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У мене є свої спогади про Ігоря Шев-
ченка, однак я не хотів би зараз про 
них говорити. Бо направду їх не є 
аж так багато. Ми бачилися, мабуть, 
зо два десятки разів, а розмовляли (і 
то по-справжньому розмовляли, а не 
перекидалися фразами) разів із п’ять-
шість. Із тих п’яти-шести разів можна 
сміливо викреслити найпершу розмову, 
бо вона була побудована на виразному 
непорозумінні: Шевченко допитував, 
чи я є той львівський історик, який 
не може довести те, що говорить. На 
щастя для мене, він поплутав мене з 
іншою людиною. Я знаю це напевно, бо 
під час розмови виявилося, що йдеться 
про когось, хто займається набагато 
ранішою історією, аніж та, котру 
вправляю я.
 З інших наших розмов я можу 
виділити одну, з пізнього жовтня 
2002 року. Тоді Ігор Шевченко приїхав до 
Львова разом із Броніславом Ґеремеком 
та студентами Европейського коледжу 
з Натоліна, що у передмісті Варшави. 
Ми стрічалися у Віденській кав’ярні, 
і це було якраз напередодні спільної 
українсько-польської молитви на 
Личаківському цвинтарі. Тоді справа 
йшла до відкриття Цвинтаря Орлят, 
де поховано польських вояків, що 
боролися за Львів проти українців у 
листопаді 1918 року. Для багатьох, 
якщо не більшости, українців у Львові 
ця подія була рівноцінна національній 
ганьбі. Напруга досягла високої точки, 
й Ігор Шевченко допитував мене, що 
він сам може зробити, щоб зняти цю 
напругу.
 Я хочу скористатися цими двома 
спогадами як ілюстрацією до ширшої 
та центральної для нас усіх проблеми: 
чим і як ми займаємося і що з того 
виходить. З одного боку, Ігор Шевченко 
ставив науку понад усе, і ради неї міг 
відверто говорити в очі неприємні, а 
часом навіть убивчі речі, як-от в епізоді 
про історика, котрий займається 
речами, які йому не під силу. З другого 
боку, громадські справи були йому 
не байдужі, і він готовий був у них 
анґажуватися – підтвердженням чого 
є хоча би історія з Личаківським 
цвинтарем.
 Як на мене, ми тут маємо типову 
дилему, з якою кожен із нас принаймні 
раз стикався і яка так чи так – навіть 
якщо ми її глибоко не усвідомлюємо – 
справляє вплив на все наше життя. 
Наважуся твердити, що ця дилема дає 
ключ до розуміння самого Шевченка 
і його книжки «Україна між Сходом 
і Заходом». Ми знаємо фразу, по-
вторювану в різних варіянтах, що істо-
рики не мають особистого життя – все 
їхнє життя вимірюється тим, що вони 
пишуть і друкують. Я хотів би її 
переінакшити: я думаю, що цю книжку 
Шевченко певною мірою написав про 
самого себе.
 Отже, як на мене, через його 
біографію та його книжку просвічує 
так звана габсбурзька чи то цент-
ральноевропейська дилема: що має 

робити інтелектуал, щоби бути 
успішним, а водночас залишатися 
чесним перед суспільством, у якому 
живе. Вона називається «централь
ноевропейською», бо найвиразніше 
проявилася серед людей, які наро-
дилися у цій частині світу. Щоб ме-
не краще зрозуміли, назву їхні іме-
на: Ісайя Берлін, Зиґмунт Бауман, 
Імануїл Вітґенштайн, Ернест Ґелнер, 
Лєшек Колаковський, Карл Попер, 
Джордж Сорос, Чеслав Мілош – мо-
жу продовжити цей список навіть до 
більшости тих, хто зібрався тут вша-
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новувати пам’ять Ігоря Шевченка, хоч 
я не певний, чи кожен із нас над нею 
замислювався. Це як хвороба, котра не 
смертельна, але яка нам дуже докучає. 
Ми не можемо до неї признатися або її 
усвідомити, поки хтось не поставить 
нам діягноз.
 Але найточніше діягнозував її 
знаний усім Ернст Ґелнер у посмертно 
виданій книжці про Вітґенштайна 
і Маліновського. У ній Ґелнер по-
кликається на два шляхи пізнання – 
атомістичне й органічне. З наукового 
погляду, перше є вищим від другого. 
Великі відкриття переважно були 
зроблені одинаками: «Ми відкриваємо 
правду поодинці, ми помиляємося у 
групах», пише Ґелнер («We discover truth 
alone, we err in groups»). Уособленням 
цього типу є Робінзон Крузо: його знання 
виникає безпосередньо у стосунках між 
ним і природою, без посередників. 
Суспільство може бути помічним у 
цьому пізнанні, забезпечуючи його 
такими суспільними винаходами, як 
компас чи далекозорна труба. Але 
частіше воно стає перешкодою. Бо 
суспільна культура є ніби великим 
холодильником, вона заморожує сві-
же сприйняття. Воно перетворює 
навколишній світ на домівку, в якій 
нам зручно жити – «до якої ми радше 

належимо, аніж пізнаємо», але віддаляє 
нас від об’єкту пізнання. Зі свого боку, 
індивідуальне пізнання сприяє ростові 
знання – але водночас воно робить наш 
світ холоднішим і чужим.
 Ця дилема характерна для кож-
ного модерного суспільства. От тіль-
ки найменше вона властива англо-
саксонському світові, де індивідуалізм 
є органічною частиною місцевої 
культурної традиції. Інші нації, пише 
про це Ґелнер, щоби стати модерними, 
мусили чинити насильство над своєю 
традиційною культурою – і тільки 

англійці мусили зберегти вірність 
самим собі.
 Ніде, мабуть, ця суперечність не 
виявлялася так емоційно гостро, як 
у Центрально-Східній Европі – тій 
частині світу, котра у XIX столітті 
опинилася між Берліном, Віднем і 
Петербурґом. Тут більшість народів, 
перед тим як стати націями, мусили 
вибудувати свою власну національну 
культуру, і то в гострій конфронтації 
один з одним. І найбільше й передусім 
це стосувалося інтелектуалів із так 
званих «недержавних народів». Вони, 
ці інтелектуали, мали вибирати між 
працею на користь власної культури 
та індивідуальним успіхом у Respubli-
ca literaria – міжнародній спільноті 
інтелектуалів, що не знала мовних 
і державних кордонів. У більшості 
випадків другий вибір майже дорівнював 
національній зраді. Але той, хто будував 
власну культуру, мусив часто ставати 
на горло своєму власному талантові й 
власним амбіціям та жертвувати своїм 
інтернаціональним визнанням – бо 
цього вимагала щоденна і жертовна 
праця навколо створення шкіл, пе-
ріодичних видань, різноманітних на-
ціональних товариств тощо.
 Серед усіх центральноевропейських 
народів найбільше свої індивідуальні 

таланти розвивали просвічені (по-
ступові) євреї. Бо хоча вони жили 
всюди, вони ніде не були вдома – навіть 
(чи особливо) серед правовірних євреїв. 
Вони були, якщо можна так сказати, 
англосаксами Центральної Европи. 
Далі за ними йшли поляки, чехи й 
угорці, які еміґрували на Захід після 
Ялти 1945 року, Будапешту 1956 року, 
Праги і Варшави 1968 року. І вже 
зовсім зникомо мало було серед них 
вихідців із недержавних народів – як-от 
словаків чи українців.
 Ігор Шевченко якраз був одним 
із небагатьох українських винятків. 
Перше, що впадає в очі, коли зна-
йомишся із його біографією: його 
стосунки з українством були складні 
й суперечливі. Його батько був пет-
люрівським еміґрантом у Польщі, 
петлюрівцями були й найближчі бать-
кові друзі. Ігор Шевченко знав їх із 
раннього дитинства, і з ними його 
пов’язували сильні емоційні зв’яз-
ки. Однак у дуже молодому віці він 
вирішив, що батьковим шляхом не 
піде. Його приваблювала европейська 
культура. Як фах він вибрав класичну 
філологію, щоби вивчати цю культуру 
біля її коріння. Він ніколи не поривав 
із українським світом (інакше не вкла-
дав би стільки зусиль у розбудову гар-
вардського Українського наукового 
інституту), але українським істориком 
не став, і це був програмовий вибір. 
Може, я і слон, казав Шевченко, але 
ради цього я не вивчатиму історію 
слонів. Тому український світ не зможе 
зробити з нього ані ікони (за його 
словами, він був при Олімпі, але не був 
на Олімпі), ані політичного прапора. 
І, мабуть, він ніколи не опинився би 
при Олімпі, якби був українським 
істориком (що є правдою й у випадку 
Омеляна Пріцака).
 Майбутньому біографові Шевченка 
буде цікаво простежити коливання 
його українськости. Виглядає, що його 
інтерес до України був найвищим після 
розпаду комунізму і проголошення 
української незалежности. Книжка 
«Україна між Сходом і Заходом» це 
великою мірою підтверджує. Нагадаю, 
що Ігор Шевченко присвятив її пам’яті 
батька, який – цитую – «вірив в Ук-
раїну» і «присвятив своє життя укра-
їнській справі». Але сама книжка 
постала з лекцій, котрі він читав іще 
у Гарварді в 1970-х роках – тобто 
задовго до того, як Україна стала са-
мостійною.
 З усіх тез «України між Сходом 
і Заходом» обмежуся тільки однією: 
більшість історичних і політичних 
аналізів сучасної України говорять про 
роль Росії, не добачаючи, однак, що 
російський чинник в Україні відносно 
молодий. Тому він може досить швидко 
заникнути у перебігу політичних змін. 
Що, однак, не вивітриться за одну 
ніч і лишиться на багато довше, то 
це візантійська спадщина, дарма, у 
православній а чи греко-католицькій 
традиціях. Усвідомлення цього факту 
не повинно привести до опускання рук. 
Навпаки, пише Шевченко, воно ще 
гостріше диктує потребу наводити на 
належному рівні контакти з західним 
світом.
 Історично для України цим західним 
світом була Польща. Саме Шевченкові 
належить теза, що Захід приходив на 
українські землі у польському кон-
туші. У час Помаранчевої революції 
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 Центральний есей книжки «Україна 
між Сходом і Заходом» має назву «Many 
worlds of Petro Mohyla». В українському 
перекладі множину замінили одниною: 
замість «багатьох світів» ідеться про 
«багатоликий світ». Ця заміна, може, 
й краще відповідає логіці української 
мови. Але вона викривляє логіку самого 
автора. Бо, як мені здається – і це моє 
припущення підтверджує професор 
Франк Сисин, зусиллями якого і по-
стала ця книжка – Ігор Шевченко 
писав цей есей про самого себе. Він 
належав водночас до української, 
російської, польської, чеської, німе-

цької та французької культури. Всі 
ці культури він «призбирав», поки 
доростав і вчився у Варшаві, Празі 
та Лювені. Англосакська культура 
була йому не цілком чужа, хоча він і 
полюблював кепкувати з неї. До того 
ж він жив культурами античности і 
Візантії.
 У кожному разі, його українська 
культура була не єдиною, а однією 
з багатьох, і саме оця деяка відсто-
роненість від українських справ давала 
йому можливість дивитися на них із 
ширшої перспективи та бачити далі 
й глибше. Принаймні, далі й глибше 

Шевченко звертав увагу, що поділ між 
електоратом Ющенка й електоратом 
Януковича відтворюють старий кордон 
між Річчю Посполитою і Татарським 
ханством. Чи вдасться українцям 
перейти цей поділ, залежить від то-
го, наскільки вони спроможуться 
збудувати свою власну і густу культуру 
прозахідної орієнтації. Тільки вона 
може стати надійною протиотрутою від 
майбутнього «українського Путіна», 
чия поява бачилася Шевченкові майже 
неминучою. Тоді українці матимуть те, 
що в них не забере жодна влада ані за 
десять, ані за сто років.

за тих українських інтелектуалів, що 
змагаються з питанням, як і за кого 
голосувати 7 лютого 2010 року – а 
проголосувавши, далі сперечаються, 
чи правильно вони зробили.
 Очевидно, що більшість життєвих 
дилем не мають задовільного роз-
в’язання. Головне, мабуть, не саме 
розв’язання, а усвідомлення супе-
речностей і мистецтво жити у них. 
За певних обставин ті суперечності 
можуть служити внутрішньою пру-
жиною творчости. І приклад Ігоря 
Шевченка це велемовно показує та 
доказує.

Із ресторану на чотирнадцятому поверсі 
готелю «Маріот», що на вірджинському 
березі річки Потомаку, столицю Спо-
лучених Штатів видно як на долоні. 
Із Вашинґтоном готель сполучено 
мостом, який названо ім’ям Френсиса 
Скота Кі, автора гімну США «Зоряно-
смугастий прапор». А на другому кінці 
того мосту стоїть будинок, на даху 
якого тепер полощиться синьо-жовтий 
прапор.
 Символічно, що саме в ресторані 
готелю «Маріот» відбулася 12 лютого 
2010 року тризна після похорону Ро-
мана Купчинського, який помер від 
раку 19 січня. Адже останні 45 років 
Роман Купчинський робив усе, щоб на 
вашинґтонському будинку розвівався 
прапор України. І за свого життя – до-
чекався. Цей прапор майорить на 
території України – на її посольстві у 
Вашинґтоні.
 Роман Купчинський зацікавився 
українськими справами, коли йому 
було 20 років. Тоді ще й мови не було 
про посольство України будь-де. Цьо-
го не хотіла Москва. А Вашинґтон 
увесь той час терпляче пояснював, 
що Сполучені Штати визнали СССР 
у 1933 році й визнали Україну як час-
тину Союзу, під назвою Українська 
РСР, і нема Вашинґтонові потреби 
визнавати самостійну Україну. Навіть 
уже восени 1990 року, коли на щорічній 
конференції Вашинґтонської Групи 
українських професіоналістів (TWG) 
депутат Верховної Ради УРСР Лариса 
Скорик доводила, що Україна буде 
самостійною, представник Білого 
дому Роман Попадюк (згодом перший 
американський амбасадор у Києві) 
нудною дипломатичною мовою по-
яснював, чому США не можуть визнати 
Україну: адже в 1933 році Штати ви-
знали Україну як складову частину і 
так далі.
 Ось таке становище переборювали 
Роман Купчинський і подібні до нього 
люди в 1960-х роках і пізніше, щоб 
у Вашинґтоні й інших столицях за-
тріпотів синьо-жовтий прапор. А 
«справжні українські патріоти» тим 
часом згірдливо називали його та його 
однодумців «реалітетниками». Бо ті 
визнавали «реальність» існування 
України під назвою УРСР та її членства 
в ООН. Натомість «справжні українські 
політичні еміґранти» (за нинішною тер-
мінологією – «діяспорники») доводили, 
що вони в стані війни з СССР, і кожен, 
хто підтримує зв’язки з окупантом – 

комуністичний поплентач і зрадник. 
Українці мають хист і такі звичайні 
та позитивні слова як реальність 
перетворювати на лайливі!
 Бастіоном «реалітетників» вва-
жалося дослідно-видавниче об’єднання 

його до В’єтнаму як лейтенанта піхоти. 
Два роки тому Купчинський у спогадах 
про В’єтнамську війну згадував, що він, 
як і інші вояки, що з ним служили, не 
розумів, що вони там роблять.
 Це був 1968 рік. У В’єтнамі точилася 

війна, а у Сполучених 
Штатах і Західній Ев-
 ропі розгорталася гуч-
на революція молоді. 
Президент  Ліндон 
Джонсон через непо-
пулярну війну вирішив 
не кандидувати пов-
торно на першу посаду 
Америки. А Роман 
Купчинський того не-
спокійного року чи-
тав у заболоченому 
в’єтнамському окопі 
працю Івана Дзюби 
«Інтернац іонал ізм 
чи русифікація?». У 
спогаді в газеті «The 
Ukrainian Weekly» 
27 липня 2008 року 
він писав, що тримав 

книжку в пластиковому пакеті й ве-
чорами читав під світлом ліхтарика 
по декілька сторінок. Її надіслав Куп-
чинському Микола Лебедь, який у 
«Пролозі» перший видав Дзюбин твір 
в українському ориґіналі, а згодом 
посприяв появі іншомовних видань.
 «В’єтнам раптом перетворився на 
клас, у якому я вивчав український 
націоналізм, і внаслідок цього я почав 
бачити в’єтнамських ворогів в інакшому 
світлі», – писав Купчинський. Він ко-
мандував рекрутами – переважно то 
були негри й іспаномовні американські 
вояки, серед яких було декілька бідних 
білих, яким не вдалося уникнути при-
зову.
 Рік 1968-й, згадував Купчинський, 
був переломовим. В Україні відродився 
спротив проти утисків українськости. В 
Америці після вбивств пастора Мартина 
Лютера Кінґа та сенатора Роберта 
Кенеді почали налагоджуватися ра-
сові стосунки. Залагодження неспра-
ведливости – «affirmative action» – уві-
йшло в законодавство країни і в лек-
сикон американців.
 Після року жахів у В’єтнамі Роман 
Купчинський зробився дорослою та 
зрілою людиною. Через кілька днів 
після його повернення ми зустрілися 
на вечерю в центральному Нью-Йорку. 
Типовий розгуляний студент 1960-х 
років перетворився на серйозного і 
навіть стриманого в манері молодого 
зрілого чоловіка.

 Він почав активно працювати 
над розповсюдженням інформацій 
про українських правозахисників і 
культурних діячів, розкиданих по со-
вєтському Ґулаґу. На відміну від інших 
українських діяспорних організацій та 
окремих осіб, які опікувалися цими 
справами, Купчинський наголошував 
ефективність замість ідеології. Шу-
каючи союзників для висвітлення 
українських питань, він не боявся 
зустрічатися з лівими активістами, 
марксистами, вважаючи, що для ак-
цій проти совєтів вони корисніші за 
ультраправих діячів, яких совєтський 
аґітпроп просто називав фашистами 
й колаборантами. Тарас Кузьо, який 
співробітничав із Купчинським у 
1980-х роках, згадав на поминальній 
учті, що їм вдалося встановити зв’язки 
з шотландськими троцькістами, які 
домагалися самостійности Шотландії 
й через те добре відчували українське 
питання. За це Романа Купчинського 
та його співробітників гостро кри-
тикували діяспорні «політичні емі-
ґранти». Але він на це махав рукою і 
робив своє. А наприкінці 1980-х, коли 
совєтська імперія захиталася, він уже 
мав в Україні солідні зв’язки – офіційні 
й громадські, себто з учорашніми зека-
ми – і був готовий до дальших дій.
 Згодом як керівник української 
редакції Радіо «Свобода» він відкрив 
бюро в українській столиці, та ще 
й у приміщенні колишнього ТАСС 
і РАТАУ. Колись працівник Радіо 
«Свобода» не мав в’їзду в Українську 
РСР. А тепер у центрі Києва на ву-
лиці Лєніна (нині Хмельницького) 
діяла журналістська команда тієї 
радіостанції. І замість прориватися 
крізь глушильники, Радіо «Свобода» 
передавала свої програми в чистому, 
не заглушуваному етері – на частотах 
FM, про які домовився Купчинський.
 Отож цілковито й повністю (одна із 
улюблених фраз комуністичного боса 
України Петра Шелеста) мав рацію 
президент України Віктор Ющенко, 
коли, висловлюючи співчуття з при-
воду смерти Романа Купчинського, 
назвав його визначним журналістом 
і справжнім українським патріотом, 
який віддав життя на службу рідному 
краєві. Він служив Україні доостанку, 
кілька останніх років пишучи про 
корупцію, яка загрожувала її державній 
безпеці.
 Тридцять років тому, коли на 
березі Потомаку ще не маяв синьо-
жовтий прапор, люди, які вважали 
себе патріотами, заперечували пат-
ріотизм Романа Купчинського. А 
він, народжений у Відні 1 листопада 
1944 року під бомбами, що падали на 
Третій райх, дочекався прапора й від-
новленої державности України.

Патріот, який не розійшовся з реальністю
Ростислав Хомяк

Роман Купчинський (1 листопада 1944 – 9 січня 2010)

«Пролог», яке насправді було центром 
Закордонного Представництва УГВР. 
Українська Головна Визвольна Ра-
да, створений 1944 року в Україні 
визвольно-революційний парламент, 
обравши своїм секретарем закордонних 
справ Миколу Лебедя, послав його 
за кордон, щоб інформувати світ 
про боротьбу УПА за самостійну 
Українську державу. Саме Микола 
Лебедь очолював об’єднання «Пролог», 
коли в половині 1960-х років сюди став 
заходити студент університету в Нью-
Йорку Роман Купчинський.
 Скоро Роман почав працювати 
тут неповний робочий день, коли 
мав вільний від навчання час. Я був 
тоді його «шефом». Президент «Про-
логу» Микола Лебедь доручив мені, 
наймолодшому його працівникові, 
знаходити заняття молодим людям, 
які крутилися коло видавництва. 
А згодом Роман Купчинський сам 
став президентом цього серйозного 
центру вивчення совєтської України. 
Проте сталося це після його служби 
в американській армії у В’єтнамі. До 
речі, я вперше в житті побачив аме-
риканський призов рекрута, коли Роман 
приніс свій до офісу «Прологу». В Нью-
Йорку «воєнкомати» прикріпляли один 
жетон на метро, щоб рекрут доїхав до 
центру бранки. Дальший транспорт 
забезпечувала армія.
 Рекрута Купчинського армія при-
значила до офіцерської школи і послала 
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