683
Вірність собі 692
Десять пишемо, сто в умі 700
Запрошення до робітні майстрів 709
Міцність «борового кореня» 721
Дієпис горя і розпуки (Василь Остапов «А якщо вони повернуться?») 725
Свобода і неволя Бориса Чичибабіна (Стаття перша) 728
Свобода і неволя Бориса Чичибабіна (Стаття друга) 741
Григорій Кочур триває... 754
...І є такий поет 758
Хист і пристрасть пошуковця 773
Подорож у поетику Середньовіччя 776
Вимирання слова 780
Розрада поезією 791

Qeuio про бобрик сусіЗіВ і ЭуноВну ріЗню

Юван Шесталов 800
Незглибимість життя (Штрихи до портрета І. Мележа) 805  
Духовні глибини повсякденності (Зі спостережень над проблематикою 
і поетикою романів Міколаса Слуцкіса) 824
Міст через річки й міжгір’я (Про творчість Ахмедхана Абу-Бакара) 839
Нотатки про нанайську літературу 851
У контексті слов’янських літератур 870
Добрий друг, суворий поцінувач 875
Димитр Димов та його роман «Поручик Бенц» 878
Духовне око казахського народу 885
Родоначальник нової вірменської літератури (До 200-річчя
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В оформленні використано 
фотоархів Івана Дзюби 
та роботи Марка Гейка,
Сергія Якутовича 
і Олі Погребняк (онуки автора)

Редактор О. Г. Пазюк 
Художнє оформлення 
Н. В. Московської, О. С. Тичиніної 
Технічний редактор Т. М. Новікова 
Комп’ютерна верстка Н. В. Єрмак 
Коректор А. О. Книга

Підписано до друку 12.06.2006. Формат 60х90'/|( 
Гарнітура «Times». Папір офсетний № 1.
Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 61,00. Обл.-вид. арк. 59.
Зам. 6-91.

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 
Свідоцтво про реєстрацію № 1801 від 24.05.2004 р.

Адреса видавництва та друкарні:
04070, Київ, Контрактова пл., 4.
Тел./факс: (044) 425-60-92, 425-77-84.

Дзюба І. М.
Д43 3 криниці літ: У 3 т. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акаде

мія», 2006.
ISBN 966-518-366-4
Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусі

дів і духовну рідню. — 975 с.: портр. — Парал. анот. англ.
ISBN 966-518-367-2
У першому томі вибраних праць Івана Дзюби подано статті, доповіді, ре

цензії від початку 60-х років минулого століття до наших днів. Майже піввіку 
українського літературного життя побачено очима його активного учасника, 
уважного і вдумливого літературного критика та дослідника.

Книжка розрахована на студентів, викладачів гуманітарних дисциплін та 
всіх, хто цікавиться явищами української літератури.

ББК 83.34УКР.Я44



ч * * - -

* * S * U


