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УКРАЇНА — Є!

З НОВИМ РОКОМ, З НОВИМ ЩАСТЯМ, З НЕЗАЛЕЖНІСТЮ
УКРАЇНИ

вітає «Сучасність» вас, дорогі співвітчизники в усьому світі!
Збулося одвічне прагнення нашого народу. Збулося те, за що страждали 

і гинули, боролися і вболівали, для чого жили і працювали мільйони синів 
і дочок України — впродовж років, десятиліть, століть. Те, що було 
провідною зорею для геніїв її духу, — і що було їхнім непозбутнім болем і 
тяжкою мукою, коли питалося:

Невже задарма стільки серць горіло 
До тебе найсвятішою любов’ю,
Тобі офіруючи душу й тіло?
Задарма край твій весь политий кров’ю 
Твоїх борців? Йому вже не пишаться 
У красоті, свободі і здоров’ю?
Задарма в слові твойому іскряться 
І сила, й м’якість, дотеп, і потуга,
І все, чим може вгору дух підняться?

— Ні, не дарма, відповідав поет собі і своєму народові: «Вірю в силу 
духу і в день воскресний твойого повстання». Ні, не дарма, відповіла 
Історія. Той воскресний день настав, ми мали неймовірне щастя бути його 
учасниками.

Незабутні і хвилюючі години пережили ми під час усенародного рефе
рендуму. Були підстави для тривог і побоювань — адже на Україну 
обрушився потужний шквал аптинезалежницької пропаганди з «центру»; 
противники української державності не гребували пош иренням  
ііайпідступиіших чуток, не зупинялися перед погрозами. Та народ України 
засвідчив політичну тверезість і дозрілість до державницького мислення. 
Ідея державної незалежності України стала внутрішнім переконанням 
мільйонів не лише українців, а й людей усіх національностей, для яких 
Україна стала Батьківщиною і які звуться всі разом: народ України. І ця 
ідея дістала блискуче своєю переконливістю втілення у їхньому волевияв
ленні 1 грудня 1991 року.

Не час ділити лаври переможців. Ніхто не повинен приписувати собі 
виключної ролі у здобутті Україною незалежності. Це здобуток усього 
народу, багатьох його поколінь.

До 1 грудня нам доводилося переконувати і доводити всім і кожному, 
насамперед иашим сусідам, своє право на повноцінне національне і де
ржавне буття. Відиииі не мусимо ані виправдовуватися, ані комусь щось 
доводити. Вистачає просто бути собою і розкритися в усіх силах і талантах 
нашого народу.

1992 рік стає першим роком творення нової Україии, нового життя в 
ній. Попереду непростий час, нелегкі випробування. Отож забудьмо не
давні незгоди, стишмо політичні пристрасті, погасімо особисті амбіції. 
Потрібне єднання всіх творчих сил суспільства задля конструктивної робо
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ти — розбудови вільної, демократичної, заможної України — доброї 
Батьківщини всіх на ній сущих.

Вітаємо першого президента держави Україна — Леоніда Кравчука. 
Народ обрав його з-поміж багатьох достойних кандидатів. Шануймо цей 
вибір. І ми певні, що й президент шануватиме довіру народу і її виправдає.

Не забуваймо, що незалежність ще доведеться утверджувати і обстоюва- 
ти перед тиском і маневрами тих, хто будь-що хоче утримати нас під 
пестерпноіо владою московського «центру». І тут потрібні твердість, ви
тримка, спокій і прозірливість. А водночас не лише добра воля, якої нам не 
бракує, а й енергія та вмілість у встановленні справді рівноправних, 
дружніх стосунків з усіма сусідніми державами, а насамперед з Росією та 
іншими колишніми республіками колишнього Союзу.

Впевнено дивимося в майбутнє. Все пережите в останні роки і дні 
відродило в нас віру в свої сили, сили свого народу.

Отож — з Новим роком, з новим щастям, з новою Україною!

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у 
зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН 

та іишими міжнародно-правовими документами,
— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верхов

на Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ

НЕЗАЛЕЖ НІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української 
держави — УКРАЇНИ.

Територія Україии є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і 
закони України.

Цей акт набирає чиниості з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
24 серпня 1991 року

б
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СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

Шановні читачі!

Ви берете до рук видання знайоме і водночас нове, незнане — 
перше число часопису «Сучасність», видрукуване вже на рідній землі, 
в столиці незалежної України Києві.

Протягом тридцяти років журнал «Сучасність», виходячи спершу в 
Мюнхені, а потім у Нью-Йорку, гуртував навколо себе кращі 
інтелектуальні сили української діаспори і був трибуною вільної дум
ки для українців не лише Заходу, а й самої України. На його сторінках 
уперше побачило світ багато найвизначніших художніх творів і 
політичних та публіцистичних текстів, що знаменували суспільну, 
культурну і наукову працю української діаспори, а також чимало ви
значних творів позацензурної і підпільної літератури та політичної 
думки з радянської України, документів самвидаву тощо. При цьому в 
традиціях «Сучасності» було дотримуватися наукової об’єктивності і 
високих естетичних критеріїв, уникати політичних спекуляцій та упе
редженості, в тому числі і в оцінках становища в радянській Україні, 
тримати марку незалежного і респектабельного видання.

Завдяки цьому «Сучасність» — без перебільшення можна сказати
— зробила свій внесок не лише у виховання нових поколінь укра
їнських інтелектуалів зарубіжжя, а й у боротьбу за незалежність 
України.

Протягом кількох останніх років, у міру лібералізації політичного 
режиму в Україні внаслідок процесу перебудови та в міру встановлен
ня і розширення контактів між Україною і діаспорою, часопис дедалі 
більше друкував авторів з України. Таким чином, він поступово пере
творювався на всеукраїнський друкований орган. Нині, у зв’язку із 
здобуттям Україною державної незалежності, ця трансформація ха
рактеру і репрезентативності журналу дістає своє логічне завершення:
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«Сучасність» переноситься до Києва, в самісіньке осереддя укра
їнського політичного та культурного життя, і робиться всеукраїнським 
суспільно-політичним, культурологічним і науково-публіцистичним 
щомісячним виданням.

У читачів з діаспори, природно, виникатиме питання: які зміни в 
характері і спрямуванні журналу потягне цс за собою, чи не втратить 
він своєї ваги і привабливості, та й живого зв’язку з українськими 
громадами в різних країнах, здатності враховувати їхні зацікавлення 
та відгукуватися на них? А в читачів у самій Україні так само природ
но постає ще одне питання: чим «Сучасність» відрізнятиметься від 
інших українських часописів, кількість яких невпинно зростає, яке 
особливе, власне місце серед них може посісти, які читацькі потреби 
задовольнятиме?

Ці запитання і тривоги невипадкові. Редакція нової «Сучасності» 
свідома їхньої важливості і в цьому короткому слові до читачів спробує 
з ’ясувати свою позицію та наміри.

Насамперед хочемо запевнити, що підтримуватимемо спад
коємність нової, «материкової» «Сучасності» щодо колишньої, 
«діаспорної», продовжуватимемо кращі традиції часопису, закладені в 
той час, коли її редагували Юрій Шсвсльов, Іван Кошелівець, Вольф
рам Бургардт та інші подвижники українського друкованого слова за 
межами України. Так само орієнтуватимемося на плюралізм думок, 
наукову об’єктивність, високі фахові критерії та добрий естетичний 
смак. Докладатимемо максимуму зусиль до того, щоб сповна викори
стати інтелектуальний та мистецький потенціал української діаспори, 
шукати|мсмо молоді наукові і творчі сили, прагнутимемо подавати 
якнайЩиршу інформацію про життя українців у всьому світі, для чого 
розбудовуватимемо кореспондентську мережу. Все цс, як спо
діваємося, забезпечить дотримання законних інтересів читачів та пе
редплатників у діаспорі, а водночас задовольнятиме дедалі зростаючу 
цікавість читачів в Україні, особливо молоді, до життя наших 
співвітчизників у всьому світі.

Водночас значно збільшений обсяг часопису дозволить подавати 
набагато ширший матеріал про суспільно-політичні та культурні про
цеси в Україні, літературне і мистецьке життя.

«Сучасність» надаватиме свої сторінки для кращих творів поезії та 
прози. Хотіли б показати все розмаїття тематичних зацікавлень та 
естетичних, формальних шукань сучасних українських літераторів як 
в Україні, так і в інших країнах. Враховуючи різні естетичні уподобан
ня наших читачів, водночас підтримуватимемо експериментаторство і 
авангардизм у літературі й мистецтві, щоб виправити ту несправед
ливість, жертвами якої вони ставали протягом останніх десятиліть.

Належну увагу часопис приділятиме літературній та мистецькій 
критиці, широкому інформуванню про новини літератури і мистецт
ва, рецензуванню, бібліографії.

На сторінках «Сучасності» зможуть виступити митці різних шкіл 
та течій з викладом своїх творчих позицій і естетичних принципів, з 
полемікою тощо.

Одним із головних напрямків наших публікацій буде культуро
логія. Гострі проблеми розвитку національної культури прагнутимемо 
осмислювати в контексті світової культури та у світлі сучасної теоре
тичної думки.
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духовні ц ін н о ст і, р еал ізую ч и  свої н е в ід ’єм ні пол іти чні та 
національно-культурні права, представники багатьох націй, у тому 
4ислі й компактні інонаціональні групи. Будемо надавати сторінки і 
їхнім речникам, публікувати зразки їхньої творчості в українських 
перекладах, висвітлювати проблеми їхнього суспільно-політичного та 
культурного буття в контексті української державності.

«Сучасність» відкидає демагогічні просторікування недругів укра
їнської державності про тс, що незалежність України означатиме 
5олісне розривання давніх і глибоких економічних, суспільно- 
політичних, духовних, людських зв’язків з народами-сусідами, наро
дами колишнього СРСР. Навпаки, на наше глибоке переконання, са- 
vie тепер, звільнившись від тих примусових і спотворливих зв’язків, 
іцо були швидше спільними ланцюгами, кайданами для всіх народів, 
український народ зможе множити і поглиблювати природні, 
рівноправні, плодотворні зв’язки в усіх сферах із сусідніми народами. 
Здне із своїх завдань «Сучасність» бачитиме в ознайомленні укра
їнського читача з неспотвореними сторінками їхньої політичної та 
культурної історії, з їхніми духовними скарбами, з проблемами сучас
ного буття. Адже в нас так багато спільного і взаємоповчального — і в 
минулій трагічній історії, і в боротьбі проти гніту найстрахітливішого 
в світі тоталітаризму, і в завданнях будівництва національних держав 
га національних культур.

Особливу вагу, як і раніше, матиме питання українсько-російських 
відносин у всіх сферах матеріального і духовного буття. Воно нале
жить до числа найбільш сфальсифікованих у минулому. Нині настав 
іас для чесного, правдивого і водночас щиро доброзичливого його об
говорення, в якому ми протистоятимемо як шовіністичним, велико- 
державницьким тенденціям серед частини російської суспільності, так 
і протиросійським упередженням частини суспільності української, 
послідовно спростовуючи аргументацію і перших, і других. Волею 
Історії чи волею Бога нашим народам випало бути вічними сусідами, 
майбутнє обох вирішальним чином залежатиме від того, чи будуть 
налагоджені рівноправні доброзичливі відносини між ними на основі 
:амостійного державного існування кожного. Ц е — обставина, 
ігнорувати яку не має права і не може ніхто — ні в Україні, ні в Росії, 
ані деінде у світі.

Добросусідські відносини з державами, що постають на місці ко- 
пишнього СРСР, — цс частина ширшого питання про місце України в 
Ввропі та світі, про її входження в європейську сім’ю народів, у світове 
політичне, економічне, культурне життя. Якою постане Україна пе
ред світом, що може йому запропонувати, якими цінностями збага
тить, що повинна взяти від світу і чого навчатися, які проблеми і 
труднощі у зв’язку з цим виникатимуть перед світовою співдружністю 
і перед самою Україною? Ці та інші питання ми намагатимемося пода
вати в інтерпретації авторитетних політологів і культурологів Заходу і 
Сходу, самої України та українського зарубіжжя.

Прагнучи всебічно використовувати світовий інтелектуальний по
тенціал (шляхом публікації перекладів та запрошуючи до співпраці 
авторитетних зарубіжних учених, політиків, публіцистів), ми, однак, 
розуміємо, що головне наше завдання полягає у стимулюванні укра-



мально використовуватимемо наявні творчі сили, вишукуватимемо 
нові, заохочуватимемо здібну молодь. Забезпечуватимемо можливість 
висловлення всього спектру думок і поглядів на проблеми укра
їнського життя і надаватимемо сторінки для відповідних дискусій.

Часопис знайомитиме своїх читачів із забутими або недооціненими 
сторінками національної культурної спадщини, публікуватиме доку
менти політичної думки давнього і недавнього минулого, раніше не 
відомі в Україні, звертатиметься до постатей мислителів, політичних і 
культурних діячів, замовчуваних або необ’єктивно потрактованих у 
часи більшовицького режиму.

Ми розуміємо складність і тяжкість завдань, які беремо на себе. Але 
розуміємо й тс, що послідовні зусилля задля їх зді йснення в свою чергу 
стимулюватимуть активізацію і зростання творчих сил світового укра
їнства, відповідатимуть тому процесові, якому могутній поштовх дало 
постання й утвердження незалежної України.

Теоретичні й практичні питання будівництва незалежної України 
в усіх аспектах постійно перебуватимуть у центрі уваги «Сучасності».

Політичні, соціально-економічні і духовні аспекти будування 
незалежної демократичної Україии ми бачимо в прямій залежності 
від забезпечення всебічного вільного розвитку особистості та її 
невід’ємних прав і гідності. Повноцінне суспільство можливе лише як 
асоціація повноцінних громадян у всьому спектрі своїх інди
відуальностей. Тому «Сучасність» не лише послідовно обстоюватиме 
права і свободи людини, а й прагнутиме розробляти філософську, 
психологічну, етичну проблематику людської особистості сучасної 
доби, сповненої небувалих загроз, надій і драматизму.

Разом з нашим творчим активом, з нашими читачами ми прагнути
мемо зробити і свій внесок у поглиблення національного само
усвідомлення і самопізнання українського народу, дальший розвиток 
його творчих сил, у розбудову демократичної України, де вищою 
цінністю буде людська особистість, де шануватимуться права людей 
усіх національностей, віросповідань і політичних переконань, — 
України, що ввійде гідно і впевнено в сім’ю вільних народів Європи і 
світу.

Головні редактори «Сучасності» 
Тарас Гунчак, Іван Дзюба
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ПОЕЗІЯ

Ігор Римарук
ІЗ КНИГИ «НІЧНІ ГОЛОСИ»

Вихід

І
не випустить вершників брама запеклого серця 
дарма що більше вужів аніж кинутих палиць

наші руки заклякли над річками й потоками 
розмиваються береги але нашою кров’ю

кожна душа що розламана мушля 
відлуння гул у  колишнього вихід у  небо

смішний жертовник облущена позолота 
єгипетський степ і ліс і юність і старість

дзеркальні тіла обступили останніх пророків 
відображення гулу колишнього вихід у  небо

II

перелічіть усю громаду 
за родами за домами 
за димами над обійстями 
за столами храмовими

перелічіть усю громаду 
за порожніми стільцями 
за сирітськими колядками 
за далекими копальнями

перелічіть усю громаду 
за подвійними дверима

за очима метушливими 
за вустами чорними
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перелічіть усю громаду 
за гучними словесами 
за мінливими знаменами 
за обітницями

перелічіть усю громаду 
а тоді число шукайте 
щоб означити в реєстрі 
вихід в небо

Покрова

Він стоїть серед листя,
серед чотирнадцятого жовтневого дня,
а тепер уже — вечора,
І над ним 
серед листя,
серед чотирнадцятого жовтневого вечора
стоїть холодна зоря:
як гніздо над урвищем... — подумав,—

ні, як переможець над змієм.

Він давно зненавидів 
наркотичну звичку до порівнянь, 
бо давно зрозумів, 
що вона —
всього лиш зручна нагода 
не називати речі справжніми іменами.
Але це листя, цю зорю 
він боїться назвати...

Він пам'ятає 
інший жовтневий, 
інший чотирнадцятий день: 
голосу повного, 
прозріння дитячого, 
коли імена, роки, таємниці 
були йому явлені...
мов Д іва  Пречиста блаженному старцеві... 
Тоді він усе назвав — 
навіть дорогу до цього листя, 
до цієї зорі.

Тому
він тепер не збагне, 
з якої причини серед листя 
серед вечора празникового 
прозріла душа 
голодує...
немовби студентка на площі...
Він чує радісні голоси, вітальні вигуки —

13



і ловить губами холодну зорю, 
що кружляє в золотій заметілі.

Він знає:
ніколи вже не повернеться 
в той інший жовтневий чотирнадцятий день, 
коли в розмові про смерть 
зблискували очі й шарілися лиця.
Він знає:
не здатен на роль переможця.
Він відчуває,
що мав би шукати інші слова,
аби відхилити від себе студеного списа зорі, —
але на думку спадає тільки одне:
Покрова...

Тадей Карабович

Тадей Карабович народився 6 квітня 1959 р. в Савині, на Холмщині. 
Навчався в університеті, працював у редакції газети «Наше слово» 

(Варшава), займався публіцистикою, переважно літературною. Зараз жи
ве на Холмщині, с членом редколегії «Світовиду».

Дебютував у пресі на початку 80-х років; займаючись одночасно ху
дожнім перекладом зі слов’янських літератур. Є автором чотирьох збірок 
поезії та тому перекладів.

Листи з Холмщини 

1.

життя проживеш 
а Господь
не покличе тебе на службу

жорстоку
глибінь
смерті
доторкнешся а Він у  мовчанні 
не вислухає тебе 
щойно під вечір 
коли стихне вітер утомлений

Він прийде
поза законом нагості

2.

на моїх долонях

И
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кам’яні стежинки л ін ії 
життя

їх  відчитує кожної миті 
проминання

я пригадую перші мої вірші 
овіяні наснагою  
одкровення

і невідоме крило майбутнього 
байдужіє

3.

нанизуєш горобин намиста 
шукаєш моїх долонь

твій дотик кличе мене 
з небуття

ця таємниця кохання 
ковчег
безмежності

4.

колись лік забудеш веснам 
не повернешся

твого обрію жар-птиця 
згасне ненароком

жодні вірші не врятують тебе 
ані лелеки

5.

за нависом ночі
чекаєш повернення закутаний мрією

напередодні дня мовчиш про 
своє чекання

відписуєш на листи що не приходять

загублений щем кохання 
кличеш як ласт івку

6.

омиюся літа прощальною порожнечею 
неначе джерельним колодязем

в ожинах достиглих
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пошукаю молитви

догасає ікона табунів вирійних 
над Холмщиною

в моїй душі загасає  
облога літа

без кохання ніяк вижити було б 
тільки для тебе існую через нерви 
вічності

7.

коли покличе мене Господь 
стану перед ним наго

буде мене судити з моєї поезії 
адже липка кров моїх віршів 
завжди керувалася до Нього

коли промину короткий дощ 
запалає
вогонь моєї жаги
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Щ ЙБУТНІ| ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Бесіда головного редактора журналу «Сучасність» Тараса Гунчака з 
Леонідом Кравчуком.

Тарас Гунчак: Перед нами, зви
чайно, дві важливі події — це вибори 
президента і також референдум. 
Скажіть, які Ваші прогнози щодо ре
ферендуму?

Леонід Кравчук: Я б трішки пере
ставив місцями ці події. Тому що 
історичною подією є референдум. 
Президента все ж таки оберуть 
врешті-решт не за першим разом, 
так за другим. А  ось що стосується 
реф ерендум у, то це має бути

історична подія. Буде визначена во
левиявленням всього народу доля 
України уже, я сказав би, остаточ
но. Доведеться торувати шляхи, ве
сти боротьбу, доводити — все буде 
на цьому шляху, але історично буде 
визначена Україна волевиявленням. 
Стане першим в історії волевияв
ленням незалежної держави. І зно
ву ж таки волевиявленням оберуть 
президента, тобто всім народом. Ці 
дві події пов'язані, але першою, зви
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чайно, за значенням є референдум. 
Я вважаю, що у нас є підстави 
сподіватися, що референдум буде 
проведений позитивно. Під словом 
«позитивно» я розумію, що пере
важна більшість людей викреслить 
слово «ні», а залишить слово «так». 
Зараз немає підстав для будь-кого 
на Україні — чи то українців, чи то 
росіян, чи то свреїв, чи поляків — 
бачити, що в нас робиться щось 
гірше, ніж, скажімо, робилося в 
єдиній державі, яка звалася тоді Со
юзом Радянських Соціалістичних Ре
спублік. Ми стали на дорогу неза
лежності, торуємо цю дорогу, тво
римо закони, може, часом не до
сконалі, але в їхню  основу 
покладено принцип демократизму і 
законності. А  якщо ці дві підвалини 
ляжуть в саму основу життя, то 
життя обов'язково стане цивілізо
ваним, вільним і в ньому вільна осо
ба матиме найвищу цінність.

Т. Г. Дякую. Я також маю надію, 
що з Вашими словами, мабуть, зго
дилися б цілі генерації наших людей, 
які мріяли про свою державу.

Л. К. Ви знаєте, я спроґнозував 
майже точно результати референ
думу 17 березня. Тоді я запропону
вав бюлетень: «Чи хочете Ви, щоб 
Україна була суверенною держа
вою в союзі суверенних держав?» Я 
сказав, що за це проголосує 70 
відсотків. Так воно і сталося. А  якщо 
взяти по відношенню до тих, хто го
лосував, то ще й більше.

Т. Г. Може, і цього разу Ви також 
матимете рацію. Я сподіваюся, що 
Ви не помиляєтесь. Наступне питан
ня, яке цікавить м ене  вж е як 
політолога і, мабуть, цікавить всю 
українську громаду. Які, на Вашу 
думку, першорядні проблеми сто
ятимуть на шляху президента, яко
го народ вибере 1 грудня?

Л. К. Вони пов'язуватимуться з 
реф ерендумом. Якщо референ
дум  відбудеться позитивно, тоді 
перша і найвища дія президента по- 
лягатиме в тому, аби визначити для

всього народу основи внутрішньої і 
зовнішньої політики України як не
залежної держави. Відомо, що пе
ред недавно обраними президента
ми в інших республіках це питання 
не поставало. Тому що до цього ча
су ніяка республіка (я не рахую при
балтійські) не здолала отої найваж
ливішої перешкоди, як самовизна
чення і визначення себе як суверен
ної держави. Тому для України, 
якщо все буде іти за нашим планом, 
перша дія президента — це вироб
лення основ зовн іш ньо ї і внут
рішньої політики. Друга дія — це 
створення всіх м ехан ізм ів, які 
відкрили б шлях до ринку, до неза
лежної економіки, до демократії, 
до незалежної людини, до волі і сво
боди, яка має бути тільки у тої де
ржави, яка обрала незалежність 
уже з перших днів свого існування. 
Інакше ми втратимо до себе повагу. 
Ми маємо негайно це зробити. Хо
ча ми знаємо, що дійти тут ідеалу 
буде нелегко. Але дії, укази, доку
менти мають бути прийняті в перші 
місяці роботи нового президента.

Т. Г. А  які сусіди, Ви вважаєте, 
будуть нашими друзями в цьому 
процесі будови чи розбудови Укра
їнської держави?

Л. К. Я думаю, не тільки сусіди. 
Будуть і люди, і держави, які знахо
дяться далеко від нас. Але я вва
жаю, що нас підтримає обов'язково 
Польща і Угорщина. Я навіть вірю в 
те, що підтримає негайно Канада. 
Нас підтримають інші держави, в то
му числі і Сполучені Штати Амери
ки. Я мав розмову з президентом 
Міттераном. Коли я запитав, як до 
нас поставиться Франція, коли у нас 
відбудеться референдум, то він 
сказав, що вона демократична де
ржава, і визнаватиме всі інші держа
ви, які здобули незалежність де
мократичним шляхом волевиявлен
ня народу. Тобто я вважаю, що у 
нас буде д уж е  багато  добрих 
сусідів — і близьких, і далеких, з 
якими ми маємо кордони і з якими
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їх не маємо. Вони підтримають нас. 
Я сподіваюсь, що велику роль тут 
відіграє українська діаспора. Особ
ливо в тих державах, де вона є знач
ною силою. Я в цьому особисто пе
реконався. І в Канаді, і в Сполучених 
Штатах Америки, а також і в інших 
країнах, вона нас підтримує. Стоїть 
на наших позиціях щиро, твердо, 
навіть застосовує можливі всі дії, 
аби сприяти нам у розбудові еко
номіки, інших сфер життя. Ну, а ко
ли ми вже вийдемо на шлях законо
давчого рішення, то я переконаний у 
тому, що більше матимемо підтри
мки.

Т. Г. Пане Кравчук, ми сьогодні 
читаємо на сторінках преси, що є 
деякі угруповання на південно- 
східних землях України, які б хотіли 
відлучити деякі території України від 
Українсько ї держави. Як Ви ду
маєте, цю проблему можна буде 
розв'язати?

Л. К. Ви знаєте, я не бачу тут ма
сового руху. Проблема така є. Але 
вона є наслідком самозахисних дій 
невеликих груп людей, які в цих 
інсинуаціях ставлять сво ї власні 
інтереси над усе. Не народ України, 
не інтереси України як єдиної землі, 
не інтереси соборності нашої. Вони 
хочуть підкинути цю ідею, аби напе
редодні референдуму загострити 
ситуацію, збурити і так знервованих 
важким економічним і соціальним 
життям людей, щоб вони проголо
сували проти незалежності. Але це 
дійсно певні групи людей, які себе 
ставлять вище інтересів народу. Я 
сподіваюсь, що народ розуміє це. 
Це — по-перше. А  по-друге, у нас є 
закон, є Конституція, де чітко запи
сано, що Україна є неподільною і

ніякі територіальні питання ми роз
глядати просто  не будем о. М и 
відкидатимемо їх геть.

Т. Г. Дякую за цю коротку, але 
дуже цікаву розмову. Я бажаю Вам 
успіху у виборній кампанії, у Вашій 
тяжкій праці, яку ми бачимо тільки 
по телебаченню і спостерігаємо в 
пресі. Мені імпонує Ваша енергія і 
кажу цілком об'єктивно, що Ваш 
шлях нелегкий.

Л. К. Я думаю, той президент, 
який буде обраний, м атиме ще 
більше турбот, тому що одна спра
ва президент, обраний у країні, де є 
стабільність, якась злагода, є еко
номічний успіх, якийсь достаток, 
інша справа — у нас, коли все 
потрібно починати спочатку, у тому 
числі й творити власну державу. Це 
надзвичайно складна буде робота. І 
м ож на тільки уявити, скільки 
потрібно сил і енергії тому, хто 
візьметься за неї. І чи чекає його так 
швидко успіх, як би він того хотів. 
Може, той президент, який щось 
зробить, який витримає, чекає під
тримки, в усякому разі, на перші 
два роки. Перші два роки будуть 
важкими, можлива радикальна кри
тика, невдоволення, а може, тільки 
на третьому-четвертому році по
чнеться розуміння на основі реаль
ного життя, що він ішов дорогою 
справедливою.

Т. Г. Я абсолютно з Вами згодний, 
що державу будувати є значно тяж
че, ніж ї ї  розвалювати.

Я бажаю Вам успіху.
Л. К. Спасибі. Я теж  бажаю  

успіху Вам і Вашому журналу.
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Богдан Гаврилишин:
«Я ВІРЮ В ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ».

—• Богдане Дмитровичу, минуло 
майже три роки відтоді, як Ви після 
тривалої розлуки приїхали в Укра
їну, маючи твердий намір приско
рити перебудовні зміни тут. Прига
дую  справді подвижницьку Вашу 
роботу задля відкриття у Києві 
Міжнародного інституту менедж
менту. Годі було повірити, щоб у 
той час, коли на все треба було че
кати дозволу компартії України, від 
оприлюднення Вами цієї ідеї до  /7* 
втілення минуло всього рік. Зовні 
здається, що всі справи (навіть де
ржавного значення) Ви робите з 
якоюсь легкістю і невимушеністю. 
А багато ж  західних учених і бізне

сменів втратили і бажання з нами 
співпрацювати, і оптимізм, зіткнув
шись із соціалістичною системою 
на практиці. Поясніть, будь ласка, 
феномен Вашого оптимізму.

— Частинно це є властивістю мо
го характеру і особисто набутого 
досвіду. Будучи молодим, я особли
во переживав через так звані не
можливі ситуації. Але потім обов '
язково знаходився вихід з тих ситу
ацій. Отже, це — по-перше. По- 
друге, немає в світі абсолю тно 
об'єктивних ситуацій, бо є завжди 
суб'єктивні підходи до їх вирішення. 
Якщо людина має певне настанов
лення до ситуації, то це змінює й
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ситуацію. Звісно, я свідомий того, 
що тут тяжко робити деякі речі, але 
є велика потреба і фантастичний 
шанс для України, отож я навіть не 
маю часу думати, що здійснити ту 
чи іншу ідею тут неможливо.

На щастя, від самого початку 
моєї роботи в Україні люди мене 
сприймали тут досить позитивно. З 
одного боку, я був одним з неба
гатьох українців з діаспори, котрі 
прагнули Допомогти змінити на кра
ще народне господарство, науку. З 
другого, я писав раніше про май
бутнє Радянського Сою зу, отже, 
серед певних кіл я мав якусь репу
тацію. Я відчував, що люди, спіл
куючись зі мною, не мали відваги 
сказати мені, що я щось не повинен 
робити. Або ж  я не помічав таких 
спроб (сміється).

Одне слово, я не звертав уваги 
на те, що можливо, а що неможли
во. Я не витрачав багато часу на пе
реконування представників офіцій
них чинників у неминучості втілення 
моїх ідей. Я просто починав після 
розмови щось конкретно робити. 
Може, моя впевненість у собі пере
давалася іншим і вони вірили: те, що 
я казав, задумував і обіцяв, буде 
зроблене. Візьмімо для прикладу 
Міжнародний інститут менеджмен
ту. Така дрібненька річ: для його 
створення нам потрібно було яки
хось 250 — 400 тисяч доларів. Це на 
перший рік, щоб якось почати. Я 
маю багато знайомих у світі. Це — 
колишні м о ї учні, студенти, котрі 
стали керівниками великих компаній, 
підприємств. Я знав, що бодай один 
раз можу звернутися до них за до
помогою, сказавши їм , що мені 
потрібно від одного п'ятдесят, а від 
другого сто тисяч доларів для такої 
й такої справи. Можливо, моя впев
неність, що я це мож у зробити, пев- 
ною мірою й передається людям. 
Тому я й не мав потреби аж надто 
когось переконувати. Коли я мав 
розмову з президентом Академії 
наук України Борисом Патоном, го

відчував прихильність до мене, як до 
ділової людини. Ми досить швидко 
обговорили склад Надзірної ради 
інституту, кандидатуру його дирек
тора, інші проблеми. Я сказав, що 
мені вистачає його слова, а йому, 
сподіваюсь, мого. Всі необхідні 
формальності для створення М ІМ у 
були виконані, як кажуть, у робочо
му порядку.

— Науково-практична конф е
ренція: «Україна — Канада: спільні 
підприємства» теж була віхою на 
шляху д ілового співробітництва 
України із західним світом. Який 
конкретний вияв вона здобула у 
практичному житті?

— Вона мала більш символічне 
значення, аніж практичне. З тих до
говорів, з тих розмов дуже мало 
чого реалізувалося в життя. Тому є 
кілька причин. Найголовніша ж поля
гала в полярно віддалених одна від 
одної системах державного уст
рою, інших економічних і правових 
засад, фінансової і банківської полі
тики. Неможливо дійти обопільної 
згоди, стоячи на принципово інших 
позиціях, особливо у діловому парт
нерстві. Символічне ж значення по
лягало в тому, що було зламано не
довіру, що конференцію можна ма
ти в Україні. Тим більше, що ї ї  ро
бочими мовами були українська й 
англійська. Навіть тодішній заступ
ник голови уряду України, який не 
говорив українською мовою, все ж 
таки виголосив вітальне слово учас
никам конференції українською. Я 
не переоцінюю практичного значен
ня цієї конференції. Але вона покла
ла початок д іловом у сп івробіт
ництву української діаспори з Ук
ра їн ою , спільним м асш табним  
акціям в економічній, науковій, про
фесійній, духовній сферах.

— За Вашого сприяння у Києві та
кож  було  відкрито ф онд «Від
родження», головою Надзірної ра
ди якого Ви є. Ці та інші приклади 
спонукають до думки, що Ви маєте 
власну програму економічного і ду
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ховного відродження України як су
веренної соборної держави. Ви не 
кидаєтеся від однієї справи до дру
гої, а цілеспрямовано продовжуєте 
сво ї починання, здійснюєте по
стійний контроль над їх реалізацією.

— Такою була моя мета і певна 
програма. Хоч люди не можуть так 
вважати, бо вона не була опублі
кована. З другого боку, я трохи 
скромніше дивлюся на мою роль у 
відродженні України. Але моя мета 
має конкретні вияви. Це — будів
ництво української держави і управ
ління нею. Найважливіша для мене 
річ. Після цього — законодавчий про
цес. Я вважаю його дуже важли
вим, але трохи меншим за значен
ням, ніж мудре управління держа
вою. Хоча певну законодавчу базу 
цій державі треба було дати. Третя 
річ — це управління підприємствами, 
управління економікою. Однак після 
створення інституту менеджменту 
я трохи включився у законодавчий 
процес і допоміг сформувати Кон
сультаційну раду для Президії Вер
ховної Ради парламенту. Наша Вер
ховна Рада все ж таки була прогре
сивнішою за уряд. Але вона не мала 
державницького досвіду. Люди ма
ли добрі знання, але не мали ме
ханізму їхнього втілення. Треба бу
ло д о по м о гти  еф ективн іш ом у 
функціонуванню уряду. Спілкую
чись, я відчув, щ о в Кабінеті 
Міністрів є люди, які прагнуть біль
ших знань, хочуть набути світовий 
досвід управління. Звичайно, після 
реф ерендум у з 'являться ширші 
можливості для проведення в життя 
рішучих економічних реформ. Тре
ба, щоб у міністерствах, інших де
ржавних установах попрацювали 
групи експертів, які допомагати
муть Українській державі швидше 
інтегруватися  у світове спів
товариство економічно розвинутих 
держав. А  на це нині і фонди можна 
дістати. Те, що ми так швидко ство
рили М ІМ  і запустили його в дію, 
упевнило деякі ділові кола на Заході,

що в Україні все ж таки дещо мож 
на робити і, що головне, досить опе
ративно. Потім був фонд «Відрод
ження». Отже, коли я звернувся до 
людей з пропозицією увійти до Кон
сультаційної Ради, — ніхто мені не 
ВІДМ ОВИВ. У С В О ЇХ  Д О ПО В ІД ЯХ, з якими 
виступаю в багатьох країнах світу, я 
завжди розповідаю про демокра
тичні зміни тут, про ті важливі зако
ни, які схвалює парламент. Я хочу, 
щоб створювалося позитивне став
лення до України. Скажімо, я покли
кався на студентську голодівку, ко
ли просив допомогти фонду, наго
лошуючи на т'ому, що молодь про
голосила майже неможливі того 
часу вимоги. Але Верховна Рада їх 
прийняла і поступово всі виконала. 
Тим більше, що прем 'єр Масол по
дав у відставку попри своє небажан
ня і позицію парламентської комуні
стичної більшості. Переді мною ви
ступав американський посол і го
ворив про сп р о бу  китайських 
студентів провести деякі демокра
тичні зміни у себе в країні і чим це 
закінчилося. У Києві ж усе відбува
лося мирним шляхом. Ефект був 
вражаючим. Уже вночі до мене за
телеф онувало кілька людей. А  
вранці я мав конкретні пропозиції 
від них щодо матеріальної допомоги 
фондові, аби проводити навчання, 
втілювати нові знахідки у реальне 
життя. Отже, у мене відпала потре
ба ходити і просити грошей. Люди 
зрозуміли, що нині Україні можна 
допомагати не ризикуючи.

Консультаційна рада, діяльності 
якої я надаю особливого значення, 
створювалася для того, щоб Укра
їна мала добрих приятелів у різних 
державах. Серед членів цієї ради є 
кілька відомих у світі фахівців, які 
могли б вагомо і високопрофесійно 
допомогти у створенні нашої кон
ституції. Мені зв'язує руки те, що я 
не виступаю зі своєю власною кон
цепцією, бо я мушу свої пропозиції 
включати у спільний процес. Мені 
дуже цікаво робити передбачення,
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як це було у моїй книзі «Дороговка
зи у майбутнє». Насамперед, я ду
маю над тим, як відбуватиметься 
трансформація суспільства, перехід 
до ринкової системи. Міркую над 
тим, що повинно статися першим, 
що другим, що третім. Не знаю, чи 
це я зробив правильно, чи ні, поста
вивши себе на задній план, заохочу
ючи інших спеціалістів включатися 
активніше в цей процес вироблення 
шляхів для ефективного втілення 
важливих суспільних реформ.

— Пре м 'єр  Вітольд Фокін, ма
буть, недуже прислухався до порад 
Консультаційної ради, бо досі не по
дав об 'єм ної програми радикальних 
економічних реформ.

— Бачите, рада створювалася не 
для Кабінету Міністрів, а для Пре
зидії Верховної Ради. І це є ре
альністю, що парламент працює в 
один спосіб, а уряд — в інший. А  я 
думав від самого початку, щоб рада 
була одна і для законодавчої, і для 
виконавчої влади. Однак такого ба
жання не виявилося, бо в Кабінеті 
Міністрів є свої економісти, свої ек
сперти. Можливо, я не досить чітко 
ставив цю проблему. Хоча я диску
тував з цього питання з Вітольдом 
Фокіним і Леонідом Кравчуком. 
Але мені, очевидно, треба було ви
явити більше настирливості.

— Ще за десять років до так зва
ної перебудови Ви назвали майбутні 
зміни в нашій країні саме цим сло
вом. Інакше, застерігали Ви, Радян
ський Союз зникне як політична сис
тема. Тоді (та ще й зовсім недавно) 
це звучало утопічним прогнозом. 
Нині ж реальність така, що компар
тія заборонена, натомість діють інші 
політичні структури. Економіка ледь 
животіє. Народ озлоблений, настра
ханий соціальною трагедією. Де 
вихід із цього становища?

— Вихід є у досить широкому 
масштабі, а не в якійсь одній акції. 
Вихід є, власне, і у виході з того Ра
дянського Союзу, що вже фактично 
розпався, і нічого до нього пхатися.

Вихід є у тому, щоб зберегти еко
номічні зв 'язки з колишніми ре
спубліками, центральними євро
пейськими державами, розбудову
вати їх в інших країнах світу. Вихід є 
в тому, щоб впровадити власну ва
люту. Але для цього треба приготу
вати добрий грунт. Як слід діяти? 
Треба починати звільнювати ціни, 
проводити, нарешті, деякі елементи 
приватизації. Здійснювати земельні 
реформи, де б розумно поєдну
валася кооперативна і приватна 
власність.

Приватизацію великих підпри
ємств треба здійснювати без поспі
ху. Я думаю, що частину акцій по
винно мати робітництво. Може, 20
— ЗО відсотків. Частина акцій має на
лежати місцевим органам влади, а 
також державі Україні. З моменту, 
коли почне діяти певний фінансовий 
ринок, як ті підприємства ефектив
но функціонуватимуть, тоді місцеві 
органи влади свої акції стануть про
давати. І в такий спосіб державна 
власність поступово перейде у при
ватні руки. Але це мусить тісно по
в'язуватись із системою управління. 
Не можна окремо розглядати пи
тання власності і управління. В уп
равлінські структури повинні входи
ти і робітники, і представники ор
ганів влади, і підприємці. Ці надзірні 
ради повинні визначати стратегічні 
напрямки розвитку виробництва, 
вкладання інвестицій, призначувати 
директорів підприємств, тобто уп
равлінців, по контракту на кілька 
років. Якщо ті добре вестимуть 
справи, то ті контракти продовжу
вати. Це є модель з Німеччини. Вона 
себе добре зарекомендувала, за
безпечивши соціальний мир.

Гроші. Якщо впроваджувати на
ціональні гроші, то треба їх малу 
кількість. Не стільки їх подати в обіг, 
як надати людям компенсацію на за
ощадження, аби вони мали змогу за 
купони чи сертифікати купувати де
яке майно, помешкання чи пізніше 
акції підприємств, чи землю. Одне
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слово, щоб була певна пропорція чи 
рівновага м іж  закупним  потен
ціалом населення. Треба переві
рити, які сектори економіки вже те
пер є конкурентноздатними. Деякі 
є. Які сектори можна підтягнути до 
того рівня завдяки інвестиціям. А  які 
повинні вимирати або треба  їх 
зменшити. Щ об уникнути масового 
безробіття, треба продумати сис
тем у вишколення людей, сприяти 
освоєнню  ними інших спеціаль
ностей. Наприклад, у сфері елек
троніки, де ми маємо багато квалі
фікованих спеціалістів і м ож ем о 
швидко зробити ї ї  конкурентно- 
спроможною. Ми мусимо пройти й 
економічну кризу, і безробіття. Але 
во р о ття  до ком андно-адм ін і
стративної системи немає. Як не 
можна прийти і до ринку без жод
них труднощів. Тут, на жаль, мало 
звертається уваги на приватновлас
ницький фактор, на елемент віль
ного ринку. Якби були підприєм
ства, що конкурують між собою, 
якби відкрити наш ринок до захід
ного світу, то піднеслася б ефек
тивність виробництва, з'явилися б 
товари кращої якості і за нижчими 
цінами. А  це не залежить від того, у 
чиїх руках власність. Це залежить 
від самодисципліни підприємств, що 
формується в умовах вільного рин
ку. Отже, створення ринку, на мою 
думку, є проблемою, важливішою 
навіть за приватизацію.

— У  Радянському Союзі еконо
міка настільки деформована, що 
доходить до аб сурду. В заєм о 
залежність підприємств паралізує їх 
нормальну діяльність. Це ж зашко
дить входженню в ринок...

— Взаємозалеж ність є анало
гічним фактом для всього світу. 
Тільки тут вона сягнула абсурдної 
меж і, коли, скаж імо, одне під
приємство виробляє деталі для де
сятків заводів чи фабрик в усіх ре
спубліках. Наприклад, автомобільні 
компанії в Японії не виробляють 
усієї продукції. Вони мають багато

контрактів з малими підприєм
ствами, де й виготовляються не
обхідні деталі і вузли. Треба роз
різняти взаємозалежність, на якій 
основі вона тримається — на ко
мерційній чи на адміністративній. Як
що хтось має монополію і нею зло
вживає, треба шукати виходу в інші 
країни або ж створю вати  своє 
підприємство.

На Україні, я думаю, завжди жи
ло у людей прагнення до незалеж
ності. Люди, які виконували накази 
«згори», тобто з Москви, часто по- 
думки міркували інакше, не все їм  
подобалося. Отже, треба не поспі
шати з ними розлучатися, а навпаки
— допомогти їм  швидше подолати 
шлях до самоповаги. Колишня сис
тема мала багато здібних адміні
страторів, яких бракує сьогодні. За
лежно від створення нових струк
тур люди змінюються, формується 
інша їхня поведінка. Є три способи: 
змінюють людей, щоб ліпше працю
вали організми, або беруть людей 
через певний навчальний процес, 
або змінюються всі структури й 
процедури.

— Ви знаєте про великий світовий 
досвід виходу з глибокої еконо
мічної і соціальної кризи. Яку мо
дель можна застосувати для Укра
їни?

— Немає жодної держави світу, 
чий досвід уповні підходив би до си
туації в Україні. Треба вибирати з 
інших країн частини їхнього досвіду. 
З  досвіду Німеччини, як я вже згаду
вав, можна навчитися поєднувати 
інтереси  роб ітництва з еко
номічною логікою. Слід забезпечи
ти для цього професійну, а не ама
тор ську  основу, як це було, 
скажімо, в Югославії. Це, безпе
речно, цікавий досвід, яким не
обхідно скористатися. Яку роль мо
же відіграти держава в прискоренні 
економічного розвитку? Прикладом 
цього можуть стати Південна Корея 
і Сінгапур. Як перетворювати де
ржавних бюрократів у людей, що
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стають підприємцями? Цього м ож 
на навчитися у маленькій країні 
Сінгапур, бо там міністри водночас 
є головам и  надзірних рад  під
приємств, вони відповідають за їхню 
ефективність. Одна й та сама люди
на дбає і про державний, і про при
ватний сектор водночас. Вони ро
зуміють логіку приватної власності. 
У Ш вейцар ії м ож н а  навчитися 
ф ункц іонуванню  д уж е  децент
ралізованої держави, як вживати 
елементи прямої демократії. О т
же, треба дистилювати світовий 
досвід. Небезпечно було б брати 
досвід Америки. Це нам зовсім не 
підходить. А  крім того, в Америці 
мало уваги надається суспільній 
справедливості. У  нас суспільна 
справедливість була ідеалом. Хоч 
на практиці виявилася ілюзією , 
утопією. Але бажання у людей ба
чити справедливий світ збереглося. 
І це треба враховувати, проводячи 
суспільно-політичні та економічні 
реф орми. Тепер треба  вивчати 
досвід Польщі, Угорщини і Чехо- 
Словаччини. Там можна почерпнути 
багато корисного, особливо для по
чаткового періоду. Наприклад, після 
першої світової війни Чехо-Словач- 
чина запровадила свою валюту і 
зробила це в мудрий спосіб. Угор
щина здійснила це дуже погано, а 
тому мала велику інфляцію. Хоч ми
нув час, але для нас тут є що почер
пнути й тепер.

— Хотілося б почути Вашу думку, 
Богдане Дмитровичу, про політичну 
ситуацію в Україні. Нині діє багато 
партій демократичного спрямуван
ня, але чи набралися вони сили й 
мудрості, чи загартувалися їхні 
лідери, набули авторитету і досвіду 
для того, щоб вивести Україну на 
цивілізований шлях?

— В Україні багато людей набу
ли політичного досвіду досить швид
ко. Мене ж  турбує брак уміння 
державного керівництва. Йдеться 
більше про професійну компетен
цію, аніж про політичний інстинкт.

Досі Україна (маю на увазі останні 
два роки) вела себе політично дуже 
мудро. Ми виходимо на шлях своєї 
державності, обминувши численні 
рифи всіляких провокацій, масова
ного економ ічного та інф орма
ційного тиску Москви. Деструктив
ним силам не вдалося на Україні 
розіграти національну карту, хоч 
спроби не вщухають і досі. Не да
ють їм  успіху і намагання розшма
тувати Україну на різні автономні 
регіони, переглянути кордони та 
інші ганебні провокації. Отже, це 
свідчить про політичну дозрілість. Я 
також бачив, як різні українські де
легації поводять себе за кордоном. 
Люди стали роз^утішими, вільні
шими, вони виявляють себе пред
ставниками великої держави, ймен
ня якої — Україна.

— В цьому аспекті мені здається 
дуже важливою проблемою ство
рення іміджу України в світовому 
співтоваристві. У кра їн а  не має 
своїх посольств, торгових пред
ставництв... Я не маю на увазі пред
ставництво в О О Н  та Ю Н ЕСК О . 
Зрештою, вони також перебували 
донедавна в міцних обіймах центру.

— Так. Але зацікавлення Укра
їною  в світі надзвичайно зросло. 
Правда, ще бракує глибокого ро
зуміння тих економічних, соціальних 
і політичних процесів, що тут від
буваються. Необхідні прямі контак
ти. Також українським пресі, радіо 
й телебаченню треба мати своїх ко
респондентів у різних країнах. Як 
важливо й те (а в цю пору насампе
ред), щ об в Україн і працювало 
більше представників західної пре
си. Треба активніше заангажовува- 
тися в політичні дискусії, військові 
диспути. Про Україну, наприклад, 
складалася добра думка. Але коли 
вона заявила, що стане військовою 
потугою, світ перестрашився. І на
самперед тому, що не мав повної 
інформації, не мав уявлення про 
справжню ситуацію, яка тут склала
ся. Треба пояснювати напряму — від

25



президента до президента, від 
прем 'єра до прем'єра. Така світова 
політика.

Ви згадали перед тим словоспо
лучення «цивілізований світ». Тут 
його вживають досить часто: на кон
ференціях, на сесіях Верховної Ради 
тощо. Водночас, я вважаю, що в 
Україні є багато позитивних еле
ментів, яких би мав навчитися тут 
той цивілізований світ. Наприклад, 
духовні вартості. Тут їм  часто не 
знають ціни. Люди чемно поводять
ся. Навіть на бурхливих сесіях у пар
ламенті. Вони є бурхливі, бо трива
ють гострі дискусії. І це законо
мірно. Але ж приємно, що депутати 
поводять себе не так, як їхні колеги 
в деяких країнах, що їх тут назива
ють «цивілізовані». Той цивілізований 
світ є далеко не таким, як ми його 
тут собі уявляємо. Він економічно 
кращий, технологічно, побутово, 
адміністративно. Але між людьми 
не все так добре ведеться. Отже, 
духовні скарби в Україні ще не заги
нули, криниця ще повна. Я кажу Вам 
одверто. Коли я сам приїжджаю 
сюди чи запрошую гостей-неукра- 
їнців, то вони виїжджають із загаль
ним дуж е позитивним враженням, 
Україна притягає. Якщо ж коли пе
реходять до ділових розмов, то 
відчувають брак певної компетенції, 
професіоналізму. Але загальні вра

ження про Україну досить добрі. Ми 
маємо з чим виходити в світ. Основ
не наше багатство — це люди з до
брим рівнем освіти, працелюбні, гу
манні. Я знаю, що тут є і злочинність, 
але ж не така, як в Америці.

Хочу ще додати таке. Я завжди 
вірив і вірю, що успіх забезпечує ен
тузіазм, а не холодний аналіз. Ен
тузіазм і віра змінюють реальність. 
Аналітика м ож е спрямувати ен
тузіазм, мобілізувати творчі сили. Я 
відчуваю зацікавленість людей, 
особливо молодшого покоління, у 
тому, щоб будувати свою державу, 
бути господарем, навчатися нового. 
Ц е  й мені додає е н туз іа зм у  — 
більше робити для України, ва
гоміше прилучитися до відродження 
і функціонування ї ї  державності.

У  суспільстві є злі й добрі еле
менти. Отже, слід бачити тільки злі 
елементи та тільки воювати з ними, 
чи навпаки — більше висвітлювати 
добрий елемент? Стара китайська 
філософія, яка вчить бачити у людей 
більше доброго і позитивного, щоб 
спрям овувати  це на користь 
суспільства, на загальне добро. Так, 
на мою  думку, має діяти й укра
їнський уряд, український парла
мент.

Інтерв'ю вів Микола Чубук
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ПРОЗА

Юрій АНДРУХОВИЧ 
РЕКРЕАЦІЇ

П О В ІС Т Ь

САШКОВІ й ВІКТОРУ, ВІКТОРУ й САШКОВІ, без яких ця штука не могла б наро
дитися, — присвячую

«Чортопіль зусібіч оточений горами».
(З  краєзнавчого довідника початку XX століття)

Ти, Хомський, чи, просто кажучи, Хома, якого ти хріна опинився у 
цьому поїзді, котрий аж надвечір вибрався з безконечних, здавалося, 
рівнин і десь так о пів на сьому нарешті заповз у передгір’я? Якого ти 
дідька їдеш у той Чортопіль, де, можливо, нікому не потрібним будеш і 
зайвим, Хомський? Ось уже другу добу ти нудишся в цьому поїзді, 
кинувши на поталу недоумкам свої псевдонаукові розробки і тим ризикую
чи дістати копняка з інституту, але їдеш, їдеш, бо тебе покликано телегра
мою за підписом самого Фелліпі, чи то пак Хічкока, проте, ні, все не так, 
телеграма від Хічкока, певно, десь загубилася в дорозі, а ти натомість 
отримав запрошення у Чортопіль на дивовижне свято Воскресаючого Духу 
(так принаймні зазначається в телеграмі за підписом «ОРГКОМІТЕТ»), 
прибути не пізніше як двадцять сьомого травня, з поселенням у готелі, 
дорожні та добові гарантуються, просимо Вашої згоди.

У Львові ти зрозумів, що в напрямку Чортополя відбувається мало не 
паломництво. Всі загальні вагони були набиті публікою, що квапилася на 
свято, переважно студентством і пстсушииками, котрі, як тільки поїзд 
рушив, повідкривали вікна і, вистромивши з них безліч синьо-жовтих 
прапорів, почали співати стрілецько. Але ти, Хомський, їм не рівня, ти 
їдеш у купейному вагоні і ти не впевнений, чи тебе справді хтось чекає у 
Чортополі, де старому пройдисвітові Мацапурі (бо хто, як не він, дав оту 
телеграму за підписом «ОРГКОМІТЕТ»?) заманулося ще раз потішити 
громадськість непередбачуваним дійством?

Перші гори не надто високі, до того ж обсаджені буровими, безлісі, на 
крихітних станційках продають домашнє вино, хлопці у вишиванках і 
«мармурах» підсідають до загальних вагонів і відразу розгортають прапори, 
прихоплені з собою в дорогу, так що робиться зрозуміло: вони теж до 
Чортополя. Усі до Чортополя. Дівчата переважно негарні, але молоді, і 
цього достатньо, Хомський. Довго розглядаєш одну з них. Вона чомусь не 
сідає до потяга, зостається на пероні, а потяг ось-ось рушить, і що вона 
робитиме, адже не потрапить па свято Воскресаючого Духу, чорт забирай, 
і що тоді буде? Хомський, поки не пізно, гукни їй, аби сідала, і ти гукаєш, 
Хомський. Дівчина усміхається, вона має забагато золотих зубів, і ти 
зненацька розумієш, що найбільше в ній тобі сподобалися її джинси, а тому 
не надто жалкуєш, коли поїзд рушає, а золотовсміхнена Маруся так і 
залишається на пероні.
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У купе разом з тобою, Хомський, екстравагантне подружжя росіян чи, 
може, якихось євреїв, такі собі романтики, що наважилися відпочивати на 
огидних карпатських турбазах, де коридори пахнуть карболкою, а 
мінеральна вода — нафтою, але нічого, хай їдуть шукати в горах свій 
едельвейс, йому десь так шістдесят три, їй, на око, не більше, ніж 
тридцять, тому вчора, сівши у поїзд, Т№ вирішив, що то батько з дочкою, і 
спробував пофліртувати, але старий досить брутально відшив тебе, і тоді ти 
вже просто з упертості й принциповості підстеріг її у кіпці вагона, заштов
хнув у вбиральню і, замкнувшися зсередини, почав обціловувати, вона, як 
не дивно, відповідала, а ти все налягав на неї, приперши її сідниці до 
умивальної раковини, Хомський. Тобі навіть подумалося, а чи не виграти 
її зараз отут, за якісь дві-три хвилини, але поїзд зупинився, вами — нею й 
тобою — добряче трусонуло, ти втратив рівновагу, і, заки підводився з 
унітазу, вона вишмигнула з убиральні. Більше ви не промовили одне 
одному апі слова.

Четверте місце в купе після Львова вільне — там зійшов підполковник 
у відставці, котрий до Чортополя не збирався — і слава Богу. Після нього 
на столику залишилися «Правда» і «Красная звезда», учора він пропонував 
усім грати в дурня два на два, але ти, Хомський, пішов до вагона-рестора- 
ну, де замовив обід і розглядав з вікна понуру російську рівнину.

А тут, у нас, уже майже літо, Хомський, вишневий квіт осипається на 
молоді трави, гори чимраз вищають, з лісів пахне листям і джерельною 
водою, ревуть олені, кують зозулі, і в літній резиденції Його Превелебності 
закінчуються останні приготування до сезону великих ловів: підлогу ви- 
глянцовано, килими й гобелени витрушено, дзеркала і вікна помито, 
наїдки й випивку привезено аж із Відня, а на вежі піднято фамільний 
прапор. Скоро, вже скоро з’їдуться шановані гості у відкритих автах і 
мисливська оркестра зустріне їх сурмами та тулумбасами, Хомський.

До Чортополя залишається ще година їзди, власне, потяг уже мав би 
туди прибути, але він спізнюється, адже тепер усі потяги спізнюються, 
варто було лише кинути гасло прискорення, як усе на світі почало 
спізнюватися. Але ти замислюєшся, чи приїдуть усі інші, як виглядатиме 
Мартофляк — з бородою чи без і чи дописав вій свій роман у віршах, і чи 
знову привезе з собою оту секс-бомбочку, свою жінку, зрештою, іноді вона 
мусить залишатися з дітьми, і Мартофляк у таких випадках пускається 
берега, тобто шалено напивається. Звичайно, ніякого Воскресіння Духу 
просто не відбудеться, якщо не приїде Мартофляк. А якщо буде він, то, 
безперечно, будуть і Немирич, і Гриць, і тільки тоді можна щось воскреси
ти, чорт забирай.

Ти ще ніколи в житті не бував у Чортополі, Хомський, і навіть 
змушений був якось вислухати гнівну нотацію з уст однієї поетки- 
патріотки про те, що Чортопіль — наша духовна Мекка, і не побувати в 
ньому не можна, якщо ти справді любиш свій рідний край, а кожен митець 
повинен любити свій рідний край, пане Хомський, так вона казала десь 
протягом години, в клубі українського товариства, підсівши до тебе на 
сусідній стілець, одне й те саме протягом години, з деякими несуттєвими 
варіаціями, нахиляючись дуже близько до твого обличчя, аби ти її добре 
почув, але ти чув тільки поганий запах від неї, тож поклявся самому собі, 
що ніколи не поїдеш у той Чортопіль, але от їдеш, їдеш, Хомський, 
покинувши напризволяще інститут і Росію, і Женю з абортом, їдеш на два 
дні за тисячу кілометрів, бо тебе покликано телеграмою від Мацапури — 
геніального постановника всіх епох і народів.
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Тільки б не опинитися там самотнім і нікому не потрібним, молишся 
подумки, до того ж ОРГКОМІТЕТ повинен оплатити дорогу туди й назад і 
перебування в готелі, а якщо ні, то доведеться зичити в Мацапури ще три 
сотні, Хомський, бо ніщо тебе так не дратує, як потреба пити за чужий 
ко^цт, такий ти вже є від природи, тільки за власні — й по всьому, розмова 
коротка, не люблю бути комусь зобов’язаним, курва мама. Подумки каль
кулюєш свої цьогорічні кредити — набирається десь так до тисячі, але то 
пусте, адже ти вже закінчуєш оту повість у новелах і у видавничому плані 
маєш гарантовану позицію на дев’яносто другий рік, а тому вперед, 
Хомський, життя прекрасне, переповнені загальні вагони хвацько ви
співують «раз, два, раз, два, раз, два, три», єто же настоящий фашизм, 
каже чоловік твоєї вчорашньої коханки, але вона не знає що відповісти, і, 
здається, вони починають уже жалкувати про цю подорож, на біса було 
їхати в це лігво бандитизму, коли в бюро їм пропонували значно цікавіші 
й безпечніші путівки, скажімо, до Нагірного Карабаху чи в Фергану.

Ближче до Чортополя гори знову нижчають, робляться лагіднішими, за 
вікнами пропливають старенькі пансіонати з сецесійними башточками і 
гіпсовими піонерами, королівство мінеральної води та вологих простирадел 
у зимних кімнатах, на кожній зупинці поїзд облягають нові натовпи 
паломників до Чортополя з гітарами й наплечпиками, трапляються й 
пониклі дідусі та бабусі, адже їм було повідомлено, що на свято прибуде 
єпископ — навіть цілих два єпископи: один зі Львова, другий з Канади, і 
вони благословлятимуть усіх бажаючих, а також освятять у Чортополі 
дерев’яну церкву Воскресіння, пам’ятку XVIII століття, в якій ще донедав
на зберігалися паперові тюки з мінеральними добривами, Хомський.

Ну, що ж, ось і Річка — з велетенськими пласкими каменями на 
берегах, шумовинням вод і диким часником на урвищах, тепер оцей 
залізничний міст, а все-таки красівис места, каже твій сусід до своєї вірної 
дружиноньки, так, старий москалю, життя прекрасне, ми в’їжджаємо у 
Чортопіль, нашу духовну Мекку, прошу всіх устати, треба перевірити, чи 
не забув чого, встигнути підморгнути на прощання туалетовій коханці і ще 
раз оглянути себе у дзеркалі.

Саме так, Хомський, — довгий і широкий сірий плащ, тижневий заріст 
на підборідді (бродвейський стиль), волосся на потилиці зібране хвостиком, 
темні окуляри зразка шістдесят п’ятого року, капелюх, саме так, 
мандрівник, рок-зірка, поет і музикант Хомський, чи просто Хома, веселий 
скурвий син власною персоною ощасливлює провінційний Чортопіль своїм 
візитом.

З тамбурового вікна дивишся на пропливаючі станційні будівлі, вокзал 
за всіма ознаками ще австрійський, прикрашений прапорами й корогвами, 
перон окупували прибульці на свято — цмулять щось просто з пляшок, не 
вистрибуй до повної зупинки вагона, Хомський, де Мартофляк, де Гриць, 
де Немирич — самі незнайомі мармизи, трапляються гарненькі дівчатка (і 
хлопчики), ступаєш на перон, трохи безпорадний, хоч зовні самовпевне- 
ний, як індійський гуру, — де Мацапура, шляк би його трафив, на дідька 
я сюди приперся, цс свято не для мене, он як щебечуть панянки на колінах 
у паничів, а ти, старий цапе, тут не потрібен, забирайся звідси, ти, 
імбециле нещасний, і в цю критичну мить бачиш усміхненого рожевощоко
го блондина «кров з молоком» в офіційному костюмі, з паперовою 
візитівкою «ОРГКОМІТЕТ» на грудях, який тримає у правиці високо 
підняту картонну табличку з написом: «MR Khomsky, Leningrad», і тобі 
відлягає від серця — тебе зустрічають, ти їм потрібен, Хомський.
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Чотири години в автобусі, навіть якщо він «Ікарус», то велика мука, 
особливо нині, коли всі наче звар’ювали — злітаються, ніби круки, до того 
Чортополя, дорога забита автомобілями, автобусами — і все з прапорами, і 
все — на Чортопіль, якась крейзуха, та й вже, Мартофляк задрімав коло 
мене, як дитина, — сопе потихеньку собі в кошлату бороду, зараз він дуже 
подібний до Остапчика, ще й сумнівається, чи то його сип, дурило, а 
борода в нього наче приклеєна — велика дитина, бевзь, другорічник у 
школі життя.

Надія української поезії, Мартофляк Ростислав, тридцятирічний без
робітний, батько двох дітей, батько двох моїх дітей, мій чоловік, Мартофляк 
Ростислав, схильний до повноти й алкоголю, пияк, волоцюга, люблячий 
батько, популярний громадський діяч, кандидат у депутати, блискучий 
співрозмовник, ідеал жінок старшого віку, уважний син, Мартофляк Рос
тислав, аматор комфорту і гарячих ванн, нічний блукач, ресторанний лев, 
мрія студенток з музучилища, моя найбільша дитина, егоїст і боягуз, 
шляхетний лицар, галантний кавалер, ніжний коханець, млявий і само
любний коханець, нарцисичиий коханець, неспроможний коханець, золо
тий коханець, фантастичний коханець, промінь у моєму тілі, о Мартофляк!

Я ніколи б не їхала з ним до того Чортополя, якби він сам так не 
наполягав. Навіть ультиматум висунув — якщо я не їду, він смертельно 
напивається у тому Чортополі, до верачки, до білочки, денно і нощно, 
питиме все нараз, блюватиме і знову питиме, аж доки його не привезуть 
додому майже мертвим. Він знає, чим можна мене шантажувати, клятий 
котяра, я мусила їхати, брехати дітям, ніби прийду за півгодиии, тепер аж 
серце заходиться, як згадаю про малого — він так дивився, наче все 
зрозумів, але я справді мусила їм брехати і їхати, бо це чудо, це гівно 
обов’язково виконало б свою погрозу і напилося б як остання свиня, адже 
він дуже пишається, що в усьому дотримує слова, як би не так, це лишень 
воно так триндить, а насправді тільки й уміє, що напиватися.

Але невже йому так залежить на тому, щоб я їхала? Невже йому 
нецікаво їхати без мене? Там, ясна річ, буде купа всіляких мандрівних 
шльондр, що-що, а партнерку до ліжка на цьому святі Воскресаючого Духу 
знайти простіше всього, може, навіть простіше, ніж пляшку, щоправда, він 
занадто нарцисичний, аби за ними увихатися, але невже йому так 
потрібна я і саме там? Я трохи боюся такої прив’язаності, це вже сім років 
минуло, як він посуд побив на весіллі, а він усе міцніше прив’язується до 
мене, влазить у мене, ховається в мене, згортається клубочком, як ембріон, 
і спить, спить, спить — і тут, в автобусі, спить так само, голова в мене на 
плечі, моє ж ти серденько, шмата безвільна, нездатна собі дівку зняти, 
Мартофляк Ростислав, розквітаючий геній, нудний інтелектуал, балакун, 
дарунок небес, рідкісний діамант, надія згасаючого шляхетського роду, 
позбавлений спадщини граф, алкогольний маиьяк, пристосуванець, 
офіційний поет, бич Божий, знаряддя диявола.

Найгірше те, що я наперед знаю, як воно все там буде, в Чортополі. Та 
сама компанія — Гриць і Немирич, і ловелас Хомський, томський, зі своїми 
претензіями, ті самі жарти, ті самі вірші, ну хіба що це одоробло прочитає 
щось нове, купа шанувальників, автографи, один безглуздіший від іншого, 
нічна пиятика в готелі, потім Гриць засне при столі, Немирич і Хомський 
підуть по бабах, тоді прилізе зі своїми компліментами і пляшкою Павло, 
протриндимо майже до ранку про якусь нечисту силу, чи про Україну, 
завжди те саме, Мацапура довго не вступатиметься, аж я не витримаю й 
також засну, тоді він нарешті забереться, а Мартофляк почне шукати, чи
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не лишилося чогось у пляшках, дзвенітиме посудом, булькатиме у ванні, 
куритиме, врешті ляже коло мене, і ми п’ять хвилин покохаємось, врешті 
й він засне, а через три години вже треба вставати, програма свята дуже 
насичена, і всі жадають Мартофляка, голова тріщатиме, очі розчер
воніються, ах, як усе це відомо, звично, ці свята, це Воскресіння Духу, ця 
порожнеча...

Зрештою, хлопці вони талановиті, чесні, непродажні, цвіт нації, діти 
нового часу, тридцятирічні поети, кожен гадає, що він пуп землі, а 
насправді лиш сексуальна невдоволеність і розпалене самолюбство — я ж  
це все в них прочитую — рухи нервові, очі блищать, кожна міні-спідничка 
спричинює внутрішню бурю, ноги як такі не мають значення, та й хіба 
вони на них розуміються, всі їхні уявлення про жінок викривлені й 
патологічні, таких лікувати треба, особливо цього Хомського з його дамсь
кими варіантами, Хомський-гомський, той самий, що на дні народження в 
Олекси переодягнувся курвою, підмалювався, виблискував стегнами в 
сітчатих панчохах, танцював з Немиричем танго, а потім оголосив, що дає 
«стрип», увихаючись під безконечне диско, почав роздягатися, 
найцікавіше, що він і справді мав ліфчика, я вже заплющувала була очі, бо 
той дурень міг і справді роздягнутися догола, але він витягнув із майток 
т о г о  с а м о г о ,  щоправда гумового, хтось йому з Америки привіз, 
наповненого водою, і почав усіх поливати, а потім кинув ним у дівчат, 
котрі аж мліли від перенапруження, дебіл.

Спи спокійно, Мартофляче, чоловіче, до Чортополя, де ми славно 
порозважаємося, ще не менше ніж півгодини, я сюди часто їздила у 
дитинстві з батьками, дорогу знаю майже напам’ять, он уже Писана Скала 
видніється, за нею — акведук, кажуть, справді староримський, потім буде 
«Колиба» з невивітрюваним шашличним духом, потім будинок-музей Лян- 
цкоронського в готичному стилі (які там ожини на схилах, рясніших не 
зустрічала!), спи спокійно, гори порятують нас, ми проживемо ще сто років 
і помремо в один день, бо інакше ти не витримаєш і зіп’єшся — чи на тому 
світі, чи на цьому, яка різниця, ти всюди знайдеш собі випивку, я тебе 
знаю, це для тебе замінник крові, твоїми жилами струмує алкоголь, тобі з 
ним тепло й гарно, ти як у хмарах гойдаєшся, вріжеш пальця — а замість 
крові горілка, і це нормально, це генетика, іншим ти не можеш бути, з 
іншою жінкою ти вже давно повісився б, але тобі пощастило, дурню, що я
— не інша, а я, пане мій, владарю, коханий дружино.

Завше здригаєшся уві сні не знати чого, іноді кричиш, от і зараз 
сіпнувся, як божевільний, вічно якесь жахіття сниться йому, але майже 
ніколи не пам’ятає, що саме, ну чого ти витріщився на нас, хлопче, невже 
я ще подобаюся двадцятилітнім, дивиться, відверто розглядає, гарний 
хлопчик, тоненький, у вишиванці й джинсах, золоте волосся, глибоко 
посаджені очі, стрункий, як Бог. Але то вже занадто, паничу, я ж усе-таки 
з чоловіком їду, він хоч і спить, а проте поруч. Якби мені відняти отих сім 
років, то я, може, й підтримала б цю гру з тобою — гру поглядів, очей, 
натяків, ти ж бо красунчик, певно, студентик, не маєш місця, бідацтво, 
стоїш у проході, нудишся, то й розглядаєш заміжніх жінок, юний Дон 
Жуан, перелесник, тростиночка, суцільна флейта, мабуть, з комсомолу 
вийшов, записався у СНУМ чи ще куди, он і червоно-чорний значок на 
місці, а зачіска, як у Девіда Боуї, початкуючий плейбойчик, таке воно 
ніжне, мабуть, і голиться не частіше, як раз на два тижні, Мартофляк теж 
такий був, коли ми познайомились, ого, це вже переходить межі, ну чого 
ти йдеш сюди, ми ж разом їдемо, невже ти не бачиш, найсмішніше, що
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Мартофляк навіть не прокинеться, навіть не приревнує, йому знову 
сниться якась чортівня — старі діди в лахмітті, прокажені монахи, болота, 
чорний пес з вишкіреною кривавою пащею, отак, ну що ти скажеш, раз 
уже підійшов до мене, то кажи щось, а не всміхайся дурнувато, я теж можу 
всміхатися і то досить звабливо...

«Перепрошую, то пан Мартофляк?»
Ах, он воно що! Упізнав мого чоловічка! А я, дурепа стара, повірила 

твоїм очам — адже т а к  дивляться на жінок. Ну, тепер почне просити 
автограф, висловлювати своє захоплення — щастя, що вже під’їжджаємо, 
он перші чортопільські вілли за вікном: дикий виноград, кам’яні стіни, 
прапори на вежах і гори, що нависають над вузькими вуличками.

Так, це він, хлопчику, ще Ростислав Мартофляк, якого ти так шануєш, 
ти справжній фан мого чоловіка, тож повинен принаймні руку поцілувати 
тій, котра пере шкарпетки твого ідола і варить йому зупу, і не спить, коли 
він блукає до ранку п’яний у товаристві всіляких сумнівних політиків і 
кооператорів, а потім, поки він увесь день відсипається, вона засинає на 
роботі і біжить по дітей у садок з надією, що ввечері застане його вдома, 
але його знову немає, бо він мусить процвиндрити до копійки прихований 
гонорар, а ти на нього молишся, як на святого, бідний хлопчику.

«То пан Мартофляк буде читати свої вірші на святі Воскресаючого 
Духу?»

Звичайно, що буде, куди він дінеться, аби він та не читав свої геніальні 
вірші — то була б національна трагедія чи щось гірше — бути в Чортополі 
й не потішити своє самолюбство привселюдною мастурбацією, читанням 
віршів або уривка з роману у віршах, який він, слово честі, не закінчить 
ніколи, я ж його знаю, але тим часом надиматиме щоки, розприндиться, як 
павич, під гучні овації, квіти все одно подарує (точніше, віддасть) мені — 
такий блискучий і невідпорний, з кошлатою бородою.

Що ж, ти задоволений, хлопчику, можеш іти, не забудь придбати 
квиток на вечір поезії, інакше не отримаєш свого кайфу від мого чоловіка, 
цього сплячого пророка, який усе ще сопе, хоч ми вже й повертаємо в 
автостанцію, Боже, скільки автобусів, пора його будити, за п’ятнадцять 
восьма, о восьмій зустрічаємося з усіма на Риику, а він усе спить, лантух 
нещасний, мішок з гівном, оракул, майбутнє нації, порожній дзбанок, 
опудало, щастя моє, батько мо'іх дітей, радість мого тіла, мій завойовник, 
моє чудо, мій вічний оргазм, ми вже приїхали, виходь, Ростику.

їхати «крайелером-імперіалом» передвоєнного зразка по гірському шосе
— то велика приємність. Можна сміливо обганяти увесь цей совдепівський 
автопотік, що лине до Чортополя, і, вирвавшись у лідери, прибути на свято 
першим. Почуваєш себе вільним чікагським гангстером тридцятих років, 
якого дбайливі опікуни везуть на відпочинок кудись у Рів’єру, аби там 
тихенько порішити в одному з люксових готелів. Від такої думки на серці 
робиться тепло й тривожно.

Гриць Штундера і Юрко Немирич уже майже годину простояли голосу
ючи коло дороги на виїзді з Коломиї, але жодне падло не хотіло спинятися 
й підбирати їх, хоча всі тримали курс на Чортопіль. І от, коли запас 
прокльонів та сигарет було вичерпано, а перспектива запізнитись на свято 
наростала, як загроза громадянської війни, з’явився фантастичиий «крайс- 
лер-імперіал» із закордонними номерами, і приємний, з сивою борідкою, 
добродій у картатому кепі й сірому дорожньому вбранні, ласкаво пригаль
мувавши, запросив їх сідати. Говорив доброю українською, зрештою, теж
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передвоєнного зразка, з чого Немирич відразу зробив висновок, що до
бродій у кепі — емігрант.

— Я є громадянин Ш вейцарії, доктор медицини Попель, — 
відрекомендувався дідусь, коли вони рушили, — приватна лічниця в 
Люцерні, кантон Байонна.

— Штундера, — повідомив Немирич.
— Немирич, — повідомив Штундера.
— Дуже мені приємно їхати з такими славними поетами, — гречно 

ошелешив доктор Попель.
— Ви щось чули про мас? — Юрко, що сидів попереду, розвернувся до 

нього всім тілом.
— Ми знаємо, що діється в Україні, — начебто пояснив доктор.
— Тоді дайте щось закурити, бо в нас закінчилися, — висунувся ззаду 

Гриць.
— То прошу дуже, — і дві пачки винятково смачних сигарет «Голуаз», 

випірнувши з магнатської кишені пана Попеля й на мить затримавшись у 
його правій руці, перелетіли до дірявих кишень мандрівних поетів.

— Куримо спочатку твої, діставай, — розпорядився Немирич, але Гриць 
показав йому фігу, внаслідок чого обидва закурили зі своїх пачок.

— Пане Попель, а ви часом не агент ЦРУ? — поцікавився Юрко.
— Я є лікар-психіатр, пане Штундеро.
— Я — Немирич.
— О, перепрошую, пане Немирич.
— Я не Ненемирич, а Немирич.
— Ще раз перепрошую.
— То він так жартує, — з’ясував Гриць, — не звертайте уваги. Ви цим 

автом їдете зі самої Швейцарії?
— Нє, що ви. Лишень зі Львова. Я купив його собі у Львові.
— Гарне авто, — похвалив Гриць.
— Дякую, мені так само подобається. Трохи старе.
— Пане Попель, а ви могли б нам зробити запрошення у Швейцарію?

— поцікавився Юрко.
— В тому нема великої потреби, — сказав доктор.
— Ви хотіли сказати, «в тому нема великої складності»? — спробував 

виправити Гриць.
— Нє, я хотів сказати, що вам ліпше поїхати до Америки. Я можу вам 

зробити запрошення до Америки.
— Пане Попель, — це моя друга книжечка. Я надписав її для вас, — 

Юрко аж уклонився.
— О, дуже сердечно дякую. «Втеча в Єгипет»? Гарна назва, десь я чув 

про неї. А вашу книжку я маю, — обернувшись, повідомив Грицькові.
— Це мене тішить, бо в мене ще не вийшло жодної книжки.
— Овва! То я маю не вашу книжку?
— Певно, що ні.
— То я сподіваюся, що буду мати вашу книжку.
— Я подарую вам свій рукопис. У мене тут є примірник. Прошу.
— О, з великою приємністю. Мушу вам віддячити. Маєте десять 

долярів. То не замало?
— Гадаю, що ні.
— Пане Попель, а вас не цікавить розташування військових заводів у 

нашій області? — спитав Юрко.
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— Знаєте, не цікавить. А ви маєте якийсь стосунок до військових 
заводів?

— Не маю ніякого.
— Мені теж так здається, що це маєте. Я не цікавлюся тими справами. 

Попросту їду до Чортополя на свято Воскресаючого Духу. Кажуть, що то 
має бути щось особливе. Гуцули в національних строях, музика, танці 
ріжні. Я то надзвичайно люблю. Маю при собі камеру, то зможу накрутити 
цілий фільм...

— Як вам живеться у Швейцарії? — перебив йому Гриць.
— Знаєте, то нелегко так відразу відповісти.
— А ви знали Германа Гессе? — кинув Юрко.
— Я запізнався з ним уже в останні роки його життя. Ми стрічалися на 

концертах бароккової музики. Герман дуже любив стару європейську 
клясику, може, навіть більше від джезу чи Бетовена. Він, власне, так і 
казав, що для нього справжня музика кінчиться па Бетовсиі...

— А Фрейда ви знали?
— Фройда? Особисто не знав, але слухав його лекції перед війною в 

Зальцбурзі.
— То ви вже досить старий, пане Попель, — виявив Гриць.
— Я завше виглядаю молодший, як є насправді.
— А Юнга ви знали?
— Слухайте, я ж не можу всіх знати. Я знав деяких учнів Юнга. Дехто 

з них працював зі мною в моїй лічпиці...
— Фантастика! А Джойса ви знали?
— Я читав його. Справив на мене величезне вражіния в роки моєї 

молодості...
— Ви його читали англійською?
— Французькою, потім другий раз німецькою...

А чи відомий у вас у Швейцарії такий поет, як А і і т о н и ч ?

— Малкович?
— Ні, А і і т о н и ч , Богдан-Ігор А і і т о н и ч , такий поет?

Знаєте, перший раз чую, але обов’язково пошукаю за його книжкою. 
То є ваш товариш?

— Так. Йому двадцять сім років.
— О, то ще дуже молодий. Певно, тому я не знаю.
— Грицю, ти що замовк? Спиш? — Юрко подивився на заднє сидіння.
— Але Гриць ие спав. Вій саме заходився відкривати бляшанку з пивом, 

яку надибав у салоні «крайелера».
Перепрошую, забув вам запропонувати, — сказав доктор, видобува

ючи ще одну байку і простягаючи її Юркові. — Байєр. Може, ви хочете 
що-иебудь з’їсти? Я маю тут канапки з шинкою і ементальським сиром, 
трохи чіпсів, крексів, помідорову пасту, салямі, помаранчевий джус... 
Прошу брати, там коло вас, на задньому сидженні, в паперових торбинках.

— Дуже смачно. І все це ви тарабаните аж зі Швейцарії? — поцікавився 
Гриць за хвилину, пережовуючи й ковтаючи шмат якпайніжнішої рум’яної 
шинки.

— Та де, що ви. То родина у Львові так мене напакувала в дорогу. 
Кажуть, у Чортополі нема чого їсти.

— Маєте добру родину, — резюмував Немирич. — А в Чортополі 
поселяєтеся в готелі?

— У Чортополі так само маю родину. Певно, що буду жити в них. 
Здається, правда, що вони вже всі повмирали.
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— Зрозуміло. Зверніть увагу на той мальовничий камінь, що навис над 
дорогою, — показав Гриць.

— Писана Скала, — цілком правильно назвав доктор.
— Саме так! То ви знаєте ці місця? — звів догори брови Юрко.
— Прецінь я тут народився...
— Он воно що! Тоді ви мусите знати, де в Чортополі площа Ринок, — 

здогадався Гриць.
— Як не знати, коли там проминуло моє дитинство. Мій тато мав на 

площі Ринок аптеку. Я часто бавився там у задніх покоях, де було повно 
ліків у пачках, реторти з якимись ріжнокольоровими плинами, старі 
терези, мушлі, екзотичні сухі рослини, зібрані за літо в горах, астролябії, 
заспиртовані саламандри й гадюки, срібні перстені, книжки латиною, 
градусники... Я залазив на само дно цього світу, в якому було так тихо і 
спокійно, і наслухав, як іноді озивався дзвоник при вхідних дверях, 
приходив відвідувач, я чув, як за дверима тато говорить з ним, то були 
переважно прості гуцули, котрі не розумілися на фармакопеї, потім я чув, 
як ратушевий годинник вибиває черговий квадранс, і я мріяв пробути там 
ціле життя, в тих покоях, заставлених вагами й бронзовими свічниками, 
заповнених грілками, клізмами, шприцами...

— Презервативами, — нагло івтрутився Немирич.
— Не пригадую, чи й презервативами також, —  знизав плечима доктор 

Попель. — Певно, гуцули ними не користувалися. А ви маєте проблеми з 
презервативами ?

— Позаяк ми їдемо на свято Воскресаючого Духу, то маємо, — щиро 
сказав Штундера. — Там, знаєте, буде повно гарних незнайомих дівчаток...

— О, то прошу собі взяти, — і з тієї ж магічної кишсиі з’явилися два 
охайні «дум-думи». — То не є жадна проблема...

— Що б ми без вас робили, пане Попель? — люб’язно зашкірився 
Немирич. — Але повернімося до Ринку. Чи не підвезете нас просто на 
нього? Там о восьмій ми стрічаємося з друзями...

— Дуже радо, хлопці.
— Ми запрошуємо вас назавтра на вечір поезії, де будемо читати, — 

додав Гриць, водночас наповнюючи кишені канапками і крсксами з паперо
вих торбинок.

— Дуже радо прийду. Дякую за запрошення. Дуже мені мило.
Проминувши акведук і відразу за ним придорожнє кафе «Колиба»,

«крайелер» плавно як для своєї комплекції зробив останній поворот на 
Чортопіль, ще за кілька хвилин па схилі праворуч виникла готична садиба 
Лянцкороиського.

— Не знаю, як тепер, — заговорив після деякої мовчанки Попель, — 
але в мої часи там, за Ляпцкоронськими, були препишні ожини. Я малим 
хлопцем ходив їх збирати. Там я перший раз був з панною...

— І взули її? — поцікавився Юрко.
— Прошу?
— Він питає, чи відбувся коїтус, — пояснив Гриць.
— О, ви аж такс хочете знати! В неї були такі трохи заячі передні 

зуби...
— І цс вам перешкодило? — розуміюче спитав Юрко.
— Нє, але якщо казати відверто, я її не любив.
— А як ви взагалі ставитеся до жіноцтва? — глибокодумно поцікавився 

Гриць.
— Волію з ними мати суто, як у вас кажуть, ділові стосунки. Вони
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можуть дуже багато в цьому житті. О, вже Чортопіль!.. Ви собі навіть 
уявити того не можете, що для мене такс цей Чортопіль! Ці старенькі вілли 
з диким виноградом, ці мури, ці вежі з маленькими віконечками, ці гори, 
які звідусюди видно, цей домініканський костел. Зараз, якщо не помиляю
ся, просто по цій вулиці, а тоді скрутити направо — і вже будете мати 
площу Ринок. Ага, не, перепрошую, другий скрут направо, бо перший 
приведе до церкви Воскресіння...

— Пане Попсль, маєте чудову пам’ять, — похвалив Гриць.
— Скільки ж вам років? — пішов навпростець Юрко.
— Я не є молодий і не є старий, хлопці. Я вічний. Як, зрештою, і ви. 

Площа Ринок, прошу дуже! Тамті не на вас чекають? Гадаю, ми ще 
побачимося, вельми вдячний за товариство, було дуже приємно, веселих 
свят!..

— Веселих свят, старий мудаче, — сказав Немирич, коли величний 
«імперіал» уже від’їхав від них, і по цих словах розглянувся довкола.

На площі йшли останні приготування до свята: виносилися столи, 
напиналися намети, монтувалися помости, прикрашені стрічками, 
гірляндами і лампіонами. Багатоголові юрмиська вже прибували сюди зі 
свічками, масками й прапорцями.

— Он вони стоять, уже чекають, — кивнув Гриць у напрямку пам’ят
ника першим комсомольцям, що бовванів серед площі. — Слухай, Мартоф
ляк знову жінку припер... Хому, як завжди, не впізнати... А то що за 
свинський бльондин з ними?..

Білинксвич — а саме так назвався свинський бльондин, інструктор 
Чортопільського міськкому комсомолу, член ОРГКОМІТЕТУ, який зустрів 
на вокзалі Хомського, офіційний хлопчина в радянському костюмі і при 
краватці, майже мажор, — пропонував усім негайно йти поселятися в 
готелі «Синьогора», де для учасників свята, за його словами, замовлено 
місця, але товариство не схотіло його навіть слухати, оскільки в шаленій 
голові Немирича виникла ідея пива.

— Ми не можемо просто так піти, не спробувавши тутешнього пива, — 
заявив Юрко. — Цс все одно, що навіки зганьбитися, вкритися неславою, 
показати ворогові спину, зрадити самих себе, накласти в штани. Зрештою, 
ми маємо певні моральні обов’язки перед самими собою!

Усі інші гаряче підтримали його, за винятком Мартусі, яка дещо 
закопилила губку, але оскільки її дорогоцінний Мартофляк енергійно 
схвалив ідею Немирича, змирилася й рушила слідом за друзяками до 
гостинно розчахнутої пивнички «Під оселедцем», що знаходилася тут-таки, 
на Ринку, в одному зі старих купецьких підвалів.

Зійшовши на саме дно крутими слизькими сходами і продершися крізь 
густий задимлений ліс пияків, що їх о цій порі у пивничці було більше як 
завше і кожен з яких не забув обмацати Марту липким вологим поглядом, 
друзяки все-таки знайшли вільний заляпаний піною столик. Білинксвич 
зник десь у кухонних лабіринтах, але за хвилю повернувся, і цілих два 
офіціанти почали носити до їхнього столика пиво з солоними паличками. 
Пиво й справді виявилося смачним, і Немирич розповів довгу його 
праісторію, котра брала початок ще за Австрії, коли відомий бровар 
Махальський заснував філію у Чортополі, розраховуючи на винятково 
сприятливий хімічний склад води в Річці, причому розрахунок виявився 
настільки щасливий, що вже незабаром чортопільське пиво постачалося до 
двору його цісарсько-королівської величності у Відень.

— Цс дуже повчальна історія, друже Немирич, — поцінував Хомський,
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— але я волів би трохи більше почути про ту забаву, котра тут незадовго 
відбудеться. Що ви можете нам розповісти, юний ангеле?

Білинкевич аж зашарівся від такого звертання, проте, розуміючи, що 
має до діла з богемою, мобілізувався й пояснив:

— Свято Воскресаючого Духа... ху. Духу.
— Чудово, юначе! Ви повідомили саме те, що ми знали й без вас. Я 

дуже задоволений такою відповіддю.
Усі засміялися, точніше, загелготали, але тут Білникевичу сяйнула 

рятівна думка, і він почав щось шукати по всіх кишенях, нарешті видобув 
зі своєї компактної торбинки, прозваної в народі «підераскою», вчетверо 
згорнутий проспект, віддрукований офсетним способом на прекрасному, 
якомусь аж фінському папері.

— Тут усе написано, — пролопотів.
— А де Мацапура, що він робить і чому нас не зустрів? — цікавився 

далі вимогливий Хомський.
— Павло Аврамович як головний режисер свята дуже зайнятий, — з 

готовністю відповів Білинкевич. — У нього зараз останні репетиції, приго
тування. Тому всі питання вашого влаштування і подальшого перебування 
на святкуванні він доручив мені... Власне, поки що за нашим розпорядком 
вільний час. Бо саме свято почнеться тут, на площі, десь так за чотири 
години, між дванадцятою й першою ночі...

— Слухайте, це цікаво, — густим акторським голосом втрутився Мар- 
тофляк, який перед тим мовчки гортав святочний проспект, і почав читати 
його вголос:

«ШАНОВНА ГРОМАДО, СПІВВІТЧИЗНИКИ, 
ПАНОВЕ-ТОВАРИСТВО!

Дочекалися й ми тії днини, коли чорні сили зла і реакції, поборювані 
Світлим Козацьким Духом, затремтіли й жахнулися! Маємо вирішальну 
нагоду показати самим собі і всьому цивілізованому світові, яких славних 
Батьків ми діти й чия гаряча Кров струменіє нашими жилами. О цій порі 
нам дуже потрібне свято, яке об’єднає всіх нас в неподільному пориві 
творення і будування. Древній і вічний, як сама наша багатостраждальна 
Історія, Чортопіль гостинно запрошує веселитися. Дух повинен воскрес
нути!

Істинна суть нашого дійства — перемога над Смертю. Це добре розуміли 
ще наші предки — славні козаки-запорожці, спудеї, духовенство й 
міщанство, коли щороку в кінці травня — цього казкового на нашій землі 
місяця Пробудженої Природи й зеленого райського буяння — проводили 
свої рекреації — народні карнавальні дійства зі співами, танцями, читан
ням віршів і театральними виставами. Розкріпачені душі торжествували 
своє оновлення, Вільний Сміх і Розкута Поезія злітали понад грішною 
землею, і відступала підла Костомаха під невблаганними ударами Людсько
го безсмертя.

27 — 28 травня в Чортополі відбудуться вперше за двісті років повернуті 
народові р е к р е а ц і ї  під загальною назвою «Свято Воскресаючого 
Духу». Це свято станс першим кроком у відродженні давніх і прекрасних 
традицій нашого народу. Запрошуємо всіх у Чортопіль!

У ПРОГРАМІ СВЯТА:
1. Науково-теоретична конференція «Свято, яке завжди з нами» (до

повіді й виступи визначних філософів, філологів, економістів, екуменістів, 
пара- і психологів, історіософів, астрологів, політологів, народних депутатів,
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гіпнотизерів, деміургів та ін.) — 27 травня, актовий зал міськкому Ком
партії України, початок о 16 год.

2. Урочиста літургія й новоосвячення церкви Воскресіння — пам’ятки 
дерев’яного зодчества XVIII ст. — 27 травня, церква Воскресіння в Чорто
полі, початок о 19 год.

3. Виступ фольклорного колективу «Золоті дримбарі» Чортопільського 
районного будинку культури — 27 травня, приміщення кінотеатру «Росія», 
початок о 20 год.

4. Конкурс бального танцю — 27 травня, приміщення кінотеатру 
«Росія», початок о 20 год.

5. Демонстрація художнього кінофільму «Еманюель-4» (виробництво 
Франція) — 27 травня, приміщення кінотеатру «Росія», початок о 20 год.

6. ЗО год. 28 травня — початок карнавального дійства на площі Ринок у 
Чортополі: шестя перебиранців, блазеиада, змагання Пожирачів Вогню, 
конкурс анекдотів, ораторія «Дух, що тіло пре до бою», вибори Королеви 
Свята «Суперпанна», перетягування канатів і ковдр, акробатичні етюди, 
апокрифічні розваги, театральна вистава-містерія «Любов к Отчизні де 
героїть», танці, жарти, любощі.

7. Святковий ярмарок на площі Ринок і під церквою Воскресіння — 28 
травня, з 10 год.

8. Хресний хід до Писаної Скали з виходом на вершину — 28 травня, 
формування колон при початку вулиці Дзержинського о 13 год.

9. Рок-фестиваль «Презентація трупа» (беруть участь групи «Доктор 
Тагабат», «Розбиті яйця», «Левіафан», «Оргазм», «Смерічка» та ін.) — 28 
травня, околиці Писаної Скали, початок о 15 год.

10. Вечір поезії «Ми є, тому що нас не може бути» — стадіон м. Чорто
поля, початок 28 травня о 20 год.

11. Заключні акорди свята: величавий мітинг протесту і сакральний 
бенкет на схилах Річки, омовіння тіл, Великі Вогнища.

У програмі Свята можливі сюрпризи.
ДРУЗІ! Воскресіння нашого Духу, а з ним і остаточне визволення 

стають реальністю. Ми спроможні перемогти і ми переможемо! Веселітеся
— розвеселитесь! Слава Україні!

ОРГКОМІТЕТ.
Головний режисер-постановник Свята — Павло МАЦАПУРА.
Художпики-постановники — КАУФМАН-і-КОХ.

ОРГКОМІТЕТ висловлює щиру вдячність і глибоку відданість спонсорам 
свята: кооперативу «Металіка» (м. Чортопіль), спільному підприємству 
«Інтерсекс» та особисто панові Франку Попелю (Швейцарія).

— І що ви тепер на це все скажете, друзі? — Мартофляк обвів усіх 
запитальним поглядом.

Друзі, які вже мочили вуса переважно у другому кухлі, сказали на це 
приблизно таке:

— Неслабо!
— Маразм!
— Дурхата!
— Ваш Мацапура, здається, остаточно зшизів, — підсумувала Мартоф- 

лякова Марта.
Але всі ці відгуки означали не що інше, як радісне схвалення, і 

Мартофляк лишився задоволений тим ефектом, який справило на при
сутніх його майстерне соковите читання.
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— Ми з Грицем скажемо навіть більше. Той пан Попель зі Швейцарії, 
про якого там згадано як про спонсора, — наш добрий товариш. Дорогою 
сюди він подарував нам по гандону і взагалі обіцяв запросити до Америки,
— подав довідку Немирич.

— Справді? — зацікавилася Марта.
— Не хвилюйся, Мартусю, ми обов’язково візьмемо з собою твого 

чоловіка. До речі, ти сьогодні чарівно виглядаєш, — і Немирич лизнув її в 
РУКУ-

Марті це було приємно, але вона навіть не подала вигляду:
— Мій чоловік вже має запрошення до Америки.
— Старий, привези мені звідти іграшкового члена, — заканючив Хомсь

кий, — пам’ятаєш, у мене був один такий. Його можна наповнювати 
теплою водою. Але якась погань вкрала його, певно, в гуртожитку...

— Певно, якась дівчина, — здогадався Мартофляк.
— А твій власний ще при тобі? — майже одночасно спитали Немирич 

і Гриць.
— У цьому можна легко переконатися, хлопці, —  зверхньо відповів 

Хома, — ляжемо сьогодні разом — і переконаєтесь.
—- Боюся, що лягати нам просто не доведеться, зважаючи на наси

ченість програми, — відвів убік від неприємної для Мартусі теми Мартоф
ляк.

— Якщо так, то на біса ми їхали, ще й презервативи з такими 
труднощами діставали? — скипів Гриць.

— А чи тебе хто просить увесь час валандати по тому святі? — слушно 
зауважив Хомський. — Знайдеш собі першу-ліпшу суперпанну — і вперед. 
Кожен з нас вільний у своєму виборі. Невільні люди не створять вільного 
карнавалу. Хочеш бути вільним — будь ним.

— Я цілком згоден з Хомою, — поважно розсудив Мартофляк, але 
тут-таки наткнувся на колючий Мартин погляд.

— В якому сенсі? — поцікавилася вона.
— В тому, що коли схочу напитися, то нап’юся — і гаплик!
— Не ображай жінку, старий, вона сьогодні просто казкова, — милосер

до втрутився Хомський і поцілував Марту у щічку.
Тим часом Білинкевич, який знав, що йому доручено супроводжувати 

видатних поетів сучасності, і який знав, що супроводжує їх, цілком не 
знав, як реагувати на всю цю досить відверту паплянину і тому почувався 
трохи ні в сих ні в тих. Він, щоправда, пробував усміхатися і розуміюче 
кивав головою, яка, щоправда, вже починала потроху боліти — чи то від 
розкішного чортопільського пива, до якого не звик юний комсомольський 
ватаг, чи то від надміру тютюнового диму, котрий аж виїдав очі. Скористав- 
шися паузою, що на хвилину запала в дружній гутірці, Білинкевич 
вирішив з’ясувати одне питання, яке, вочевидь, уже давно його мучило:

— А ви не скажете, над чим зараз працює поет Микола Нагнибіда?
— Знаєш, старий, він, здається, помер років тому тридцять, — люб’язно 

пояснив Немирич. — Проте цілком можливо, що він і зараз над чимось 
працює, хоча ніяких вістей від нього поки що нема.

— Як помер?! — щиро злякався Білинкевич. — Та він же ще минулого 
року приїздив сюди з виступами! Я слухав його лекцію в будинку культу
ри...

— Те, що ти зараз кажеш, Іванку, цілком могло мати місце — в певному 
розумінні поет Микола Нагнибіда вічно живий і всюдисущий, як Крішна,
— толерантно відказав Юрко.
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Однак, не будучи все ж задоволеним такою відповіддю, Білиикевич 
продовжив літературну дискусію:

— Він ще потім вечеряв у ресторані «На Ринку», тут, поруч із пивба- 
ром... Замовив собі шніцель по-гуцульськи... І з’їв його...

— Тобто, якщо я тебе правильно зрозумів, ти вважаєш, що то був не 
дух, а цілком земиий чоловік із м’яса й лімфи? — уточнив Немирич.

— Ну так.
— А, може, ти сплутав його з якимось іншим великим поетом?
— Та як я міг сплутати, коли особисто замовляв для нього місце в 

готелі!..
— Тоді це якийсь інший Нагнибіда, теж поет, — висловив припущення 

Гриць.
— Точно! — зрадів Білинкевич. — Так воно, мабуть, і є!
І тут же він поставив нове важливе для себе запитання:
— А чи правда, що письменника Костюченка в Києві збила легкова 

машина, чорна «Волга», і він тепер у реанімації?
Марта щось шепнула на вухо чоловікові.
— Йди сама, — відповів той уголос.
— Ну ще чого! — обурилася Марта. — Там ті п’яні морди...
— Не з’їдять тебе, — похмуро вичавив із себе Мартофляк.
— Марто, може, хоч тут я заміню тобі чоловіка, — зметикував Хомсь

кий і подав їй руку.
— Порося, — сказала Марта над головою в незрушного Мартофляка і 

підвелася слідом за Хомським.
За два кроки вони розтанули в сигаретному димі й густому гаморі 

пиварні.
— Це неправда, що Костюченка збила машина, — продовжив сеанс 

відповідей Немирич. — Не далі як учора вдень ми з ним пили каву в 
«Енеї».

— Ви особисто знайомі з письменником Костюченком? — аж просяяв 
Білинкевич.

— Я кілька разів відтарабанював його п’яного додому на таксі, тільки й 
знайомства, — позіхнув Немирич.

— А, може, ви знайомі і з письменником Розумовським? Над чим він 
зараз працює?

— Він працює над новим твором, — відповів Немирич.
— Як цікаво! А Петренко вже повернувся з Канади, куди їздив з 

делегацією від товариства «Україна»?
— Слухай, малий, ти стільки всього знаєш, що мимоволі виникає 

думка... — мружачи очі, почав Гриць.
— Що вбивати пора, так? — засміявся щасливо Білинкевич і поставив 

нове питання: — А вам доводилося бачити публіциста Віталія Коротича? 
Як він там?

— Непогано, — відповів Немирич.
— А чи скоро вийде у світ остання книжка трилогії Семена Ковтуна?
— Нескоро, — відповів Немирич.
— А чому?
— Брак паперу, — відповів Немирич.
— А я так чекаю третю книжку його трилогії...
— Всі ми чекаємо.
— А ви були на похороні в поета Петра Гаркавого?
— Не був.

40

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— І як пройшов похорон?
— Пристойно.
— А правда, що там виступав сам Задорожний?

Господи, які пики, добре, що хоч Хома йде поруч, бо так би й накину
лися, рукасті, неголені, задимлені, усі немов ілюстрації з Ломброзо, так і 
лізуть, матюкаються, кричать, не пиварня, а пекло якесь, кінець світу, і де 
в біса той сортир, куди вони його заперли, а я теж дурна, мені ж не можна 
стільки пива, Хома щось розповідає, він сьогодні такий цікавий, галантний, 
от, приїхали на свято називається, сидимо в цьому смердючому гадючнику, 
і так усе на світі просидимо, таки не варто було їхати, ну нарешті, овва, 
так я і знала, чого ще можна було сподіватися, жах та й годі, давно такого 
не бачила, Боже, що на стінах понавидряпувано, хоч би Хома зачекав там 
перед дверима, але ж, певно, не піде нікуди, ще й двері не зачиняються 
зсередини, тільки б не вимазатись об що-небудь, слава богу, хоч «блискав
ка» на цей раз не заїла, а Мартофляк, здається, вже поплив, йому навіть 
пива не можна, стільки алкоголю у крові, хоче себе таким незалежним 
козаком показати: «йди сама», це тільки перед товаришами так, а наодинці 
каже: «я б не жив без тебе, сонечко», а таки легше, мало не луснула, ти 
диви, навіть тризуб якась біда на стіні видряпала, відроджуємо символіку, 
воскрешаємо Дух, ага, фігу з маком, не може не заїсти, тепер ще мучся в 
цій дірі з «блискавкою», ну, нарешті, теплої води, ясна річ, нема, зате з 
якогось дива шмат мила пристарали — вища кляса! тільки в Чортополі, 
чорти б його розірвали, розчервонілася, просто жах, більше не питиму, де 
там мій кавалер, ось і я, Хомочко, «порядок», як благородно з твого боку — 
«на моєму місці так повівся б кожен», знову ці горили, тримайся, Хомо, 
зараз я всіх покличу, обійшлося, йдемо далі, де в біса той столик, нічого не 
видно, он уже Мартофлякова потилиця, з головою занурився в кухоль, 
пияк, нещастя, батько моїх дітей...

— А правда, що там виступав сам Задорожний? — спитав Білинкевич.
— Ти все ще докучаєш своїми запитаннями, ангеле мій? — скуйовдив 

йому білого чуба новопідсілий Хома. — Перестань, бо скажу Мацапурі, аби 
вигнав тебе з ОРГКОМІТЕТУ.

— Чому? — закліпав Білинкевич.
— Не чому, а за що.
— За що?
— За пияцтво і разврат!
Білинкевич полегшено засміявся, певно, й справді настрашився, що 

можуть вигнати.
— Слухай, ти щось тут казав про ресторан по сусідству? — твердо 

спитав Мартофляк.
— Так, тут поруч є ресторан «На Ринку»...
— І ми могли б у ньому повечеряти?
— Так, але... бажано було би поселитися в готелі... я за вас відповідаю...
— Не жвипди! Ми мусимо повечеряти. А тоді вже в готель.
Товариство гаряче підтримало Мартофляка як справжнього лідера свого

покоління, тільки Мартуся трохи занепокоєно посовалася, але зрозуміла, 
що виходу нема.

— Ну, то йдемо, — згодився Білинкевич і, сунувши до кишені 
пролітаючому офіціантові десятку, повів усіх, але в протилежний від 
сподіваного бік.
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— А куди ми йдемо? — засумнівався Мартофляк.
— Тут є службовий хід. Просто з пивбару до ресторану через 

підземелля. Бодю, відкрий чорні двері! — погукав у бік шинквасу.
— Чорні двері, — повторив Мартофляк. — Гарна назва для збірки, ге?
Чорні масивні двері було запопадливо відчинено, і друзі зникли в

підземному ході, тьмяно освітленому рідко посіяними електричними 
жарівками.

Виявляється, під кожним містом є ще одне місто — зі своїми вулицями 
і площами, зі сво'іми звичаями й таємницями, зрештою, я давно здогадував
ся про це, але не мав нагоди переконатися, щоправда, я й не шукав такої 
нагоди, бо навіщо переконуватися в тому, в чому ти і так упевнений, отже, 
тепер ми йдемо середньовіччям, поверхом нижче — дохристиянські часи, 
потім — мамонти, потім, здається, мезозой, і так далі, сходження донизу 
не має кінця, ніби мій роман у віршах, я заходжу все глибше, але дно 
втікає, тож я ніколи не допишу той роман, але дідько з ним, головне, що 
ми на святі, і я скажено радий бачити вас, чудові хлопчиська, мої братове,
— тебе, Хомський, що вмієш видобути поезію навіть з лайна, і тебе, 
Грицю, народжений у Караганді, що носиш на чолі чорне пасмо волосся, 
немов вічну жалобу, і тебе, Юрку Немирич, що вмираєш повсякдень у 
цьому дурнуватому світі, а всі думають, що ти лишень вимахуєшся, ви 
славні, великі хлопці, я віддам усе золото земне за один-єдиний рядок 
будь-кого з вас, за це щастя — брести з вами майже наосліп крізь вогке 
середньовіччя з одної кнайпи до другої в супроводі цього чемного юнака, 
забув, як він називається, але добре вихований, щенюк, отож ми йдемо, 
щоб виринути на світло, ми йдемо на музику, мов на запах горілки, і добре 
вип’ємо за те, що ми є, хлопці, слава вам, що ви є, будьмо!

Чорні двері виявилися двосторонніми — і от уже ціла компанійка 
опинилася в самому серці, святая святих ресторану, на фантастичній кухні 
з її несамовитими шкварчаннями й булькотіппями, з розпеченими патель
нями і співучими рибами, з божевільними зойками птахорізки, з план
таціями салатів, олій, рожевих та брунатних м’ясив, з полчищами 
шніцелів, вишикуваних на страту, сирих, іщпівготових і майже готових, 
так що, здавалося, вся наша неосяжна кркїна цілий рік самозабутньо 
гарувала тільки на те, аби сьогодні все це вродилося тут, у чортопільському 
ресторані «На Ринку», з горами недоїдків і помийними відрами, з брудними 
тарелями і заслиненими келихами, з незліченними офіціантами, кухарями 
і всілякими іншими типами, яких тут о цій вечоровій годині завше 
крутиться достобіса, а Білинкевич прямує попереду, як до себе додому, і всі 
почуваються впевнено та безпечно, адже ось — варто лише муркнути 
кілька слів орангутангові у чорному вбранні — і вас уже ведуть до столу, 
це неймовірно, запопасти вільний стіл на Шість Персон о такій порі, але це 
факт, Білинкевич своє діло знає туго, він навіть устигає здати всі ваші речі 
до гардеробу, і ви — легкі та звільнені — сідаєте до столу, аби, як 
висловився Мартофляк, повечеряти.

На вечерю ви замовили горілку і дивовижний коньяк «Білий бузько», 
для Марти — сухе угорське і все таке інше. Черговий Бодьо — а всі 
офіціанти в Чортополі чомусь відгукувались на це ім’я — з виразом 
сором’язливого сфінкса на обличчі занотував; собі, крім того, довжелезний 
перелік їдла, якого вам захотілося. Тепер можна преспокійно розглянутися 
по публіці і закурити (Юрку, не жлобся!) «гоііуазів».
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Публіка була вже переважно в стані наростаючої ейфорії. То був 
загалом досконалий звіринець. У такі хвилини зароджуються дружба і 
кохання — це легко читалося на розчервонілих фізіях присутніх. Палкі 
діалоги й нервові цілунки, вибігання й повертання, переплутування місць 
і доїдання шніцелів з чужих тарелів — усе це, як і гасіння недопалків у 
салатах, дозволяло зробити висновок, що свято, до початку якого лишалося 
трохи більше двох годин, пройде успішно й невимушено. Жіноцтво вже 
досягло тієї стадії поведінки, коли професійних повій практично неможли
во відрізнити від порядних господинь, а чоловіцтво творило збірний і 
багатоликий образ чи то молодцюватого бізнесмена, чи то просто якогось 
феноменального скурвого сина.

— Друзі, — з легким зворушенням у голосі заговорив Мартофляк, — 
поки принесуть печеного зайця, я прошу кожного з вас прочитати по 
останньому віршеві. Адже ви щось понаписували останнім часом?

— Я написав справжнього травневого вірша і, гадаю, він буде доречним,
— оголосив Хомський. — Але спершу вип’ємо, бо я відчуваю страшенну 
сухість у роті.

Вчинивши так, як він запропонував, усі наготувалися слухати. І почули 
таке:

Цвітіння дерев найніжніша пора, 
найвище зусилля краси і добра, 
як чуйно ступаю в зелену країну, 
де соком дощів пахне тепла кора...

— Непогано, — перебив йому Мартофляк, — але це не твоє, це 
Андруховича...

— До речі, він приїхав сюди? — впав у мову Немирич.
— Мабуть, що ні, — з’ясував Мартофляк. — Я чув, що він зараз пише 

якусь прозу.
— Як цікаво! — нагадав про себе Білинкевич.
— А хто такий цей приємний з вигляду молодик, який сидить тут, між 

нами? — покосував на нього Штундера.
— Забули, чи що? — жартома знітився Білинкевич.
— Друже, запам’ятай, будь ласка, одну вельми суттєву штуку, — 

звернувся до нього Хомський. — Тут сидять люди, які не бачилися майже 
три місяці. Зараз вони бажають досхочу набутися, Тому ти не повинен 
встрявати в їхні розмови, а поводити себе так, наче тебе тут немає.

— Вибачаюся, — промимрив Білинкевич.
— Ну от. Тепер, оскільки я своє виконав, а читаємо ми по колу, твоя 

черга, Мартофляче. Тільки, будь ласка, після того, як ми знову вип’ємо, — 
розпорядився Хомський.

І хоч Марта спробувала запротестувати проти такого шаленого темпу, 
нічого в неї не вийшло, до того ж де не вродився Бодьо з великою тацею 
всіляких поживних на'ідків. Це потягнуло за собою додаткове розливання. 
Про вірші якось тимчасово забулося, позаяк у Немирича засвербіла потреба 
тосту.

— Кохані! — цілком щиро почав він. — Мушу зізнатися, що на цьому 
світі є порівняно небагато речей, котрі чогось варті. Зрештою, всі ми дуже 
самотні і всі ми про це знаємо. Це, як кажуть, щось таке, про що навіть 
можна і не говорити. В усякому разі, я впевнений, що всі ви чудово це 
розумієте. Адже немає такої людини, яка б не розуміла цього або вдавала, 
що не розуміє. Навіть якщо знайдеться хтось такий серед нас, отут, /о  я все 
одно йому не повірю, що він цього не розуміє. Це, як кажуть, ^рописні
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істини, і тому всі ми це чудово розуміємо. Якщо говорити про себе 
особисто, то я чомусь майже впевнений, що ми всі думаємо однаково з 
цього приводу — інакше я просто засумнівався б, чи є в цьому світі хоч 
що-небудь, що ми в ньому розуміємо. Тоді залишалося б тільки визнати, що 
ми не розуміємо в цьому світі нічого. Це, як кажуть, було б дуже печально. 
Тому маємо всі підстави вірити в те, що ми щось-таки розуміємо, прагнемо 
зрозуміти, в кожному разі. А прагнемо ми зрозуміти не так уже й багато. 
Однак це для нас дуже важливо, бо без цього ми — не ми, а просто 
безглузді істоти, які нічого не розуміють і розуміти нічого не хочуть. Я, 
здається, вже згадував про те, що па цьому світі є небагато речей, котрі 
чогось варті. Вип’ємо ж за це!

— Він що, Горбачова копірував? — щиро поцікавився Білинкевич у 
Мартофляка, коли тост було реалізовано.

— Ні, ви мені скажіть, хто цей балакучий юнак, котрий сидить отут, 
серед нас? — дещо гостріше, ніж перед тим, запитав Гриць.

— Старий, ми, здається, домовлялися, — нагадав Білинксвичу Хомсь
кий.

— Вибачаюся ще раз, але з вами так цікаво, що я не можу...
— Він що, запрошений в наше товариство? — з’ясовував для себе 

Гриць.
— Ні, Грицю, він виконує тут свої службові обов’язки, — запевнив 

Хомський.
Білинкевич знітився ще більше, на цей раз уже не жартома. Але, на 

щастя, в розмові випала деяка пауза, пов’язана з пожиранням шинок і 
ковбас, а також помідорів, огірків і грибочків.

— Хочете, я розповім вам коротко сюжет своєї повісті? — заговорив по 
хвилі Хомський, витираючи губи серветкою.

— А як вона називається? — спитав Мартофляк.
— Вона називається «Мерзотники». Це повість у новелах.
— Розповідай, але так, щоб ми зрозуміли, — зажадав Немирич.
— О’кей. Дія відбувається на початку століття в маленькому 

провінційному містечку в Галичині. Там буде в деталях описано перший 
політ на літаку одного графа — як він піднімається в небо і описує цілих 
три кола над пустирем, де зібралися юрми здивованих глядачів. Директор 
приватної гімназії хоче спокусити одну зі своїх учениць і по допомогу 
вдається до гіпнотизера. Потім до містечка прибуває ерц герцог Фердінанд 
у супроводі цілого полку кірасирів. І виявляється, що всі вони давно вже 
готують на нього замах. Це така терористична організація, яку очолює той 
старий гіпнотизер. Починається судовий процес над директором гімназії, 
але йому вдається вийти сухим з води, оскільки під час процесу 
відбувається землетрус. Учениця гімназії, котра в цей час саме молилася в 
церкві, западається разом із церквою під землю. Вона опиняється в 
невідомій раніше підземній країні. Тим часом пілот, якого я вивів на 
самому початку, ніяк не може посадити свого літака, адже землетрус усе 
знищив.

— Прекрасно! — похвалив Мартофляк, з’ясувавши спочатку, чи Хомсь
кий уже закінчив розповідь.

— А я майже нічого не зрозуміла, — зізналася Марта.
— Я й сам не все там розумію, — погодився Хомський, — однак чимось 

воно мені дуже подобається.
Випивши за прекрасну повість Хомського, друзі зауважили, що повз 

їхній стіл уже декілька разів проплив якийсь голомозий масивний мерзот
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ник, виразом обличчя дуже схожий на акулу. Він кинув на вас кілька 
оцінюючих поглядів, хоча важко було визначити, добре це чи погано. У 
кутку зали ви запримітили вельми інтимний столик, за яким і сидів той 
грубас у товаристві ще кількох таких самих гевалів,- щоправда, дещо 
молодших віком. Дивувало, що в цій загальній атмосфері ресторанного 
папівзбожевоління Акулячий Писок та його партнери зберігали в собі 
абсолютний спокій і діловитість.

Але Бодьо розвіяв ваше хвилеве сум’яття, притарабанивши цього разу 
шість гарячих шніцелів по-гуцульськи і ще триста грамів на загальну 
вимогу.

— Ростику, більше не пий, — тихенько сказала Марта.
— Не буду, — пообіцяв їй Мартофляк. — Більше, ніж треба. А поки що

— пропоную випити за те, що ви є!
Горілка ще текла їхніми стравоходами, коли Гриць штовхнув під столом 

Мартофляка ногою і запропонував:
— Маю щось тобі сказати. Може, вийдемо на два слова?
І вони пішли, а ви залишилися при столі вчотирьох.
— Бачите, йому вже не можна сьогодні пити, — сказала Марта.

— Марто, кохана, я запевняю тебе, що все буде якнайкраще,— переко
нано мовив Немирич. — Ростик надзвичайно витривала людина.

— Я краще знаю, витривала чи ні, — наполягала Марта.
— Ти сьогодні схожа на кінозірку, — шепнув їй на вушко Хома.
— Якщо Мартофляк не може не пити, то він мусить пити, інакше я 

просто чогось не розумію, — твердив своєї Немирич.
— А ви знаєте, хто це щойно пройшов коло нашого столу? — зненацька 

нагадав про себе Білинкевич.
Ви запитально подивилися на нього.
— Це Пєтя.
— І хто він такий, чорт забирай, що ти з таким пієтетом вимовляєш оте 

«Пєтя»? — зацікавився Немирич.
— Це король рекету.
— Може, скоро підемо звідси? — знову занепокоїлась Марта.
— Показати йому спину? Це вище наших можливостей! — завівся 

Немирич. — Ми мусимо гідно репрезентувати себе.

У фойє ресторану Гриць і Мартофляк курили.
— Ростику, уявляєш, яка навколо лажа, — казав Гриць. — Я вже геть 

замахався. Вони на кожному кроці. Розумієш, старенький, адже він тягне 
на цілого капітана. Звідки він узявся, хто його привів до нас?

— Він зустрічав Хомського на вокзалі. Сказав, що від Мацапури.
— Тим гірше для Мацапури. Розумієш, старенький Ростику, я на них 

маю чуття. Це лажа, причому страшна.
— Я так не думаю. Який їм сенс? Він і справді всього лише комсомоль

ський хлопчик, як каже.
— Не будь таким легковіром. Як може простий комсомольський хлопчик 

так зухвало користуватися цими штуками?
— Якими штуками?
— Ну, підземний хід, ключі, всі офіціанти кланяються, вільний стіл для 

нас відразу знайшовся. А ти бачиш, як він лізе зі своїми питаннями?
— Ну, йому просто цікаво.
— Йому цікаво, я згоден з тобою. Слухай, Ростику, коли ти збираєшся 

до Америки?
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— Десь наступного місяця, Я ще не маю квитка.
— Знаєш що? Візьми в мене оцих десять доларів, але так, щоб ніхто не 

бачив...
— Навіщо вони мені, Грицю?
— Я дарую тобі. Купиш там що-небудь для Марти. Вона в тебе 

фантастична, старий.
— Дякую.
— Ти розумієш, зараз навколо така лажа. Ми повинні триматися. Я їх 

ненавиджу всіх, розумієш? Давай, я зараз скажу йому все, а тоді натовчемо 
йому хавальник, га?

— Ну, цього не треба.
— Чого ти такий обережний, такий вихований? Йому треба дати по 

рогах, чесне слово! Якщо ти не хочеш, то я сам зроблю цс!
— Грицю, ми тільки ускладнимо ситуацію. Треба просто якось делікатно 

відшити його...
— Ну, чого ти такий делікатний? Ти що, графського роду?
— Скажи мені краще, як справи з Юрком.
— Лажа, Ростику.
— Звідки ти знаєш?
— Я знаю від його лікаря. Останні аналізи тільки підтвердили.
— О Господи!
— Все може бути. Вій, до речі, сам знає краще за нас.
— То, значить...
— Лажа, Ростику, розумієш. А тут ще й цей слимачок пхається в душі...
— У нас вистачить, щоб розрахуватися?
— Там вийде не більш як півтори сотні. Можна, я зараз викличу його 

надвір і дам йому по чайнику? Ти ж знаєш, я можу...
— Можеш, Грицю, але це їй-бо, не той випадок. Я прошу тебе. Ти 

докурив?
— Так. Ходімо?
— Ходімо, вип’ємо ще чогось. Слухай, а може він просто педераст? — 

висловив припущення Мартофляк.
— Одне з двох.
— Або одне з другим.
Вони повернулися до столу саме в той момент, коли Хомський наливав.
— Ми мали таке враження, що вас уже не буде, — поділився своїми 

думками Немирич.
— Але ж ви всього не випили, — заперечив йому Мартофляк.
— Ростику, я тебе дуже прошу, — благала Марта.
— Пане Мартофляк, а коли саме ви рушаєте до Америки? — 

поцікавився Білиикевич і гикнув.
Гриць, хоч на цей раз і змовчав, проте досить виразно подивився на 

Ростислава.
— Яке це має значення? — відповів той. — Америка — то цілком 

інший світ.
— Може, у вас виникнуть якісь контакти з тамтешніми редакціями, 

видавцями?
— Вибач, як тебе звати? — доброзичливо спитав Мартофляк.
— Ігор.
— А я чомусь думав, що Іван. Ти ж відзивався на Івана!
— Я не хотів суперечити вам.
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— Он як! Знаєш, Ігорку, вибач, але ти нам не дуже подобаєшся зі 
своїми питаннями.

— Я хотів як ліпше, — посумнішав Білинкевич.
— Не ображайся, — плеснув його по плечу Мартофляк.
— Дивіться, вже музиканти вилазять, — скривився Немирич, — тепер 

заведуть свою рогульську музику, аж ми не зможемо побалакати.
— Щось іще замовимо? — поцікавився Хомський.
— Звичайно, — підтвердив Мартофляк. — Коньяку і що-небудь з’їсти.
— Можу порекомендувати пляцки, — встряв з-за Мартиного плеча 

Бодьо, котрий саме змінював сервірування.
— О, пляцки — то божественне їдло! — втішився Немирич. — Прошу 

шість порцій з грибовим соусом!
Бодьо розуміюче кивнув і зник, як мольфар.
Тим часом Білинкевич, котрий зажурено думав, як би йому ре

абілітувати себе в очах товариства, нарешті знайшов вихід:
— Можна, я запрошу Пєтю до нашого столу?
— То цікаво, — сказав Немирич.
— Тільки не надовго, — зажадав Хомський.
— Я не хочу, — заперечила Марта.
— Клич! — остаточно вирішив Мартофляк, почувши Мартину думку, і, 

коли Білинкевич зраділо покинув їх, запитав: — А хто то такий?
— Пєтя — це король рекету, — пояснив Немирич. — Он той, схожий 

на акулу.
— Я зараз піду геть, — не вгавала Марта.
— Іди, — погодився Мартофляк.
— Я обіцяю тобі, що все буде добре, — поклав свою долоню на Мартину 

Хомський.
— Зовсім здуріли, — не заспокоювалась Марта.
Пєтя не змусив надто довго впрошувати себе і от, супроводжуваний 

нетвердим у ногах Білинкевичем, наблизився до вашого столу.
— Разрєшітє вам прєдставіть моїх хароших друзєй-паетов, — казав йому 

Білинкевич. — Ето очень славниє паети, ізвєстниє.
— Пєтя, — приязно посміхнувся мерзотник.
Він поцілував руку Марті, по^ім по черзі привітався з кожним.
Хомський налив йому чарку.
— За знакомство, — підняла чарку акула і влила її собі у свій широкий 

писок.
Тепер його можна було роздивитися трохи краще. Він мав досить 

кругле, товстощоке, з маленькою близною на чолі і ледь вибалушеними 
очима лице. Шия була коротка, але дослівно бичача, вже добре засмагла, 
прикрашена грубим золотим ланцюгом. Решта була тілом, загорнутим у 
«мармуровий» джине. Привертала увагу також права рука, рясно всіяна 
псрстенями, з яких кожен, безперечно, мав якусь містичну функцію.

Заїли випите, делікатно помовчали.
— Приехали отдохнуть? — врешті запитав Пєтя.
— Так, на свято Воскресаючого Духу, — пояснив за всіх Білинкевич.
— Зто правильно, зто нормально, — промуркотів король. Голос його 

можна було б назвати контрабасом. — А чего тьі за них отвечаешь, они 
что, не разговаривают? — глянув на Білинкевича.

— Вони тільки віршами говорять, — захихотів Білинкевич. — Товари
ство, я пропоную для знайомства і на честь нашого гостя Пєті прочитати 
кожному по віршеві.
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Гриць скреготнув зубами, а всі інші так зиркнули на Білинкевича, що 
той миттєво зрозумів і оцінив свою нетактовність. Але було пізно.

— С удовольствием послушаю, — заохотив Пєтя.
Але всі мовчали.
—Я, кстати, Есенина очень люблю, — як міг, виправляв незручне 

становище Пєтя. — Кто-нибудь из вас помнит Есенина?
— Розумієте, — набрався духу Хомський, — ми його любимо.
— Вот и чудесно. Почитай что-нибудь.
— Але ми вважаємо за краще робити те, що в дану мить нам по

добається, — продожував Хомський, — а не те, що ви нам скажете робити.
— Товариство, в мене народився тост, — підвівся Немирич з налитою 

чаркою в руці. — Наливайте собі, бо я тостую.
Пєтя, прокліпавши відповідь Хомського, тепер наготувався слухати тост.
— Рідні! — почав Немирич. — Людина створена так, що їй завжди 

всього мало. Вона самотужки прцковує себе до ланцюгів буття, бодай 
навіть і золотих. І з цими ланцюгами на шиї проживає недовгий свій 
земний вік. Вона грабує ближніх своїх і, коли треба, навіть стріляє в них
із пістолета. Це печально, але так воно вже є. Головне, що людина ніколи 
не замислюється над тим, а навіщо все це. Адже все одно у фіналі хтось 
устигне вистрелити швидше за тебе. Адже фінал відомий — він один і той 
самий для всіх нас і для кожного зокрема. Проте кожна людина вперта і 
самозасліплена, кожна думає, що саме для неї зроблено буде виняток на 
небесах, і все їй проститься, і даровано буде вічне блаженство носити 
джине і щовечора розкощувати по ресторанах, як оце сьогодні випало тут 
усім нам. Хоч інколи і в ній прокидається отой внутрішній голос і 
пророчить: «Ну що, все одно ти не вічний, ну нехай навіть буде пишний 
багатий похорон, і квіти просто з Бразилії на могилку серед зими, і 
гранітний пам’ятник з бронзовим твоїм профілем, ну нехай навіть з’їдуться 
побратими з усього Союзу, аби віддати тобі шану, нехай навіть звучать 
промови їхні впереміш із віршами Єсеніна, нехай! — але ж тобі вже не 
бути ось тут, завтра, на цій землі!» І людина здригається, рідко, але 
здригається, почувши той внутрішній голос у собі, проте, схожа на акулу, 
вона продовжує робити те саме і не хоче каятися. Вип’ємо ж за людину, 
вперту і нерозумну, приковану до золотих ланцюгів буття!

— Це твоя лебедина пісня, старий, — сказав Хомський, коли вони 
випили.

Пєтя ще на разі не знав, сердитися йому чи дякувати за прекрасний 
тост. Але здавалося, він трохи спохмурнів.

Проте нарешті заграла музика, і зав’язався новий цікавий сюжет.
— Я хотел бьі потанцевать с тобой, — звернувся король до Марти.
Марта вже збиралася якнайрізкіше відтяти своє улюблене «ще чого»,

але злякалася і мовчала.
— Я хотел бьі потанцевать с зтой девушкой, — значно голосніше 

повторив Пєтя, дивлячись їй в обличчя.
Ну от, Мартофляче, маєш клопіт, тепер ти щось повинен казати чи 

робити, чи, може, хай танцює, нічого з нею не трапиться, не з’їсть її акула, 
маму твоїх дітей, хай діється Божа воля, тому ти сидиш як обісраний, а 
вона благально дивиться на тебе, мовляв, кажи щось чи роби щось, як мені 
витримати ці її благальні погляди, ну знайди якийсь вихід, ти ж великий 
поет, ну що ти сидиш з язиком у дупі і розглядаєш порожню чарку, ти, 
борода і два вуха, здійсни нарешті вчинок, увесь світ дивиться...

Але підводиться Хомський і якомога чемніше каже:
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— Нам дуже прикро вас розчаровувати, але перший танець обіцяно 
мені. Мартусю, — він запрошує.

Марта встає (а що їй ще робити?) і покірно відходить слідом за 
Хомським туди, де танцюють повільний танець у напівтемряві. Білинкевич, 
хоч і сидить, але здається, що аж присів. Пєтя обводить усіх неквапливим 
поглядом, ніби запам’ятовує...

У цю тривожну мить витягнув із кишені свою книжечку Немирич і, 
написавши на титулі кілька слів, подарував її королю.

— Спасибо, — Пєтя сховав книжечку до нагрудної кишені своєї 
джинсівки, навіть назви не прочитавши. — Ну, я пойду. Там ребята ждут. 
Отдьіхайте.

Ви встали, щоби гідно попрощати його.
— Я думал, у вас веселее, — сказав Пєтя і відійшов.
— Ігорку, — спитав Мартофляк, — як ти гадаєш, хто з них більше 

пожилець на цьому світі — Хома чи Немирич?
— Гадаю, що я, — відповів за Білинкевича Немирич.
Але то вже була інша тема.
Зала ресторану старовинна, стіни оббиті деревом із вирізьбленими 

пейзажами Чортополя (ратуша, аптека, пошта, банк, філармонія), під 
стелею — велетенські люстри, виготовлені з дерева й мусяпжу якимись 
майстрами-гуцулами, але тут, над танцюючими, вони пригашені, тут панує 
інтим, тут панують зальоти.

Марто, я відчуваю тебе всю, ти плавна і тепла, всі твої рухи саме такі, 
як я хочу, цс повна відповідність, хоча цс тільки танець, але як ти близько, 
я ж не Мартофляк, не можна так, дівчинко, я тільки хотів допомогти вам, 
тобі й Мартофлякові, я врятував ситуацію, я — супер, я завше приходжу у 
вирішальну мить, не можна було віддавати тебе на поталу тій тварюці, 
уявляю, що вичворяв би він тут із тобою, ти ж така тепла і плавна, аж у 
мене все разом шумить у голові — і ти, і музика, і горілка, і небезпека, 
чорт забирай, варто жити, я згодився б тримати тебе на руках, княгине, 
пані, королево танцю, літаюча жінко, не муч мене зараз, бо я дурний, я 
можу вкрасти тебе, я — велетень, я — пружина, я — некеровапий вулкан 
на святі Воскресаючого X...!..

— Орку, я така вдячна тобі, — прошепотіла Марта.
— Нема за що, Я тільки й мріяв, щось такс встругнути, — відповів 

Хома. — А чи ти пішла б танцювати з тим дебілом?
— Ще мить — і пішла б. Я почала боятися, що зараз він витворить щось 

жахливе, і що треба все рятувати.
— Ти злякалася його?
— Дуже. Він такий страшний.
— Він, здається, добряга.
— Скажеш таке! А ще я боялася за Мартофляка. Бо якби пішла з тим 

чортом танцювати, він міг би теж...
— Що?
— Щось натворити.
— Він кайфував би, Марто. Як усі щирі мазохісти.
— Він просто велика дигипа.
— Це правда. Він золотий хлопець. У тебе чудовий чоловік, Марто.
— Смієшся з мене?
— Анітрохи. Кажу цілком поважно.
— Ти гарно танцюєш.
— Дякую. В тебе гарні груди.
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— Хома, ти ж  не такий насправді. Ти увесь час прагнеш виглядати 
циніком, зухом. Насправді ж ти не такий.

— Насправді ми всі не такі. Гриць насправді дуже довірливий і м’яко
сердий. Немирич — мовчазний і нерішучий. Твій Мартофляк — сміливий 
і відчайдушний.

— Знову колешся?
— Так. Дякую за танець, пані.
Вони повернулися до столу саме тоді, коли друзі без них добили 

замовлених триста і, поки Бодьо вирушив по наступні двісті п’ятдесят, 
налягли на шкваркотливі пляцки, щойно принесені згаданим уже Бодьом.

— Ніхто з вас ні хріна не розуміє у творчості Антонича! — кричав 
Мартофляк, намагаючись заглушити початок нового танцю.

— Є тільки один ключ до його творчості, — відповідав на це Немирич,
— і він у кожного з нас між ногами!

— Гарно ви нас зустрічаєте, — сказала, сідаючи, Марта.
— О, вже натанцювалася? — дійшов висновку Мартофляк і продовжив 

дискусію. — Той ключ, який між ногами, годиться для будь-кого! Але для 
Антонича цього мало! Ти можеш скільки завгодно оперувати тут своїм йо... 
задроченим фрейдизмом, але ти не дійдеш до суті Антонича, хоч би 
всрався!

— А чому ти вважаєш, ніби тільки тобі дано дійти до суті Антонича, 
звідки ти знаєш, курва мать, що я до неї не дійшов?!

— Бо ти висловлюєш абсолютну х... е-е абсолютно безглузді речі про 
«Книгу Лева»!

— Це я? Я про «Книгу Лева» взагалі нічого не згадував! Я трохи 
пройшовся по твоєму віршеві, який ти тут нам читав і який мені не 
сподобався...

— Бляха, та хай він тобі не подобається хоч сто років, потрібна мені 
твоя думка, як сухій сраці попіл! — завершив дискусію Мартофляк, тим 
більше, що на столі з’явилися свіженькі двісті п’ятдесят.

— Ростику, а в яких саме містах Америки ти побуваєш? — досить 
невиразно проплутав язиком Білинкевич.

— Я щасливий, що ми вже перейшли на «ти», — дав йому зауваження 
замість відповіді Мартофляк.

— Хто він такий, цей паршивий мудак з рожевими щічками? — 
відізвався нарешті Гриць, який мовчав десь так близько сорока хвилин.

— Я ваш товариш, Грицю, — пояснив йому Білинкевич.
— А мені здається, що ти не наш товариш. Ти майорові товариш.
— Ні, чесне слово, пора вже звідси йти! — знову захвилювалася Марта.
— Хто ти такий? — продовжував Гриць. — Я знаю всіх, тут присутніх. 

Я знаю Ореста Хомського, це прекрасний поет з Леніг... З Ленін-граду, я 
знаю Ростика Мартофляка, це величезний поет, це мій товариш, я знаю 
його красиву дуже жінку Наталю...

— Марту, — поправив Білинкевич.
— Марту, — повторив Гриць, — я знаю Юрка Немирича, це колосаль

ний пост і прекрасний товариш, я знаю себе. А ти хто? Хтось мені може 
щось розказати про цього дивного чоловіка?

Усі мовчали, тоді Білинкевич почав пояснювати:
— Розумієш, я член ОРГКОМІТЕТУ...
— Ти нагла свиня, — з усмішкою перебив йому Гриць.
— Грицю, не треба, я ж просив, — сказав Мартофляк.
— В и б а ч ,  він трохи перебрав, — сказав Немирич Білинксвичу.

50

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— Юрік, скажи йому про це, він тебе послухає, — заканючив 
Білинкевич. — Я ж так старався для всіх вас... — і сльоза покотилася по 
його щоці.

— Грицю, досить! — владно наказав Мартофляк. — Він непоганий 
хлопець, навіть якщо кагебіст.

Ця фраза несподівано заспокоїла Штундеру. Тим часом Хома, який 
справляв враження найтверезішого серед присутніх, інтимно поцікавився в 
Білинкевича:

— Ти міг би позичити до завтра дві сотні?
— Міг.би. А що?
— Ну, то розраховуйся з Бодьом, а я тобі завтра поверну!
— Що ти, Орку, не треба нічого повертати, — замахав руками 

Білинкевич.
— Я на чужий кошт не пиячу, — відрубав Хомський. — Котра година, 

товариство? — голосно звернувся до всіх.
— За півгодини починається, — відповіла йому Марта.
— Так. Слухай сюди, Білинкевич. — Хомський говорив чітко, як 

командир підводного човна. — Ідеш до Бодя, розраховуєшся, але з тим, що 
кожному ще по каві й по п’ятдесят коньяку. Тоді приходиш і доповідаєш 
мені загальний рахунок. Пішов!

Білинкевич полетів, як на крилах. Йому було радісно, що з ним знову 
розмовляють як з людиною.

— Тепер я прошу уваги, — як міг урочисто, сказав Гриць. — Зараз я 
читаю свій останній вірш. Це мій найкращий вірш. Про одного чоловіка. 
Він досить довгий. Я прошу всіх слухати і не перебивати. Це зовсім новий 
вірш. У ньому я все сказав, ви почуєте. Це мій передостанній вірш.

— Передостанній чи останній? — запитав Хома.
— Останній не рахується. Цей — передостанній. Я просив не перебива

ти.
Усі слухали. Мартофляк хотів закурити, припаливши до фільтру, але 

Марта вчасно побачила.
— Зараз я згадаю. Зараз. Там колосальний перший рядок.
— І тільки? — спитав Хома.
— Не п... Зараз я згадаю. Це верлібр.
Усі слухали, але вирази на лицях вже мали трохи знуджені.
— Я написав його позавчора. Той, котрий написав учора, не рахується.
— Ти написав його позавчора? — спитав Хома. — То прочитаєш нам 

його через дев’ять років. Сенека радив на дев’ять років ховати написане до 
шухляди.

— Гівно і ти, й твій Сенека. Де мій рукопис? — раптом сполошився 
Гриць. — А, я продав його за десять доларів, ясно. Але зараз згадаю. Він 
зовсім свіжий у моїй пам’яті. Це вірш про одне село.

— Чи про одного чоловіка? — знову нарвався Хома.
— Ти нічого не розумієш. Ти не знав того чоловіка. Я його знав. Цей 

вірш присвячений його пам’яті. Хвилинку. Читаю.
І він почав, закривши при цьому очі:

Трава, ця зелена дівчинка на рудому схилі, 
вона щороку інакша, в ній прослизають вужі, 
в ній маленькі віконечка з підземної хати Бога, 
який дивиться знизу тільки крізь вологі стеблини... —
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...який дивиться знизу тільки крізь зелені стеблини...

Нє, тільки крізь вологі стеблини...
У цей час знову надлетів Бодьо з кавами й останніми коньяками. 

Білинкевич шепнув на вухо Хомському:
— Сто вісімдесят три карбованці, сорок п’ять копійок.
— Запиши їх собі на чолі, аби я не забув, — порадив Хома.
— Все! Не згадаю! — визнав Гриць. — Не буду читати! Все одно ти не 

так це зрозумієш, хлопче, — і він поплескав Білинкевича по щоці.
Кава пахла незле. Коньяк теж. Ви заквапилися, бо вже відчули, як за 

вікнами починає кипіти площа. Більшість відвідувачів покидали ресторан.
Білинкевич підскочив зі своїм коньяком і раптом закукурікав:
— Панове, я прошу випити за батька нашого Степана!
— Я ж вам казав, — зауважив Гриць, але випив. Як і всі інші.
— Ростику, привезеш мені з Америки трохи книжок, добре? — на- 

посівся Білинкевич уже біля гардеробу, коли вони забирали свої манатки.
— Добре, старий, я привезу тобі щось цікавеньке, — пообіцяв Мартоф

ляк. — Скажімо, книгу рекордів Гіннеса.
— Та ні! Я не про такі книжки... Я тобі потім скажу, добре?
Він не відчепився навіть тоді, коли вони виповзли врешті на площу, 

перелюднену, голосну, освітлену різноколірними прожекторами, лам
піонами і смолоскипами. Починалося щось неймовірне.

І тоді, коли на чортопільській ратуші вибило дванадцяту, все почалося. 
З боку колишньої вулиці Сакраменток сунула грандіозна процесія переби- 
ранців, очолювана кількома функціонерами з оргкомітстівськими пов’язка
ми й мегафонами у руках. Вийшовши безпосередньо на Ринок, процесія 
розсипалась на кілька потоків, і от уже вони йдуть повз вас, б’ючи в 
барабани й тулумбаси, сурмлячи в сурми й ріжки, граючи на арфах та 
гуслах, на струнах та флейтах, на цимбалах дзвінких та цимбалах гучних, 
їх ціле море — в масках і з розмальованими фізіями, їх безліч!

То були Ангели Божі, Цигани, Маври, Козаки, Ведмеді, Спудеї, Чорти, 
Відьми, Русалки, Пророки, Отці Василіани в коричневих рясах, Жиди, 
Пігмеї, Улани, Повії, Легіонери, Пастушки, Ягнята, Каліки, Божевільні, 
Убивці, Розбишаки, Турки, Індуси, Січові Стрільці, Волоцюги, Кобзарі, 
Металісти, Самураї, Дармограї, Сердюки, Олійники, Мамелюки, Яничари, 
Сарацини, Євреї, Негри, Патриції в тогах, Хвойди, Писарі, Брехуни з 
висолопленими язиками, Дебіли, Козаки-Запорожці, Піхотинці, Музики, 
Магометани, Маланки, Маланці, Діптянки, Блудниці, Гуцули, Троянці, 
Сармати, Хіпі, Сліпі, Трембітарі, Фіидюрки, Святі з картонними німбами, 
Гетьмани, Ченці, Панки, Клошари, Цьохлі, Трубадури, Різники, Юристи, 
Хапуги, Пияки, Лікарі, Араби, Опришки, Отці Домінікани в білому, 
Шльондри, Герої, Пиворізи, Мочиморди, Салоїди, Голодранці, Дуболоми, 
Менестрелі, Проститутки — а всіх інших перелічити просто неможливо, бо 
були там ще Генерали, Горили, Павіани, Павликіани, Данайці, Нанайці, 
Німфи, НІвхи, Ассірійці, Арнаути, Торбохвати, Лірники, Шинкарі, Маке
донці, Броварі, Анахорети, Козолупи, Українці, Пупорізки, Гноми, Мавки, 
Лилики, Чорні Коти, Жаби, Алхіміки, Шльохи, Прокажені, Татари, 
Абіссинці...

Лемент і гуркіт вони зчинили неймовірний, хапаючи всіх за руки, 
кусаючи, цілуючи, затягуючи до свого потоку всіх, хто не проти. Над 
головами їхніми майорять всілякі абсурдні прапори — зелено-фіолетові,

Нє, там не так. Зараз я згадаю. Ага,
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рожево-білі (смугасті), чорно-білі (в шахову клітинку), червоно-лазурові та 
ще деякі.

Ви рухаєтеся трохи збоку від них, але так, щоб не погубитися, до того 
ж Білинкевич висне на спині в Мартофляка, якому й без нього ступати 
нелегко.

Тим часом з наметів повиносили купи всілякого добра — усе воно 
блищить і бряжчить, а на помостах з’являються всілякі дурисвіти, котрі 
вміють удавати, що начебто вони пожирають вогонь або ковтають ножі, 
інші стоять на головах, є й такі, що читають якісь нісенітниці про все на 
світі, інші знову грають у карти або дудлять горілку, крім того, дехто 
танцює перед пам’ятником першим комсомольцям, бо на нього навішено 
табличку «Тут танцюють».

На одному з помостів показують пантоміму, де все полягає у жонглю
ванні ковбасками, які можуть бути насправді чим завгодно. На іншому — 
конкурс анекдотів, і нахабнуватий стрийко, заблизько припадаючи до 
мікрофона, розповідає, як оженився молодий хлопець і що з того вийшло.

— Схаменіться! — кричить сивоголовий пророк з іншого помосту. — 
Гряде вирішальна хвилина! Чи знаєте ви число 666?

— Знаємо! — кричать йому з натовпу.
— А знаєте, що то число звіра, себто людське число?
— Знаємо!
— А скільки буде тричі по 666?
— Не знаємо!
— А я вам скажу. Тричі по 666 буде 1998!
— Овва! І що з того?
— 1998 — рік останній! Готуйтеся кожен як можете, бо всі ви 

перелюбники й лиходії, тож мусите за все відповісти, інакше кажучи, за 
все вам дадуть по сраці так, що навіки загрузнете в киплячій смолі, і будете 
лишень смердіти та мучитися!

Йому аплодують, тим більше, що він на деякий час злітає над помостом, 
розпростерши руки, наче крила, але в цю мить з нього спадають штани, і 
на голому заді всі читають великі цифри 19 98. Спереду в нього немає 
нічого. Це дивно, але цілком можливо, що застосовано якийсь оптичний 
обман. Вони на все здатні, ці шарлатани.

Добродій у старенькому капелюсі й — головне — з такими довгими 
вусами, що їх доречно заправляти за вуха, розклавши якесь причандалля 
просто на бруківці, досить голосно коментує свої досягнення:

— Уважаємі люди! Мною винайдено множество інтересних предметів, 
а также зілля і целєбниє трави! В ранній юності зо мною бесідував дух 
молодого Ломоносова, в результаті чого я гойте стою перед вами, такой 
хароший і нелукавий. Хто жслає познакомиться ближе, той може. Хто не 
желає, той хай уходить поскоріш, бо я такий, що й футс-гендс поламать 
могу ні за гріш! І не нада тут своїм рилом торгувати, місце занімати. Он є 
нормальні люди, їм я гойте другом буду. Бо я такой — шо да, то да, любіть 
мою задницю, господа! Тепер по порядку о моїх авторських проектах, о моїх 
чудотворних, бляха, рецептах. Порошок для визивапня рвот, поносів, 
кровоточеній, мученій і обмороків, себто памороків. Інгредієнте: чорне 
кофе, водка «Столичная», кінський пот, хребет ящірки-саламаидри круче
ний, дишель в рот, стікло товчене, яд зміїний, уксус, або ж оцет — що 
кому більше правиться плюс людського м’яса немного, бодай пінцет! 
Ідеальне срєдство, коли вас не люблять, блядь. Іспользують розвідки всіх 
западних стран, тільки в нас не іспользує дурний Іван! А ви звідси топайте,
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як не інтересно, зер шлехт, ту бед, бо ненароком можу розбити череп або 
цум байшпіль, поламати хребет!

— Це Стасик, актор із Мацапурииого театру, — пояснює всім Немирич, 
аби вони часом не подумали, що то справді якийсь шизанутий зі своїм 
крамом.

— Маю враження, що всі присутні на цій площі — актори Мацапури- 
ного театру, — узагальнює Мартофляк, струшуючи із себе напівзаснулого 
Білинкевича, який при цьому пробулькав щось на зразок «героям слава».

— Що робити з оцим мішком? — поспитав Мартофляк, указуючи на 
лежачого комсомольця.

— Кинути в он ту бочку з голими дівчатами — хай витвережується, — 
пропонує Гриць.

— По-друге, він може захлинутися, а по-перше, де ти бачиш бочку з 
голими дівчатами?

— Він мусить поселити нас у готелі «Синьогора», — нагадує всім 
Марта. — А без нього нас можуть не поселити.

— Ну, то тягни його на собі! — вибухає Мартофляк. — А з  мене досить. 
Я виконав свій християнський обов’язок.

— Я пропоную примостити його де-небудь скраєчку того пам’ятника, і 
хай собі спить, а ми ще годинку-другу поблукаємо, тоді прийдемо на те 
саме місце, розбудимо його і підемо до готелю, — виголошує свою кон
цепцію Немирич.

— Ідея загалом добра, — каже Гриць, — але простіше не волочити його 
аж до пам’ятника, а сховати десь тут, ну скажімо, в багажнику он того 
автомобіля. До речі, він мені дуже когось нагадує...

— Це «крайелер» пана Попеля, — допомагає йому Немирич.
— Хто-небудь уміє відкривати багажники автомобілів «крайелер»? — 

питає Гриць з таким приблизно виглядом, ніби хоче дізнатися, чи хто-не
будь уміє відкривати консервні бляшанки.

— Старий, той багажник мусить бути відкритий, — переконує Неми- 
рич. — Це ж машина пана Попеля, а не якогось, вибач Мартусю, дешевого 
мудака! Я майже впевнений...

І ви всі разом підносите з бруківки обважнілого Білинкевича, який у цю 
хвилину каже щось на зразок «герої не вмирають», і тарабаните його до 
невідь-звідки виниклого посеред площі та юрми чорного порожнього «край- 
слера», багажник, певна річ, позачинений, і ви з полегкістю скидаєте в 
нього паралізованого сном Білинкевича — хай відпочине, сучий син, так 
йому й треба.

Потім ви знову поринаєте у свято — ви його маєте, ви ходите ним уже 
добру годину, і щось усередині чинить опір — не так, не так, хоча, з іншого 
боку, все саме так, молодчина Павло, постарався, зробив, і кобзар співає 
про червону китайку чи про червону калину, і студенти ставлять містерію 
про Вітчизну, і можна купити гороскоп у кооператора або з’їсти шашлик, 
або постріляти з лука у величезного картонного Сталіна, або помилуватися 
черговим задом чергової претендентки на конкурсі «Суперпанна», або 
випити просто з пляшки, або розмалювати собі писок синьою й жовтою 
фарбами, або послухати ораторію, або дивитись на небо крізь телескоп, або 
пограти в безпрограшігу лотерею, або з кимось побитися — просто так чи 
за самичку, або жонглювати ножами і помаранчами, або набратися по саме 
нікуди, як Білинкевич, або купити собі амулет на ланцюжку, або хрестик, 
або відкинути копита, або постріляти в пересувному тирі, або купити 
старий грамофон, або танцювати до ранку ритуальний аркан, або співати в
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кумпанійці про рекрутів і червону калину чи про червону китайку, або 
купатися з дівчатами в бочці, або спати в багажнику чорного авта, або 
купити собі «Біблію» укр. мовою, або «Коран» арабською, або порнокален- 
дар, або відеокасету, або пістолет Макарова, або оленячі роги, або півня, 
або курку, або прапор, або джинси, або тіло, або Бога, або морфій, або 
ребра, або груди, або пиво, або воду, або люльку, або цвяхи, або шкіру, або 
рану, або забратися й піти до готелю, або ходити тут до ранку, або 
вмерти...

Ці вогні над вами, ці літаючі спалахи, це обжираннк вогнем, ці барок- 
кові стіни будинків, обвішані гірляндами й зеленим віттям майовим, ці 
різьблені в нішах і брамах фігури, обсипані конфетті й серпантинами, 
вимазані лайном і спермою, ці помаранчеві намети з тисячею принад і 
тисячею правил, ці вежі над садами, ці мури, ця ратуша, з найвищим у 
світі шпилем, ці гори над містом, ці зорі на небі.

Цей морок містечка, ці кажани у дзвіницях, ці свічки на цвинтарі, ці 
катівні в підвалах, ці криниці, забиті кістками, цей мотлох у старих 
кімнатах, це жабуриння у водограях, ці сміттєзвалища на схилах, ці голоси 
в підземеллях, а також ці зіржавілі труби, крани, облуплені раковини, 
засмічені купальні, зужитий посуд, подерті простирадла, бита порцеляна, 
закопані дзвони, спалені книги, хрести безраменні, чотири вершники.

Ці сині півкола, ці намальовані губи, священні синці, стигмати, розши
рені вени, провалені носи, викривлені хребти, ці рухливі язики, співаючі 
стегна, діряві панчохи, оголені плечі, скривавлені ікла, гострі ключиці, 
покусані груди, ці ліхтарі між ногами, цс сяйво.

І ви безсилі щось тут казати, щось тут змінити — ходите колами, як 
сомнамбули, і в кожного своя планета, і кожен піде своїм шляхом, хоч ви 
цілком щиро прагнули бути тільки разом і не робити дурниць, але хміль 
ходить вашими головами, а свято ходить по вас ногами, ви перемелені, 
наче фарш у доброго кухаря, бо, як уже казав Немирич, усі ви самотні, тож 
вельми сумнівно, чи вдасться вам що-небудь виходити поміж цими намета
ми й помостами, поміж цими прекрасними каліками, на цій площі, зусібіч 
оточеній горами і Європою, де кожен із вас заблукає по-своєму, от, уже 
починається, кличуть, свистять, гукають, сіпають за рукав, просять, вима
гають:

— Пане Мартофляк!..
І ти врешті таки дочекався, Мартофляче, — народ знає своїх поетів, 

тебе кличуть, тебе хочуть, ти починаєш малювати автографи для цих 
симпатичних молодих людей у вишиванках і «мармурах», це, звісно, 
студенти, вони марять твоїми віршами, серед них Марта впізнала того, 
котрий в автобусі мало не зімлів від щастя, тебе побачивши.

Пишеш їм у блокнотах, на своїх книжках, на  ̂своїх портретах усілякі 
дурниці, Мартофляче, бо найважливіше — ніде не повторити жодного з 
автографів, усюди слід бути лаконічним, дотепним, глибокодумним, вели
кодушним, самодостатнім, високочолим. Але ця дівчинка з очима, як 
терносливи, і взискуючими губами не має нічого: ані блокнота, ані книж
ки, ані фотографії твоєї, Мартофляче, і вона просить, аби ти розписався їй 
на лобі, і ти просиш синього й жовтого фломастерів і виводиш на її 
гарячому лобику свої ініціали, браво, біс, цілуєш їй руку, ну що ж далі? 
Тим більше, що все товариство, спинившись за кілька кроків, люто гукає 
тебе:

— Мартофляк! Ростику! Старий! Ти йдеш чи ні?! Якого хека?
Однак ти потрапив як сир у масло, як щука в річку, Мартофляче. То мої
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друзі, пояснюєш люб’язно студентикам, до речі, теж поети — Немирич, 
Хомський, Штундера — не чули? ну, ще почуєте, вони здібні хлопці, дещо 
в них получається, хто ота дівчина з ними, я навіть не знаю, всі сміються, 
ти починаєш розкланюватися, але автобусний хлопчисько з червоно-чор
ним значком натякає тобі, що вони мають неподалік накритий стіл, гітару, 
безліч випивки і чи не міг би ти з ними годинку посидіти — це було б 
знаменито. Дві терносливи так дивляться при цьому на тебе, що ти 
струшуєш із себе залишки заціпеніння й кричиш до своїх:

— Гов! Чуєте? Я на годинку покину вас!
— Ростику! — чуєш Мартин голос і на мить перетинаєшся з її 

розгубленим поглядом, але шлеш їм усім повітряний цілунок, мовляв, 
пішли ви в сраку, і, оточений галасливим виводком студентів, прямуєш 
туди, де накритий стіл і гітара в кущах.

Вони тримають тебе попід руки, шкода, що не мають якогось портшеза 
чи паланкіна, а то понесли б на плечах, так, і ота крихітка з твоїми 
ініціалами на лобі теж, у неї дивовижне ім’я — Зореслава, йти, зрештою, 
не так вже й далеко, повертаєте в якесь подвір’я між будинками, недалеко 
від площі, а там, на молоденькій траві, під'доквітаючими вишнями справді 
накритий стіл, до якого тебе врешті приводять, гасова лампа тепло 
світиться, і ви галасливо сідаєте, і п’єте першу чарку чогось домашнього, а 
потім, ясна річ, і другу.

Ти, Мартофляче, дуже любиш такі хвилини. Вони слухають тебе, наче 
пророка, кожне слово — на вагу золота, і ти почуваєш себе, як міністр 
закордонних або внутрішніх справ на бріфіпгу — твої відповіді разючі, і ти 
прекрасний, Мартофляче, давно ти так собі не подобався.

— Пане Мартофляк, чи спроможна нинішня Верховна Рада якось 
змінити на краще нашу ситуацію?

— А чи спроможна корова літати? — відповідаєш питанням на питання.
— А що слід робити в такому разі?
— І рости, і діяти нам треба.
— А хто переможе в конфлікті: католики чи православні?
— Як завжди, переможе безбожництво. Бо для українця важливіша 

кількість рушників у його церкві, аніж якась там нагірна проповідь.
— Чи не вважаєте, що можуть запровадити військовий стан?
— Я не пророк, але це не вихід.
— Чи буде затверджена національна символіка?
— її затвердила наша історія. Вона не потребує додаткових затверд

жень.
— Чи вірите ви в Бога? Чи поможуть нам інопланетяни? Чи поможе 

нам Америка? Чи врятує нас Міжнародний валютний фонд? Чи врятує нас 
золото гетьмана Полуботка? Чи поможе нам ООН? Чи поможе нам Брюс
сель? Чи врятує нас Женева? Чи врятує нас любов? Чи поможе нам 
Варшава? Чи полюбить нас Валенса? Чи врятує нас Ізраїль? Чи повірять 
нам араби? Чи поможуть нам татари? Чи підуть за нами турки?..

Ти, Мартофляче, відповідаєш на все це легко і гарно, водночас кайфую
чи від наростаючого веселого дзвону в голові, від маленької долоньки 
зіроньки Зореслави у твоїй долоні, від глибокої побожної тиші, котра 
супроводить твій монолог:

— Розумієте, друзі, кожен наш крок — це прямування шляхом. Попіл 
імперій здатен усе замести, але є ще одвічний вітер, повітряний рух, озонні 
потоки. Врятує нас тільки вітер, тільки вода в річках. Зброя на світанку 
така гарна, блискуча, вона сяйлива. Кожен із нас має цю зброю при собі —
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гостру, як Слово Боже. Не забувайте також про золото сонця, про мох на 
камінні, про теплі дзеркала осені. Кохайте дівчат — і народять вас самих. 
Розводьте бджіл і не топчіть мурашок — повернеться до вас сторицею. 
Вирощуйте хліб, як про те написано в книгах, пасіть отари на схилах. 
Вирізьблюйте дерев’яних героїв, купуйте птахів у клітках, випускайте на 
волю. Рибу любіть, як і будь-який інший символ. Слухайте власну кров, бо 
кров — це держава. Шануйте кожну травинку, адже трава — це нація, це 
надія. Моліться лишень тоді, коли бачите мушлю чи птаха чи рану. 
Дійшовши наприкінці літа до себе самих, зрозумійте, що шлях безконеч
ний. Бог є Любов, Бог є Нафта, все інше теж.

Ти п’янієпі від власних слів, як від цієї пекучої самогонки, Мартофляче. 
Вони вже зараз готові йти за тобою. Принишклі, вони щось там записують 
у своїх збаламучених головах і вдають, ніби щось второпали з того, що ти 
тут наплів, хоча ти й сам нічого не второпав, але відчуваєш, як воно зараз 
їм потрібно. З’являється гітара, і тоненький вухатий менестрель в окулярах 
починає ледь чутно перебирати струни, ви знову випиваєте, Мартофляче, 
тобі добре, вологі терносливи відсвічують теплим вогнем, усе затихло, 
ангели літають, вухатий починає співати про якусь фатальну виправу 
славного Війська Низового, з якої ніхто не повернувся ще й досі, і так вони 
блукають дикими пущами, і дотепер не знають, а де ж вони ;— чи то в 
Європі, чи то в Туреччині, чи, може, в раю. Пісня проймає до сліз, хрустиш 
пальцями, Мартофляче, плаче Зореслава, плачуть майже всі, закурюють, 
випивають, знову плачуть, бо починається друга пісня — про білі кості на 
самому дні Петербурга, як вони все-таки проростають, і навесну зеленіють 
крізь асфальт, а петербурзькі гімназистки сплітають собі вінки, і вони, твоє 
товариство, поволі підводяться й починають танцювати, тут-таки, на 
подвір’ї, довкола столу, і хтось забирає від тебе вологу зірку Зореславу, 
вона теж танцює, а вас при столі тільки двоє — ти і вухатий, котрий на 
цей раз співає наступну пісню — про полонянку з зеленого лісу, як вона 
пішла по ягоди, а її вполювали татари, але вона втекла, а потім пішла на 
річку, і її схопили вражі ляхи, але вона втекла, а потім вийшла заміж за 
нелюба з бородою, то й досі мучиться...

Куйовдиш собі бороду, Мартофляче, і, мабуть, зовсім не так розумієш 
виконану пісню, іноді виникає в тобі думка про Зореславу, де вона може 
бути, всі кудись позникали, танцювали та й позникали, тільки ви удвох із 
вухатим слухаєте один одного, ти йому читаєш вірші, він тобі співає, потім 
просто довго мовчите, а ніч як морс, хоч галас із площі ледь-ледь долинає 
сюди, в цей серсдміський патіо, на це гостинне подвір’я.

Щось ти забагато випив, Мартофляче, куди вона в чорта поділася, я 
показав би їй справжнього мужчину, ми сотворили б любовне дерево, ми 
виросли б аж до неба, я дер би її, як мавпа папір, з ким вона зараз, хто їй 
цілує пальці?

— Музика — це рухома архітектура, — продовжуєш свої резонерства, 
хоч вухатий вже, здається, задрімав при столі. — Електрифікація — це 
комунізм мінус радянська влада. В силі — єдність народу. Ця солодка 
свобода — Слово. Мені глибоко приємні ваші думки, але я віддам життя за 
те, щоб ви не могли їх вільно висловити, пане Вольтер, — по цих 
міркуваннях підводишся і вирушаєш у сад, там темрява, і трава плутається 
під ногами, Мартофляче, але врешті ти знаходиш те, що шукав — Зоресла
ва спить на траві, точніше, на постеленому плащі, притулившись до 
сплячого хлопчиська, він має золоте волосся і червоно-чорний значок, а 
вона — твої ініціали на лобі, вони лежать, обнявшись, як Божі діти, і
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бачать уві сні рідні свої небеса, яка ідилія, невже він її не виграв, лопух, 
пацан, недоносок, хоч би нового українця зачав.

Але тут уже нема що робити, треба кудись іти. Повертаєшся на 
подвір’я, минаєш вухатого, котрий так і заснув при столі, окуляри впали, 
а він закинув голову з випнутим борлаком і так собі хропе, що сил нема 
слухати, добредаєш до хвіртки, Мартофляче, і опиняєшся на вулиці — 
старовинні стіни довкола тебе, порослі мохом, плющем і лавром, кроки 
твої, хоч і нетверді, проте лункі й глибокі. Де в біса той Ринок, чи той 
готель, хочеться спати, хочеться жінки, хочеться курити, хочеться друга.

І сам я на всьому світі, і нікому мене не треба, ну чого вона так 
дивилася, я піймався на дві терносливи, вона років на десять молодша, а 
так мене намахала, динамо чортопіль, вислизнула в останню мить, і сам я 
тепер на всьому світі, який є не що інше, як марнота марнот і повне 
безглуздя.

Минаючи якусь розчахнуту браму, спиняєшся. Хтось там є, Мартофля
че. Біле волосся, здається, повернута спиною блондинка. Ого! Може, 
погладити її ззаду? Але блондинка нахиляється вперед і починає блювати, 
і виявляється Білинкевичем, п’яним Білинксвичем, який забрів у цю 
вуличку і тепер тут блює перед брамою, а потім повертається до тебе й 
питає:

— Ростику, ти мені привезеш Донцова з Америки?
— Як ти тут опинився?
— Уявляєш, я спав у якомусь автомобілі, тобто в багажнику, а потім 

мене з нього викинули...
— А куди ти йдеш? Веди мене до готелю!
— Та нащо тобі той готель? Ходімо краще до Марти.
— Не хочу до Марти, — здригаєшся, Мартофляче.
— Та не до твоєї! — регоче Білинкевич, витираючи рукавом писок. — 

Тут, у цій брамі живе Марта. Вона курва. Ходімо до неї — вип’ємо, поїмо, 
ляжемо спати.

— Вона молода? — питаєш, Мартофляче.
— Вона секс-бомба, — відповідає Білинкевич, коли ви підіймаєтеся 

вгору крутими дерев’яними сходами. — Вона мешкає на третьому поверсі. 
Вона має що випити. Вона тобі сподобається...

— Я мушу йти, — зненацька мовив Гриць. — Я мушу вас лишити.
— І ти, Грицю? — запитав Немирич.
— Пішли ви всі... — злостилася Марта, але здавалося, що їй дуже 

хочеться плакати. — Чого я сюди приперлася? У мене вдома діти, а я 
поїхала за тим старим придурком...

— Я мушу йти, — все одно сказав Гриць. — Лажа, але мушу.
— Маєш якісь справи? — поцікавився Немирич.
— Так, я мушу йти.
— Ну, то пензлюй собі куди треба, а не повторюй безконечно, як зомбі, 

«я мушу йти, я мушу йти»! — скипів Хомський. — Коли людина щось 
мусить зробити, вона ні в кого не питає дозволу і робить те, що мусить 
зробити. Хочеш іти — іди. Я не кину каменем тобі вслід. Але, благаю, не 
стій більше тут ані хвилини і не мняцкай те своє безконечне «я мушу йти». 
Бо в мене виникає мимовільна підозра, що насправді ти не мусиш нікуди 
йти...

— Ні, я мушу йти, — ще раз потішив усіх «зомбі» Штундера і таки 
пішов.
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Він перетнув площу, де саме відбувалися чергові святкові спазми на 
кшталт акробатичних етюдів і перетягування канату, але, перш ніж повер
нути в колишню вулицю Сакраменток, заглянув до барвистого намету, на 
якому було написано «Фабрика монстрів. Здійснення бажань». Сталося так 
через тс, що йому захотілося бути іншим.

У наметі було декілька хлопців і дівчат, переважно гарних собою, котрі 
надавали будь-які послуги.

— Пострижіть мене, — сказав Гриць, сідаючи у крісло перед дзеркалом.
— Хочете, я зроблю вам козацький оселедець? — спитала дівчина в 

такій короткій спідниці, що здавалася цілком голою.
— Так, оселедець. Обов’язково.
І вона заходилася його стригти, лишаючи на голові тільми оте слав

нозвісне чорне пасмо, — спочатку ножицями, потім машинкою, потім 
голила бритвою його череп, котрий робився дедалі лискучішим, але чорне 
пасмо — тепер уже справді оселедець — лишалося неторкнутим.

— Тобі дуже пасує, — сказала дівчина. — Я б на твоєму місці тільки 
оселедець і носила.

— Так, звичайно, — відповів Гриць.
— У тебе дуже гарна форма голови, — продовжувала вона. — Оселе

дець і вуса роблять тебе якимось небуденним і особливим.
— Так, я знаю.
— У тебе справжній козацький тип, — казала вона далі. — Очевидно, 

маєш дуже чисті гени. Нічого, що я на «ти»?
— Так, нічого.
— Ти такий неговіркий. Мабуть, справжні козаки були такими, як ти. 

Очі маєш карі, ніс такий топкий і довгий, засмагле худорляве обличчя. Ти 
схожий на Богупа. Або на молодого Мазепу. Хочеш, я трошки наведу тобі 
очі? В мене є туш, помада, всілякі фарби для гриму. Не хочеш?

— Ні.
— Може, хочеш масаж? Я вмію робити фантастичний масаж. Ти 

відчуєш себе дуже сильним і непереможним. Ходімо, роздягнешся за тією 
ширмою, і я зроблю тобі масаж. Усім, кому я робила, дуже сподобалося. 
Тобі сподобається.

— Я мушу йти, — сказав Гриць. — У мене мало часу.
— Як хочеш, — дівчина полізла рукою йому в пазуху і погладила його 

по грудях. — Тобі гарно з оселедцем. Я хотіла би мати від тебе дитину. В 
тебе дуже чисті ГСІІИ.

— Дякую, я мушу йти, — сказав Гриць і рушив до виходу, але побачив 
хлопця у стрілецькому однострої.

— А козацького одягу нема? — спитав у нього Гриць.
— Козацький увесь розійшовся. Зрештою, стрілецький також, — 

відповів хлопець.
— Але мені дуже треба, — наполягав Гриць.
— Можеш одягнути цей, що па мені. Завтра вранці повернеш. А я поки 

що походжу у твоєму.
Гриць вдячно закивав головою і тут-таки почав переодягатися. Чоботи, 

френч, штани, два ремені.
— Тільки мазепинки не маю, даруй, — сказав хлопець. — Але ти маєш 

гарний оселедець. Тобі й не треба мазепинки.
За кілька хвилин вони вже були цілком інакшими — Гриць в однострої 

старшини УГА і той хлопець у його джинсовому шматті.
— Заходь завтра, — сказав хлопець на прощання.
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— Заходь, я чекатиму, — помахала рукою дівчина з голими ногами.
— Дякую. Мушу йти, — розвів руками Гриць і вийшов з намету 

«Фабрика монстрів. Здійснення бажань».
Тепер я повинен усе знайти. Я стільки разів чув від старого, я вивчив 

напам’ять усі його слова. Я мушу там бути сьогодні вночі.
Колишня вулиця Сакраменток прилягає до Ринку, тож на ній так само 

гучно і всюди спалахують відблиски свята. Але там, глибше, є темні мертві 
вулиці й площі, є глухі подвір’я, покручені сходи підвалів, забиті дошками 
вікна. Якщо з Сакраменток повернути праворуч не доходячи до кінця 
вулиці, то обов’язково трапиш на колишню площу Воскресіння, де стоїть 
дерев’яна церква. Обійти її можна з двох боків і, якщо я нічого не сплутав, 
то саме з площі Воскресіння починається дорога на Сільце — попри 
цвинтар і придорожню каплицю.

Я навіть не знав до сімнадцяти років, що старий народився і виріс отут. 
Я здогадувався, що в минулому є якась таємниця, і я чудово розумів, що 
ми вивезені, бо українці просто так не народжуються в Караганді. Але 
деталі й не надто мене цікавили. Це вже після смерті старого я завівся.

«Розумієш, Грицю, там є цвинтар і коло нього капличка, і там на 
цвинтарі поховані деякі люди з Сільця, але то небагато, бо Сільце мало 
власний цвинтар. І власну каплицю, і церкву. Чув, що тепер там нема ані 
сліду — так, ніби й не жили там ніколи люди. Урочище «Сільце» коло 
Чортополя — і досить. Вони все спалили, знаєш?»

Вони все спалили, вони все спалили, вони все спалили, вони всіх 
убили, вони все зжерли, вони все зламали, вони все забрали, вони все 
змішали.

Якщо я вже проминув цвинтар, то наступним дороговказом повинен 
бути тартак на розі колишньої Тихої й Понятовського. То вже, певно, 
околиця Чортополя. Звідти починається стежка, якою й можна дістатися до 
Сільця. Стежка приведе до кам’яної кладки над Річкою, потім десять 
хвилин лісом — і урочище «Сільце».

Ми виростали кожен хто як міг. Потім, коли переїхали на Донбас, усі 
казали, що ми розмовляємо по-польськи. Вони не розуміли половини 
наших слів. Старий не казав мені, що народився тут. Він хотів якось 
приховати те, що не може повернутися.

«Так що, Грицю, як тільки побачиш тартак, — скручуєш догори стеж
кою. Там на тартаці робив мій молодший стрийко. Він тільки на два роки 
був старший за мене, то я його стрийком навіть не називав. Техніком 
робив. Ти його не знаєш, та й знати не можеш. Він дуже глину любив. 
Свищики робив і маленькі коники або олені. Лишень пам’ятай — за 
тартаком догори. Як забудешся і підеш просто, то вийдеш не на Сільце, а 
на Красностав. Звідти так само багатьох вивезли — але не всіх, не так, як 
від нас».

Вони не всіх вивезли, трохи нас лишилося, трохи нас лишилося, вони 
не все спалили, вони не все забрали, вони не всіх загризли, вони нас 
любили, вони нам помогли.

Я, звичайно, не забудуся, піду горою, стежка така ж, як і сорок чи й сто 
років тому, он уже чути, як шумить Річка, найчистіша вода в Європі, 
жодного виробництва на берегах, підношуся чимраз вище, коли звідси 
озирнутися на Чортопіль, він виявиться таким, як на старій гравюрі, кляті 
псиська, ну що вони так гавкають, зрештою, ціла околиця о такій порі 
належить їм, вони мають право, це прекрасні звірі, хай гавкають.

«Вони виганяли нас псами. Мали з десяток лютих псів. До самої станції
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пси бігли по обидва боки дороги і несамовито гавкали на нас. Коні 
пошаліли зі страху і неслися як дурні».

Мої ноги не звикли до чобіт. Я йду лишень якусь годину, а ноги вже 
натер, певно, до крові. Якщо б зараз на мене спустили псів, я не зміг би від 
них утікати. Я просто відбивався б від них ногами, я бив би їх чоботами, 
копав би в писок, у живіт.

«Усі були з чорними піднебіннями. То дуже люті пси. їх неможливо 
чимось задобрити. Вони знають тільки дерти на шматки».

Річка піді мною шумить, як Ніагара. А якщо протягом цих сорока років 
якась біда зруйнувала оту кладку? Як я дістануся до Сільця? Доведеться 
переходити Річку вбрід. Це не так тяжко — вода загалом дуже мілка, але й 
стрімка, як холера, певно, може, звалити з ніг. Але псиська вже гонять за 
мною — дикий гавкіт, у них, певно, чорні піднебіння. Який дурень серед 
ночі спускає таких лютих звірюк? Вони ж можуть горло перегризти, 
розірвати на кавалки. Відгризти прутень і яйця, це в них трапляється. Вони 
любили знущатися над статевими органами. Інакше дуже тяжко змусити 
міцних гордих хлопців заплакати. А їм головне було змусити їх заплакати, 
я так розумію.

Ці пси справді женуться за мною. Але я вже недосяжний, я вже на 
середині Річки, каміння під ногами слизьке, вода зимна, аж крізь чоботи 
відчуваю, і тяжко втримати рівновагу, але ви, сучі діти, можете тепер 
досхочу захлинатися своїм гавкотом, там, на березі, що, до води вам зась, 
шакали, гієни, я помісив би вас чоботами так, щоб усі тельбухи повилази
ли, людожери, ветерани енкаведе, персональні пенсіонери, гавкайте, гав
кайте, скорше здохнете.

А мені тільки б на другий берег перейти — от і все, чого прагну від 
цього світу. Тяжко тримати рівновагу, кожен крок роблю повільно, як 
чапля, стоячи на одній нозі і довго міркуючи, куди б то прилаштувати 
другу. За спиною божеволіють зі встеклості обидві бестії — от вам ще раз!
— показую півруки, обернувшись до них, — а як будете й далі такі 
настирливі, то дочекаєтесь від мене каменя з річкового дна.

На березі каміння гостре, так можна й бутафорські чоботи подерти, і що 
тоді я віддам тому міняйкові з помаранчевого намету? Спинатися берегом 
угору — мій найперший обов’язок сьогодні, а інакше на дідька б я їхав до 
цього містечка? Вірші читати? Пити горілку? Танцювати на площі?

Ось і ліс, ріденький, щоправда, а очі так уже звикли до темряви, що 
здаюся собі велетенським диким котом — нічною твариною цього лісу. 
Мабуть, у мене очі світяться. Такої ночі приємно сісти де-небудь під кущем 
і слухати сову. Або вовче виття. Або постріли.

«Два роки, ну, може, трохи менше, рік і пів, вони возили старою 
дорогою людей з чортопільської тюрми. Там, Грицю, якщо не брехати, то 
під кожним деревом убиті лежали. Такого лісу другого, певно, нема в 
цілому світі. Ми не мали права ходити до нього — вони все позагороджу
вали, потому вартівників наставили, аби навіть корова не зайшла. Пару 
корів так і забили, і ніхто не мав права нічого сказати, бо вже міг і сам у 
тому лісі навіки заснути. Ми перше думали, що вони там якусь біду 
шукають, чи, скажімо, якісь бункри лаштують. А вночі лишень почуєш рев 
моторів від старої дороги — овва, ліпше ховайся під коц і вдавай, ніби 
нічого не чуєш, бо їдуть, їдуть...»

Ліс фосфоресцентний, світляний, білий, він порохнявіє, розвалюється, 
знизу його розпирають трупи. А я лиш покличу їх — і вони встануть. 
Устаньте, гей, усі в білому, світіться! Стоять обабіч стежки, простягають до
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мене руки, щось кажуть. А втім, їх нема. їх поховали на цвинтарі ще в 
сорок першому, з молитвами й співами, і був на їхній могилі великий хрест 
із вінком з колючого дроту, «тому наші всі як один потому пішли в 
партизанку, аби живими в руки не датися».

Стежка дедалі крутішає, ноги аж стогнуть, але що буде там, за лісом, 
крім порожнього лугу і неба над ним? Невже ані комина, ані сволоку, ані 
хреста? Невже я пропаду в цій пустелі, як останній її мешканець — плоть 
від плоті, кров від крові? Хай усі вони йдуть за мною, агов, не стійте там 
коло стежки, ходіть, влаштуємо свято Воскресаючого Духу, помолимось, 
вип’ємо, заспіваємо, ачей, цього разу не над’їдуть від старої дороги страшні 
машини з червоними фарами. І вони рушають, квапляться слідом за мною, 
дихають мені в спину, швидше, швидше, цей ліс невеличкий, не встигнемо 
й подумати, як вийдемо з нього і прийдемо додому. Вони поспішають 
наввипередки, але я все одно буду перший, я вас розбудив, я живий серед 
вас, мертвих, дайте мені прийти першим, бо інакше на чорта я їхав сюди, 
до вас?

Я виходжу з лісу, переді мною вже розвиднюється, серце гупає, як 
затонулий у грудях дзвін, «найвище була церква, за нею, ближче до лісу,
— цвинтар, а нижче, схилом, до старої дороги спускалися хати з городами 
й садками — небагато, десь так штирнадцять, бо Сільце — то тільки 
присілок, але наших хлопців воліли не зачіпати, бо вони навіть у Чортополі 
на Ринку могли кого хочеш відмагуляти, на танці ходили з ножами, і дівчат 
брали чужих, а твій дідо, як не навчав їх сумирності, статечності і 
братолюбію, так і не добився нічого, лишень вінчав із чужими дівчатами, 
ото й усе, чим міг зарадити».

На Донбасі так само ходили з ножами, і коли після випускного ми 
побилися з шахтарськими петеуншиками, я дістав під ребро, але неглибо
ко, за два тижні оклигав, почав ходити із віршами, вони складались самі 
собою, але я тоді навіть не підозрював, що коли кинувся в бійку, аби 
дістати ножем, ціле Сільце стояло за мною, я тоді про нього не знав, а воно 
мене врятувало від ножа, мене, свого найменшого.

Ну, що ви спинилися на краєчку лісу й не можете далі ані кроку 
ступити? Я, як і ви, очманів від бігу, але те, що бачу перед собою, змушує 
чманіти ще більше. Навіщо ця величезна споруда без даху, з чорними 
дірами, ці траншеї, ці купи цегли, ці труби, дерев’яні віконні рами, ці 
черепичні стоси? Навіщо стільки унітазів, ванн і раковин, стільки піску, 
навіщо ці крани й бетономішалки, адже тут уже ніхто не живе, їх погнали 
лютими псами аж на залізничну станцію і там запакували до нелюдських 
вагонів?..

«Центр международного туризма «Гуцулочка». Исполнитель работ — 
трест «Чертопольстрой» — прочитав Гриць на табличці перед будівельним 
майданом. «Будівництво почато в 1947 році», — подумав він. Райська 
місцина, мальовничі краєвиди, під боком ліс і рясні суниці, дивовижне 
гірське повітря, напоєне ароматом трав і смерек, у Річці, води якої най
чистіші в Європі, водиться форель. До ваших послуг також комфортабельні 
номери з ваннами й телевізорами, відеотелефони, ресторан, бар, нічний 
бар, казино, плавальний басейн, сауна, дискотека — і все це, смішно 
сказати, за якихось тисячу доларів на добу, хіба це гроші. Досвідчені кухарі 
приготують для вас безліч смачних національних страв, а досвідчені юні 
повії зроблять вам добре. У програмі відпочинку — кінні походи за перевал 
і дегустація вин. Фольклорний ансамбль «Золоті дримбарі» виконає для вас
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гуцульські мелодії, а молодий поет Гриць Штупдера з козацьким оселедцем 
почитає свої вірші. Чекаємо вас на нашій гостинній землі, ласкаво просимо!

«Зі старої дороги, Грицю, я побачив умираюче Сільце — ані душі там не 
лишилося наших, тільки солдати виганяли з обійсть худобу, потім бачив 
лишень церкву, бо вона була найвище, а фіри мало не переверталися, мало 
не розвалювалися від шаленої гонитви, бо пси підгапяли нас, трохи не 
наскакували на коней, де вони їх таких набрали, я дотепер не знаю, а ми 
всі мовчали, як на похороні, і навіть не мали сили плюнути чи заплакати, 
бо таки далися їм живими, але що ми могли, самі жінки, діти і нас кількоро
— по п’ятнадцять років, казали, що повезуть у Херсонську область, а потім 
щось там помінялося, і з Шепетівки поперли аж до Казахстану».

Гриць відчув, як земля розверзається під ногами. Він падав у якусь, ще 
більшу, темряву, але навіть не крикнув, бо то була би природна смерть — 
саме тут, поміж цими купами цегли, на будові казкового туристичного 
центру, лягти в підмурівок і заснути разом з травою рідного Сільця, як його 
найменший мешканець, ровесник тих, що ходили з ножами до лісу і на 
Ринок у Чортополі. Але підвівшись на ноги, увесь у піску і глині, побачив 
над собою те саме небо. Траншея була неглибока, і він навіть нічого не 
заподіяв собі. Але, хоч і було темно, побачив поруч, на дні, купу якогось 
лахміття. Нахилився, присвітив сірником, але знову не зміг навіть крикну
ти, хоч перед ним і лежав труп, недавній, ще навіть не захололий, то був 
масивний чолов’яга з простреленою головою, чимось дуже знайомий, 
очевидно, відсутністю золотого ланцюга на короткій і тлустій шиї. Немири- 
чевої книжки при ньому теж не виявилось. Як грабувати, то грабувати.

Гриць захотів курити. Він черкнув сірником об підошву на черевиці 
вбитого — точнісінько, як американський актор Міккі Руркі у фільмі 
«Серце Ангела» — і, зробивши кілька глибоких затяжок, почав вибиратися 
з траншеї. Оселедець падав йому на очі. Ніч досягла свого апогею.

...Малий приплівся десь аж по другій, до того ж не сам, а ще з 
якимось кудлатим, казав, що то великий поет, але я вже не мала місця, 
бо в першій кімнаті бавилися, тому я постелила йому на своєму ліжку, а 
він лиш питався, чи я не валютна, бо він має аж цілих десять доларів і 
може мені заплатити за ніч, «але я уявляв вас не такою», чиста комедія, 
а якою ти міг мене уявляти, були перли та й сі стерли, тепер лише 
шкелка. Малий мені підморгував, аби я брала ті десять доларів, якими 
бородатий вимахував перед моїм носом, але мені було шкода його — 
п’яний хлоп робиться дурний, як чіп, навіть якщо він десять разів поет, 
все одно, а Малий пішов тим часом на кухню і, як всігда, почав там щось 
жерти, ми лишилися в кімнаті, курили, бородатий щось хотів прочитати 
напам’ять, але ніц не пам’ятав, страшенно реготався, мало не всцявся зо 
сміху, аж гикати почав, «я знаю, що ви, прошу пані, маєте для мене щось 
випити, мені Білинкевич казав», диви який, панею називає, я йому на 
те, що в нас панів давно нема, «ну то я буду називати вас кохана», чиста 
комедія, в мене син уже дорослий, в армії служить, «зволите мати 
дорослого сина?», питався і ще більше трясся від сміху, «але я дав би вам 
не більше як двадцять п’ять», брехло дурнувате, ледве язиком повертає, 
але брехати не перестає, я йому налила сто п’ятдесять, аби замовк, але 
він ще більше розговорився, «ну то коли буде солодка винагорода», я 
пішла на кухню, так і знала, Малий стевкав майже півкіля ковбаси, а я 
на зелені свята тримала, думала, що приїде Микола Кіндратович, «не 
бійся, я тобі ще дістану», сказав Малий, треба буде йому завтра нагадати,
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бо нині він ще й не такс пообіцяє, а той бородатий завалився на ліжко в 
шкарпетках і просив, би я його розібрала, «ця послуга входить у загальну 
суму десяти доларів», та йди ти зі своїми доларами, мало-м не накричала 
на нього, але стерпіла, змовчала, бо він дурний і п’яний, та й ще 
молодий, я зняла з нього шкарпетки, а він запхав мені ті десять доларів 
у ліфчик, «це президент Гамільтон», сказав, чисте чудо, і поцілував руку, 
я щс-м такого не виділа, а він ні сіло ні впало заплакав і сказав, що такий 
нещасний, як ніхто, я його пожаліла, пішла митися, а йому включила 
Ротару, згасила світло і вийшла у ванну, але там сидів Малий і блював, 
я дала йому марганцовки і потому вигнала геть, він пішов у першу 
кімнату, але вільних дівок не було, то він знову запхався до мене, «я тобі 
тільки плечі потру», причепився, як холера, почав розбиратися, я його по 
морді мокрим полотенцем, ти, зараза мала, я з твоєю мамою в одній 
школі вчилася, в мене син тільки на п’ять років молодший від тебе, 
служить під Москвою у стройбаті, пише, що не видержить і втіче, а ти 
тут собі пристроївся, ковбаси мої жереш, ще й он чого захотів, теж у 
рахунок десяти доларів, чи що, трась його по морді, трась, трась, він руки 
догори підняв, дивлюся, в нього кров з носа капає, пожаліла його, а він 
знову за своє, той бородатий, каже, певно, вже заснув, «ляжемо утрьох, 
як ти не маєш більше місця, ти ніколи не пробувала спати утрьох?», я 
таке лиш по відіку виділа-м, але все одно не схотіла, бо стидно, нагнала 
його на кухню, там на підлозі можна лягти, маєш отут одіяло і подушку, 
стели собі на підлозі, а мені вже надоїло, заколєбали ви мене всі, вго
моніться нарешті, скоро третя ночі, а ви тут розверещалися, як не- 
дорізані, в мене люди віддихають, один пост ізвєсний, я зайшла в кімнату 
до себе, бородатий уже спав на мойому ліжку, одітий, як і тоді, лишень 
що без шкарпеток, я потихеньку зняла з нього светер, сорочку, виключи
ла музику, штани, він тільки щось муркав, «Луна-луна, цветьі-цветьі», як 
дитина мала уві сні, такий смішний, років йому десь так тридцять, може, 
трохи більше, я до пашпорта не заглядала, в мене своя біда, в тебе своя, 
але ти впився, чоловіче, лежиш і ані руш, тільки муркаєш, як той коцур, 
щось таке непонятне говориш, я прислухалася, а він очі розтулив, дивить
ся на мене, «тобі, певно, не менше як сорок», тридцять вісім, кажу, «в 
тебе подих сорокарічної, молоді дівчата не так пахнуть, зовсім не так, я 
знаю», ну, дякую тобі, любчику мій солоденький, за такі компліменти, 
нагнати тебе чи що, зі мною сам Микола Кіндратович он уже скоро 
двадцять один рік спить, а ніколи не казав такого, а він своє, «у людсь
кому тілі ті отвори, котрі вище від пупця, чисті, а ті, цотрі нижче, — 
нечисті, а в молодої дівчини всі отвори чисті», ну то забирайся звідси, 
йди собі молодої шукати з чистими отворами, а мені дай спокій, приперся 
тут серед ночі п’яний і тепер ще перебираєш, як курва послідня, всьо 
йому недогода, знав би ти мене двадцять років тому, всі хлопці за мною 
дуріли, на танцях до крові билися, а Микола Кіндратович мені панчохи 
імпортні дарував і цвєти, й конфети, і на машині возив з ресторану, а 
мені не було де жити, то я від нього квартіру получила, он як мене 
любили, а ти щось мелеш тут про чистих і нечистих, я аж плакати 
захотіла, ледве себе здержала, на чорта ти мені здався, поет задрипаний, 
у мене своя гордость, а він тоді сказав, що я не така, як інші, що в мене 
серце золоте, почав мені руки обціловувати, цирк на дроті, я аж тоді 
заплакала, а він як навалився, де тільки сила знайшлася, я думала, він 
уже ні на що не здатний, але зробив своє досить пристойно, я навіть і 
незчулася, як він запхав, «а що, не вірила мені, що я поет», і лиш тоді
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справді заснув, поклавши бороду мені на живіт, волосся геть мокре, 
змучився, як лісоруб, не сказав більше ані слова, спи, любчику, спи, до 
ранку ще далеко, борода в нього ніби приклеєна і вопше він на дитину 
похожий...

— Я вже маю досить вашого свята, — сказала Марта, але не та, з якою 
спав Мартофляк цієї ночі, а Мартофлякова жінка. — Я хочу до готелю. 
Мені завтра рано вставати і їхати додому.

— Чого ти поїдеш? 4- запитав її Немирич. — Завтра тут почнеться 
найголовніше.

—Я лишила вдома дітей, — повідомила Марта.
— Але ж вони з батьками. Нічого їм не станеться, — запевнив 

Хомський.
— Ти просто ображена на Ростика, я розумію, — здогадався Немирич.
— Старий придурок, цап! — не витримала Марта.
— Добре. Ми підемо до готелю. Але для цього слід відшукати нашого 

чортопільського друга. Він десь там спить у «крайслері», — розсудив 
Немирич.

— Я і без нього прекрасно знаю, де той готель. Я в цьому Чортополі 
бувала сто разів.

— Ну, то ходімо, — взяв її під руку Хомський.
— Добре. Але ми не можемо лишити того хлопця сплячим у машині, — 

не вступався Немирич.
— А що йому може статися? І взагалі, хіба він нам потрібен? — 

Хомський презирливо скривив губу. — Старий, ти створюєш проблему 
там, де її нема. Білинкевич зараз спить у розкішному авті. Йому добре. А 
ми повинні спати в готелі. От і все. Ходімо.

— Він міг там задихнутися, — припустив Немирич.
— Ну, тоді тим більше нема сенсу його звідти витягати. Уяви собі, що 

ти відкриваєш багажник, а в ньому — труп Білинкевича. Це тільки зіпсує 
тобі настрій, — переконував Хомський.

— Ви можете піти до готелю удвох, — не мирився Немирич. — А я 
знайду Білинкевича.

— Чудова думка! — похвалив Хомський. — То пензлюй, шукай, якщо 
він тобі цікавіший від нас. Я так розумію, що ти навмисне хочеш нас 
лишити, бо ми вже тобі набридли. Сподіваюся, ти запам’ятав те місце, де 
стоїть «імперіал»?

— Недалеко звідси, — кивнув Немирич.
— Тут усе недалеко, — погодився з ним Хома. — Слухай, цілком 

можливо, що він гомік. Будь обережний!
— Принаймні раз у житті треба і цього спробувати, — заспокоїв його 

Немирич і, махнувши рукою, відійшов у святковий натовп.
Свято вже доволі активно пригасало, фантазія чаклунів і дотепників 

невблаганно вичерпувалася, і в ці хвилини на площі вже майже не було 
нічого цікавого: якийсь фейєрверк, якась пантоміма з Ангелами і Блазня
ми, якісь дівчата ходили на руках, але потім виявилося, що то були ноги, 
а височенький хлопака в червоному одязі Ката і з сокирою за поясом 
припрошував ,усіх до печених ковбасок, як він запевняв, «власного вироб
ництвам Немирич купив у нього одну ковбаску, яка здалася йому дещо 
солодкавою на смак, і попрямував до відомого вже пам’ятника, за яким 
мало стояти дивовижне передвоєнне авто.

Але «крайслера» на місці не виявилось: Як' з’ясувалося з розповідей
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очевидців, і і і в г о д и і і и  тому чорного кольору лімузин злетів над площею і, 
трохи покружлявши побіля ратушевої вежі, зник у нічному небі Чортополя. 
Натомість Юрко побачив серед натовпу добродія з відеокамерою, в картато
му кашкеті, окулярах і з сивою борідкою, зодягнутого на цей раз у 
непоганий чорний костюм в золотисту смужку.

— Пане Попель, — привітав його Немирич, — а де ваш пречудовий 
«крайелер»?

— О, пане Штундеро, перепрошую, пане Немирич, дуже радий, що ми 
спіткалися! — сказав замість відповіді доктор Попель.

— Я хотів би знати, чи не заглядали ви до багажника свого автомобіля?
— не вдовольнявся Юрко.

— Я користаю зі щасливої нагоди зробити собі пам’ятку про побут на 
цьому незабутньому святі, — відповів доктор Попель.

— Розумієте, там у вашому багажнику мав бути один хлопець, — гнув 
своєї Немирич.

— Але я волію японські тасьми через те, що німецькі не дають потрібної 
чутливості на світло, — підтримав доктор розмову.

— А що, японські тасьми у вас теж можна придбати? — склав зброю 
Немирич.

— Ну так, я не міг його не викинути з багажника, бо я того не люблю,
— почав прояснювати ситуацію швейцарець.

— А скільки у вас коштує, приміром, така відеокамера? — з’ясовував 
далі Юрко.

— Знаєте, він кудись пішов, як тільки я його викинув. Я не знаю, де він 
тепер може бути. Певно, що десь блює, — відповів доктор Попель.

— А ви не знаєте, де тут у Чортополі готель?
— Я не знаю тої новішої забудови, тим більше, що сам спинився у 

родини. Дуже мені приємно запросити вас до них у гості, там якраз має 
початися велике нічне прийняття.

Немирич хвильку подумав.
— А зручно? — завагався він.
— Я пообіцяв їм, що приведу когось зі славних українських поетів, 

иайправдоподібніше, що вас, пане Немирич. Вони готуються. Так що дуже 
прошу, — і доктор кивнув у той бік, куди треба було б іти.

— А вони не змусять мене читати вірші? — знову завагався Немирич, 
коли вони рушили.

— їх не цікавлять ваші вірші, — розвіяв його сумніви доктор. — їх 
цікавить тс, що ви — славний поет.

— А-а, — розуміюче кивнув Немирич.
Вони повернули в колишню вулицю св. Івана Хрестителя і деякий час 

ішли мовчки. То був час зачинених брам і погаслих ліхтарів. У будинках 
теж стояла темрява, тільки з якогось вікна долинали ледь чутні клавесинові 
пасажі. На кожному кроці траплялися урни зі сміттям і коти, а може, 
щури, словом, якісь тварини, котрі перебігали дорогу й ховалися у підвалах 
з вибитими вікнами. Юрко мимоволі милувався старовинною архітектурою 
і думав, що б його спитати в Попеля. Нарешті він спромігся:

— Пане Попель, а ваше авто справді полетіло?
Доктор уважно подивився на нього.
— Моє авто стоїть припарковане відтоді, як я приїхав.
— Тоді яким чином той хлопець міг опинитися в багажнику? — не хотів 

відчепитися Немирич.
— Знаєте, — дещо роздратовано почав доктор, — то не є така проста
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справа. Мені часами тяжко зрозуміти, іцо тут у вас діється. Я є прецінь 
громадянин Швайцарії. Я не все розумію у вашім життю. Ми перебуваємо 
в ріжних соціальних системах, до того всього у нас конфедеративний 
устрій, а у вас — унітарний. Що кому більше подобається.

Юрко вирішив покинути тематику автомобіля й Білинкевича, оскільки 
доктора ці запитання явно лоскотали і змушували замість відповіді молоти 
всілякі дурниці. Тому, подумавши, Немирич підшукав у глибинах свого 
інтелекту нове запитання:

— А чим конфедеративний устрій відрізняється від федеративного?
— Я не можу вам нічого сказати, бо цілком не цікавлюся політикою, — 

люб’язно пояснив доктор.
— Пане Попель, розмовляти з вами — велика приємність. Чи далеко ще 

йти?
— Цс не від нас залежить, — чомусь відповів доктор.
«Здається, він дещо поїхав мізками, — констатував для себе Немирич.

— У психіатрів такі речі трапляються. А може, просто глухий і недочуває 
моїх питань?»

Та хоч би там як, Юрко втратив усяку охоту до спілкування з доктором- 
шизофреніком. Невдовзі, однак, — щойно вони з колишньої вулиці 
св. Івана Хрестителя повернули в колишню вулицю Короля Данила — 
доктор озвався до нього сам:

— Я попрошу вас у товаристві бути максимально чемним, не класти 
лікті на стіл, не плямкати, не шморгати носом, користуватися при їдженні 
виделкою, ножем і серветками, не відригувати і, даруйте на слові, не 
пердіги. Збереться надзвичайно вишукане товариство, і мені буде вельми 
прикро, якщо ви поведетеся нетактовно.

— А там будуть молоденькі дівчата чи, скажімо, жіночки для флірту? — 
нахабно поцікавився Немирич, який почувся дещо вколеним після докторо- 
вого попередження відносно правил доброго виховання.

— До речі, там нема де переночувати, так що на це не розраховуйте, — 
цілком не до речі відповів доктор.

— Не розраховувати на нічліг чи на дівчат? — з’ясовував Юрко.
— Розраховуйте тільки на себе самого, — відповів йому швейцарець і, 

задоволено потерши руки, сказав: — Склалося якнайкраще. Ми встигли 
все обговорити в деталях. Прошу запукати до тих дверей, бо ми вже 
прийшли.

Вони стояли перед невимовно старим будинком, який чимось нагадував 
мініатюрну фортецю, і, якби Юрко трохи краще знав Чортопіль, то він 
здогадався би, що то — знаменита Вілла з Грифонами, до якої щодня 
приводять юрми туристів. Але Юрко цього не знав і тому сміливо постукав 
У двері.

їм відчинив слуга в лівреї з позументом і з настільки тупим виразом на 
обличчі, що відразу хотілося заїхати йому поміж брови. Це бажання 
посилювалося в Немирича ще й тим, що зовні слуга дуже нагадував йому 
якогось надзвичайно відповідального чоловіка, тільки от кого саме, 
зорієнтуватись не міг. Слуга повів їх нагору дерев’яними сходами, поперед
ньо прийнявши від доктора відеокамеру і з глибокою поштивістю сховавши 
її до якоїсь ніші. Сходи, та й весь будинок, освітлювалися лише свічками, 
яких було воістину безліч. Згори долинала якась солодка музика на тлі 
негучних і люб’язних розмов.

Між першим і другим поверхами був майданчик і на ньому — непро-

5* 67



бивні з вигляду двері з лев’ячою мордякою замість ручки. Слуга натиснув 
на бульку левового носа, і двері прочинилися.

— Пане Немирич, — звернувся доктор. — Прошу зайти до гардеробу і 
вибрати для себе відповідне убрання. Ви маєте вигляд недостатньо при
йнятний для гостини. Я зачекаю тут.

Юрко зайшов до кімнати з шафами й дзеркалами, сподіваючись цілком 
доречного в такій ситуації ножа у спину, але все закінчилося добре. У 
шафах було повно чоловічого одягу, ретельно розподіленого по вішаках, 
щоправда, цілком однакового: чорний фрак і чорні штани, камізелька, біла 
сорочка, метелик, унизу під кожним вішаком — гостроносі лаковані 
мешти. Різнилися ці речі лише розмірами. Юрко почав квапливо переодя
гатися, озираючись на прочинені двері і дзеркало поруч із ними, в якому 
бачив себе в самих трусах і від того здавався собі ще беззахиснішим. Але 
піднайти відповідне вбрання виявилося не так легко. Якщо пасував фрак, 
то не годилися штани або тріщала по швах сорочка чи навпаки. Час минав, 
і Юрко перебрав уже, здавалося, половину гардеробу, а так і не знайшов 
відповідної собі вдяганки. Він починав нервувати і вже придивлявся, чи 
немає в цій кімнатчині якого-нсбудь вікна, аби через нього дати драла, 
розв’язавши таким чином цю дурнувату проблему, але тут зауважив на 
одному з вішаків комплект з невеличким, пришпиленим аграфкою до 
вилоги фрака, папірцем, на якому прочитав «Для пана Ю. Немирича». Одяг 
виявився як на нього шитий, навіть знайдені під вішаком «лакерки» ніде 
не тиснули, і ще за кілька хвилин Юрко побачив себе з різних боків у 
дзеркалах таким, як не бачив ще ніколи, тобто бездоганним.

— Ви одягалися трохи задовго, — з легким докором сказав Попель. — 
Я мусив відпустити слугу. Він дуже змучився сьогодні. Хай собі трохи 
відпочине.

— Він тут постійно працює? — спитав Юрко, як тільки вони знову 
ступили на сходи і рушили догори.

— Взагалі ні. Він є перший секретар райкому. Але ми його попросили,
— прояснив ситуацію доктор.

На другому поверсі двері виявилися значно масивнішими і вищими, але 
діло спрощувалося тим, що вони були відчинені навстіж, і Немирич, 
супроводжуваний доктором, переступив поріг величезного, залитого 
свічковим палахкотінням, покою. Тут і там покоєм походжали бездоганно 
виховані чоловіки й жінки у вечірніх строях. Безшелесні слуги, одягнені 
так само, як і той перший, у лівреях з позументами, ненав’язливо розноси
ли шампанське та оранжаду па позолочених округлих тацях. У далині 
покою Немирич побачив квартет музикантів у довгополих каптанах і 
пудрованих перуках, котрий з невеличкого подіуму виконував щемку 
сонату для віоли да гамба, віоли д ’амур, флейти і чембало.

— Скарлатті, — упізнав Немирич.
— Кореллі, — виправив його доктор Попель. — Але менше з тим.
—Чудовий рівень, — поцінував Юрко. — Певно, лауреати якогось 

фестивалю?
— Та ні, це місцеві хлопці, — знову розчарував його Попель. — Я мушу 

познайомити вас з деким із присутніх.
Юрко досить незграбно підхопив келих шампанського з проношуваної 

повз них таці, трохи розхлюпавши при цьому.
— Осторожнес, — сказав слуга, змірявши його недобрим поглядом. — 

Лезут тут всякне...
І рушив далі.
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Вони підійшли до невеличкого гурту панів і пань, які про щось увічливо 
варнякали між собою.

— Прошу познайомитися, — вклонився ледь помітно Попель. — То є 
пан Немирич, славний поет. І, вважаючи свою місію виконаною, відійшов, 
знову легко вклонившись.

— О, як приємно! — втішився лисуватий пан із моноклем. — Професор 
гімназії Гараздецький, — відрекомендувався він.

«Певно, директор тутешньої восьмирічки», — вирішив для себе Неми
рич і, переклавши келиха з правої руки до лівої, поцілував долоньку 
молодій дамі, яка при цьому назвалася:

— Амальтея Гараздецька, — і показала дещо заячі передні зубки.
Огрядна матрона з діамантовим кольє на мармуровій шиї також фаль

шиво посміхнулася і сказала, що вона — Клітемнестра Гараздецька, голова 
Союзу жіночої долі.

Чорнявий елегантний молодик, зачесаний на прямий якнайтонший 
проділ, вклонився по-військовому чітко, клацнувши при цьому підборами:

— Граф дель Кампо, авіатор.
— Юрко, — потис йому руку Немирич.
— Я читав деякі ваші вірші, пане Немирич, — повідомив Юркові 

Гараздецький. — Вони мені сподобалися. В них є багато простору і 
патріотизму. Я думаю, що ви — визначний талант.

— Тільки не захоплюйтеся надміру тим декадансом, — застерегла пані 
Клітемнестра. — Наш нещасний нарід потребує мужнього визвольного 
слова, а не якоїсь безсенсовної забавки. Наше жіноцтво дуже чекає від вас 
правдивих поем про свою тяжку долю.

— Ну, мамусю, не будь такою вимогливою, — знову сяйнула зубками 
панна Амальтея. — Прецінь пан Немирич ще дуже молодий... А ви що 
скажете, графе?

— Поезія мене цікавить найменше, — заявив дель Кампо.
— О, невже там, у небесах, вам не приходять на думку якісь божест

венні рядки? — звела брови Амальтея.
— Коли я, як ви кажете, в небесах, мені на думку приходить лишень, 

чи досить бензини і який напрямок вітру, — блиснув чорними очима дель 
Кампо.

Юрко не втримався і ледь помітно відригнув після шампанського.
«Зараз хтось із них викличе мене на дуель», — подумав він, проте всі 

вдали, що нічого не зауважили, і все обійшлося.
— Жан Батіст Люллі. Гавот, — оголосив один з музикантів, і знову 

забриніла музика.
— А ви, пане поет, були минулого тижня на вечірці в Лянцкоронських?

— поцікавилась Амальтея. — Здається, я вас там бачила.
— Минулого тижня мене виселяли з гуртожитку, — відповів Немирич.
— То ви не були на вечірці в Лянцкоронських? — допитувалась 

Амальтея.
— Я, здається, ясно сказав, — розвіяв її сумніви Юрко.
— Шкода, — зітхнула Амальтея. — Вдалася дуже пристойна вечірка. То 

це не ви деклямували там Рілького?
— Рілького? — перепитав Немирич. — Ні, не я. Я знаю напам’ять 

тільки Гайного. І Холодного.
— Шкода, — знову зітхнула Амальтея.— Там був один поет, котрий 

деклямував Рілького.
— То був не я, — сказав Немирич.
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— Тепер я вже бачу, що то були не ви, але перше я думала, що то ви 
деклямували Рілького.

— Ні, то був не я, бо Рілького я напам’ять не знаю.
— Так, очевидно, попросту ви дуже подібний до того поета, котрий там 

був.
— Скорше всього, бо я не міг там бути.
Граф, якому, відчувалося, дедалі дужче не подобався цей діалог — на 

відміну від принад панни Амальтеї, знову блиснув чорними очима і сухо 
спитав:

— Добре, поезія — цс так собі. А який ваш головний фах, пане 
Немирич?

— Я не Ненсмирич, я — Немирич, — вдовольнив його цікавість 
Юрко.

Амальтея дзвінко засміялася і навіть заплескала у долоньки. Дель Кампо 
відверто спохмурнів.

— Перепрошую, мені треба до кльозсту, — різко заявив він і відійшов.
— Бідний Міхал Сціпіо, — похитала головою пані Клітсмпсстра.
— Здається, він шалено залюблений, — і вона грайливо подивилася 

на доньку, а потім на чоловіка.
— Гм, гм, — поправив монокль пан Гараздецький.
— Мамусю, вій такий прозаїчний, — зітхнула Амальтея і, дотягнув

шись до Юркового вуха, шепнула «Візьміть мене під ручку і пройдемося».
Вони попливли салоном саме в ту мить, коли музикант на подіумі 

оголосив:
— Христофор Віллібальд фон Глюк. Арія Орфея з опери «Орфей та 

Еврідіка».
Потекла солодка флейта, і Юрко, ведучи під руку Амальтею, ненароком 

наступив на ногу якомусь рудявому молодикові, котрий саме щось 
підраховував олівцем на манжеті.

— Натан Гозендуфт, шкіри і кості, — назвався молодик і подав Юркові 
свою візитку. На візитці було написано те саме, що він уже сказав, тільки 
по-німецьки й готичними літерами.

Немирич сховав візитку до кишені і принагідно заглянув у досить 
приємне для ока Амальтеїне декольте.

— Тут десь є вільна кімната? — поцікавився вій.
Але панна тільки засміялася і накивала на нього пальчиком.
— Хочете, я розповім вам, хто тут нині зібрався? — спитала вона із 

заячою люб’язністю.
— Мені це взагалі до одного місця, але кажіть, — погодився знехотя 

Юрко. І кожне наступне повідомлення панни Амальтеї зустрічав скептич
но-недовірливим «що ти не кажеш?» або не менш іронічним «ого».

— З паном Гозсндуфгом ви щойно запізналися, — почала Амальтея.
— Тепер прошу звернути увагу на осіб, котрі саме розглядають акваріюм 
ліворуч од нас, там, під стіною, де бегонії, філодендрони й інші кімнатні 
рослини. Той ставний пан з великим черевом є комендант цісарсько-ко
ролівської поліції фон Зайонц. Досить прикрий тип і великий шахрай, коли 
йдеться про карти. Пані, яка так віддано зазирає йому в очі і яку він час од 
часу десь там пощипує, думаючи, ніби того ніхто не бачить, — теперішня 
його коханка Леокадія Фогель. Під ручку її тримає пан адвокат Імре 
Фогсль, її чоловік і великий блазень. А той незугарний, подібний до 
страхопуда, кістлявий старушок, котрий, вимахуючи руками, читає решті
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товариства лектуру про акваріюмних рибок, — професор природничих 
наук тутешньої гімназії Маврикій Пулярка.

— Що ти не кажеш? — у черговий раз засумнівався Немирич.
— Тепер прошу подивитися на оту потішну пару, яка вже, певно, 

встигла привернути вашу увагу своїми цілком неприхованими жестами, 
пане Немирич. Тамта вельми показна дівуля з гачкуватим носиком і 
розпусним язичком — моя гімназіяльпа колежанка панна Вожена Чортик, 
яку вже давно безвислідово зваблює мій татусь. А коло неї — постійний її 
кавалер Бальдур де Гогенгоге, барон, стопроцентовий ідіот, але блискучий 
мисливець і завдяки тому улюбленець архикнязя Фсрдінапда. Заслонив 
його власними грудьми від кулі терориста, коли нещодавно архикпязь 
відвідував наш Чортопіль.

— Я вже десь чув цю історію, — промимрив Юрко.
— Тепер прошу подивитись праворуч, де ви, пане Немирич, уже, 

безумовно, звернули увагу на Його Превелебність в оточенні кількох, не 
менш видатних осіб. Отже, тамта стара парпуля, зодягнута в стилі щонай
менше середини минулого віку, — то пані Мелісанда з Понятовських 
Жевуська — печальний уламок старого шляхетського роду, котрий, на 
жаль, вигасає, пророчиця й авантурниця, яких мало. Той волохатий 
брунст.що так захланно, великими ковтками п’є шампапа, — італійський 
консул сииьор да Псдеріні, котрий відпочиває в Карпатах на запрошення 
Його Превелебності, а той неприємний грубас зі спітнілими підпахвами і 
сигарою в жовтих зубах — пан Махальський, тутешній мільйонер, влас
ник знаменитих чортопільських броварень.

— Так довго не живуть, — сказав Немирич.
— Прошу? — перепитала Амальтея.
— Я кажу, що всі вони вже давно мали би повмирати, — пояснив 

свою думку Немирич.
— Цс не зовсім чемно з вашого боку, пане Немирич, — захихотіла 

Амальтея, нітрохи не намагаючись приховати свої передні зуби.
— І ти теж, моя рибонько, — сказав Юрко і грайливо провів рукою їй 

по сідниці, але не отримав практично ніякого задоволення. «Не такі вже 
вони й приємні на дотик, ці її форми, — подумав він і ще раз заглянув у 
декольте, але все наче було на місці.

— Мене ще ніхто не називав «рибонька», — зашарілася ледь-ледь 
панна Амальтея. — Ви такий ніжний, пане Немирич.

— То кажеш, вільної кімнати тут нема? — рішуче спитав її Юрко.
— Генрі Персслл. Сарабанда, — оголосив музикант.
Почався повільний танець. До Амальтсї підкотився якийсь дженджик на 

комариних ногах і запросив її. Пари — а було їх десь так чотири — 
рухалися маєстатично, сходилися й розходилися, кружляли довкола влас
них осей, робили по два кроки вбік, тоді навзаєм поверталися спинами і 
знову починали все від початку. Штука полягала в тому, аби пам’ятати всю 
послідовність не надто складних па.

«Я б теж так міг», — подумав Юрко, який уже починав нудьгувати на 
цьому зборищі чортопільських снобів. Але саме вчасно біля нього з’явився 
Попель.

— У сусідньому покої зараз почнеться гра. Чи граєте в карти, пане 
Немирич? — поцікавився він.

— Колись я був чемпіон факультету у преферансі, — пихато відповів 
Юрко.

— То прошу йти за мною.
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Досить виклично пройшовши поміж танцюючими і пославши Амальтеї 
повітряний поцілунок, Немирич упхався слідом за швейцарцем до 
сусіднього покою. Там було приблизно стільки ж свічок, скільки і в 
попередньому, але він був цілком порожній, тільки на середині стояв 
монументальний стіл під зеленим сукном, за яким уже дожидалося троє 
партнерів: авіатор дель Кампо, Натан Гозепдуфт і командант цісарсько-ко
ролівської поліції фон Зайонц. Підійшовши до столу, Юрко виструнчився і, 
по-військовому мотнувши головою, назвався:

— Дель Немирич.
Авіатор явно скипів, почувши таке поєднання, але втримав себе в 

руках, тільки лиховісно блимнув на Юрка своїми чорними очима.
— Прошу сідати, пане Немирич, — тлусто заговорив череватий фон 

Зайонц. — Я чув, ви добре граєте в преферанс?
— Я відпочиваю тільки на кавказьких курортах, — відповів Немирич.
— Тоді ви гідний партнер, — поблажливо муркнув фон Зайонц.
Попель, який досі мовчки спостерігав над столом, витягнув з кишені

новісіньку колоду і, побажавши приємної забави, знову кудись вийшов.
За хвилину почалася гра, в якій Юркові відразу перестало таланити. Він 

не міг розіграти навіть найпростішої комбінації, отримуючи постійно або 
«без одної», або «без двох», або безнадійно вістуючи. При цьому йому увесь 
час здавалося, що фон Зайонц дуже майстерно шахрує — чомусь саме в 
нього завше виявлялася та карта, якої так бракувало Юркові.

— Наш пост, здається, саме зараз компонує в голові чергову поемку, — 
вколов Юрка дель Кампо. — Ви граєте дуже неуважно, пане Немирич.

— Мені заважає зосередитися запах солярки, який струмує від вас, 
пане літун, — парирував Немирич і дуже пошкодував, що поруч не було 
Амальтеї, бо авіатор мало не всрався зі злості.

— Панове, не варто псувати один другому настрій, — благодушно 
сказав фон Зайонц, пишучи собі чергові очки в «пулю».

Гозепдуфт мовчав, відбиваючи пальцями по столі якусь єврейську ме
лодію.

Юрко входив в азарт, але гра не йшла. До того ж тут було прийнято 
говорити про сторонні речі, які гри цілком пе стосувалися, і це заважало.

— Як вам, панове, останні події в Боснії? Чи не здається вам, що 
німецькі міністри хочуть вийти чистими з досить делікатної евентуальної 
ситуації? — запитував фон Зайонц.

— Вони мають на цс всі підстави, — заперечував йому дель Кампо.
— Але цс може шкідливо відбитися на наших державних інтересах, — 

провадив своєї фон Зайонц.
— Це шкодить насамперед інтересам Миколи Другого та його бал- 

канській політиці, а тому це добре для нас, — пе відступав дель Кампо.
— А ви що на це скажете? — питав фон Зайонц у Немирича.
— Мене це мало стосується, — відповів Юрко, — але думаю, що ви 

трохи переграєте, хлопці. Я розумію — карнавал, забава, але всі ці ваші 
ретро-варіанти вже перестають бути навіть смішними, чувачки. До того ж 
ви, пане коменданте, маєте надміру треновані руки, які дозволяють вам раз 
у раз видобувати звідкись із повітря саме ту карту, якої мені дуже бракує. 
Певно, стажувалися по московських вокзалах?

І раптом він зрозумів, що гра ця — не просто гра, що гра йде на його 
життя. Чомусь він так собі подумав і тут-таки знайшов тому цілий ряд 
підтверджень. По-перше, ці розмови, які спочатку здалися йому надумани
ми і недотепними, по-друге, ця дивовижна легкість, з якою він програвав.
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По-третє, ці примарні рухи його партнерів, ця мертвотна блідість їхніх 
облич, ця кров, що запеклася в кутиках їхніх вуст...

— Що ви хотіли цим сказати? — зірвався на рівні дель Кампо і наскрізь 
просвердлив Юрка потойбічним поглядом.

Немирич відчув, як краплини холодного поту вкрили його чоло і плечі. 
Але невідь-звідки взялася панна Амальтея, котра виросла біля зеленого 
столу і схопила його за руку.

— Ходімо, — сказала вона.
— Георг Фрідріх Гендель. Пасакалія, — оголосили в першій кімнаті.
— Ти програв, — зашипів дель Кампо, хоч в обидвох цих словах не було 

жодного шиплячого звуку.
Юрко підвівся на ослаблих ногах і, тримаючись рукою за Амальтеїну, 

рушив слідом за нею. Його партнери так і залишилися при столі, немов 
чекаючи нового приреченого.

Амальтея йшла стрімко, майже бігла, ведучи за собою Немирича крізь 
усе нові й нові кімнати Вілли з Грифонами. Юркові робилось делалі гірше: 
вій почував страшенну сухість у роті, серце калатало як навіжене, волосся 
позлипалося від зимного поту, а в очах миготіли якісь фіолетові кола і чорні 
блискавиці.

— Зараз, коханий, зараз, — еротично шепотіла Амальтея, проте йому 
зовсім не хотілося та й не моглось її грати, до того ж він відчув, що в його 
долоні зовсім не тендітна дівоча рученька, а щось таке ніби дерев’яний 
обрубок чи, може, культя.

Кімнати минали з такою швидкістю, як на екрані, розчахувалися все 
нові й нові двері, і назустріч летіли все нові дзеркала, свічки, зарості 
кімнатних рослин, портрети в золочених рамах, крила, плащі, капелюхи, 
мантії, пташині опудала. І, коли вже здавалося, що цьому жахному по
льотові ніколи не прийде кінець, а музика Генделевої «Пасакалії» наплива
ла все ближче, як фінальний траурний супровід, розкрилися врешті ос
танні двері, і Амальтея втягнула його у темну, голу й холодну кімнату, де 
були сірі брудні стіни і немита, з червонястими плямами, дощана підлога.

Посеред кімнати стояв стіл, приблизно такий завбільшки, як і той, для 
гри в карти, але цей був накритий чорною скатертиною. Самотня свічка 
горіла на самім його краєчку. Пан Попель був зодягнутий у чернечу рясу, 
а на голові чомусь мав єпископську митру, але повернуту навпаки. Побож
но склавши руки, він бубонів якусь молитву обличчям до тьмяного образу, 
що висів на дальній стіні. Коло нього в німому поштивому захваті завмерло 
кілька слуг у лівреях, а ще один слуга тримав на руках маленького чорного 
цапка.

— Пане наш, ти що там, що нам даш, дай днесь нам, з-під землі, з-під 
камінь, з-під морів дай нам днесь, тінь там тоне, тінь там десь, дай нам піт, 
дай нам кров, дай нам сліз і сіна віз, його тіло, його душу, його серце, його 
дупу, з-під морів, з-під землі, з-під камінь. Амінь. В ім’я хвоста і стегна і 
синього прутня. Амінь. В ім’я слини і крові і хворого зуба. Амінь. В ім’я 
нирки і кишки і вічного страху. Амінь. Маргадон, Вельзевул, Люцифер! 
Гінсхошс, Ібліс, Кальвін! Асмодей, Зороастр, Басаврюк!

Скінчивши молитву, пан Попель обернувся до Юрка в усій своїй величі. 
Його очі світилися жовто. Юрко лежав на столі, вкритому чорною скатер
тиною. Над ним стояв слуга з цапком на руках і вигостреним ножем водив 
біля цапкового горла. .3 другого боку стояла Амальтея, тільки вже не така, 
а стара і горбата, в поношеному жалюгідному шматті, але із золотими 
іклами, що стирчали замість колишніх милих заячих передніх зубчиків.
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— Присягай, — сказав доктор.
і ти знав, що треба хреститися, але не знав як, і ти закричав, Юрку, 

і таки звівся на ноги, і продерся, немов крізь вату, липку і криваву, крізь 
це повітря, і висадив плечем шкло у вікні, і вдарив ногою слугу, що хапав 
тебе за поли фрака, але нога наткнулася на ще липкішу вату, і ти стрибнув 
униз, Юрку, у прірву, що зветься травневою ніччю, і ти падав донизу 
мільйон років, перстривавши всі цивілізації та катастрофи, всі ери, і ти 
упав просто в якісь вологі кущі, боляче подряпавшись і вдарившись при 
падінні, але ти підвівся, і глянув ще раз на Віллу з Грифонами, і побіг 
садом, і перелетів огорожу, а над усім витьохкував свою пристрасть 
невидний чортопільський соловей...

І тільки близько шостої райку ти виберешся нарешті з містечкового 
лабіринту і, тремтячи від холоду, набредеш на той клятий готель. З 
передсвітанмої мли на тебе випливе якась дивна кульгава постать, і ти 
ледве впізнаєш Гриця — з оселедцем і в стрілецькому однострої, щоправда, 
вельми брудному й несвіжому. І ви майже нічого не скажете один одному, 
ви тільки зайдете до готелю, і коли вже підійматиметесь на другий поверх, 
де на вас чекає тепла кімната з якнайбілішою постіллю й гарячою водою, 
Гриць позіхне, і ти почуєш:

— Непогано було б трохи поспати, га?..

То був звичайний нічний вуличний наркоман, яких такої пори швендяє 
повсюди більше ніж треба. Він виринув, як сновида, з глибокої брами, повз 
яку саме йшли Марта і Хомський. Наркоман був цілком босий, він 
пересувався за два кроки позаду них — легко, граційно, помахуючи 
руками, ніби крилами, він наче летів, майже не торкаючись твердої 
чортопільської бруківки. Йому було ще добре, хоча він уже знав, що 
будь-який кайф має здатність минати. Йому було не більш як сімнадцять, і 
він мав біляве волосся.

— Чого він іде за нами? — стривожено шепнула Марта.
— Далеко ще до готелю? — спитав її Хомський.
— Хвилин десять, — відповіла вона і озирнулася.
Наркоман був схожий па танцюриста, зодягнутий у смугастий светр і 

дуже широкі штани, в яких йому було вільно й невимушено. Він летів.
— Хочеш, я Н а б ’ю  йому рило? — спитав Хома.
— Він же нічого нам не зробив, — заперечила Марта.
— Але він дратує мене. Я хочу, щоб він відчепився.
— Поки що не треба, Хома. Мені шкода його — він ще дуже молодий.
— Йому треба обламати роги, от і все, — переконував Хомський.
— Може, краще пришвидшимо крок, аби він відстав?
Вони пішли швидше, але наркоман не відстав. Він ще потужніше 

змахнув своїми руками-крилами і знову був за два кроки від них.
— Я вже сказав, тут єдиний вихід, — наполягав Хомський.
— Адс ж він не чіпає нас, — знову заперечила Марта.
— Коли зачепить, буде вже пізно. Я не буду його бити, скажу лиш 

кілька слів.
— Він же нічого не зрозуміє.
— Зрозуміє. Я скажу йому, аби він відчепився, бо дістане в чайник.
— Орку, а може, ми так і дійдемо до готелю? Мені здається, він навіть 

не бачить пас. То чого ти будеш із ним говорити? Він тепер з головою v 
своїх глюках і просто не бачить нас...
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— Стоять і ііс двигаться! — крикиув наркоман їм у спини, доводячи 
цілковиту Мартину неправоту.

Вони спинилися. Марта відчула, що тремтить. Хомський різко обернув
ся й ступив крок до наркомана.

— Юначе, ви щось бекнули до нас? — граючи жовнами і витягаючи 
руки з кишень плаща, запитав він.

— О, юначе! — засміявся наркоман. — Юначе!
— Слухай мене уважно, старий, — Хома говорив якомога твердіше і 

разом з тим доброзичливо. — Мені дуже не подобається, що ти йдеш за 
нами. Нічне місто досить велике. Ти можеш іти куди завгодно, але 
відчепися від нас.

— Старий! — засміявся наркоман.
— Ну, що ти хотів сказати? — спитав Хома.
— Старий, ти крейзі.
— Розумієш, я ж можу цілком інакше розмовляти з тобою, — значно 

зимніше запевнив його Хома.
— Орку, пішди, — просила Марта.
— Ти крейзі, крейзі!
— Відчепися, ясно? — Хома, взявши Марту під руку, пішов далі.
Але наркоман не відчепився. Він сміявся і вдавав, що женеться за ними, 

увесь час, проте, зберігаючи дистанцію у два кроки. Хомський знову 
спинився й обернувся до нього.

— Не треба, — сказала Марта.
— Що не треба? — спитав наркоман. — Що не треба? Ти крейзі вумен. 

Ти не туда йдьош. Я знаю тебе. Я тебе їбав!
— Ну от, — мляво-зиуджено сказав Хомський, — а ти казала «не 

треба». Тепер уже мушу...
— А ти! — крикнув наркоман. — Ти, старий! Ти вдар мене от сюда. — 

Він показав на груди. — Вдар. Поняв, ти, казьол?!
Він розвів руки, як розіп’ятий, чи, точніше, як городнє опудало. Від 

нього пахло чимось дуже недобре, губи він мав обсипані прищами, як після 
гарячки.

— Вдар мене, ну, вдар, — мало не благав він. — Бачиш, я стою.
— Тобі справді годилося б з ’їздити черевиком по зубах, — цідив 

Хомський, — і особливо за того «козла». Але я не хочу проливати твою 
дурну кров. Можеш іти, я відпускаю тебе.

— Нє, — знову засміявся наркоман. — Ти не казьол. Ти підер, поняв? 
Я тебе знаю, ти з восьмого училища. Підер!

— Мартусю, відійди, будь ласка, трохи вперед, — м’яко сказав Хомсь
кий.

— Мартусю, візьми, будь ласка, у мене в рот, — перекривив його 
інтонацію наркоман.

— Хома, я прошу тебе, пішли, скільки це буде тривати, — Марта не на 
жарт боялася. Але вона справді відійшла кроків на десять.

Наркоман опустив руки і на цей раз підняв одну ногу.
— Вдар мене, — знову попросив. — Бачиш, я на одній нозі.
— Старий, — ще раз примирливо заговорив Хомський. — Я вірю, що 

ти каратист. І взагалі ти славний хлопець. Іди своєю дорогою.
— А! — крикнув шм;ірк;іч. — Своєю дорогою! Сциш, коли страшно?!
Він зробив стрибок упік і прийняв бойову поставу.
— Хочеш, я дістану ніж? — запитав.
— Ніж — цс гарно, — сказав Хомський.
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— Цинкуй, — і він справді видобув звідкись із широких штанів 
невеличкого ножа.

— Це прекрасний ніж, — запевнив його Хома. — Де ти такого взяв? 
Дай, я подивлюся.

— А! Прекрасний ніж! На!
Хома потримав ніж у руках, вдаючи, ніби розглядає його. Тоді спитав:
— Що тебе мучить, старий?
— Я хочу всіх вас убивати, — пояснив наркоман.
— Кого нас?
— Вас, козлів і підерів. Таких, як ти.
— Ти сам чортопільський?
— Я тут усіх знаю, поііяв?
— Я вірю. Маєш закурити?
— Орест! — покликала Марта. — Пішли, скільки можна?
— Зараз. Вибач, старий, я мушу йти — мене дама чекає.
— Я відпускаю тебе, — сказав наркоман. — Іди. В цьому твоє горе, іди, 

підер нещасний.
Хомський ударив його цілком несподівано — ногою в живіт. Марта 

закричала, а хлопчисько глухо кавкнув і зігнувся. Хома відкинув ніж убік, 
на траву. Тоді склавши руки в замок, вдарив його згори по голові. Але той 
не впав, як розраховував Хомський, тільки відскочив на пару кроків і 
закричав:

— Опана! Що ж ти стільки чекав?!
І тут він підняв із землі здоровенну каменюку, яка не знати навіщо тут 

лежала. Хома ще раз пішов на нього піднятою ногою, аби вибити каменюку 
з його руки, але промахнувся і тоді кинувся втікати. Він схопив Марту за 
руку. Хлопчисько з каменем у руці побіг за ними.

— А! — кричав він. — Смерть! Смерть вам!
Ноги в них підкошувалися, і, здавалося, наркоман ось-ось їх наздожене. 

Метрів за п’ять від них він кинув каменем, але Хома встиг зреагувати й 
пригнутися. Камінь пролетів над його головою. Хома спинився.

— Марто, іди вперед, — прохрипів він і знову пішов на наркомана.
У того текла кров із рота, певно, Хома зумів добряче тріпнути йому по 

тельбухах.
— Ти крейзі, крейзі, — казав хлопчисько, але вже іншим, жалібним 

голосом, поволі відступаючи. — За що ти мене? Ти дурний. Я не зробив 
тобі нічого, казьол...

І раптом він заплакав, повернувся до Хомського спиною і пошкутильгав 
геть, тримаючись рукою за бік. Хомський зупинився, дивлячись йому вслід. 
Він ішов усе швидше, шморгав носом і витирав долонею обличчя. Незадов
го зник у темряві, хоча в Хомському ще деякий час відлунювало оте його 
«крейзі, крейзі».

Готель «Синьогора» світився вже зовсім недалеко, як велетенський 
фешенебельний корабель, що ніяк не може рушити в океан з цієї проклятої 
гірської пастки. Готель «Синьогора» чекав своїх припізнілих гостей.

Мартофляк прокинувся від того, що згори на нього надав якийсь об’єкт
— брила не брила, а скорше мішок з гегним пстом -  і той об’єкт 
загрожував цілком розчавити його своио задушливою вагою. Розплющив
ши очі, він не відразу збагнув причину такого сновидіння, але поступово 
дійшов висновку, що ніщо інше в такій ситуації й не могло приснитися. 
Він спав з якоюсь незнайомою жінкою, про яку не міг сказати майже
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нічого, крім того лише, що вона спить зовсім гола і ледь чутно похропує. Її 
ваговите праве персо спочивало на Мартофляковій ключиці, досить близь
ко від шиї, отже, той сон і справді міг закінчитися придушенням. 
Звільнивши свою затерплу праву ногу з-поміж її спітнілих стегон, Мартоф
ляк з подивом довідався, що він також голий, але не наважився пов’язати 
цей факт із фактом голизни своєї сусідки. Він нерішуче підвів голову, 
розглянувся по сірій передсвітанковій кімнаті, і тоді щось ледь-ледь йому 
пригадалося. Одяг його, включаючи й труси, був розкиданий довкола 
ліжка. Ліжко виявилося дуже широке, і з протилежного краю на цьому 
спав третій — то був Білинкевич, щоправда, одягнутий і навіть у мештах. 
Картонна візитка з написом «ОРГКОМІТЕТ» тріпотіла на його грудях, 
сколихувана рівним глибоким подихом.

Було гидко. Хотілося пива. Хотілося знати, що це все означає і що слід 
робити далі. Мартофляк обійшов довкола ліжка, намагаючись хоч роздиви
тися, що вона за одна і скільки їй років, але жінка спала так хитромудро, 
що фізія її звідусюди була затулена.

Одягнувшись, Мартофляк навшпиньках вийшов з кімнати і напрочуд 
легко знайшов ванну з туалетом. У дзеркалі побачив себе і гірко скривив
ся: не так від цих вибалушених рачиних очей і мішків під ними, як від 
усвідомлення всієї глибини свого падіння. Він позіхнув і промив очі. 
Вигляд води, що потекла з крана, збудив у ньому жагу, і він надовго 
припав устами до її зимного несмачного струменя.

Кімнат у цій квартирі було дві. Друга виявилася значно більшою від тієї, 
в якій заночував Мартофляк. Власне, він зайшов до неї тільки в пошуках 
ковтка пива або якої сигарети. В кімнаті спало десь так близько дванадцяти 
осіб — не тільки на ліжках, а й на підлозі, поміж пустими пляшками і 
розкиданим карнавальним одягом, вони так і позасинали в самому розпалі, 
повилазивши одні на других і завмерши у фантастичних позах. З перепов
неної попільнички смерділо, але Мартофляк знайшов у ній досить тлустого 
«бичка» і закурив. Пива не було.

Сумнівів уже не залишалося: він потрапив до борделю. До сучасного 
совдепівського борделю дуже низького гатунку. До сплячого передранково
го борделю, в якому чоловіки робляться беззахисними, як діти, і, старанно 
відпрацювавши ніч задля вдоволення своїх купованих дам, знеможенно 
провалюються у світанкову імлу. І тоді здається, що головне, за чим вони 
сюди прийшли — не кохання, а можливість сну, цього двогодинного 
непробудного передранкового сну, під час якого їх усіх можна грабувати, 
різати, душити — вони й не ворухнуться, перебуваючи в цю мить десь 
дуже-дуже далеко. Вони сплять самовіддано і натхненно, сплять усім 
єством своїм, не шкодуючи життя свого, саможертовно і до кінця. Адже 
щомиті їх можуть якогось біса розбудити й погнати на фронт чи, може, 
копати якісь там рови або прокладати вузькоколійку. І тому кожна хвилина 
дорога — треба спати, поки спиться, поки сіріє світанок, поки сплять усі на 
світі офіцери й вартові.

Мартофляк обережно вийшов на сходи. Дім був старий і вічний, сходи 
рипіли під ногами, з розбитого вікна між поверхами повіяло холодом, 
Мартофляк мимоволі зіщулився. Надворі розвиднялося. Вуличка була по
рожня й німа. Свято заснуло на дві години, свято відпочивало. Мартофляк 
знову позіхнув і неквапом покатуляв шукати площу чи готель, чи просто 
будку, в якій наливають кухлик пива, чи свою жінку, чи ще якогось дідька.

Аж у номері мене прорвало, почалася справжня істерика, я могла лиш
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повторювати «досить, маю досить», і Хома гладив мою голову, цілував мені 
руки, він, здається, ще пахнув кров’ю того бідолахи хлопчиська, я навіть 
дивилася на носаки його черевиків, чи нема на них крові, але носаки були 
чисті, Хома приніс мені води, цс все через нього, казала я, винен в усьому 
Мартофляк, вій лишив мене, паскуда, покинув, я нецікава йому, я не вмію 
говорити вголос про його вірші, а він такий ласий до компліментів, для 
нього найкращі ті, котрі солодше йому проспівають про його талант і 
геніальність, а я ніколи його не нахвалю, хоча знаю все майже напам”ять, 
і він мій улюблений пост, я навіть дітей навчила багатьох його віршів 
дурнуватих, бідні діти, за що лиш вони мучаться з таким татусем, я все цс 
випалила Хомі, а він тільки гладив мої руки і просив заспокоїтися, казав, 
що Мартофляк обов’язково повернеться, що життя прекрасне і завтра 
зранку ми гарно поснідаємо, а потім підемо на ярмарок і він, Хомський, 
купить мені гуцульський гердан, а потім послухаємо рок біля підніжжя 
Писаної Скали, там гратимуть його добрі друзі, «ти не уявляєш собі, 
Мартусю, які вони молодці, цей «Доктор Тагабат», вони пишуть на мої 
слова, цс супергрупа», ви всі знаєте тільки себе, сказала я йому, що з того, 
що вони пишуть на твої слова, він погодився зі мною, цс не означає, що 
вони найкращі музиканти тільки тому, що пишуть на його слова, витягнув 
зі своєї торби шампанське, яке з Ленінграда привіз, я вже майже заспо
коїлася й мені захотілося шампанського, але я попросила, щоб він почекав, 
глянула на годинника, по четвертій, Господи Боже, фізія вся розпухла від 
сліз, фарба потекла, а ти мені навіть нічого не кажеш, Хомо, «а я не хотів 
зробити тобі прикрість», він сидів у фотелі, такий довготелесий, гнучкий, 
увесь наче звитий з тугих м’язів, мужнє худе обличчя, волосся зібране на 
потилиці у хвостик, я згадала, як він зацідив ногою тому виродкові, 
нічному ангелові, звідки він узявся на паші голови, бідне дитя, але Хома 
не хотів його бити, він зробив усе, що міг, тепер йому так сумно, він 
сидить у фотелі й, певно, думає про того божевільного, але ж він захищав 
мене, мою честь, посидь ще трохи, сказала я йому й пішла до лазнички, 
гаряча вода помогла, я цілком заспокоїлася, я подумала, що все не так 
погано, і я дивилася на себе в дзеркало, на своє тіло, я змила з себе ті 
дурнуваті сльози і спитала себе, чи зможу хоч раз у житті здійснити 
вчинок, бодай лихий, але вчинок, невже я довіку почуватимусь лише 
тінню того бородатого страхопуда, того самозакоханого бовдура, і мені 
зробилося спершу страшно від таких думок, але й приємно, щось озвалося 
в мені, чого я ще не знала, і я довго розчісувала мокре волосся, а гаряча 
вода пахла ліанами південних морів, аж я відчувала кожну свою клітинку, 
не треба, не треба, ще трохи посидь, я зараз вийду, і ми вип’ємо твоє 
шампанське, і я заквапилася, бо нічого не могло бути гіршого, ніж 
лишитися тут самій до ранку, в цьому чужому номері, наслухаючи, чи не 
лізе коридором п’яний Мартофляк і раз у раз підходячи до вікна, аби 
дивитися на порожню вулицю внизу, я зважилася й одягнула не джинси 
зі светром, а халат, просто на голе тіло, я видобула його зі своєї сумки, і 
Хома все відразу зауважив, я почула, що в нього затремтів голос, я сіла 
поруч, він схопився за шампанське, але руки його не слухалися, ну що ти 
займаєшся дурницями, хотіла я сказати, мені зовсім не хочеться того 
шампанського, але він усе морочився з пляшкою, ліпив якісь безпорадні 
жарти, невже вони всі такі, ці реєстрові ловеласи, і я вирішила йому 
помогти, я схилилася до нього, він спершу думав, що я хочу помогти йому 
з шампанським, але я сказала «лишися тої пляшки», я розвіяла його 
найменші сумніви, і він таки виявився здогадливим, я змогла дотягнутися
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до вимикача, і почався той сон, я ніби й не вірила, що то я, бачила все ніби 
збоку, я продиралася крізь його одяг, я розкидала його навсібіч, він 
виявився худим і сильним, з дуже чутливою шкірою й дивовижними 
руками, він напружився вмить, але виявився терплячим і стриманим, він 
повів дуже винахідливу гру, і я вперше довідалася, що таке буває, але 
головне було те, що головне попереду, і він майстерно відсував цю мить, і 
це було найбільше щастя, що все попереду, й він настільки тонко цс 
розуміє, його треновані довгі ноги вміли не менше, ніж руки, його живіт 
був ледь вологий і пахкий, я звільнила його волосся, й воно розсипалося 
по плечах, я мандрувала його тілом, пам’ятаючи, що потрібно бути терпля
чою і що головне ще має статися, а мені вже зараз невимовно розкішно, і 
він почув мій голос, я зовсім не хотіла цього, але голос уже не міг 
залишатися в мені, і тоді я почула його голос, ми ніби кликали одне одного 
звідкись із неба, де ми ще побуваємо, він розумів кожен мій натяк, 
виправляв будь-яку нерішучість, мене ще ніхто так нє розумів, я здригала
ся, як горе, текла, мов ріка, моє тіло зробилося хвилею, я просила, щоб він 
увійшов і починав, але він продовжував свою попередню гру, я йшла за 
ним, бо зрозуміла, що раз він так хоче, значить, так повинно бути, він усе 
знає краще за мене, і справді, він довів мене до повного забуття, я не 
знала, де в мене що, я була вся, моє тіло зробилося неподільним, далі гак 
не могло тривати, я схопила його обидвома руками, я сама ввела його, і 
тільки тоді він поступився і став виконувати моє благання, бо я вже ладна 
була думати, що він знущається, але все одно вірила, що ні, і тепер це вже 
була майже вершина, я боялася не встигнути до вершини, а він перестав 
собою володіти, от коли я його підкорила, він забув правила своєї гри, він 
уже не належав собі, а тільки мені, і тепер я намагалася стримати, ще 
трохи стримати, ще трохи стримати, я вже не чула власного голосу, але я 
почула грюкіт у двері, це була катастрофа, я впала, так і не дійшовши до 
вершини, я падала так довго, скільки тривав грюкіт і голос Мартофляка, 
але він усе-таки дійшов, і я була рада, що так сталося, що принаймні він 
один з нас двох побував там, на вершині, я дала йому це щастя, він дійшов, 
він вдячно терся об мене, як найвірпіший пес, а я лиш повторювала «що 
будемо робити, що будемо робити»...

— О, друже, привіт, що ти робиш у моєму номері? — з усмішкою 
поцікавився Мартофляк, коли Хомський відчинив йому двері.

— Розумієш, — відповів Хомський, впускаючи його досередини, — 
Марта дуже хвилювалася, куди ти подівся. Я мусив її заспокоїти.

— А-а, — кивнув Мартофляк, розглядаючись по кімнаті. — Це святе 
діло. Непогано живем. А я подумав спершу, що тебе поселили до нас 
третім.

— Всяке буває в цих готелях, — знизав плечима Хомський.
Мартофляк сів у фотель.
— До речі, а де вона сама? — запитав нарешті.
— Хто? — перепитав Хома.
— Марта.
— Вона купається. Вирішила прийняти ванну.
Мартофляк підвівся, підійшов до дверей лазнички.
— Мартусю, кохана, я вже тут! — повідомив він. — Ти чуєш?
З лазнички почувся енергійний плюскіт води. Марта справді купалася.
Мартофляк повернувся до кімнати.
— Маєш закурити? — спитав.
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— На жаль, уже скінчилися.
— Завжди так буває, — зітхнув Мартофляк і добув з кишені ще одного 

«бичка». — Покуримо вдвох. Тобі лишити?
Хома кивнув.
— Грабар би того не курив, — сказав Мартофляк, затягнувшись і 

відкашлявшись. — Котра година? — І сам собі відповів: — Пів на шосту. 
Гарно.

— У тебе трохи спішить, — сказав Хома.
— Можливо.
Вони помовчали. Мартофляк передав Хомі свого «бичка» і зненацька 

запитав:
— Слухай, а чого ти не сховався, скажімо, під ліжко?
— Дурне тобі в голові, старий, — засміявся Хомський.
— Ні, ти собі тільки уяви — ховаєшся під ліжко чи, наприклад, у шафу. 

Ми з Мартою лягаємо трохи поспати, а ти потихеньку виходиш. Класний 
водевіль, ні?

— Ти даремно так думаєш, — безтурботно заспівав Хомський. —Шам- 
пана хочеш?

— Наливай, — кивнув Мартофляк.
На цей раз пляшку було відкрито досить легко і майже безгучно. Хома 

налив по півсклянки.
— Слухай, — запитав Мартофляк, зробивши кілька ковтків, — там 

завтра, тобто вже нині, бо завтра — це тільки інша назва сьогодні, там 
сьогодні в програмі свята немає якого-небудь походу рогоносців? Ти не 
пам’ятаєш?

— Ні, — серйозно відповів Хомський. — А що?
— Ну, я міг би взяти в ньому участь, — пояснив Мартофляк і поставив 

склянку на столик.
Хома також поставив склянку і тут-таки отримав потужний удар знизу 

в щелепу. Все було так несподівано, що він не втримався і впав навзнак.
«Зараз повбивають один другого», — подумала причина бійки Марта, 

прислухаючись із лазнички. Вона схопила рушник і почала чимшвидше 
витиратися, аби не допустити такого фіналу.

З губи в Хомського йшла кров.
— Вибач, старий, — сказав Мартофляк. — Я не хотів так сильно.
Він подав руку, і Хома підвівся, струшуючи головою, як боксер у 

нокдауні.
— Що тут таке? — зайшла до кімнати Марта, в тому самому халаті, 

пахнучи водою й милом.
Мартофляк чемно поцілував їй руку.
— Вип’єш шампана? — запитав він.
Вони сіли навколо столика, і Мартофляк налив третю склянку.
— Випий, — подав її Марті. — Після ванни корисно.
— Ви що, билися? — спитала Марта.
— Так, — жваво відповів Мартофляк. — І знаєш, що цікаво? Хома дуже 

сильний фізично. Ну, та ти про цс знаєш. Він дуже сильний, але він 
нічого не зробив мені. Я побив його.

— Я просто не зміг би тебе вдарити, — сказав Хомський, тамуючи 
носовичком кров на губі.

— Овва! — всміхнувся Мартофляк. — Ти — добрий товариш. Вірний. 
Я хочу випити за тебе. Марто, вип’ємо за Хому. Щоб він швидше женився, 
най би його нагла кров залляла!
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Вони торкнулися склянками, і Мартофляк підморгнув їй.
— Де ти був, чоловіче? — спитала Марта, трохи надпивши.
— В однієї молодиці. Тільки дотепер не знаю, чи виграв її, чи ні. Дивна 

історія, правда?
— Це дуже ризиковано, Мартофляче, — сказала Марта.
— Що саме? — спитав Мартофляк. — Те, що я тобі розповів про це?
— Те, що ти нічого не пам’ятаєш. А якщо вона була венерична?
— Все може бути, — зітхнув Мартофляк. — Я пожартував, звичайно.
— Я так і думала.
— Ну от і файно. Гей, Хома, чого ти сидиш такий сумний та невеселий? 

Кров уже не тече. Скажи що-небудь, — Мартофляк з очікуванням і надією 
подивився на Хомського.

Той відняв від рота носовичок з маленькою червоною плямою.
— Я тобі заздрю, старий, — сказав.
— Це гарно, але чому, холера ясна?
— Ти щасливий чоловік.
— А-а, — розуміюче протягнув Мартофляк. — Тоді інша справа. Хочете 

анекдот? Чоловік повертається з відрядження і, само собою, застає жінку 
на гарячому. — Сказавши це, замовк.

— Все? — спитала Марта.
— Ні, не все, але я згадав, що ви його знаєте. А, може, знаєте якийсь 

подібний. Вони всі однакові, всі про одне й те саме. Може, б ми трохи 
поспали? — позіхнув.

— Нема сенсу, — знизав плечима Хомський. — Легше пересидіти ці 
пару годин. А потім підемо на ярмарок. Чи ще кудись.

— Дійсно. Вже нема сенсу, — погодився Мартофляк і ліг на підлогу. — 
Я тільки трохи полежу. З відкритими очима.

Тиша придавила їх, мов камінь. Ніхто не зронив більше ані слова. 
Мартофляк лежав на підлозі горілиць і справді з відкритими очима. Хома 
примостився у фотелі, гріючи в руці склянку з недопитим шампанським. 
Марта сіла на ліжку і втупилася поглядом кудись за вікно. Там уже сіріло, 
розвиднювалося, озивалися якісь перші ранкові птахи з невідомих країн. 
Чути було кожен найменший звук, народжений у сплячому переважно 
готелі: чиїсь кроки, приглушувані коридорною доріжкою, повертання клю
ча у дверях навпроти, дзюрчання води в номері за стіною. Світ ловив їх і 
піймав. Усі вони попалися, мов у сильце, в цю готельну тишу.

Але довго це не потривало. Зненацька всі почули якесь шамотіння перед 
дверима, на цей раз незачиненими, — і до номера увірвалося двоє 
монстрів. Один у стрілецькому однострої, з оселедцем на поголеній голові, 
інший — у чорному фрачному вбранні, з метеликом, але обидва дуже 
пожмакані, бліді й галасливі.

— Ага, всі масони на місці! — закричав Гриць, вітаючи таким чином 
присутніх.

— Слухай, Хома, — замахав руками Немирич, — я бачився з твоїми 
персонажами! Там була ціла купа мерзотників. Я ледве втік від них!

— Сідайте, хлопці, — рівним голосом відізвався з підлоги Мартофляк.
— Або принесіть ще дві склянки зі свого номера. Або дайте щось закурити. 
Або сядьте і помовчіть разом з нами. Або йдіть звідси до сраки.

Гриць твердо зупинився на одному із запропонованих варіантів і не
вдовзі повернувся з двома склянками. Хомський розлив усе до решти.

— Кожен з нас по-своєму непогано провів минулу ніч, — звернувся до 
присутніх Мартофляк, підвівшись із наповненою склянкою. — Але хай
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вона належить кожному зокрема. Кожному — його ніч. Я хочу випити за 
це, друзяки. До речі, тільки ви можете порятувати нас сигаретами.

— Дохлий вассер, — сказав на це Гриць.
— Мертвий півень, — солідаризувався з ним Немирич.
— Ну, якщо в нас уже не лишилося сигарет, то треба вмирати, — 

зітхнув Мартофляк, але затнувся, згадавши про Немирича.
— Ганьба нам, — погодився Гриць.
Вони випили і знову замовкли. Здавалося, цей номер заклятий мовчан

кою. Навіть, якщо б сюди увірвалося ще зо два десятки поетів, усе одно 
довелося б мовчати і згасло дивитися кожному у свій кут, кожному у свою 
ніч. Вона стояла за плечима в кожного, глибока і чорна.

— Ходімо розбудимо Мацапуру, — нарешті спромігся на мову Хомсь
кий.

— А в якому він номері? — запитала Марта.
— Уявляєте, ми ще досі не бачилися з Мацапурою, — продовжував 

Хомський. — Він влаштував увесь цей бардак, а сам десь ховається...
— Він вигадав це дурнувате свято, а сам заліз під ковдру, з головою під 

ковдру, і пухне, — додав Немирич.
— Він викликав нас телеграмою, відірвавши від невідкладних справ, 

порушив наш спокій, а сам наївся з вечора ковбасок і дрихне, — погодився 
Мартофляк.

— Він заробляє на цьому гроші, а ми їдемо, як дешеві хлопчики, 
купуємось на це, — обурився Гриць.

— Він на всьому заробляє гроші...
— Він талановитий хлопець, але велике гівно...
— Він повівся так, як завжди...
— Він ставить над нами свої досліди...
— Він ніколи мені не подобався...
— Він досить примітивний, але йому багато дано від природи...
— Він погано скінчить...
— Його повісять за «ядение человеческого мяса»...
— Ходімо його розбудимо, — підсумував Хомський.
— Я потелефоную до нього в помер, — повідомив Гриць, витягнувши з 

кишені записничок. — Він живе у...
Гриць набрав якийсь номер, але за хвилииу поклав слухавку.
— Не відповідає? — здогадався Мартофляк.
— Ти правильно все розумієш, — відповів Гриць.
— Мабуть, його немає у себе, — пішов ще далі Немирич.
— Або йому ліньки вставати до телефону, — припустив Хомський.
— Або він саме лежить з дівчиною, — додумався Мартофляк.
— Або лежить з перерізаною горлянкою, — прояснів Гриць.
— Або сидить у клозеті...
— Або висить на люстрі...
— Або заклав вуха ватою...
— Або накрив телефон подушкою...
— Чуєте? — спитала Марта, яка вже певний час прислухалася до звуків 

за вікном.
І тоді вони почули, справді почули десь там, у вуличках Чортополя, 

внизу, під ними, автоматні черги, поодинокі постріли, якусь біганину, рев 
моторів, нерозбірливі вигуки. Вони кинулись до вікна і побачили під 
готелем кілька вантажівок, з яких вистрибували військові при повному 
спорядженні, в шоломах, з автоматами й протигазами, у плямистих мунди-
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pax. Вони швидко і чітко вишиковувалися невеликими групами й 
розбігалися по прилеглих вулицях. Офіцери подавали різкі, уривчасті 
команди.

— Любо глянути, — сказав Мартофляк.
Двері номера відчинилися так, наче по них вдарили ногою. До кімнати 

зайшов ще зовсім юний лейтенант з невблаганним виразом на обличчі. За 
його спиною стояв двометровий десантник зі складаним автоматом у руках.

— Всем віходить, строиться на улице, — коротко сказав лейтенант.
— Це загалом гарна ідея, друже, — погодився з ним Мартофляк, — але 

за яким таким хріном ми туди підемо...
— Молчать! — урвав його лейтенант. — Приказ коменданта гарнизона. 

Всем строиться на улице!
— Пішов ти зі своїм комедіантом, — позіхнув Хомський.
— В противном случае я имею право применить спсцсредства, — 

викарбував лейтенант.
— Почекайте, поясніть, що сталося, ми ж не можемо просто так взяти 

й піти, — змінив тон Мартофляк.
— Всем строиться на улице, — з нотками втоми у голосі повторив 

лейтенант. — Будет передано важное правительствснное сообщение.
— А як відносно Загальної декларації прав людини? — єхидно 

поцікавився Немирич.
— Хватит! — вибухнув лейтенант. — Немедлеішо вьійти и строиться! 

Хватит! Кончилось ваше время!
На вулиці їх вишикували просто перед готелем, у колону по двоє. За 

якісь десять-п’ятнадцять хвилин десантники повністю очистили готель від 
гостей свята — заспаних, напіводягнених, у мальовничому карнавальному 
шматті — й погнали всіх у напрямку до площі Ринок.

— Не растягиваться, не растягиваться, бетрее! — командували з боків 
сержанти й автоматами підштовхували надміру вайлуватих. Вони майже 
бігли — Ангели, Сарацини й Козаки і всі інші, вони не розуміли, що 
сталося, але їх підганяли автоматами, їх вихопили з нагрітих ранкових 
ліжок і тепер кудись гнали, може, щоб прочитати лекцію з цивільної 
оборони, може, щоб розстріляти. Ніхто нічого не знав.

— Напевно, ввели воєнний стан, — задихаючись, шепнув Мартофляк.
Марта йшла поруч із ним, така нажахана, в цьому халаті на голе тіло.
— Мені страшно, — сказала вона. — Що з нашими дітьми?
— Не варто наперед розпачувати, ми ж нічого не знаємо, — спробував 

заспокоїти її Мартофляк.
— Я не хотіла сюди їхати, навіщо я їхала, — не вгавала Марта.
— Принаймні маємо шанс померти в один день, — сказав Мартофляк.
— Зема, дембель давай! — крикнув Немирич до одного з солдатів.
Але у відповідь дістав добрячого стусана в спину. Гриць хотів було

відповісти йому тим же, щоб знав, шмаркач, як руками махати, але 
Немирич з усієї сили обійняв його і притис до себе.

— Не чіпай гівно, Грицю, — сказав він. — Вони синки, служби не 
бачили, паскуди, салабони, парашники!..

Тільки Хомський був цілком незворушний, слухняно крокував у парі з 
якимось молодим католицьким священиком.

На вулицях уже давно розвиднілося, і всі могли бачити, як багато 
солдатів шниряє містом. Усі бічні вулиці були перегороджені вантажівками 
й бетсерами. Гриць скреготів зубами і стискав кулаки.

— Лажа, знову лажа, — повторював він.
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Воии захопили все на світі: телеграф, пошту, мости, банки і готелі, вони 
захопили Кремль і Ермітаж, а також усі інші стратегічні споруди, вони 
мають танки й снаряди, операція була проведена блискавично, з допомогою 
хімічної зброї та колючого дроту, вони відібрали ключі від усіх в’язниць і 
психічних лікарень, вони накрили нас» на голих у лазні, за дві-три години 
вся влада перейшла до них, тепер вони зможуть остаточно навести порядок 
і оголосити вимріяну війну решті земної кулі, вони накажуть нам лягти 
долілиць на бруківку, а потім командуватимуть «встать, лечь!», і ми 
вставатимемо, а потім лягатимемо за командою, адже вони захопили Київ 
і Львів, і навіть Запоріжжя вони захопили, і все за якісь дві-три години, 
хтось дуже ретельно все продумав, хтось отримає Золоту Зірку, адже тепер 
вони всюди, і навіть у Музеї українського мистецтва розташували гауптвах
ту, а в кафедральному соборі — караульне приміщення, і ми нічого не 
вдіємо, Марто, моя маленька, я зможу тільки пропустити твої кулі крізь 
себе, от і все, а хлопці вже хай собі викручуються як знають, зрештою, 
бути розстріляним — не найгірша смерть для поета, ах, які непоправні 
втрати вкотре понесе рідна література, розстріляне відродження, от як про 
нас напишуть нащадки, якщо колись у нас будуть якісь нащадки, якщо 
воии допустять до цього, щоб у нас були нащадки, а вони все допустять, 
бол вже мають великий досвід, як очищати нас від нащадків, це головна 
справа, головна мета, як по-дурному все вийшло, я не хотів тебе кривдити, 
Марто, я вже пе встигну розповісти тобі про все, і про Хому, який тебе 
кохає, і про Гриця, народженого в Караганді, і про Юрка, якому відбирають 
останній його рік, чи, щонайбільше, два, але я пишаюся, що зараз, отут, я 
разом з цими хлопцями, що нас кинуть до однієї величезної ями, разом із 
цими Жидами, Повіями й Циганами, я пишаюся, що був знайомий з цими 
хлопцями, це чудові поети і найперше тому підтвердження — те, як вони 
помруть, але по-іншому й не буває, та й навіщо жити, коли навіть у нашій 
улюбленій кав’ярні вони розташували вузол зв’язку, а на сьомому небі — 
ракетний полігон, навіщо жити, коли вони читатимуть наші душі своїми 
радарами і викликатимуть нас на шосту ранку мити їхні забльовані 
сортири; куди мудріше буде не дожити до цього, а тому слід спровокувати 
когось із них, скажімо, харкнути йому в пику, і він не втримається, 
пустить автоматну чергу, бо він пам’ятає про честь військового, вище за 
яку в цьому світі лише наказ командуючого, і я зробивши такий фокус уже 
зараз, негайно, але спершу мені треба пропустити крізь себе твої кулі, я ж 
не можу доручити цс Хомському, хоч він і кохає тебе, але твоя рука в моїй, 
ми давно вже не трималися за руки, востаннє років сім тому, коли ти 
носила Оксанку і малювала мої портрети губною помадою на всіх дзеркалах 
нашого дому...

На Риику вас вишикували шерегами, спинами до сонця над ратушею. 
Вас було дуже багато — сотні таких самих, як ви, що приїхали веселитися 
на свято Воскресаючого Духу. Ви мовчали й дивилися на офіцера, що 
походжав перед вами, поглядав на годинника і щось видивлявся з боку 
колишньої вулиці Сакрамснток. Прапор з ратуші було знято.

Ти, Мартофляче, тримався жінчиної руки, як останнього в цьому світі 
притулку, ти, Юрку, облизував пересохлі губи й щось потихеньку насви
стував, ти, Грицю, згадував останнього вірша, якого ще не встиг записати, 
а ти, Хомський, щось малював носаком черевика на старій бруківці, але 
нічого не виходило, твій черевик не залишав слідів.
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Але рівно о сьомій ранку з боку колишньої вулиці Сакраменток виїхав 
елегантний беердеем. Він зупинився метрів за сто від вас. Вітер грався 
напнутими на площі наметами, носив по ній купи святкового сміття, мотки 
серпантину, жовті газети, повітряні кулі, шматки прапорів і корогов.

— Внимание,— гучно видихнув офіцер.
Над беердеемом з’явився хтось у плямистому комбінезоні з потужним 

мегафоном на грудях. І ви почули його металевий, спотворений мегафоном 
голос:

—Дорогі друзі! Панове товариство! Братове і сестри! Я радий вас вітати 
на початку другого дня нашого божевільного дійства. Я — це головний 
режисер-постановник свята Павло Мацапура. Гадаю, всім вам сподобався 
цей досить гострий і непередбачуваний жарт, цей хепенінг, учасниками 
якого ви ненароком стали. Сподіваюся, ніхто з вас не почувається ображе
ним чи потерпілим. Зрештою, в програмі було обіцяно сюрпризи. За дві 
години запрошую всіх на святковий ярмарок. На цьому можете розходи
тись і продовжувати забави. В масових сценах були задіяні актори мо
лодіжного та експериментального театрів. Подякуймо ж їм за досконалу 
гру нашими гарячими оплесками!

І всі ви, що стояли спинами до сонця, шалено заплескали в долоні, ви 
плескали й не могли зупинитися, аж поки не заболіли руки, але ви все 
плескали, а офіцер і солдати розкланювалися. Мацапура зістрибнув з 
машини і, теж розкланюючись під оплески й вигуки «браво», попрямував 
у ваш бік. Він був просто геніальний, він сяяв, сяяли його окуляри, зуби, 
сяяли його чоботи. Він упізнав вас ще здалеку, помахав рукою й підтюпцем 
побіг до вас.

— Ну, як, — запитав, обіймаючи вас і цілуючи всіх, особливо Марту.
— Кльово, — сказав Хома.
— Ви навіть не уявляєте, скільки це все коштувало: автомати, машини, 

десятки ящиків холостих патронів, скільки я набігався, щоб усе пробити, 
спонсори помагали, але все довелося вибивати самому, ну, на щастя, все 
вийшло бездоганно, а ви молодці, що приїхали, тут ще таке буде...

— Тобі пасує, — перебив його Мартофляк.
— Що, десантна форма? — уточнив — Мацапура.
— І взагалі, ти гарний хлопець, — сказав Гриць.
— До речі, позич три сотні, — сказав Хома.
— І дай закурити, — зажадав Немирич.
Мартофляк відпустив жінчину руку.
— Ми сьогодні ще вип’ємо? — запитав він.
— Так, але не забувайте, що о восьмій ваш вечір поезії. — Мацапура 

зняв окуляри і протер їх хустинкою. — Так що доведеться читати вірші, 
хлоп’ята...

Вересень — жовтень 1990
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АВТОРИТЕТНА ДУМКА

ЗБІГИЄВ БЖЕЗІНСЬКИЙ:
«Я щасливий, що маю змогу бути свідком цих справді 
історичних подій, що відбуваються в Україні...»

(Бесіда головного редактора журналу «Сучасність» Тараса Гунчака з 
провідним американським політиком Збігневом Бжезінським).

Гунчак: Ми знаходимося в номері 
київського готелю «Жовтневий». 
Гість України, американський про
фесор Бжезінський люб'язно пого
дився дати інтерв'ю  для журналу 
«Сучасність».

Для мене Ваш візит є надзвичайно 
приємним сюрпризом — узагалі, як і 
все Ваше перебування в цій країні. 
Повинен сказати, що передумови 
для нього склалися просто унікальні. 
Мій колега Іван Дзюба зв'язався зі

мною і сказав: «Тарасе, ти маєш за 
будь-яких обставин взяти інтерв'ю у 
професора Бжезінського, тому що 
ця людина свого часу передбачила 
багато з тих змін, що відбулися та 
відбуваються у нас сьогодні. Тому 
перше моє запитання буде таким: 
як Ви, власне, почуваєте себе, пере
буваючи в цій країні?

Бжезінський (сміється): Перш за 
все, я надзвичайно схвильований, а 
також щасливий, що маю змогу бу
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ти свідком цих справді історичних 
подій, що відбуваються в Україні — 
подій, які змінюють одна одну бук
вально кожного наступного дня і з 
якими наступні покоління будуть, 
без сумніву, знайомитися з великим 
інтересом. Адж е важливість подій 
на Україні сягає далеко за ї ї  кордо
ни.

Проголошення державної неза
лежності України — це подія, яка 
має великий вплив на весь Євро
пейський континент.

Гунчак: Яка Ваша дум ка, чи 
сприйме європейська громада поя
ву України як суверенної держави, 
чи погодиться ця громада прийняти 
ї ї  як ще одного рівноцінного члена 
цієї громади?

Бжезінський: Не думаю, що це 
буде легким рішенням. На мій по
гляд, мине досить багато часу — і це 
буде складним процесом, — доки 
Україна буде сприйнята саме в цій 
якості. Справа в тому, що на Заході 
і досі немає чіткого розуміння Укра
їни як окремої нації. Там дуже ма
ло знають про історію України. З 
іншого боку, на Заході віддають пе
ревагу концепції, щ о  «роздріб
нення» Радянського С ою зу стано
вить дуже велику небезпеку для 
західних країн. Там до сих пір існує 
думка (хоча і не всі ї ї  дотримують
ся) про те, що Москва повинна збе
регти централізований контроль над 
усіма республіками. Вважаю, що 
тут необхідно провести роботу, 
спрямовану на значно глибше озна
йомлення публіки на Заході з ваши
ми реаліями, бо багато з того, про 
що зараз у нас говориться, є хибним 
з початку і до кінця. Особисто я не 
вірю, що цей комуністичний центр 
можна буде «оживити». Так само я 
не вірю, що так званий «український 
націоналізм» є тим лихом, про яке 
стільки у вас писалося та говорило
ся. Проте фактом залишається те, 
що на Заході загальна оцінка того, 
що відбувається у вашій країні, є оп

тимістичною, так само як і бачення 
історичної перспективи.

Гунчак: Наскільки, на Вашу дум
ку, політика американського уряду 
сумісна саме з цією західною кон
цепцією стосовно України?

Бжезінський: Думаю, що все, про 
що я сказав раніше, може бути від
повіддю на це питання.

Гунчак: Ви маєте на увазі, що 
Сполучені Штати віддають перевагу 
існуванню саме того «єдиного цент
ру», з яким, на їхню думку, було б 
легше мати справи? А  також, що 
там більше звикли до Горбачова, що 
саме на цій політичній структурі вони 
хотіли б будувати всі свої відносини 
та зв'язки з Україною?

Бжезінський: Тут, як у нас ка
жуть, американська адміністрація 
хотіла б мати весь «пиріг» для себе і 
з 'їсти  його самій. Інакше кажучи, 
американський уряд хотів би мати 
справу з демократичним Радянсь
ким Союзом, але без усіх цих швид
ко виникаючих реформ. Особисто я 
був би щасливий, якби це було мож 
ливо, проте зараз саме поняття «Ра
дянський Союз» здається мені до
сить суперечним. Якщо це — Союз, 
він не є демократичним, але якщо 
ми говоримо про демократію, то 
цей термін сам по собі «не грає». 
(Сміється).

Гунчак: Я з Вами згоден, адже 
сам народ не погодився з цим понят
тям. Проте хотілося б почути Ваші 
особисті думки про основні пробле
ми, які зараз стоять перед народом 
України.

Бжезінський: Мабуть, їх краще 
за все окреслити, якщо порівняти 
проблеми України з тими, з якими 
зараз стикається Польща. Я маю на 
увазі саме проблеми в економічній 
сфері, модернізацію  політики та 
соціальних відносин. Проте у Польщі 
є єдиний «політичний символ», що 
складається з прізвищ двох осіб: 
римського папи та Леха Валенси. 
Так є церква та «Солідарність». Там 
існують благодійні заклади. Всі ці
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установи за своєю суттю є антико
муністичними. Навіть за часів пану
вання «соціалістичного табору» десь 
тридцять відсотків польських під
приємств існували на приватній ос
нові, особливо у сільському госпо
дарстві. Там весь час функціонувала 
так звана «друга», недержавна еко
номіка, яка, до речі, мала надзвичай
ний успіх. Там завжди була велика 
кількість здібних приватних під
приємців. На жаль, про все це сьо
годні нем ож ливо  говорити по 
відношенню до України. Тут всього 
цього просто немає. Тим більше, 
що Україна була в центрі цієї ко
м ун іс ти ч н о ї систем и  протягом  
більш ніж сімдесяти років. Треба та
кож  брати до уваги, що на Україні 
інтелігенція винищувалась у набага
то ширшому масштабі, ніж у Поль
щі. Одне слово, труднощ ів тут  
більше, ніж деінде, тому вважаю, 
що вкрай необхідно, щоб хто-не- 
будь звернувся до українського на
роду з відкритим, щирим словом 
правди про ї ї  минуле, сьогодення та 
майбуття.

На мій погляд, таке правдиве сло
во можна було б звести до кількох 
пунктів.

Не повинно бути шляху назад, по
вернення до минулого. (Я маю на 
увазі політичну структуру, яка існу
вала в рамках Радянського Союзу). 
Єдине майбутнє для України — в ї ї  
незалежності, демократії, вільному 
ринкові. Це буде довгий, складний, 
болючий шлях, де треба буде посту
патися багатьма благами задля щас
тя народу, але іншого шляху просто 
не існує.

Гунчак: Докторе Бжезінський, я 
сьогодні почув на сесії українського 
парламенту, що Україна — це третя 
держава світу, так би мовити, з точ
ки зору ї ї  ядерного озброєння. До 
того ж Україна одверто заявила про 
своє небажання продовжувати своє 
існування як ядерна держава. Як, на 
Вашу думку, Україна має вчинити із

ядерною зброєю, що розташована 
на ї ї  території?

Бжезінський: По-перше, я впевне
ний, що Україна повинна твердо до
трим уватися  ц іє ї декларац ії й 
постійно ї ї  підтверджувати. Звичай
но, тр е б а  вивести всю  ядерну 
зброю з території України та, по 
можливості, знищити її. Я також ду
маю, що урядові України треба на
полягати на розробці та дотриманні 
певного графіка у цьому питанні на 
переговорах з Москвою. Цей гра
фік треба опублікувати, щоб весь 
народ знав, коли саме і яку зброю 
виводять, і що з нею робитимуть 
потім.

По-друге, Україна відкрито зая
вила про те, що не підтримуватиме 
використання такої зброї за будь- 
яких обставин. На мій погляд, це — 
надзвичайно важлива політична зая
ва, але ї ї  треба закріпити конкрет
ними «технічними» домовленостями 
з Москвою. Я маю на увазі домовле
ності, за якими жодна з ядерних ус
тановок, розташованих на укра
їнській землі, не могла б бути вико
ристаною у військових цілях за ко
мандою, поданою з Москви, без 
відома та технічного контролю  
України.

Гунчак: На Україні, та й не тільки 
тут, існує думка, що не варто про
сто так віддавати Москві ядерну 
зброю з України — адже створення 
і ї ї  розташування, будівництво війсь
кових о б 'є к т ів ,  вреш ті-реш т, 
обійшлося у «велику копійку» укра
їнському народові. А  де є гарантія, 
що цю зброю не буде використано 
десь-інде в інших ганебних цілях?

Бжезінський: Як я вже говорив, 
це — складна проблема, проте голо
вне, на мою думку, полягає в тому, 
щоб не затягувати ї ї  вирішення, бо 
це ніяк не може бути на користь 
Україні. Одне слово, чим скоріше 
вирішиться це питання, тим краще. 
Якщо в цьому питанні напустити «ту
ману», то мож е скластися дуже 
шкідлива ситуація для вас усіх.
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Гунчак: І останнє запитання. Як, 
на Вашу думку, складеться май
бутнє для українців?

Бжезінський: Думаю, все зале
жить від того, які саме відносини бу
дуть між Україною та Росією. Га
даю, що Україна повинна внести 
конкретні пропозиції щодо таких 
відносин, а також щодо ї ї  статусу в 
цілому світі. Зараз склалося таке 
становище, в якому запропонований 
Горбачовим «Союз» не сприйма
ється Україною. Так само Україна 
не згодна існувати в Союзі суверен
них радянських республік. Україна 
каже «ні» навіть на Сою з суверен
них держав. Особисто я підтримую 
всі ці «ні» від України, але може ста
тися так, що ця суперечка між 
Україною та Москвою затягнеться,

коли обидві сторони казатимуть «ні» 
замість «так» у відповідь на свої 
пропозиції. Тоді, можливо, виникне 
потреба у створенні якогось ре
формаційного центру. Але я хотів 
би, щоб саме Україна вийшла з та
кою пропозицією. Це могла б бути 
пропозиція^ про створення певної 
надзвичайно вільної конфедерації — 
і я це особисто підтримую, — тому 
що, на мій погляд, саме таким шля
хом  м ож на досягти  створення 
якоїсь Ліги вільних суверенних де
ржав, створення отого «вільного 
економічного простору». Тоді м ож 
на було б вести дебати з Горбачо
вим. Але саме на основі пропозицій, 
які внесені Україною, а не від Горба
чова.
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ПОЛІТОЛОГІЯ

Ми піднімаємося, віруємо знову, мов небо, знамено тримаючи в руках.
Фото Василя Артюшснка.

Володимир Рубан 
ДОВГА ДОРОГА ДО СЕБЕ

Політична думка в Україні 1991 року

Щасливі народи, чиї літописи справляють нудне враження.
Монтеск’є

1
Минулий рік розпочався під зна

ком протистояння компартії й опо
зиційних до неї партій та рухів. Бо
ротьба між комуністами й антико- 
муністами, прихильниками і против
никами держ авно ї незалежності 
України проходила з перемінним 
успіхом, але стан політичної думки 
залишався незадовільним. Сам е 
відсутність концепції відродження 
України назвав перший заступник 
голови Руху Михайло Горинь голо
вною  причиною  невдач НРУ. 
Тодішній перший секретар ЦК КПУ 
Станіслав Гуренко, виступаючи на 
квітневому пленумі ЦК КПРС, запі+- 
тав: «Чому наші пленуми... не вно
сять, як правило, нічого позитивного 
ні в діяльність партії, ні в життя наро

ду?» І сам же відповів: бо «у сер
йозній політиці не можна розрахову
вати на успіх, діючи без надійно 
вивірених орієнтирів, не маючи 
чіткого плану, всебічно продуманої 
стратегії і відповідної їй зрозумілої 
народові практичної програми». 
В'ячеслав Чорновіл уже після прого
лошення Акту незалежності Укра
їни (на Форумі інтелігенції) сказав: 
«Найбільша наша проблема, найв- 
разливіше місце — ідейна слабкість, 
відсутність програмного забезпе
чення процесів  держ авного  
будівництва, демократизації, побу
дови відкритого громадянського 
суспільства».

«Око бачить у предметі рівно 
стільки, скільки розум іє в ньому 
той, хто дивиться», — писав ан
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глійський історик Томас Карлайль. 
Наші політики і їх радники розуміли 
менше, ніж мали б розуміти. Але 
політичне життя в республіці вирува
ло, десятки партій та рухів (пере
важно, правда, карликових) пропо
нували свої діагнози захворювання 
суспільства і способи видужування. 
Дещо згрупувавши їх, одержимо 
повний спектр європейської полі
тичної думки — комунізм, соціа
лізм, лібералізм, консерватизм, 
нац іонал-ф аш изм . Правда, спів
робітник радіостанції «Свобода» Во
лодимир Малинкович запевняв, що 
«всі партії, без винятку, пропонують 
одне і те ж». І це, безумовно, спра
ведливо в тому розумінні, що всі во
ни, у тій чи іншій мірі, сповідували 
більш овизм , то б то  бачили світ 
поділеним на дві категорії — «чор
не» і «біле», «свій» — «чужий».

Із політичними характеристиками 
в Україн і велика плутанина. Ре
спубліканців і комуністів по черзі на
зивають то «лівими», то «правими». 
У РП  вваж ається  радикальною  
партією, хоч відстоює цінності, які на 
Заході сповідують неоконсервато- 
ри... Ми забули, чи й не знали, що 
поняття «правий» і «лівий» виникли 
для означення консерватизм у і 
л іб е р ал ізм у . П о т ім  з 'явилися 
соціалістичні партії і їх поставили 
«лівіше» від ліберальних (точніше — 
«лівіше» від здорового  глузду), 
змістивши останніх до політичного 
центру. Правда, російський філософ 
С. Ф ранк вважав, що «соціалізм 
взагалі не лежить на лінії між «пра
вим» і «лівим», а в якомусь зовсім 
інш ому вимірі». Але кожна кла
сифікація певною мірою умовна і 
знаходження соціалістів, разом з ко
муністами і соціал-демократами, на 
«лівому» фланзі пояснюється їх не
прийняттям панівного тоді буржуаз
ного суспільства, ратуванням за 
його радикальне оновлення. До
мігшись свого спочатку в Радянсько
му Союзі, а потім в деяких інших 
країнах, соціалісти (комуністи) стали

«правими», консерваторам и  по 
відношенню до нового устрою. А  
класичні консерватори і ліберали пе
ретворили  ся , таким  чином, у 
«лівих», радикалів, бо настала їх 
черга боротися за корінне рефор
мування суспільства. Аби уникнути 
зайвих непорозумінь, вживатиму 
терміни у загальноприйнятому, а не 
радянському значенні. Але спочат
ку кілька зауважень.

Згідно з Максом Вебером, партії 
у своєму становленні проходять три 
етапи: аристократичного угрупуван- 
ня, політичного клубу і масової ор
ганізації. Жодна з українських до 
третього етапу не доросла. Всі вони 
у пошуках себе, свого місця на 
політичній карті республіки. Через 
малочисельність, відсутність широ
кої соціальної бази, перебування в 
опозиції молоді партії змушені були 
дбати не стільки про вироблення 
власно ї ідеології, концепц ії 
в ідродж ення Укра їни , скільки 
вирішувати сьогоденні проблеми: 
агітувати то проти горбачовського 
референдуму, то проти підписання 
Союзного договору, а то вже на 
підтримку проголошення незалеж
ності України.

Партії досі перебувають в ем
бріональному стані, нерідко діють 
не як політичні організації, а як групи 
підтримки того чи іншого популяр
ного діяча. їхню лінію визначають не 
стільки глибинні політичні, соціально- 
економічні інтереси, скільки воля 
лідерів. Особливо яскраво це про
явилося під час президентської кам
панії. Демократична партія (ДемПУ) 
висунула претендентом на високу 
посаду безпартійного економіста 
Володимира Пилипчука, в той час як 
один з ї ї  фундаторів письменник Во
лодимир Яворівський балотувався 
від імені «Союзу «Чорнобиль» Укра
їни». Обидва не зуміли зібрати не
обхідного мінімуму підписів. Партія 
демократичного відродження У к 
раїни (ПДВУ) підтримала теж поза
партійного академіка Ігоря Юхнов-
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ського, зм усивш и  свого одно- 
партійця заступника Голови Верхов
ної Ради Володимира Гриньова по
кладатися на власні сили. Обом  вда
лося заручитися підтримкою ста ти
сяч співгромадян, що викликало 
певну напругу всередині ПДВУ. Ще 
далі пішов Степан Хмара. Виступаю
чи проти запровадження президент
ської форми правління, він водночас 
закликав виборців підтримати голо
ву Української національної асамб
ле ї (У Н А ) Ю рія Шухевича, хоча 
лідер Української республіканської 
партії (УРП) Левко Лук'яненко, чиїм 
заступником по партії є С. Хмара, 
також боровся за президентську 
посаду, і значно успішніше, ніж Ю. 
Шухевич.

Цих непорозумінь не було б, як
би політичні клуби оформилися в 
партії. Але не можна за рік-два по
долати шлях, розрахований на п'ять- 
сім років. І все ж  певні тенденції 
окреслилися досить чітко. Від них і 
будемо відштовхуватися.

2
Компартія України (КПУ) продов

ж увала діяти у складі КПРС, ї ї  
ідеологією залишався марксизм- 
ленінізм, метою  — побудова «де
м окр ати чн ого  соц іал істичного  
суспільства». Вона виступала «за су
веренну соціалістичну Україну в 
оновленом у С ою зі» , тобто  від
стоювала формулу «держава в де
ржаві». В Україн і КПУ прагнула 
створити багатопартійну систему з 
домінуючою партією, відводячи собі 
роль останньої. Однак ї ї  ідеологи 
так і не змогли сформулювати, що 
ж воно таке — «демократичний 
соціалізм»? Мабуть, тому, що ці по
няття суперечать одне одному, на 
що де Токвіль звернув увагу ще 
1848 року: «Демократія розширює 
сф е ру  індивідуально ї свободи, 
соціалізм ї ї  обмежує, — писав він. — 
Д ем ократія  утвердж ує найвищу 
цінність кожної людини, соціалізм 
перетворює людину в простий засіб, 
у цифру. Демократія і соціалізм не

мають між собою нічого спільного, 
крім одного слова: рівність. Але по
гляньте, яка різниця: якщо демок
ратія прагне до рівності в свободі, то 
соціалізм — до рівності у рабстві і 
примусі».

О тж е, головними завданнями 
Компартії було збереження СРСР у 
вигляді «оновленої федерації» і 
утвердження себе як домінуючої 
партії. Причому, як писав у 3-му 
числі журналу «Комуніст України» 
за минулий рік історик В. Литвин, 
«консенсус між правлячою партією і 
опозицією міг би... досягатися на 
визнанні соціалістичного вибору».

З  референдумом 17 березня у 
КПУ особливих проблем не було, 
хоча на січневому пленумі ЦК КПРС 
С. Гуренко і казав: «Якщо не вклю
чимо всіх комуністів у підготовку 
проведення референдуму, то... ре
зультати можуть бути далекими від 
очікуваних». Агітуючи за збережен
ня Союзу, компартійна пропаганда 
використовувала виключно нега
тивні аргументи. Мовляв, «проводи
ти курс на вихід України з СРСР оз
начає різати по-живому, переорю
вати людські долі, рвати родинні та 
інші стосунки». Після цього гаранту
вався економічний крах, причому 
сам остійна У кра їна , на д ум ку  
лідерів КПУ, неминуче мала сповзти 
«на расистські, націонал-фашистські 
позиції», стати «буржуазною то
тал ітарною  республ ікою ». Ре
алізація «безвідповідальних, по
пулістських гасел про власну армію, 
валю ту, м итну сл уж б у  тощ о»  
«відкинула б наш народ  у 
політичному та економічному плані 
на багато десятиріч назад, перетво
рила б Укра їну  на третьорядну 
псевдосам остійну  д е рж аву  на 
європейських задвірках», — наполя
гав ЦК КПУ. Про те ж, що дасть 
українському народові подальше 
перебування  в «оновленій ра
дянській ф едерації» вважали за 
ліпше не згадувати. Зате апелювали 
до авторитету Тараса Шевченка,
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Київ. 20 серпня 1991 року.
Фото Василя Артюшспка

котрий, на дум ку ідеологів Ком
партії, обов'язково проголосував би 
«за оновлений Сою з — сім 'ю  вольну, 
нову».

Ці міркування призначалися для 
більшості виборців. Інтелектуалів, 
особливо російськомовних, намага
лися переконати з допомогою інших 
аргументів. «Здобуття політичної 
Незалежності малими державами в 
Європі, А зії і Африці не принесло 
народам очікуваних щастя і благо
денства, — стверджував на сто
рінках журналу ЦК КПУ «Політика і 
час» харківський професор І. Тара- 
нов. — Нові держави опинилися на 
околиц і вел и ко ї політики, еко
номічних взаємовідносин... У мало- 
масштабній державі інтелектуальна 
ріка тече в один бік — з держави. 
Туди, у великі держави, прагне 
виїхати талановита молодь, туди 
«відпливають уми», бо там, а не в 
провінції, можна одержати сучасну 
лабораторію, широке видання своїх 
праць...» Назвавши провінційними 
(мабуть, по відношенню до Радянсь
кого Союзу) Австрію, Швейцарію,

Швецію, професор заявив, що ситу
ація в СРСР зараз дуже схожа на ту, 
що була у СШ А  200 років тому, ко
ли там точилася боротьба між фе
дералістами і конфедералістами. 
На щастя, констатує автор, пере
м огли  перш і, і з ар а з  «б агато 
національна держава С Ш А  (ототож
нюючи штати С Ш А  з республіками 
СРСР, автор допускається помилки, 
бо американські штати — це адміні
стративні одиниці без будь-якого 
національного обличчя, що не мож 
на сказати про Радянську (а до того
— Російську) імперію. — В. Р.) не ви
являє прагнення до розпаду». А  
СРСР розвалюється, що, перекона
ний І. Таранов, викличе «громадян
ську війну бе з  перспективи  ї ї  
закінчення у найближчому майбут
ньому» і Радянський Сою з «пере
твориться на Близький Схід у більш 
трагічному варіанті». Все це стало 
можливим тому, запевняє автор, 
що «адміністративний поділ величез
ної багатонаціональної держави» 
провели «за національною ознакою» 
і жалкує, що не був підтриманий
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проект П. Столипіна поділу Ро
сійської імперії на 50 регіонів за при- 
родно-економічною ознакою, як у 
СШ А. Тему своєї статті професор 
окреслив так: «Чи бути державі 
нашій єдиною, чи розпастися на ряд 
дрібних князівств (підкреслення 
моє. — В. P.), як це було у давні ча
си...»

На думку спостерігачів, у КПУ 
було 6—8 різних політичних течій. 
Унітаристська, прихильники якої, 
зо к р е м а  р е к то р  Харк івського  
ун івер си те ту  І. Таранов, від
стою вали збер еж ен н я  СРСР як 
унітарної держави, поступово наби
рала силу і якби заколот вдався, 
можливо, саме вона стала б у Ком
партії панівною.

З іншими партіями і Рухом КПУ 
боролася не тільки ідейно, а й з до
п о м о го ю  КДБ, м іл іц ії. Голова 
Комітету держбезпеки республіки 
М . Голушко писав першому секре
тареві ЦК КПУ С. Гуренку: «Нині 
існує ряд суперечностей і факторів, 
використання яких мож е призвести 
до розколу в національному русі і 
відштовхнути від нього маси». Ком
партії, зокрема, радилося «стиму
лювати ріст «робітничого руху» на 
півдні і сході проти націоналістів». 
Після цього секретар ЦК КПУ Вален
тин Острожинський із задоволенням 
заявив про »численні масові проте
сти, обурення, що викликали серед 
населення південних та східних обла
стей приїзди до них політизованих 
груп екстремістського спрямування 
із західного регіону республіки».

У програм них  докум ен тах  і 
діяльності Руху керівництво КПУ не 
бачило нічого позитивного. На дум
ку С. Гуренка, «під дахом» Руху по 
сут і в ідбулася легалізація 
націоналізму в найбільш крайніх його 
проявах, відкрито заявив про себе 
антикомунізм..., з його правого 
флангу вже чуються гасла неото- 
талітарного, а то й відкрито фашист
ського гатунку... Рух... постійно 
націлений на перехоплення влади у

будь-який спосіб». Ще більше пере
падало УРП та СНУМу, які, за слова
ми С. Гуренка, «перейшли у 
відкритий наступ не тільки проти ко
муністів, а й проти конституційних 
державних структур». При цьому 
лідер українських комуністів заявив 
про готовність КПУ «бути партією 
громадянської згоди». Партійний 
публіцист В. Литвин розшифрував 
цю тезу так: «Якщо уряд зуміє у 
недалекому м айбутньом у задо
вольнити першочергові соціальні по
треби, а засоби масової інформації 
пояснюватимуть громадянам, що їх 
запити будуть задовольнятися де
далі повніше в м ір у  виконання 
намічених програм, то соціальна ба
за опозиції дедалі зменшуватиметь
ся, і в ній лишаться самі політики та 
ідеологи».

Така конфронтаційна лінія приве
ла керівництво КПУ до підтримки за
колоту і призупинення діяльності 
партії. Здається, першим тривогу з 
цього приводу забив київський 
історик Олексій Гарань. На його 
думку, заборона була незаконною, 
а політичний вакуум, що утворився 
зліва від центру, небезпечний. 
В 'ячеслав Чорновіл на Всеукра
їнському форумі інтелігенції, навпа
ки, запевнив, щ о Ком партія  
«повністю контролює радянський 
апарат у багатьох регіонах. Вона 
повністю контролює економіку. Во
на повністю контролює засоби ма
сової інформації». Далі В. Чорновіл 
попереджав: «Компартія ще спро
бує повернутися на політичну арену 
вже перефарбованою, з переписа
ними політичними гаслами».

Справді, уже в жовтні вчорашні 
комуністи створили Соціалістичну 
партію України (СПУ), висловивши 
надію, що заборону на діяльність 
КПУ з часом буде знято і партії 
об'єднаються. Програмні докумен
ти С П У  м айж е нічим не 
відрізняються від тих, що мала Ком
партія. Хіба що КПРС — КПУ була 
«авангардною » партією , а Со-
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Фото Василя Артюшеика.
Таке мале, а вже українець.

ціалістична прагне стати напів- 
авангардною — напівпарламентсь- 
кою. Вона має добрий соціальний 
грунт і, спираючись, з одного боку, 
на бідних та знедолених, а з другого
— на вчораш ніх ком партф ун - 
кціонерів, може швидко стати най- 
масовішою.

З
КПРС ніколи не була партією 

тільки комуністів, а скликала під свої 
прапори всіх, хто хотів зробити 
кар 'єру або легально займатись ра
дянським суро гатом  політичної 
д іяльності. Тож  були в КПРС  і 
соціалісти, і соціал-демократи, і 
ліберали... По мірі поглиблення кри
зи від неї мали відколюватися різні 
групи, щоб створити свою партію 
або приєднатися до якоїсь із уже 
існуючих. Першими ще позаторік це 
зробили члени «Д ем ократично ї 
платформи в КПУ», ставши ядром

Партії демократичного відроджен
ня.

Розкол КПУ проходив по різних 
лініях, але визначальним було став
лення до української державності. 
Прихильників повної незалежності 
України в партії було небагато, 
згуртувати їх  спробували автори 
«Відозви дев'яносто одного» — ко
муністи з Тернопілля, котрі пропо
нували тран сф орм увати  К П У  в 
соціал-демократичну партію. Після 
невдалого заколоту потреба в цьо
му відпала.

Значно численнішим і впли
вовішим було крило так званих су- 
верен-комуністів на чолі з Головою 
Верховної Ради Леонідом Кравчу
ком. Воно виникло у Верховній Раді і 
не мало самостійних організаційних 
структур. Його члени в основному 
поділяли ідейні позиції гуренківців, 
але виступали за ширші права Укра

95



Діти Чорнобиля.
Фото Василя Артюшенка.

їни у складі Сою зу суверенних де
рж ав. К онцепц ії розвитку  ре
спубліки суверен-комуністи не ма
ли, тож діяли згідно із ситуацією, 
лавірували між імпер-комуністами і 
опозицією, були більше тактиками, 
ніж стратегами.

Вперше вони заявили про себе в 
січні минулого року, коли Президія 
Верховної Ради засудила дії армії і 
КПРС у Литві, хоча секретаріат ЦК 
КПУ підтримав литовських колег. 
Паралельно Л. Кравчук продовжу
вав виступати як член Політбюро ЦК 
КПУ, заявляючи, що «час, особливо 
події 7 листопада і випадок з народ
ним депутатом Хмарою, все роз
ставив на свої місця», що люди, на
решті, «зрозуміли, що то за демо
кратія». Слідом за першим секрета

рем ЦК КПУ Голова Верховної Ради 
атакував львівське керівництво. На 
аргумент демократів, що у них не
має влади, відповідав: «У Львівській 
області вона є. А  там показники 
гірші, ніж в інших областях». Але си
туація мінялася так швидко, що уже 
в лю том у Кравчуків однодумець 
перший заступник Голови Верховної 
Ради Іван Плющ мусив визнати на Га
лицькій асамблеї: галичани господа
рюють трохи краще, ніж в цілому 
по республ іц і. Того ж м ісяця 
Л. Кравчук, з його слів, експром
том запропонував провести 17 бе
резня, окрім всесоюзного рефе
рендуму, ще й республіканське 
опитування. Є їхнє (Верховної Ради 
СРСР) право, є наше право, є війна 
законів, — сказав він. — Але ми не
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можемо далі перебувати в стані по
слушниць, закриваючи очі на те, що, 
справді, порушуються наші суве
ренні права і з нами не хочуть до 
кінця рахуватися". На думку члена 
правління Соціал-дем ократичної 
партії України (СДПУ) Олександра 
Сугоняко, то була перша помітна 
політична перемога Кравчука над 
опозицією, над парламентською  
більшістю і над самим собою.

Ослабивш и позиції імпер-ко- 
м ун іст ів, Л. Кравчук  р е сп уб 
ліканським опитуванням розколов 
також опозицію і по суті на певний 
час приручив ї ї  помірковане крило. 
Склалася принципово інша розста
новка сил: внутріукраїнські супереч
ності відійшли на другий план, проти
стояння демократів і номенклатури 
зм інилося конф л іктом  м іж  ре
спублікою і Центром. Відтоді лінію 
Верховної Ради визначали суверен- 
комуністи. Маючи близько 150-170 
голосів, вони підтримували то гу- 
ренківців, то Народну Раду і, таким 
чином, вирішували результати голо
сування.

Після перенесення обговорення 
проекту  Сою зн ого  договору на 
осінь, рейтинг популярності Голови 
Верховної Ради перевалив за 50 
відсотків, результати майбутніх пре
зидентських виборів ні в кого не ви
кликали сумнівів. Заколот трохи 
сплутав Л. Кравчукові карти, хоча 
діяв він у ті дні загалом передбачува
но. Ще в кінці березня на запитання: 
«Якими будуть ваші дії, якщо, не 
дай, Боже, на Хрещатику з'являться 
танки?» — Л еон ід  М акарович  
відповів: «М о ї дії полягатимуть у то
му, щоб не допустити танків на Хре
щатик...» Через місяць він заявив: 
«Зараз зупинити національно-де
мократичний процес... неможли
во... Якщо хтось почне зупиняти — 
це буде початком кінця». Знав Голо
ва Верховної Ради і про партійних 
працівників, які чекають зміни ситу
ації, щ об «забути  слово «суве
ренітет», бо воно не є їх внутрішнім

змістом, а модою». Л. Кравчук до
бре розумів політичну ситуацію і 
діяв згідно з нею.

Після заколоту він не допустився 
жодної серйозної помилки. 24 сер
пня демократи влаштували йому в 
парламенті справжній допит, праг
нучи за один день домогтися всього: 
незалежності України, заборони 
компартії і виграти майбутні прези
дентські вибори. Але Л. Кравчук 
твердо стояв на своєму: чого ви хо
чете від безправного спікера парла
м енту? О т  стану президентом , 
тоді...

Націонал-комун істичний рух 
відродився в Україн і торік, щ об 
зіграти роль політичного центру. 
А л е  намагання поєднати не- 
поєднуване — комуністичну іде
ологію, членство в КПРС з утверд
женням української незалежності 
зм уш увал о  суверен -ком ун іст ів  
після кожного кроку вперед робити 
хоча б півкроку назад. їх головне 
достоїнство — прекрасне знання 
адм ін істративно ї системи, зро- 
щеність із нею нерідко перетворю
валося в серйозний недолік, ставало 
основним гальмом просування впе
ред. Суверен-комунізм породила 
конкретна політична ситуація, і жити 
він міг тільки в ній. Нині обстановка 
настільки зм інилася, що 
провідникам націонал-комуністів до- 
ведеться ш укати  іншу ф о р м у  
об'єднання. Можливо, це буде не 
партія, а рух лівоцентристських сил.

4
Протягом останнього століття в 

укра їнськ ій  політичній д ум ц і 
домінували різні напрямки. Пануван
ня соціалістичних ідей після розгро
м у  У к р а їн с ь к о ї Н ар о д н о ї Ре
спубліки змінилося надією, що укра
їнську державність зможуть вибо
роти націонал-комуністи. Після 
їхнього знищення прапор визволь
но ї б о ро тьб и  на тривалий час 
підхопили інтегральні націоналісти, 
які згуртувалися в О УН  і створили 
Укра їнську Повстанську Арм ію .
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Хрущовська «відлига» викликала до 
життя продовжувача як націонал- 
комуністичної, так і націоналістичної 
лінії. А ле  переваж ала у націо
нально-визвольному русі останніх 
десятиліть загальнодемократична, 
ліберальна тенденція, пов'язана най
перше з діяльністю редакції журна
лу «Український вісник» і Укра
їнської громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод, а 
пізніше — Української Гельсінської 
Спілки. Данило Ш ум ук , Л евко 
Лук 'яненко, В 'ячеслав Чорновіл, 
Микола Руденко та їх колеги зро
зуміли, що, як писав Д. Ш умук, 
«там, де немає повноправної ле
гальної опозиції в парламенті і на
роді, там немає і демократії». Тим 
часом  і нац іонал-ком ун істи , і 
націоналісти, виплекані ш колою  
Д. Донцова, ратували за одно
партійне авторитарне суспільство.

Нині в Україні діє кілька партій, 
які зараховують себе до соціально- і 
л іберально-дем ократичного  на
прямку. Але, мабуть, тільки О б '
єднана соціал-демократична партія 
(ОСД ПУ), куди входять кількасот 
інтелектуалів на чолі з юристом з 
Київщини О. Аліним, є класичною 
соц іал -д ем ократи чн ою  орган і
зацією. Інші ж  — СДПУ, ДемПУ, 
ПДВУ — орієнтуються переважно на 
соціал-ліберальний шлях. На думку 
більшості їх лідерів, у виробництві 
м аю ть  панувати  ц інності л ібе
ралізму (особиста незалежність і 
добров ільна  сп івпраця, інди
відуальна власність і ринок, правова 
держ ава і обм еж ений  у правах 
уряд), а при розподілі благ — прин
ципи соц іал ізм у . Т обто  пропо
нується  м ар к с и зм  навиворіт — 
замість соціалістичної економіки 
соціалістична структура перероз
поділу. На Заході така модель найк
ращі результати дала у Швеції, хоча 
останн ім  ч асо м  та переж иває 
відносну кризу. Аналізуючи шведсь
кий досвід, народний депутат Укра
їни О лександр  Сугоняко  каже;

«Ш веції потрібна нова політика, 
політика міри, тобто балансу праці 
та капіталу, балансу соціального за
хисту й економічної ефективності, 
політика синтезу соц іально ї та 
ліберальної демократії». Таку ж 
політику він пропонує проводити в 
Україні.

У  політичній стратегії між укра
їнськими соц іал -дем ократам и  і 
лібералами принципових розход
жень не було. Крім хіба одного. За
ступник Голови'Верховної Ради Во
лодимир Гриньов, котрий зараховує 
себе до ліберально-буржуазних 
політиків, доводив, що «роль метро
полії у нас виконує не географічний 
пункт, а адміністративно-командна 
система... Шанс у боротьбі з нею 
ми одержимо тільки тоді, коли про
тиставимо їй не національну, а більш 
широку демократичну ідею», бо 
«адміністративна система... достат
ньо адаптувалася до національно- 
визвольного руху і починає викори
стовувати його в своїх інтересах». 
Голова Демократичної партії Укра
їни Юрій Бадзьо, який ще двадцять 
років т о м у  називав себе за 
соціальною позицією — соціалістом, 
за політичною — демократом, напо
лягав на недопустимості розриву 
національного і демократичного, на 
необхідності розглядати «свободу 
національного самовизначення як 
частину реалізації прав людини».

Це розходження дало про себе 
знати 24 серпня, коли В. Гриньов з 
однодумцями відмовлялися під
тримати Акт про проголошення не
залежності України до заборони 
КПУ. «Якщо ми поставимо суве
ренність як самоціль, то можемо 
одержати тоталітарну державу, — 
міркував один із фундаторів ПДВУ
В. Гриньов ще в січні. — Потрібно, 
щоб ця система згоріла дотла».

З інших питань л ібералам  і 
соціал-демократам, маючи спіль* 
ного противника — Компартію, було 
неважко порозумітися. Лідери Де
мПУ (Д. Павличко, В. Яворівський),
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П Д ВУ  (В. Ф іленко, О. Єм ець), 
СД ПУ  (О. Сугоняко, Ю . Збітнєв) 
неодноразово говорили навіть про 
необхідн ість орган ізац ійного  
об'єднання. Чимало зусиль доклали 
вони і до створення політичної ко
аліції «Незалежна демократична 
Україна». На другий день заколоту 
вона таки виникла, щоб після його 
придушення фактично відразу ж 
розпастися.

Розуміючи, що перемога над ко
мунізмом не буде швидкою, соціал- 
ліберали виступали за співпрацю з 
КПУ за умови, що та відстоюватиме 
інтереси України. Так, один з «хре
щених батьків» Руху і лідерів ПДВУ 
професор Мирослав Попович у січні 
висловив побаж ання, щ об «ке
рівництво КПУ або частина його по
ставили питання про Союзний до
говір так, як того вимагає життя. 
Тоді ми підтримали б їх і потреба в 
опозиції відпала б». Незабаром що
до зм іс ту  С о ю зн о го  д о го в о р у  
справді був досягнутий консенсус, 
який до заколоту визначав політичне 
обличчя України.

Справдився в цілому і прогноз 
соціал-лібералів щодо агонії радян
ської імперії. «Поворот вправо вид
но неозброєним  оком, — казав
В. Гриньов після «кривавої неділі» в 
Литві. — Вибух консерватизму пере
живають армія, органи держбезпе
ки, з 'їз д  народних депутатів Сою 
зу... Думаю, що вибух цей тривати
ме кілька місяців, від сили рік... То
талітаризм загнано в останній кут... 
Перспектив у нього немає». Близь
кий до Демократичної партії еко
номіст Володимир Черняк через 
місяць уточнив, хто може очолити 
державний переворот: «номенкла
тура з використанням армії, КДБ, 
М ВС  як Інструментів для досягнення 
політичних цілей».

Демократи добре бачили основ
ну небезпеку, не мали ілюзій щодо 
намірів старих структур І власних 
можливостей. В. Черняк тоді ж  кон
статував: «Демократичні сили роз

колоті, не об'єднані, розсіяні і не 
здатні ефективно впливати на хід 
подій». Однак розуміння своєї слаб
кості не змусило їх негайно о б '
єднатися і виробити програму дій на 
випадок державного перевороту, а 
також — що ще важливіше — конст
руктивну програму виводу України 
з кризи.

Два місяці страйкували шахтарі 
весною, висуваючи політичні вимо
ги. Але жодна партія не змогла опа
нувати робітничим рухом і спряму
вати його відповідно до вимог мо
менту. Страйк зрештою захлинув
ся, а його невирішені проблеми дали 
про себе  знати у дні заколоту. 
Соціал-ліберали, що складали осно
ву опозиції, закликали громадян 
України «не підкорятися розпоряд
женням комітету державних зако
лотників, розпочати Всеукраїнський 
політичний страйк з 12 години 21 
серпня і вийти на площі своїх міст і 
сіл з вимогою арешту організаторів 
державного перевороту та віддання 
їх до суду» лише на другий день за
колоту. Головне ж, із заяви не зро
зуміло: як організовувати страйк, де 
збиратися, хто координуватиме дії 
тощо. Соціал-лібералам не вдалося 
о сво їти  на та ко м у  ж рівні, як 
мітингову, чорнову роботу, поборо
ти організаторський дилетантизм.

І це закономірно, адже широкої 
соціальної бази соціал-лібералізм в 
Україні поки що не має. ДемПУ, 
ПДВУ, СДПУ, незалежно від того, 
об'єднаються вони чи ні, зможуть 
грати вирішальну роль тільки тоді, 
коли запрацює ринок, почне зроста
ти кількість заможних людей, госпо
дарів. Нині ж до їх активу найперше 
тр е б а  віднести чималий Інте
лектуальний потенціал. Вони ро
зуміли: Л. Кравчук відділився від 
С. Гуренка не тому, що раптом 
прозр ів  і став укр а їнськи м  па- 
тріотом — відродження націонал-ко- 
мунізму стимулювалося діяльністю 
опозиції. Весною 1991 року Ю . Бад- 
зьо казав: «Доля Кравчука і ко

1* 99



муністів, які його підтримують, за
лежатиме від сили й згуртованості 
демократично-патріотичного укра
їн сько го  руху, від наш о ї о р 
ганізованості і політичної зрілості... 
Якщ о демократична патріотична 
опозиція зуміє витворювати себе як 
серйозну політичну силу, то це буде 
безпосередня підтримка Кравчу
кові, завдяки ч ом у  він від
далятиметься від комуністів-ре- 
акціонерів». Водночас брак 
політичного досвіду, організаційних 
структур змушував лідерів укра
їн ськ о го  соц іал -л іберал ізм у  у 
найвідповідальніших ситуаціях діяти 
навпомацки. Інтуїція не завжди до
помагала правильно вловити на
стро ї людей, наміри противника, 
вибрати найдоцільнішу тактику. За 
кілька днів до всесоюзного рефе
рендуму 17 березня у В. Гриньова, 
Ю . Бадзя поцікавились: «Який 
відсоток населення України, на ва
шу думку, відповість «такі» на його 
запитання?» Перший сказав: «40— 
45, другий: 35—38. Насправді ж за 
«оновлену федерацію» висловилося 
59 відсотків дорослого населення 
республіки.

Соціал-ліберальний напрямок міг 
істотно зміцнити Рух, але він в ос
новному займався організацією  
політичних і культурницьких акцій. 
Так і не ставши об'єднанням різних 
опозиційних до КПУ сил, Рух, по 
суті, перетворився у політичну 
партію, на прапорі якої було одне 
слово — «незалежність».

5
Україн і давно дошкуляє брак 

консерватизм у. Відродити його 
прагне УРП  — партія колишніх 
політв'язнів. Відомий дисидент прав- 
ник Василь Лісовий звернув увагу, 
що «не стільки критика установ, 
скільки побудова установ, які скла
даю ть  основу соц іально ї і 
міжнародної стабільності, добробу
ту, безпеки та індивідуальних сво
бод є стратегічною метою, на яку 
свідомо чи не свідомо орієнтується

УРП». її характеризує прихильність 
до визначальних цінностей 
соціального консерватизму: повага 
до мудрості предків, впевненість у 
тому, що суспільство — це живий, 
організм, який не можна перебудо
вувати, як машину.

УРП найбільше з нових партій 
приділяла увагу ідеологічним питан
ням. На науковій конференції на цю 
тему голова республіканців Левко 
Л ук 'яненко  сказав, щ о вони 
сповідують ідеологію національного 
визволення, яка включає три еле
менти — прагнення національного 
визволення, заперечення безправ'я, 
утвердження демократії. Прихиль
ники ідеології націоналізму залиши
лися в меншості, хоча секретар УРП 
Сергій  Ж иж ко зазначив, що 
інтеграція суспільства на ній можли
ва, «якщо Компартія почне тотально 
обм еж увати легальне політичне 
життя в Україні», а значить, знову 
«стане актуальною ідея позапарла
ментської боротьби».

Закликавши співгромадян 17 бе
резня відповісти «ні» на запитання і 
всесоюзного референдуму, і ре
спубл іканського  опитування, 
керівництво УРП, на думку голови 
Руху Івана Драча, зробило непра
вильний вибір і, на перший погляд, 
тактично програло. Але серпневі 
под ії і грудневий ре ф ере нд ум  
засвідчили, що інколи тактична по
разка може вирости у стратегічну 
перемогу.

УРП, як і інші молоді партії, не є 
об'єднанням однодумців. На друго
му з'їзд;* у червні минулого року 
партія опинилася на м еж і ор
ганізаційного розколу. Голова УРП 
Левко Лук'яненко і його заступник 
Степан Хмара, відстоюючи неокон- 
сервативні цінності, розійшлися в 
методах їх реалізації. Л. Лук'янен
ко виступив за еволюційний, посту
повий шлях перетворень, С. Хмара
— революційний.

Голова УРП доводив, що ради- 
калізація тактики перетворить
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партію у невеличку купку людей, а 
щоб успішно протистояти КПУ, тре
ба мати структури не лише на об
ласному та районному рівнях, а й у 
селах, мікрорайонах. Його заступ
ник твердив: головне — не кількість, 
а якість, і радив не приймати до УРП 
колишніх комуністів, які порвали з 
КПРС менше, ніж п'ять років тому. 
«Нема в світовій практиці випадку, 
щ об співпраця демократів з ко
муністами мала позитивні наслідки,
— продовжував він, запевнивши, що 
«ніякого розколу в КПУ не існує», а 
розповіді про «суверен-комуністів»
— «звичайні казочки». Л. Лук'яненко 
необхідність співпраці з останніми 
обгрунтовував тим, що нині — не 
1917 рік, коли «політичні гасла 
піддавалися прям ом у втіленню в 
життя». Зараз «економіка перетво
рилася в гігантський організм... Па
раліч виконавчої влади (звільнення з 
керівних посад  ком ун істів -про- 
фесіоналів. — В. Р.) в умовах де
ржавного керування економікою 
бодай на тиждень означає параліч 
економіки». Але «співпраця у Радах 
з ком ун істам и  носить характер 
постійного ідейного протиборства»,
— наголош ував  лідер р е сп у б 
ліканців. На його думку, у С. Хмари 
класовий підхід бе ре  гору  над 
національним, він забуває, що голо
вний ворог України не місцеві ко
муністи, а «зовнішня сила — москов
ська імперія».

С. Хмара наполягав, щоб Народ
на Рада покинула Верховну Раду, 
діяльність якої є «шкідливою і небез
печною для України». Він дійшов 
висновку, що врятувати ситуацію 
мож е тільки мирна демократична 
революція. «Передумови для рево
люційного процесу визріли. Готові 
до н е ї передов і загони  роб іт
ництва».

Протилежної точки зору дотри
мувалися провідники партії і щодо 
доцільнішої форми організації влади 
в Україні. Л. Лук'яненко вважав, що 
глибоко вкоріненому українському

індивідуалізм у і д е м о к р а ти зм у  
більше відповідає парламентська 
форма правління. Зате при прези
дентстві, на його думку, значно зро
сте ефективність влади. Степан 
Хмара переконаний, що Україна не 
го това  до пр ези д ен тського  
правління, яке при слабкому парла
менті мож е призвести до автори
тарної диктатури і посилення влади 
старого партійного апарату. Він про
гнозував або румунський варіант, 
але «ще гірший, ніж при Ілієску, бо 
У к р а їн а  досі не порвала з 
імперською пуповиною»; або гру- 
зинсько-гамсахурдіївський; або бу
тафорсько-шароварний, що зво
диться тільки до зовнішніх атри
бутів».

Торік у керівництві УРП були лю 
ди (Г. Гребенюк, Р. Коваль) із ще ра- 
дикальнішими, ніж у С. Хмари, по
глядами. Секретар партії Роман Ко
валь головним противником на шля
ху України до незалежності вважав 
не крем л івський  Ц ентр , як 
Л. Лук'яненко, і не КПРС, як С. Хма
ра, а Росію. Рік тому він писав: «По
неволеним народам уже нестерпне 
парано їдальне  російське  м ес і
анство. І якщо сам російський народ 
не зрозуміє цього і не скаже на по
вний голос: «Ні расистському Сою з
ному договору!», то національно- 
визвольний рух у колоніях набере 
яскравої антиросійської спрямова
ності. Доки не пізно, Росіє, відпусти 
поневолені народи». Проти такого 
висновку різко виступили Левко 
Лук'яненко, Богдан Горинь, який ка
зав, що ставлення Р. Коваля до су
часної Росії «ставить під сумнів вива
женість політичної лінії УРП... Якщо 
ми захищаємо від Центру Литву, то, 
щоб бути послідовними, повинні б 
захищати й Росію, і в тому була б 
наша політична мудрість. А  вийшло 
так, що ми..., коли піднімаємо пи
тання про Україну, то кидаємо во
гонь ненависті на Росію... Усі, хто 
проти Центру — наші сьогоднішні 
спільники і партнери по боротьбі».
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Зрештою, Р. Коваль залишив УРП і 
примкнув до ультрарадикалів з 
Української національної асамблеї. 
Але й енергії самого С. Хмари, 
який так і не позбувся «моральної 
хвороби — революційності», виста
чало, щоб розхитувати партію зсе
редини і позбавляти ї ї  іміджу ре
спектабельної неоконсервативної.

З популярних позапартійних 
політиків найближче до УРП стояв 
В 'ячеслав Чорновіл. Він конфлік
тував з С. Хмарою ще гостріше, ніж 
Л. Лук'яненко. Протистояння сягну
ло апогею, коли В. Чорновіл не 
підтримав заклик С. Хмари, який 
тоді перебував у Лук'янівській в 'яз
ниці, до галичан застрайкувати у 
квітні разом із шахтарями Донбасу і 
спробувати підняти на страйк усю 
республіку. «Страйк в умовах Гали
чини — удар у спину демократії, — 
такою  була реакц ія голови 
Львівської обласної Ради. — На 
руїнах нічого не збудуєш, на руїнах 
будувал и  тільки більш овики».
С. Хмара відповів агітацією проти 
В. Чорновола під час президентсь
ких виборів, заявляючи: як, мовляв, 
той змож е керувати республікою, 
коли, на думку Степана Ільковича, 
не справився з областю?

Ч ерез  місяць після заколоту 
В. Чорновіл, більшість попередніх 
передбачень якого збувалися, звер
нув увагу на дві небезпеки. Перша: 
«К ом ун істи  м аю ть  величезний 
інстинкт самозбереження і талант 
перефарбовування. Вони візьмуть 
на озброєння всі наші думки, всі наші 
мрії для того тільки, щоб утримати
ся при владі, а тоді тихенько нас за
душити»., Справді, після серпня ми
нулого року в Україні склалася си
туація, певною м ірою  схожа на 
змальовану відомим російським 
монархістом В. Шульгіним у книзі 
«Дни. 1920»: «Біла справа загинула. 
Розпочата «майже святими», вона 
потрапила до рук  «майж е бан
дитів». В Україні ж утверджувати 
держ авну незалеж ність, за яку

патріоти йшли на смерть, до в 'яз
ниць, найперше випало вчорашнім 
комуністам, котрі ще кілька місяців 
тому відхрещувалися від неї, як від 
нечистого.

Небезпечним В. Чорновіл назвав 
і становище в таборі демократичних 
сил. Найперше тому, що м ал о чи
сел ьні дем ократичн і п ар т ії не 
поспішають об'єднуватися у міцний 
блок. «До останнього часу ми хоч 
стояли на одній платф орм і: 
сповідували антикомунізм, — кон
статував В. Чорновіл у виступі на 
В се укр а їн ськ о м у  ф орум і інте
лігенції. — Але із формальною ніби 
забороною КПРС—КПУ ця єдність 
починає руйнуватися. І нам загро
жує остаточне роз'єднання, яке мо
ж е спричинити катастроф ічн і 
наслідки для України». Після припи
нення діяльності КПУ утворилася 
політична порожнеча, яку, «якщо ми 
втратимо час», наголошував В. Чор
новіл, «заповнять або комуністи, що 
невдовзі таки оговтаються, або ж 
якісь авантюристи від політики». 
Схоже, що і це його передбачення 
збувається. Принаймні широкої над- 
партійної структури, яка об'єднала
б усі демократичні сили, досі не 
створено. А  саме вона, перекона
ний В. Чорновіл, могла б заповнити 
політичний вакуум.

Неоконсервативною є і Укра
їнська християнсько-демократична 
партія (УХДП). Але вона перебува
ла в «тіні» республіканців. Найпер
ше, мабуть, тому, що не має своїх 
представників у Верховній Раді. Крім 
того, УХДП досі залишається в ос
новному партією одного регіону 
(Галичини) і однієї конфесії (Укра
їнської греко-католицької церкви). 
Однак з масовим поверненням лю
дей до лона церкви чисельність і 
впливовість християнських дем о
кратів може досить швидко зрос
тати.

6
Правий край політичного спектру 

в Україні займають прихильники
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ід еології ін тегрального  націо
налізму Дмитра Донцова. їх небага
то — кілька сот чоловік, входять вони 
переваж но  до У к р а їн с ь к о ї 
національної (до осені минулого ро
ку — міжпартійної) асамблеї. У  те
оретичних статтях і програмних до
кументах «донцовці», як правило, 
переповідають ідеї свого вчителя, 
не намаючись пристосувати їх до 
сучасних умов. Лідери опозиції 
(В'ячеслав Чорновіл, Мирослав По
пович) не вважають їх реальною 
політичною силою і переконані, що 
У Н А  залишиться купкою галасливих 
надрадикалів.

Провідники Національної асамб
л е ї так сам о  зневаж ливо від
гукуються про демократів. На дум
ку редактора снумівського журна
лу «Напрям» Володимира Яворсько- 
го, «український національний рух 
все чіткіше розмежовується на два 
табори: націонал-демократичний і 
націоналістичний. До першого нале
жать передусім  такі масові ор
ганізації, як Рух, УРП..., а до друго
го ряд малочисельних організацій 
(УНП, ДСУ, СНУМ, УН С  та інші)... 
Боротьба між ними... обов'язково 
переросте  у відверту конфрон
тацію». Якщо демократи виборюва
ли незалежність парламентським 
шляхом, з допомогою компромісів, 
то націоналісти вважають «розмови 
про мир, про згод у  нахабною  
ліберальною брехнею. Ніякого ми
ру  і ніякої згоди ніколи за всю 
історію людства не було і не може 
бути. Людство народилося на війні. 
Ф орм а історії людства є війна... Із 
закінченням війни закінчиться історія 
людства». Голова УН А  Юрій Шухе- 
вич переконаний, що майбутнє на
лежить його однодумцям, бо де
мократи в Україні — «чисто поверх
нева структура, глибокого коріння в 
народі вони не мають». «Українська 
революція матиме два етапи, — го
вориться в «Ідеологічній платформі 
У к р а їн с ь к о ї нац іонал істично ї 
спілки». — Перший — національно-

демократичний..., другий — рішучий 
вихід на сцену націоналізму в ор
ганізованих формах... Ми — люди 
д р уго ї хвилі». Звідки така впев
неність?

Так само як ортодоксальні ко
муністи беззастережно приймають 
усе, написане К. Марксом, Ф. Ен
гельсом і В. Леніним, українські 
інтегральні націоналісти ставляться, 
як до святого письма, до творів 
Дмитра Донцова. А  той ділив людей 
на сильних і слабких, на тих, що ве
дуть, і на тих, що за ними йдуть. 
Сила суспільності, на його думку, 
«залежить від форми, а форму дає 
воля і задум творця». Тому й причи
ни занепаду Української держав
ності Д. Донцов радив «шукати не в 
«землі» (її багатство, географічне 
положення), не в «народі» (його 
свідом ість, задоволення його 
інтересів, д о б р о б у т ),  лише в 
третім, у найважливішім складнику
— провідній верстві». Причину пере
моги більшовиків він бачив «не в їх 
доктрині, не в міцній організації», а в 
«характері кількох людей, їх напру
женій до краю волі». Члени У Н А  не 
знаходять цих рис у сучасних укра
їнських демократів, так само як їх 
не було у В. Винниченка чи М. Гру- 
шевського, а тому не сумніваються, 
що ті приречені на поразку, і готу
ю ть себе  до того , щ об стати 
рятівниками нації. Юрій Шухевич 
переконаний: «Наш день наступить 
завтра. І це буде дуже потужна си
ла і сила ця буде на центральній і 
східній Україні, а не на західній, яка 
скотилась в опортуністичне боло
то».

Схож е м іркує ідеолог У кра 
їн ськ о ї націоналістичної спілки 
рівненчанин О л есь  Бабій: «По
літичний, економічний і моральний 
хаос, який у нас чомусь звикли нази
вати «демократією», зможе припи
нити лише чітка ієрархія. Питання 
стоїть лише в тому — чи вона буде 
місцевого походження, чи ї ї  знову 
принесуть із зовні». «Донцовці» не
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сумніваються, що в Україні знову 
запанує тоталітаризм. Аби цього 
разу він був своїм, українським, а 
не московським, Володимир Явор- 
ський радить якшвидше «нейт
ралізувати деморалізуючий вплив 
націонал-демократи на маси».

Киянин Дмитро Корчинський од
ним із шляхів подолання кризи вва
жає заміну на високих керівних по
садах (прем'єр-міністр, заступник 
Голови Верховної Ради, міністр обо
рони) росіян українцями. Якщо ще 
пригадати висунуте львів'янином 
Олегом Вітовичем гасло «Україна 
для українців», то неважко зро
зуміти, що інтегральні націоналісти 
сповідують націонал-фашизм.

В. Яворський закликав усі 
націоналістичні групи об'єднатися і 
створити сильну організацію, яка 
була б «справжнім прообразом ко
лишньої героїчної ОУН». При цьо
м у нинішні провідники націоналістів 
орієнтуються на ОУН  30-х років, за
буваючи, що зі створенням у липні 
1944 року Українсько ї Головної 
Визвольної Ради та перейшла від то- 
талітаристської структури до ко
лективного керівництва і стала знач
ною  м ірою  плюралістичною ор
ганізацією. Було знайдено комп
ром іс м іж  двома ідеологіями — 
демократичного націоналізму Ми
коли Міхновського й інтегрального 
націоналізму Дмитра Донцова. Але 
лідери У Н А  і чути не хочуть про пер
шу, прагнуть реанімувати більш 
еф ектну, донцовську  теор ію , 
ігноруючи застереження колишньо
го керівника О УН  — У П А  Миколи 
Л ебедя  «не накладати собі в 
наплічники наших — О У Н —У П А  — по
милок і бід, вам вистачить і своїх... 
С тво р ю й те  сво ї орган ізац ії, 
відповідні вашому нинішньому ча
сові, не тотожні нашим, і не продов
жуйте того, що було і минулося. 
Воно однаково вже не те, буде 
іншим».

Тоталітаристські ідейні засади 
визначили тактику боротьби УН А  —

безкомпромісну, розраховану ли
ше на власні сили. Відстоюючи конг
ресовий шлях досягнення Україною 
незалежності, Ю. Шухевич з одно
дум цям и  відкидали будь-яку  
співпрацю з комуністами, вважали, 
що демократи, беручи участь у 
формуванні і діяльності Рад, «дали 
політичну ін'єкцію імперському ре
жиму». Хоча, наприклад, Левко 
Лук'яненко на другому з 'їзд і УРП 
заявив: ультрарадикали виступають 
проти участі в роботі Рад тільки то
му, що не здатні провести туди 
своїх людей.

Націоналісти мали окремий по
гляд практично на всі події в Україні, 
нерідко критикуючи демократів ще 
охочіше і дошкульніше, ніж ко
муністів. І це не дивно, адже з ос
танніми їх єднає ідеал авторитарно
го суспільства, нехай і під різними 
прапорами. Діяльність У Н А  харак
теризувалася дещо зверхнім став
ленням до свого народу — наприк
лад, Олесь Бабій переконаний, що 
«за рівнем освіченості Україна сьо
годні займає в Європі останнє місце, 
а по брутальності — перше». Май
бутнє  сво є ї о р ган ізац ії вони 
пов'язують із нинішніми школярами і 
студентами.

7
Ситуація «неможливо жити по- 

старому» нерідко настає раніше, 
ніж приходить точне знання того, як 
жити по-новому. Так було в 1917 
році, коли українські соціалісти ніяк 
не могли позбутися ілюзії, що ра
зом з іншими народами колишньої 
Російської імперії вдасться збудува
ти «соціалістичну ф едерац ію  
рівноправних республік». Торік 
історія ледь не повторилася. Але 
відносна консолідація сил всередині 
України, досягнута проголошенням 
ї ї  незалежності, і значно сприят
ливіша, ніж сім десятиліть тому, 
міжнародна обстановка вберегли 
нинішнє керівництво республіки від 
повторення деяких помилок, допу
щених Центральною Радою.
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В. Винниченко весною 1917 року 
видрукував у «Робітничій газеті» 
кілька статей проти формування 
Української армії. «Не своєї армії 
нам, соціал-демократам, усім щи
рим демократам, — писав він, — 
треба, а знищення всяких постійних 
армій». Нинішня влада, певною  
мірою завдяки наробкам Руху і УРП, 
відразу після проголошення неза
лежності України взяла курс на 
створення національних збройних 
сил.

Доброзичливіше, ніж тоді, було 
ставлення до релігійних проблем. 
Генеральний писар О. Лотоцький 
згадував: «Інтерес до церковних 
справ кваліфікували (керівництво 
Центральної Ради. — В. Р.) як певну 
вузькість..., а це дуже псувало ре
путац ію  правов ірного  рево 
люціонера, тим більше соціаліста». 
М и н ул о го  ж  р о ку  Л. Кравчук 
зустрівся з главами провідних кон
фесій -  УАПЦ, УПЦ, УГКЦ, було 
скликано, за ініціативою політиків, 
Всеукраїнський ф орум релігійних 
діячів усіх віросповідань України.

В. Винниченко, побачивши, що 
більшовики напевне підімнуть під се
бе Україну, розробив план перево
роту всередині Центральної Ради і 
Генерального Секретаріату, «на
сильного скинення уряду, але укра
їнськими ж силами». «На жаль, — 
констатував він, — план не вдався». 
Цього  разу  на заяви російських 
лідерів щодо можливого перегляду 
кордонів, на майже ультиматум: 
«спочатку дем ократизуйтеся, а 
потім ми подивимося, відпускати 
вас із Сою зу чи ні», реакція була 
зовсім іншою.

А  от земельну проблему і тоді, і 
зараз не вирішили як треба. Якщо 
Центральна Рада вагалася, лік
відовувати приватну власність на 
зе м л ю  чи ні, щ о протиставити  
більшовицькій пропаганді з цього пи
тання, то нинішня Верховна Рада, на
впаки, ніяк не наважується дозволи
ти приватне землеволодіння. А  це

не лише стри м ує  ріст сільсь
когосподарського виробництва, а й 
відтягує становлення соціальної ба
зи для цивілізованого центристсько
го р у ху  — гаранта  сусп іл ьн о ї 
стабільності.

На жаль, за пекучими поточними 
справами українські політики і їх 
радники недостатньо  уваги 
приділяли п р о б л е м ам  гло
бальнішим, наприклад: якою бути 
незалежній Україні? Які цінності, яка 
економ ічна систем а, ф о р м а  
політичного правління є най
доцільнішими для неї? Чи можливе в 
Україні встановлення авторитарно
го режиму?

Зате зроблено відчутний крок в 
обговоренні проектів майбутнього 
територіально-адміністративного 
устрою республіки.

8
Давно політичне життя в Україні 

не було таким насиченим, як торік. 
Воно не спростувало твердження 
Юрія Бадзя, що понівечена Україна 
«не готова до тієї навали історичних 
політичних подій, що їх ми тепер пе
реживаємо», але й безслідно «нава
ла» не минула. Політична думка 
пройшла шлях від жорсткого проти
стояння (комунізм — антикомунізм) 
до багатоваріантності. Відсутність 
політичного ц е нтру  спочатку 
змінилася нетривкою спілкою між 
сувер ен -ком ун істам и  і пом ір 
кованим крилом опозиції, а після 
проголошення незалежності Ук
раїни досить швидко зростала попу
лярність лідерів соціал-ліберального 
і неоконсервативного напрямку. Ви
борці йшли за особистостями, а не 
за принципами, які ті сповідують, бо 
особливої різниці між програмами 
кандидатів у президенти не було 
(хіба щ о О лександр  Ткаченко 
вирізнявся вірністю комуністичній 
ідеї). Можна передбачити, що уже 
ближчим часом в Україні переважа
тимуть партії, які сповідуватимуть 
соціалістичні, соціал-ліберальні й 
ліберально-консервативні цінності.
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«Чистих» консерваторів, лібералів і 
соціал-демократів, очевидно, не бу
де. «Зліва» їх критикуватиме неве
лика група комуністів-ортодоксів, 
«справа» — націонал-фашистів. До 
утворення економічної бази демок
ратичного центру він буде досить 
хитким і спиратиметься переважно 
на виваж ен ість  політиків і по
міркованість народу. Наше суспіль
ство вже не вірить ні в абсолютну 
істину, ні в демократію , ні в ав
таркію, ні в соціалізм чи капіталізм. І 
це добре, бо зростає кількість тих,

хто живе згідно із законами здоро
вого глузду. Не може не радувати й 
те, що нарешті намітилась співпраця 
політичних «низів» (опозиція, рухи) з 
«верхами» (державні структури).

Серед зовнішніх завдань укра
їнської політики на першому місці, 
мабуть, ще тривалий час буде упо
рядкування відносин з Росією, а се
ред внутрішніх — подолання еле
ментів більшовизму, якими просяк
нуто все політичне життя.

Олег Білии,
Віктор Бурлачук

ПРОФЕТИЧНИЙ ФЕТИШИЗМ КАРЛА МАРКСА ТА 
ЙОГО ТАЄМНИЦЯ

«Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує 
написане в ньому, — час бо близький»

(Об’явлення св. Івана Богослова, 1:3).

На тлі політекономічного анти
кваріату «Капіталу» вирізняється 
розділ, що продовжує привертати 
до себе увагу як прихильників, так і 
критиків марксизму. Тут Маркс по
стає як безстрашний, відданий ду
хові Просвітництва викривач тієї 
первісної віри у чудодійну силу ре
чей, котра невідпорно переслідує 
людську свідомість. Цей розділ 
спрямовано на десакралізацію речо
вого світу. Розгадуючи таємницю 
товарного фетишизму, Маркс гово
рить, що у його основі закладено 
суспільне відношення, яке набуває 
ф антастичної ф орм и відношень 
між речами.

Проте він і гадки не мав, що фе
тишизм можливий не лише щодо 
світу речей, але й щодо самих нау
кових теорій. Маркс, напевне, дуже 
здивувався б, коли б дізнався, що у 
своїй теоретичній діяльності мисли

тель не лише зазнає впливу 
соціальних чинників (це він дуже до
бре знав), але й нерефлективних 
шарів архаїчної свідомості. Пером 
мислителя водять не лише ра
ціональні духи наукового досліджен
ня, але й хтонічні випари родової 
свідомості.

Вступаю чи  у суперництво  з 
біблійними міфологемами, Маркс 
не міг, втім, подолати їхній гіпно
тичний вплив на його власну 
свідомість.

Першим теоретичним  актом, 
яким заявив про себе марксизм вже 
на початку свого формування, було 
радикальне заперечення всіх форм 
релігійного життя. З погляду релі
гійної свідомості така поведінка по
стає як виразний приклад засу
джуваної релігією богоборчої ак
тивності. Богоборчі мотиви аж ніяк 
не є домінантною характеристикою
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атеїстичної свідомості, навпаки: чи
мало релігійних й міфологічних кар
тин світу містять у собі такі сюжети. 
У  цих сюжетах, як правило, персо
наж, який виступає проти божест
венного промислу, приречений на 
цілковиту поразку, а його діяльності 
у структурі релігійного тексту да
ється різко негативна оцінка. Лише в 
одній релігійній системі — іудаїзмі — 
ця оцінка замінюється позитивною, 
а богоборча поведінка стає чи не 
визначальним відношенням між лю
диною і Богом, ум овою  їхнього 
зв'язку. Йдеться про один загаль
новідомий старозаповітний сюжет, 
про боротьбу Якова з Богом. «І зос
тався Яків сам. І боровся з ним 
якийсь М уж , аж поки не зійшла 
досвітня зоря. І він побачив, що не 
подужає його. І доторкнувся до суг
лобу стегон його. І звихнувся суг
лоб стегна Якова, як він боровся з 
Ним. І промовив: «Пусти Мене, бо 
зійшла досвітня зоря». А  той 
відказав: «Не пущу Тебе, коли не 
поблагословиш мене». І промовив 
до нього: «Як твоє ймення?» Той 
відказав: «Яків». І сказав: «Не Яків 
буде називатися вже ймення твоє, 
але Ізраїль, бо ти боровся з Богом 
та з людьми, — і подужав» (Буття,
32:25-28).

На наш погляд, цей епізод є чи не 
центральним для усіх книг Старого 
заповіту, адже репрезентована у 
ньому подія визначає сутність до
говірних стосунків між людиною і 
Богом, сутність заповіту. У бо 
ротьбі Бог знайшов гідний, «рівний» 
собі сильний народ, з яким можна 
укласти союз.

Виникає питання: а чи не є подана 
у марксистському світогляді (що на
був у 19— 20 віках рис світової 
релігії) атеїстична настанова вира
зом цього архаїчного, старозапо- 
вітного переживання? Є усі підстави 
вважати, що це саме так. Маркс ви
ступає пророком нового Бога й про
роком нового, Третього заповіту, 
що укладається не із народом

Ізраїлю, а з його історично транс
ф ормованою  сутністю  — проле
таріатом. В особі пролетаріата Бог 
собі обрав новий народ, який ще 
має стати нацією. З цього приводу у 
Маркса є напрочуд цікаве заува
ження: у процесі революції, тобто в 
м іру здійснення заповіту, проле
таріат мусить «піднятися до станови
ща національного класу, конститую
ватися як нація».

Щоб набути пророчих атрибутів 
й принести своєму новому «наро
дові» нові скрижалі, Маркс повинен 
був показати себе  сильним чо
ловіком перед Богом. Він розумів, 
що лише вигравши боротьбу з Бо
гом, можна отримати благословен
ня Боже і владу над людиною. Він 
проголошує: «...критика релігії — 
передумова всякої іншої критики». 
А те їзм  Маркса — це не що інше, як 
піднесений до рангу теоретичного 
мислення різновид богоборчої по
ведінки. Така поведінка не тільки не 
є чимось, що виходить за межі 
релігійного мислення, але й за 
своєю суттю одвічно включається 
до нього.

Фундаментальний мотив бого
б о р ч о ї ар гум ентац ії М аркса  — 
принцип матеріалізму.

У марксизмі йдеться не про зви
чайний різновид матеріалізму, яким, 
скажімо, був матеріалізм ідеологів 
французької революції, а про особ
ливий специфічний різновид ма
теріалізму — діалектичний. Такий 
різновид матеріалізму не супере
чить духові іуд а їс тсько го  сві
тогляду. Іуд а їзм , визнаючи ду
ховність Бога й людини, ніколи не 
відокремлював ї ї  од матеріального 
вираження, від тілесної форми. 
Будь-яка ідея для віруючого іудея 
має приносити користь. Ідеал, не
спроможний втілитися у дійсність, 
для нього не існує. Найвища духовна 
істина може бути визнаною лише за 
тієї умови, що можна на практиці 
відчути ї ї  результати. Той, хто 
сповідує іудаїзм, вірить у дух, який
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пронизує усе матеріальне і котрий 
користується матерією  як своєю 
оболонкою  й сво їм  знаряддям, 
(див. про це у В. Соловйова «Єв
рейство і християнське питання»).

Той, хто сповідує марксизм, знає 
два типи чуттєвості (тілесності): 
чуттєвість непросвітлену, яка ле
жить у злі (такий стан чуттєвості 
пов'язаний у Маркса з відчуженням 
праці), і чуттєвість, пронизану смис
ловими енергіями, подану як проект 
прийдешнього стану людини, — як 
помеш кання Бога. Одночасно з 
просвітленням людської чуттєвості, 
відбувається фундаментальне пере
творення, «оприсутнення» сам ої 
природи. Природа, звільнена від 
утилізуючої людської діяльності, 
звільнена від такого стану, коли 
«для зголоднілої людини не існує 
людської форми їжі, а існує тільки 
ї ї  абстрактне буття як їжі», коли 
пригнічена турботами людина «не
сприйнятлива навіть до найпрек- 
раснішого видовища», коли «торг
овець м інералами бачить тільки 
меркантильну вартість, а не красу й 
своєрідну природу мінерала», пере
ж иває процес  воскресіння. Від
бувається, за Марксом, «справжнє 
воскресіння природи, здійснений на
туралізм людини й здійснений гу
м ан ізм  природи». По  суті, тут  
М ар кс  розвиває утоп ію  свято ї 
чуттєвості, властиву іудейському 
візіонерству. Природа зазнає про
цесу духовного перегону, духовної 
сублімації, спіритуалізується, роз
кривається ї ї  людська сутність. Та
кий самий процес охоплює і людину, 
ї ї  почуття безпосередньо у своїй 
практиці стаю ть  «теоретиками». 
Чуттєвість, тілесність мислиться 
Марксом не як зовнішня байдужа 
даність, «об'єкт», «форма спогля
дання», а як теургічне дійство. Тому 
комунізм для М аркса — це коли 
людська плоть набуває своєї бого- 
подібної просвітленої суті. Маркс 
ототожнює його з натуралізмом і 
гуманізмом.

Ідеї сакрального матеріалізму 
виявились у соціальній практиці 
соціалізму. Сталінський соціалізм та 
його культуру можна розглядати як 
експлікацію сакрального тексту в 
нових історичних умовах. У  мові цієї 
культури зафіксовано історично ло
калізований підсумок соціальної 
практики, зб уд ован о ї на міфо- 
логем ах  «сакрального  ма
теріалізму».

Соціалізм  постає як парадок
сальний синтез двох Градів — Граду 
земного і Граду Божого, знаменую
чи собою розрив з традицією, — що 
іде від блаженного Августіна, — за
нурення у «містерію» декретних, 
«урядових» чудес, перетворення 
суспільства на фабрику й торжест
во ідолократії. Сакральний ма
теріалізм, що його було втілено у 
культурі соціалізму, увінчував со
бою  новоесхатологічний настрій, 
притаманний і «Маніф естові ко
муністичної партії», й «Критиці Гот
ської програми». Спіритуалізація 
природи, всього  чуттєвого  уні- 
в е р су м у  обернулись в іс тор ії 
своєрідним есхатологічним, а затим 
просто екологічним колапсом.

М арксова мрія про розкріпа
чення людини, розкриття повноти ї ї  
сутнісних сил знайшла вихід у 
вивільненні грубих інстинктів. Із пек
ла робітничих бараків доби класич
ного капіталізму творець історії пе
ребирається до фантонічного раю 
«комуналок», де іде справжня бо
ротьба за існування за прописами 
дарвіністської теорії (див. блиску
чий роман Фрідріха Торонштейна 
про Київ — 1958 «Койкомісце»). Лю
дина, виявивши свою універсальність 
у зруйнуванні соціального ладу, 
отримує ї ї  у новому суспільстві за
вдяки канцелярському актові. Де
ржава видає мандат на право во
лодіння універсальною сутністю лю
дини. І таким мандатом є «партійний 
квиток». Чудо явлення нової людини 
репрезентовано сходженням ко
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лишніх активістів партійного підпілля 
на вершини чиновничої кар'єри.

Мільйони зневірених од тягот і 
жахів репресивної колективізації 
селян, дрібних провінційних «міщан»
— чиновників посунули до великих 
«чужих» міст. У  пошуках чудес 
цивілізації, а то й просто порятунку 
від голодної смерті, вони затоплю
ють ці міста, несучи із собою почут
тя «адміністративного захвату» (До- 
стоєвський, «Біси») й одночасно 
страху перед системоір. Тим са
мим вони створюють благодатний 
грунт для «творчості» тій людині, 
яка на ділі у концентрованому вигля
ді вираж ала їхні сподівання — 
Сталіну. Подібно до «підпільної лю
дини» Достоєвського, загнаної об
ставинами у кут, людині, яка вино
шує плани помсти, Сталін уявляв 
стрибок з розрухи й голоду у царст
во добробуту як «подорож у чужі 
міста» (Андрій Платонов).

Соціалістичне місто репрезенту
вало собою чудеса спіритуально пе
ретвореної матерії. Висаджувались 
у повітря християнські храми, на 
місці яких споруджувались учнівські 
вироби у дусі доповненого проле
тарською  символікою ампіра. З 
хибних уявлень про класику й велич 
компілю вались «ш едеври» ста
л ін сько ї арх ітектури . П остат і 
робітників і колгоспниць на п'єде
сталах нагадували шоколадний 
бестіарій на полицях магазинів, а 
шоколадний бестіарій, зі свого бо
ку, симулював гастрономічний до
статок. Апетитні бичачі голови на 
ринкових фасадах, роги достатку з 
дивоглядними формами фруктів та 
овочів, школи й військові училища з 
коринфськими ордерами, колона
дами й ампірними претензіями пара- 
дних сходів покликані були 
санкціонувати віру у перетворення, 
побудовану на суворій дисципліні. 
Це особливе архітектурне середо
вище інфільтрувало до свідомості 
бацили «святого матеріалізму». 
Цілком ймовірно, що у Сталіна, який

витратив молодість на заслання й 
експропріації, пишноти палаців, що 
їх вдалося роздивитись у історичну 
жовтневу ніч, викликали бажання ки
нути їм  виклик, а у майбутньому й 
позмагатись.

Апоф еозом сакрального пере
творення матерії були зведені за 
сталінським планом міста — такі, 
прим іром , примари, як Ком со- 
мольськ-на-Амурі. Збудоване всу
переч здоровому глуздові, без не
обхідних комунікацій, можливостей 
освоїти довколишні багатства надр, 
воно у 1940 році налічувало смі
ховинно малу кількість жителів. А  
проте під його «асфальтом» було 
поховано життя багатьох молодих 
ентузіастів, які так і не спізнали 
нічого іншого, як «подорожі від ма
тері до чужих міст».

Отож  соціалістична версія Граду 
Божого містить цілу низку чудес-пе- 
ретворень: «підпільної людини» на 
радянського чиновника, посеред
ності на генія, виробника на класово
го ворога, грошей на декоративний 
рудимент проклятого минулого, 
свободи слова на сваволю цензури, 
ро зви тку  д ум ки  на химери 
«ревізіонізму», релігійного живопи
су на парадні портрети вождів. У 
якій би формі ми не спостерігали ці 
перетворення, усі вони — продукти 
тотального перетворення матерії. 
Демонові перетворення приносить
ся у жертву усе багатство культур
них форм, напрацьованих історією.

За Марксом, створені людством 
культурні форми спотворили приро
ду людської чуттєвості. У  релігії 
чуттєвість піддають аскезі. У  с ім 'ї 
вона обмежується шлюбним конт
рактом. Держава, мораль, право 
пригнічують, викривляють, вбива
ю ть родові начала л ю д сько ї 
чуттєвості, мистецтво гіпертрофує, 
а наука ї ї  розчленовує. «Тому 
утвердження людського життя, є 
позитивне скасування всякого  
відчуження, тобто повернення лю
дини з релігії, сім 'ї, держави і т. д.
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до свого людського, тобто суспіль
ного буття». Втім особливість ре
алізації цієї теургічної настанови 
полягала у тому, що, по суті, запе
речення культурних форм оберта
лось їх знищенням.

Так, громадянська війна поро
джувала практику терору, котра 
відміняла багато першопонять, пе
реводила їх до розряду життєвого 
ф акультативу, страш них пере
вертнів. Вона сприяла виникненню 
релігії іррелігійності, пафосу нового 
хрестового походу. І якщо Карл 
Маркс вже не беззастережно ви-1 
знаний пророк, а лише «поглядає із 
стіни, як чужий Саваоф» (той же 
Платонов), то слід тому допомогти 
здійснити перехід від теорії до прак
тики не шляхом суспільного діалогу, 
а за допомогою action directe (пря
м ої дії). «Спускай собі комунізм з 
ідеї у тіло озброєною рукою» (Пла
тонов). Звідси походила й та особли
ва концепція побудови «соціалізму 
на порожньому місці», якою були 
одерж им і ідеологи  Н ового  
Єрусалиму.

Ідея «соціалізму на порожньому 
місці» — це продукт іронії історії, 
пародіювання ідеї Маркса про по
вернення людини до своєї родової 
сутності.

Розуміння М арксом людини як 
суспільної, родової, колективної 
істоти так само приховує у собі ста- 
розаповітні інтенції. Родова істота є 
істота, яка «практично й теоретично 
робить своїм предметом рід». Що 
означає робити практично предме
том своєї діяльності рід? Це означає 
брати участь у родовій діяльності, а 
родова діяльність це породження 
індивідуальної істоти. Простіше ка
жучи, родова діяльність є статева 
діяльність, а родові органи людини — 
це ї ї  статеві органи. З цього випли
ває, що «безпосереднім, природ
ним, необхідним відношенням люди
ни до людини є відношення чоловіка 
до жінки». Ставлення чоловіка до 
жінки є переважно родове ставлен

ня, то м у  у перекладі з філо
софської мови вираз Маркса «прак
тично робити своїм предметом рід» 
на мову людську означає перебува
ти у нескінченному ланцюгові за
чать, завдаючи невтомної роботи 
родовим органам. Ідеологія Старо
го Заповіту — це ідеологія родового 
життя, котра висвітлює шаленство 
плоті, чуттєвість, дітородіння (див. 
про це у В. В. Розанова, «великого 
москаля», як його називав Донцов). 
У  родовий процес втягуються не ли
ше зрілі у статевому відношенні лю
ди, але й старезні патріархи. Так як 
столітній Авраам й дев'яностолітня 
Сарра народжують Ісака. Аби збе
регти життя роду, дочки змушені 
віддаватися батькам. Сторінки Біблії 
рясн ію ть розд ілам и  з генеа
логічними списками синів і дочок 
Ізраїля. Родове життя — це абсо
лютна старозаповітна цінність, до
вкола якої вибудовуються головні 
м отивації біблійних персонажів. 
Проте мало бути родовою істотою 
й брати участь у родовій діяльності, 
це ще не вся людина; необхідно, 
щоб вона стала родовою істотою 
для себе й мислила себе такою. 
«Св ідом а ж иттєдіяльність, — 
підкреслює Маркс, — безпосеред
ньо відрізняє людину від тваринної 
життєдіяльності». Старозавітна лю
дина — справжній прототип маркси
стських одкровень про людину та ї ї  
сутність. Вона свідомо ставиться до 
своєї родової діяльності й мислить 
себе саме родовою істотою: коли 
Рахіль виявилась безплідною, вона 
приводить Якову свою служницю 
Валлу; коли виявилась безплідною 
Лія, вона вчинила так сам о, — 
міняються лише служниці. Годі шу
кати більш різкий приклад 
свідомішої родової поведінки. М о 
гутн ім  ін іц іатором  р о д о в о ї са
мосвідомості виступає Бог, який 
укладає заповіт не з окремою люди
ною, а з родом її. Цей союз закріп
лю ється надзвичайно важливим 
юридично-фізіологічним актом —
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обрядом обрізання. «То мій заповіт, 
що його ви виконувать будете, 
поміж Мною й поміж вами, і поміж 
потомством твоїм  по тобі: нехай 
кож ен  чол ов ічо ї статі буде  
обрізаний у вас» (Буття, 17:10). Цей 
обряд  д е м о н стр ує  родову  ді
яльність як головне призначення лю
дини, ї ї  осмисленість. Людина стала 
для себе родовою істотою, тому 
що вона усвідомила свою прина
лежність до Бога.

А ле  у сучасном у суспільстві 
втрачене таке розуміння сутності 
людини. Більше того, сама сутність 
людини виявилась вкрай деформо
ваною. Цей процес деф орм ац ії 
Маркс досліджує за допомогою по
няття відчуженої праці. Відчужена 
праця — філософський аналог праці 
єгипетської — забирає в людини її  
родові сили, ї ї  чуттєвість: «чуттєвий 
зовнішній світ все більше й більше 
перестає бути... життєвим засобом 
ї ї  праці». Заповідана Богом земля, 
на якій віддано у руки людини «усі 
звірі земні й усі птахи небесні, все, 
що рухається на землі, і усі риби 
морські», виявляється відчуженою 
від людини. Відокремленою від лю
дини стає й ї ї  власна людська 
чуттєвість. їжа, питво, статевий акт 
стають лише умовою реалізації ви
робничого процесу, родове життя 
виявляється підпорядкованим ви
робничому життю. «Діяльність ви
ступає тут як страждання, сила — як 
безсилля, зачаття — як оскоплен
ня». Причиною такого стану речей 
виявляється приватна власність. 
Приватна власність споконвіку су
перечить родовому життю, адже 
кладе край безперервному обміну 
життєвими силами між людиною й 
природою. Гріх приватної власності 
знаходить своє екстремальне смис
лове вираження у гріху Онана: «А 
Онан знав, що не його буде насіння 
те. І сталося, коли він сходився з 
жінкою брата свого, то марнував 
насіння на землю, аби не дати його 
своєму братові» (Буття, 38:9).

Пафос жертвування в ім 'я інте
ресів роду у його «пролетарській» 
іпостас і освячував, як в ідомо, 
діяльність революціонерів — учас
ників ж овтневого перевороту — 
1917. Думка про створення трудо
вих таборів, ліквідація не лише при
ватної власності, але й власності 
особистої (рух під назвою «червона 
еротика», доволі поширений і на 
Україні) — все це зобов'язане своїм 
походж енням  сам е родовій сві
домості.

Спроба повернутися у родове 
минуле шляхом знищення різно
манітних форм культури веде до ат
роф ії суспільного життя; спроба 
розчинити індивіда в стихії колектив
ної дії насправді позбавляє його не 
те що теургічної сили, але й здат
ності взагалі щось створювати. При- 
ходячи найматися «колективними 
жінками» у чевенгурський рай Ан
дрія Платонова, виснажені, моло
диці, виявляється, позбавлені голо
вного — статевої сили. Адже реаль
ним насл ідком  заперечення 
різноманітних форм культури, а се
ред них і культури землеробства 
був голод.

Як з'ясувалось, у марксизмі фе
тишизації було піддано саму приро
ду людини, ї ї  родову сутність. Люд
ська сутність стала предм етом  
історичного передбачення, принци
пової історичної переробки. Так ви
никають марксистські' пророцтва 
про прийдешнє торжество перетво
реної людини, суспільства, історії. І 
у цьому пункті марксистський фети
шизм набуває рис профетичного 
мислення. Сам е для профетизму 
характерним є викриття наявного 
буття як такого, що суперечить 
людській сутності. У  його основі ле
жить уявлення про світ як історію. 
Пророцтво принципово неможливе 
у тій ситуації, коли світ мислиться як 
зміна двох станів: гармонійного — 
хаотичного, миру — війни, як кос
мос, що мірами то спалахує, то зга
сає.
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Інститут пророків, який виник в 
іудаїзмі, відрізняється від віщунів-ав- 
гурів з греко-римської культури. 
Ця різниця стосується способу ба
чення прихованих завісою часу май
бутніх подій. Д іяльність авгура 
пов'язана з витлумаченням цілко
вито зовнішніх подій і явищ: за летом 
птахів, за формою внутрішніх ор
ганів жертвених тварин він прагне 
прочитати прихований у них смисл. 
Тут смисл не виражено у формі 
смислу — він перебуває у зовнішній 
щ одо  нього ф орм і. П р ор оков і 
смисл майбутнього розкривається 
у формі смислу, тобто слова («сло
во, котре було у видінні до Ісаї»). І з 
цим словом він звертається до на
роду. Саме слово пророка є осо- 
бистісним смислом, що несе У  собі 
емоційний заряд величезної сили. 
Пророк не визначає, чи буде, а чи не 
буде успішним те чи те починання — 
пророк визначає долю народу. Май
бутній час як доля народу є голо
вною дом інантою  профетичного 
мислення.

І у цьому пункті профетичне мис
лення набуває есхатологічних рис. 
Як відомо, ядро будь-якої есхато
логії складає абсолютне майбутнє, 
кінцева доля світу.

Природа есхатології як такої, 
особливо у ї ї  апокрифічніх варі
антах, грунтується на властивості 
слова висувати для внутрішнього 
споглядання певний стан світу, що 
не відповідає станові с а м о ї 
свідомості. Наявний світ і плинна 
історія зводяться у есхатологічному 
мисленні до такої собі точки, а по 
суті, до позаісторичного моменту 
творення, з якого мусить розпоча
тись «справжня» історія. Таким чи
ном , ф о р м ує ться  своєрідний 
утилітарний перспективізм. Цей 
прийдешній абсолютний початок 
історії і є теургічне слово пророка, 
що у процесі м етаф оричного  
обм іну о знакам и  розділених 
прірвою мовних світів створює пе
редумови для утопійного побуту

вання людини. У такому побутуванні 
міститься велика небезпека, тому 
що, винаходячи модель світу, про
рок вкладає у неї ціннісний зміст, 
тобто привносить елементи агітації 
і повинності. О д  нейтрального 
відтворення світу він переходить до 
світоглядного суду й примусу. Про
рок прагне створити «надмову», 
альтернативну буденному мовлен
ню. У такій мові схрещуються два 
потоки проф етичної свідомості: 
потік теоретично ї гіпотези, со
ціальної програми й потік первород- 
ної утопійної імпровізації.

Слово пророка є подія, воно 
відкривається, коли міра людської 
біди й утрат сягає межі, коли земля 
спустошена, міста спалені вогнем, 
«все спустіло, наче після розорення 
чужими», коли «князі стали законо
порушниками й спільниками кра
діїв», «не захищають сироти й спра
ва вдови не доходить до них». Слово 
пророка є слово викриття і як слово 
викриття воно має конкретного ад
ресата: «Що це сталося вам, що на
род Мій ви гнобите та утискаєте 
вбогих» (Книга Ісаї, 3:15); «що тис
нете бідних, трощите вбогих» (Книга 
Амоса, 4:1); «Горе тим, що долучу- 
ють дома до дому, а поле до поля 
приточують, як місця бракує для 
інших, так ніби самі сидите серед 
краю!» (Книга Ісаї, 5:8). «День не
щастя вважаєте ви за далекий, а час 
насильства зближаєте! Ви виле
жуєтеся на ложах з слонової кості і 
вивалюєтесь на постелях своїх, і 
їсте баранів із отари та ситих телят 
із обори» (Книга Амоса, 6:3—4).

А  ось як звучить слово-викриття 
з уст іншого пророка, який приніс у 
світ «Третій заповіт» («Маніфест Ко
муністичної партії»): «у суспільстві 
немає ніяких інших зв 'язк ів  між 
людьми, як зв'язки, побудовані на 
голому інтересі й безсердечному 
чистогані»; «особиста гідність люди
ни стала міновою вартістю»; «Існує 
одна свобода — безсовісна свобода 
торгівлі»; «експлуатація відкрита,

112

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


безсовісна, пряма і черства»; «люд
ська діяльність позбавилась пошани 
й перестала розглядатись з благо
говійним тремтінням»; «сімейні 
відносини позбавлені зворушливо- 
сентим ентальних покров, вони 
різновід грошових відносин»; «маси 
трудящих перетворились на рабів» і 
т. д. А  от і конкретний адресат, що 
його звинувачують у космічному 
злі: «Ви вжахаєтесь від того, що ми 
хочем о  знищити приватну 
власність», «Ви дорікаєте нам...», 
«Ви признаєтесь ..., що особистістю 
ви не вважаєте нікого, окрім бур
жуа»; «Ваші ідеї», «ваше право», 
«ваше упереджене уявлення», «ви 
дорікаєте нам у тому» тощо.

У ментальності пророка після за
гального занепаду, розкладу тра
диційних зв'язків і відношень настає 
день страшного суду. «Бо настане 
день Господа Саваофа на все горде 
й високе, і на все висунене, і пони
жене буде воно...» (Книга пророка 
Ісаї, 2:12); «затремтіть всі мешканці 
землі, бо прийшов день Господній, 
близько вже він, день темноти та 
темряви, день хмари й імли! ... Пе
ред ним пожирає вогонь, і палахко
тить за ним полум'я...» (Книга про
рока Йоіла, 2:1—3); «Горе тим, що 
жадають Господнього дня, — нащо 
це вам день Господній? Він не світло, 
а темрява!» (Книга пророка Амоса, 
5:18). День Господень постає у ви
гляді космічної катастрофи, це день 
очищувального вогню, знищення й 
умертвлення усіх князів; народ зро
биться поживою вогню й не поща
дить людина брата свого. Це про
цес м асово ї зміни людей, рево
люція, у якій пануючий клас зни
щ ується , а клас, що повалю є, 
простуючи крізь вогняний потік ре
волюції, скидає з себе усю мер
зотність старого суспільства й ство
рює підмурок нового суспільства. 
Це день універсального насильства, 
що являє собою рішучий розрив з 
успадкованими традиціями, день 
«деспотичного втручання у права

власності», «експропріації земель
ної власності», «конфіскації майна 
усіх емігрантів та бунтівників».

Привертає до себе увагу особ
ливий агресивний ф ейлетон ізм  
філософського стилю Маркса, де 
вчуваються профетичні погрози за 
недбале учнівство. Ними пронизано 
«Маніфест Комуністичної партії». 
Роздуми, логіка, аналіз раз у раз по
ступаю ться  м ісцем  прові
денціальному містичному спогля
данню ун ікально ї под ії — «дня 
гніву», тобто революції. Цей агре
сивний фейлетонізм згодом візьме 
на озброєння Ленін, еволюціонуючи 
від філософського погрому в «Ма
теріалізмі й емпіріокритицизмі» до 
секретних і несекретних вказівок 
про масові розстріли.

«День гніву» є найвищим 
кульмінаційним пунктом  Історії, 
після нього настає царство загаль
ного миру й абсолютної справедли
вості. Месія «... буде судити убогих 
за правдою, і правосуддя чинитиме 
слушно сумирним землі» (Книга 
пророка Ісаї, 11:4). Люди «мечі свої 
перекують на лемеші, а списи 
свої — на серпи. Не підніме меча 
народ проти народу, і більше не бу
дуть навчатись війни» (Книга проро
ка Ісаї, 2:4), зникне поділ праці, що 
закріпачує людину, праця стане 
першою потребою життя, всі дже
рела суспільного багатства пол
лються повним потоком. Вовк буде 
жити поряд з ягням, барс буде ле
жати поряд з цапеням, а людина — 
вранці полювати, після полудня ло
вити рибу, ввечері займатися ско
тарством, після вечері віддаватися 
критиці («Німецька ідеологія»).

День гніву або страшного суду 
становить чи не першу основу апо- 
каліптичної свідомості.

Апокаліпсис — термін грецький — 
його український відповідник — 
«об'явлення», або — одкровення — 
означає зняття полуди таємниці з 
істини, занедбаної на манівцях роз
витку людської спільноти. Проте

8. Сучасність №1 113



«о б 'я ва  одкровення» через 
діалогічну природу лю дсько ї 
свідомості передбачає, що хтось 
відкриває комусь таємницю за до
помогою специфічної попереджу
вальної семіотики смерті — чума, 
війна, голод, «падіння» великих зірок 
з небес.

Зазіхаю чи на таємницю  про
видіння, апокаліптичні символи спри
яють утворенню осередків проф- 
етичної влади. Загроза чуми, набли
ження комети створюють ситуацію, 
яка потребує певної прагматичної 
програми. І одразу ж з'являються 
претенденти на ідеологічну моно
полію у розробці програми «вчите
ля», — винахідливі асистенти апо- 
каліптичного жесту. При цьому ви
являється неспівм ірн ість м іж  
грандіозністю картин уявлюваного 
катаклізму й інертністю життєвого 
світу, що заважає використовувати 
апокаліптичний чарівний ліхтар як 
інструмент влади. Яким же чином 
можна усунути неспівмірність? Слід 
обмежити потреби, позбавити лю
дину сумнівів. Важко підшукати на 
роль обмежувача матеріал, ефек
тивніший за раціонально немотиво
ваний символ, який відкидає усі зна
ки запитання й гіперболізує знак 
оклику — Чудо!

Чудо дозволяє суміщувати сте
реотипи життєвого світу з одкро
венням того, що лежить за його 
межами. Не зцілення від хвороб або 
попередження біди є важливими 
самі по собі, а їхній сакральний 
смисл, котрий можна використати у 
профетичній агітації. Технологія чу
да не визнає логіки, продиктованої 
розвитком вільного й раціонального 
вибору засновків для умовиводів. 
Формується моноліт монотонного, 
авторитарного  способу дій, що 
відкидає будь-яку дисоціацію роз
щеплення, буденно ї свідомості. 
Цей моноліт поглинає будь-який 
збіг, особливо у тих випадках, коли 
подія пов'язана з якимось кон'юнк
турним топонімом. (Так, приміром,

у 1986 році Чорнобильська катаст
рофа породила особливий інтерес 
до теми «зірки полину» з Апо
каліпсису).

Творячи філософію чуда, проро
ки мало опікуються реалізацією 
своїх фантазій. Асоціативна неви
багливість чудотворства подібна до 
хаотичного семіозису сновидінь, ко
ли денні страхи перевдягаються у 
примхливі одежі лукавих спогадів. А  
проте сновидіння й реальність не
подільні так само, як апокаліптичне 
одкровення й життєвий світ, хариз- 
ма і демократія. Апокаліптичний 
жести симулює наукове знання й 
відкриває простір для напівнауки. 
«Напівнаука — це деспот, які ще не 
приходили ніколи раніше. Деспот, 
що має рабів і жерців, деспот, пе
ред яким усе схилялось з любов'ю  й 
забобоном, досі незнаними, перед 
яким тремтить навіть сама наука й 
ганебно по турає  йом у»  (До- 
стоєвський).

Двадцятий вік дав дивовижні 
взірці такого роду напівнауки. Яск
раве тому підтвердження — сумно- 
пам'ятна діяльність академіка Тро
хима Лисенка, натхненного жерця 
напівнауки, «універсалізм» Сталіна, 
що охоплював й технологію озбро
єнь, й питання мовознавства.

Пророка, що має сакральну вла
ду, тривожить існування наукових 
істин. Вони суперечать роботі його 
апокаліптичної фантазії. Як ще 
хтось м о ж е  претендувати  на 
таємницю одкровення?! А  от Лисен- 
кова напівнаукова січка, його чудеса 
«перевиховання» дубів у сосни або
що, — це цілком прийнятна частина 
абсолютного знання верховного 
можновладця, частина того апо- 
каліптичного міражу, котрий виріс 
на грунті «фольклоризації» маркси
стських ідей, які, певне, й самі були 
химерною сумішшю профетичного 
красномовства й науки. Не виклю
чено, що й стадії суспільного роз
витку в уяві новоявлених пророків од 
марксизму могли відкладатись як
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сторінки відривного календаря. І 
тоді вж е кортить якнайшвидше 
обірвати його останній аркуш... Ка
лендарі складались і пізніше (наприк
лад, при хрущовському плануванні 
комунізму до 1980 року). Але чи не 
найпримітніше в них — їх  попу
лярність у масах, подібна до тієї, що 
нею користую ться усілякі воро
жильні книжки.

Апокаліптична свідомість робить 
заложниками прогнозів нарешті са
мих авторів. Визначаючи для себе й 
для сусп ільного  розвитку 
кульмінаційний момент, вони почи
нають жити під гіпнозом «приско
рення» (термін 1985— 1987), ретель
но спів м іряю  чи с в о ї учинки й 
соціальні події з утопійною перспек
тивою, котра розчленовується на 
ряд сим волізованих історичних 
відтінків. Не даючи собі звіту, вони 
борються за виправданість кожного 
такого символу й бувають глибоко 
уражені, якщо раптом виявиться по
вна помилковість сконструйованих 
образ ів . С ам е  бо р о тьб а  за 
«життєздатність» знаків прогнозу 
створює необхідні передумови для 
ш тучно ї стимуляції історичного 
процесу.

Сама концепція Нового Єруса
лима полягає в тому, щоб спотво
рені буденною свідомістю словесні 
формули перевести до сфери без
посереднього матеріального здійс
нення.

Безпосередній перехід від апо- 
каліптичного умогляду до прямої 
дії, від уявлюваного бунту до ве
рем ії бланкістського гатунку, від 
індивідуального споглядання до ма
сової поведінки — вимагає розгля
нути ще один м отив р о д о в о ї 
ідеології. Йдеться про поняття об- 
ранництва, що зв'язує марксизм і 
Старий Заповіт у тугий вузол. У Ста
рому Заповіті це поняття застосо
вується до народу Ізраїлю, а у мар
ксизмі — до пролетаріату, і в обох 
випадках застосування такого по
няття раціонально не мотивоване.

«Ти, — каже Яхве Ізраїлю, — святий 
народ для Господа, Бога свого, тебе 
вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був 
Йому вибраним народом зо всіх на
родів, що на поверхні землі» (Повто
рення закону, 7:6). «А Господь сьо
годні засвідчив тобі, що ти будеш 
йому народом обраним, як Він нака
зав був тобі; і що Він ставить тебе 
найвищим понад усі народи, яких 
Господь учинив, на хвалу, і на ім'я, і 
на славу...» (Повторення закону, 
26:18— 19). У «Повторенні закону» 
також сказано, що Бог обирає на
род Ізраїлю не через численність 
понад усі народи, а тому що цей на
род найменший зо всіх народів (7:7— 
8), тобто в основі вибору лежить по
няття малості, мізерності. Чи не 
звідси походить м істиф ікація 
робітничого класу, яка складає сер
цевину марксистського вчення?! Ад
же пролетаріат насправді складав 
доволі нечисленну частину суспіль
ства у пер іод  класичного капі
талізму.

У Росії тема обранництва пара
доксальним чином була засвоєна як 
«русская идея». Звідси й знаменита 
міфологема «Москва — третій Рим, 
а четвертому не бувати». Містична 
мрія про звільнення Константинопо
ля, що так мучила уяву багатьох 
православних патріотів, злилась по
тому з ідеєю світової революції, а 
згодом й побудування комунізму в 
окремо взятій країні. Перефразую- 
чи М. Н. Каткова, який полюбляв 
шокувати аф оризм ом : «Навіщо 
Росії парламент, якщо у неї є пома
заник божий», — можна було б ска
зати: навіщо Росії були потрібні нау
ки й мистецтва, якщо вона вже 
обзавелась пророками комуністи
чного раю, а ї ї  народ-богоносець 
перетворився на «нову історичну 
спільність»?

Описання месіанського призна
чення пролетаріату також досить 
важко раціоналізувати. Характери
стики пролетаріату розгортаються 
у метафоричному вимірі: «втілення
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загальної для всіх перешкоди», «зо
середж ення всіх недоліків 
суспільства». Цей клас володіє 
послідовністю , см іливістю, не
щадністю, здатен на політичне на
сильство. Проте найважливішою ха
рактеристикою пролетаріату, що 
дивовиж но відповідає староза- 
повітному мисленню, є сама кон
статація його соціальної малості, 
мізерності. Жоден соціальний стан 
не має «тієї революційної відваги, 
яка кидає в лице противникові зухва
лий виклик: я —  ніщо, але я мушу 
бути всім».

Завершується історія актом ра
дикального привласнення космосу,

а

Вже під час свого зародження 
марксистське вчення не змогло 
подолати магнетичну силу фети
шизму. Марксистський атеїзм вия
вився різновидом старозаповітного 
богоборства, а діалектичний ма
тер іал ізм  набув іпостасі м ате 
ріалізму сакрального. Комуністична

всіє ї ойкумени: «.. .П о том ству  
твоєму Я дав оцю землю від річки 
Єгипту аж до річки великої, до річки 
Євфрату» (Буття, 15:18). Таким є 
заповіт Бога, а ось заповіт Маркса: 
«Пролетарям нічого втрачати 
крім своїх кайданів. А  здобудуть во
ни весь світ».

Але Бог не виконав свого за
повіту. Пролетаріат, пройшовши 
крізь революцію  і громадянську 
війну, перетворився на статистичне 
ніщо табірного колективізму. Ви
черпалось у собі слово Боже, й пе
ресохли вуста пророка, і останніми 
його словами були: «Бог умер».

я а

ідеологія виявилась рецидивом ро
дової свідомості, в якій історичний 
м атер іал ізм  привласнив собі 
функції профетичного мислення. 
Науковий комунізм обернувся при
мітивною есхатологічною перспек
тивою.
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УКРАЇНСЬКІ МАНДРИ

Вікторія Павлова
КУБА ОЧИМА НЕ ЗОВСІМ СТОРОННЬОГО

Упродовж багатьох років слово «Куба» незмінно викликало у моїй 
пам’яті одні й ті ж телевізійні кадри: мужній міцний бородань пристрасно 
виголошує палкі промови про свободу й справедливість. Бородань був 
надзвичайно красивий і одразу полонив моє дитяче серце. Я побожно 
вірила всьому, що він казав, і його далека батьківщина уявлялася мені 
такою ж красивою, як і він. Згодом я подеколи натрапляла на газетні 
повідомлення, де між рядків згадувалося про труднощі, які супроводять 
побудову на кубинській землі суспільства без експлуататорів. Але красень 
креол, котрий двадцять років тому звертався до мене з палкими монолога
ми, був несумісний із нестачею житла й харчів...

Півроку на Кубі розігнало інформаційний туман, що клубочився у моїй 
голові.

Мені не вдалося минулого року подивитися на неї очима «справжнього» 
іноземця. Кубинські реалії багато в чому так схожі на наші, що інколи 
лише іспанська мова нагадувала, що я — в чужій країні. Моя зустріч з 
Кубою була не радісним відкриттям незнайомого світу, а скорше щоденним 
упізнаванням чогось дуже знайомого.

Перше враження від Гавани — театральність й декоративність усього 
навкруги: сліпуче жовте сонце; розмальоване блакитним олівцем небо і 
синім — море; устромлені у сірий асфальт смарагдового кольору пальми, 
немовби зроблені з пап’є-маше... Як дитячі малюнки на тему «Хай завжди 
буде сонце!». «Несправжність» посилювали довгі ширококрилі амери
канські автомобілі 50-х, знайомі нам за фільмами «ретро». Начебто 
невідомий режисер перетворив величезне місто на велетенський 
павільйон, де знімається кінофільм про Америку часів макартизму. За 
декораціями ж видніються віддавна нефарбовані брудно-сірі будинки, об
луплена штукатурка жилих кварталів, нсвмиті вулиці. «Мир хатам, війна 
палацам» — це гасло, мабуть, найточніше характеризує сучасну 
архітектуру Гавани. Поруч із «пишнотою та нужденністю» столиці нібито 
абсолютно відокремлено живуть та існують символи Революції: незчис
ленні заклики, плакати, портрети. Всі вони зливаються в одне знайоме 
обличчя, яке дивиться на мене звідусіль: з дахів, стін, вітрин. Воно й є 
головним символом революції. Для людей старшого покоління, котрі сьор
бнули культу особи з усіма супутніми аксесуарами, навряд чи були б 
несподіванкою численні портрети усміхненого або суворого Фіделя, афори
стичні гасла, з-поміж яких «Соціалізм або смерть» можна вважати майже 
толерантним. Як на мене, герой моїх дитячих фантазій був вельми розти
ражований — його було занадто, і цс дещо шокувало мене.

Острів Свободи. Це словосполучення відповідає дійсності так само, як 
наше «Країна Рад». Свобода по-кубинськи є варіантом донедавньої свободи 
по-радянськи. Саме її закріплено у кубинській конституції, схожій на 
нашу, як дві краплі води. У ній ідеться і про «головну керівну силу 
суспільства й держави», і про «організацію передової молоді», і про «вчення 
марксизму-ленінізму, яке має всесвітньо-історичне значення». Відмінність
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деяких статей зумовлено географічною специфікою. У нас існує дифе
ренціація за національною ознакою, а па Кубі — за расовою. В анкетах є 
графа «колір шкіри», а популярний анекдот звучить так: «Найбільше я 
ненавиджу дві речі: расову дискримінацію та негрів».

Свободу митця регламентує «авангард робітничого класу», котрий дозво
ляє лише таку творчість, яка «не суперечить Революції». Нещодавно було 
заборонено продаж журналу «Спутиик» та газети «Московские новости». 
їільшість надрукованих у них матеріалів не має безпосереднього 
відношення до Острова Свободи, проте режим відчув небезпеку демокра
тичної орієнтації двох видань. Куба не заощаджує на ідеології. Зрив 
програми «Теле-Марті», яка може дійти до місцевого телеекрану, коштував 
урядові кілька мільйонів доларів, аж ніяк не зайвих для агонізуючої 
кубинської економіки.

До боротьби з ідеологічними та іншими диверсіями залучають не лише 
офіційні органи, а й громадські організації. Такі, як, скажімо, Комітет 
захисту Революції, членами якого є абсолютно всі громадяни. Кожна сім’я 
повинна періодично патрулювати ввечері територію біля власного дому, бо 
«ворог не дрімає». На балконах наділених довірою квартир для більшої 
переконливості вивішується плакат: «Тут сьогодні міститься Комітет захи
сту Революції». Такою ж повсякденністю зробилися для кубинців знайомі 
нам «добровільні» суботники, поїздки у робочий час на збирання вражаю, 
«чорні» неділі. Наші традиції доповнено винаходами місцевого походження. 
Оскільки країна безперестанку готується до нападу узагальненого 
імперіалістичного агресора, то замість роботи людей регулярно возять на 
стрільбище. Я знаю одного кубинця (він закінчив вуз у Союзі), котрий 
вважає, що стріляти з автомата набагато цікавіше, аніж щоденно сидіти на 
службі...

1960 року, одразу після перемоги революції, її вождь Ф. Кастро говорив 
про суцвіття недуг, що їх залишив Кубі колишній устрій: безробіття й 
злидні, відсутність у квартирах електрики та інших сучасних вигод, жи
вотіння в убогих хатинах і халупах. Через ЗО років — перед країною стоять, 
власне, ті ж самі проблеми. Важко знайти роботу, безліч жебраків можна 
побачити просто на вулицях, а халупи — це аж ніяк не гіпербола. 
Впроваджено картки, що дають право на придбання продуктів і товарів, але 
не гарантують одержання. Сільськогосподарської продукції катастрофічно 
не вистачає, хоча кубинська земля від природи має усе необхідне для 
процвітання. Селянинові невигідно виробляти якнайбільше продукції, бо 
продати її він може лише державі-монополісту. В магазинах нечасто трап
ляються фрукти, хоча Куба — серйозний постачальник цитрусових. Так 
само і з дарами Нептуна. Я на власні очі бачила, як рибу, уже померлу, 
викидали назад у морс — бо комбінат, що переробляє її для експорту, 
відмовлявся від рибин, менших за встановлений зразок. Екзотичні су
веніри — мушлі, морські зірки, черепахи, крокодили, — що їх так полюб
ляють іноземці, вивозяться контрабандою, бо тутешні нирці воліють не 
збагачувати за власний рахунок безсоромного посередника. Незаможні 
громадяни можуть створити лише незаможну державу. Здається, у нас 
починають потроху засвоювати цю істину. Куба ж поки що відмовляється 
визнати те, що збагнули її брати по соціалізму.

Соціалістична ідея, втілена за радянським взірцем, штовхає країну до 
економічної катастрофи. Замість того, щоб розвивати туризм, який міг би 
становити головну статтю валютного прибутку, тут збудували (головно, 
зусиллями радянських спеціалістів) нафтопереробний завод — попри
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відсутність власної нафти; розташований поблизу житлових кварталів 
завод азотних добрив, який забруднює повітря. Місцеве населення охопле
не жахом від перспективи експлуатації майбутньої атомної електростанції... 
Щоправда, радянські фахівці, залучені до спорудження «джина у пляшці», 
майже певні, що за нинішніх темпів будівництва «джин» не опиниться на 
волі. Тільки це й втішає. Щодо витрат на такі об’єкти, то хіба має значення 
якийсь зайвий мільйон — адже цс робиться для спорідненого режиму...

Історію кубинської революції, її зліт та розвиток неможливо уявити без 
особи Кастро. Нинішній авторитет глави уряду не викликає жодних 
сумнівів, але він живиться не найновішими здобутками (оскільки їх нема), 
а старими революційними заслугами. «Ми віримо тобі, Фідель!» — цим 
зверненням рясніють численні плакати, і воно відбиває настої більшості 
кубинців. Режим, створений Кастро та його прибічниками, режим, який 
ізолював країну од цивілізованого світу, тримається переважно саме завдя
ки цій вірі. Але, в такому разі, і відповідальність за все, що відбувається в 
країні, лягає переважно на кумира народу. Захисна промова, що її виголо
сив Кастро на власному судовому процесі 1953 року після невдалої спроби 
захопити владу, відома під назвою «Історія мене виправдає». Нинішній стан 
країии не дає підстав для такого оптимістичного твердження.

Самі кубинці за своїми оцінками ситуації поділяються на три групи. 
Перша, середня за чисельністю, у всіх бідах звинувачує американців та 
міжнародний імперіалізм. Ось кілька типових висловлювань її представ
ників:

— Ми не маємо м’яса, бо американці понасилали бактерій на наших 
корів.

— Якщо ти почнеш сперечатися з американцем, він витягне пістолет і 
застрелить тебе за тс, що ти з ним не згодний. Мені такий спосіб життя не 
потрібен.

— Ми так погано живемо, бо лишилися сам на сам із свідовим 
капіталізмом.

Фраза про «м’ясо» нагадала персонаж із фільму Т. Абуладзс «Покаян
ня»: «Я покараний за тс, що рив тунель від Бомбея до Лондона».

Оцінки другої групи відбивають-віддзеркалюють думку більшості ку
бинців. Тут шукають винуватців в оточенні Ф. Кастро. «Фідель не винний, 
вій нічого не знає, його обманюють», — такс пояснення можна почути 
досить часто. Якщо залишити при владі лише Фіделя, замінити тоталітарну 
владу авторитарною, — замість кризи настане процвітання.

І врешті, третя, вельми нечисленна група. Цс — люди, котрі 
усвідомлюють хибність тутешньої державної структури і диктатуру назива
ють диктатурою. Якщо вони знають російську — а вона тривалий час була 
на Кубі «головною» іноземною мовою, — то читають заборонені «Москов- 
ские новости», серйозно ризикуючи власною свободою і наражаючи на 
небезпеку тих радянських, котрі наважуються давати їм демократичні 
видання. Ці люди вважають, що радянська допомога була скорше 
шкідливою, аніж корисною, бо без неї система давно впала б. Вони 
обстоюють зменшення поставок із Союзу, сподіваючись, що голод приму
сить їхнє керівництво вдатися до реформ. Ці люди вимагають вільної 
еміграції, падання права залишати країну всім, хто цього бажає, а не лише 
тим, хто має родичів за кордоном. Сьогодні декотрі, ризикуючи життям, 
намагаються у гумових човнах дістатися до Майамі. Чимало туристів, 
повертаючись із СРСР, залишаються у Канаді, де літак робить посадку. 
Мало не в кожному рейсі «відстають» не тільки кубинці, а й радянські
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громадяни — адже залізну завісу у нас обіцяють підняти лише через 
півтора року. Навіть так звана посольська криза не примусила кубинське 
керівництво хоч трохи лібералізувати виїзні перешкоди.

До речі, диктатор, що про нього й досі у дні революційних свят пишуть 
на стінах будинків: «Геть їатисту-злочинця!» (хоч він давно помер) під 
тиском громадської думки змушений був 1955 року провести загальні 
вибори та амністувати засудженого на п’ятнадцять років Фіделя Кастро, 
котрий двома роками раніше намагався його, Батисту, скинути. Сьогодні 
на Кубі немає трибуни для політичних опонентів, проте кожному надано 
свободу погоджуватися із офіційною точкою зору. Солідарність з урядом 
можна висловити і по радіо, і в пресі, і на телеекрані.

Цікаво, що телебачення постійно демонструє найновіші зарубіжні 
фільми, зокрема американські, і життя, показане в них, звісно, анітрохи не 
нагадує кубинську дійсність. Втім, є одна спільна риса: одвертай прояв 
сексуальності і на екрані, і у реальному житті.

Відсутність еротики у радянських кінофільмах доби «застою», сором’яз
лива театральна завіса замість кульмінації у любовних сценах, святенницт
во щодо питань сексуального виховання «прогресисти» завжди пояснювали 
браком сексуальної свободи, маючи на думці, що така свобода можлива 
лише за наявності громадянських прав. «Перебудовиа» поява у нас ероти
ки, а подекуди навіть одвертої порнографії, здавалося б, потверджує цю 
теорію. Проте кубинська дійсність спростовує існування зв’язку між причи
ною і наслідком цього явища. Сексуальна розкріпачепість (у прямому 
розумінні цього слопоняття), прекрасно уживається із тотальною громадян
ською неволею. Серед дня, в самому центрі Гавани можна побачити дівчат, 
які гордовито простують вулицями рідного міста в бігуді. їм байдуже, який 
вигляд вони мають вдень — вони готуються до ночі. Вічне літо та 
дивовижна природа сприяють коханню. Тим-то на запитання: «Що у 
твоєму житті посідає перше місце?» — кубинці незмінно кажуть: «Любов». 
Мені принаймні не довелося почути іншої відповіді. Не робота, не діти, не 
добробут, про який кубинці можуть лише мріяти, — ні. Любов. І, мабуть, 
саме це дошкульне місце дозволяє урядові не вельми побоюватися вибуху 
масового невдоволення. Я майже не бачила агресивних та озлоблеиих 
кубинців, хоча вони, так само, як і ми, більшість часу витрачають у чергах 
за продуктами, ночують під магазинами одягу та у передсвяткові дні щодня 
реєструються у касах продажу квитків. Південний темперамент, тропічний 
клімат і пріоритет кохання сприяють витісненню негативної енергії. Мож
на лише співчувати нашому урядові, чиї «холодні» північні народи 
здебільшого не здатні до такого емоційного очищення. Однак, якщо кубин
ський уряд не вдасться до радикальних економічних реформ, майбутнє 
країни уявляється вельми проблематичним. Голод, навіть якщо він — 
«соціалістичний» — все одно голод. Певні кроки, спрямовані у бік західної 
цивілізації, уже зроблено. Керівництво оголосило про розвиток туризму та 
намір залучити іноземні фірми для суспільного будівництва. Кастро закли
кав до вивчення англійської мови, даючи зрозуміти, що епоха повної 
ізоляції — на відході. Слід зазначити, що кубинські методики значно ліпші 
від наших. Будь-хто може завітати до школи іноземних мов і обрати 
будь-яку європейську мову. Через три семестри безкоштовного навчання 
він буде вільно розмовляти нею. Вартий уваги той факт, що в російській 
колонії, де я жила, двічі на рік ледве вдавалося серед шестисот чоловік 
набрати п’ятнадцять, потрібних для відкриття групи вивчення іспанської
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мови. Деякі наші жінки щиро дивувалися з того, що продавці, котрі 
обслуговували радянських спеціалістів, досі не навчилися російської.

Росіяни, а точніше — радянські за рубеЖем — благодатна тема для 
соціологів, психологів, етнографів. Є таке поняття — «театр у театрі», тобто 
п’єса про театр, яку грають на сцені. Так от: радянська колонія на Кубі — 
це наш соціалістичний табір, оточений кубинським соціалістичним табо
ром. Така собі «зона в зоні». Спостерігаючи цей соціалізм у квадраті, маєш 
багатющу поживу для роздумів, зокрема щодо життєздатності й перспектив 
соціалізму взагалі. Російське містечко нагадує напіввійськове поселення, з 
суворою ієрархією як на виробничому, так і на побутовому рівні. Зварю- 
вальник не ходить в гості до головного інженера, а його дружина не базікає 
із дружиною керівника групи. Вони мешкають у різних квартирах, у різних 
будинках. І навіть одержання роботи («жіночі» робочі місця — дефіцит у 
російській колонії) залежить від посади чоловіка. З усіма новоприбулими 
проводять інструктаж. Жінкам рекомендують не скандалити у магазинах, 
не виканючувати у продавців понаднормові продукти, не спекулювати 
товарами із СРСР або харчами із місцевої крамниці, не ігнорувати громад
ську роботу, не ухилятися від приготування обіду власним чоловікам, не 
ходити поодинці за межами російської резервації, не забувати кожний 
вихід до міста занотовувати у спеціальному журналі. Чоловікам вказівки 
даються на окремих засіданнях. Стосунки між членами колективу схожі на 
стосунки між мешканцями величезної комунальної квартири (в даному 
разі місця загального користування це — крамниці, кінотеатр, басейн 
тощо), де стежать одне за одним, ретельно накопичують «компромат», де 
чуже життя — як на долоні, бо протікає воно у замкненому просторі і в 
неприродно застиглому часі. Попервах, дещо приголомшена бурхливим 
потоком інформації про те, що можна робити, а чого не можна, я зверну
лася із своїми сумнівами до однієї старожилки. Виявляється, за час її 
перебування жінки тут помітно просунулися у боротьбі за свої грома
дянські свободи. Якщо раніше вони зобов’язані були годувати чоловіків не 
лише обідом, а й сніданком, то тепер, завдячуючи багаторічному опорові, 
підйом о 7.00 для приготування ранкової їжі скасовано. Як бачимо, на 
момент мого приїзду колоніальна демократія уже мала свою історію!

Тут щодня щось відбувається і водночас не відбувається нічого, що 
могло б свідчити про будь-яку, бодай тимчасову динаміку. Тут люди чітко 
поділяються на своїх та чужих, тут стільки ГРОМАДСЬКОГО, що за СВОЄ 
б’ються до кінця, не гребуючи жодними засобами. А стимулів 
конфліктів скільки завгодно. От, скажімо, щомісячна «отоварка». У Наїи 
життя на батьківщині тривало увійшли розпродажі на окремих 
підприємствах, пайки для вибраних організацій, відомчі столи замовлень. 
Словом, паралельне з торгівлею постачання усякими дефіцитами. У радян
ських колоніях така форма обслуговування гарненько призвичаїлася й 
успішно функціонує. Щомісяця радянському спеціалісту привозять із рідної 
країни продукти, що їх роками не бачать його співвітчизники, котрі 
патріотично сидять вдома, і товари, яких у нашій держторгівлі не знайдеш 
вдень з вогнем. Оскільки тутешні норми й асортимент спецмагазинів 
можуть цілком задовольнити наших нерозпещеиих людей, то вони, купую
чи оті м’ясні й рибні консерви та інші дефіцити, везуть їх назад у Союз. А 
зайвину перепродають аборигенам або «радкубиикам» (радянські громадян
ки, які одружилися з кубинцями). Цим жінкам надзвичайно тяжко — і 
матеріально, і морально. Проте дипломатичні представництва, зобов’язані 
дбати про інтереси радянських громадян, не роблять нічого, аби полегшити
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їхнє перебування на чужині. Принаймні дозволити купувати найпростіші 
продукти в спсцмагазииі, а не втридорога у своїх співгромадян. Що говори
ти про ставлення до тих, котрі «скомпрометували себе заміжжям», якщо 
навіть «незаплямлена зв’язком із іноземцями» рядова радянська людина 
може потрапити па територію власного посольства лише із перепусткою, 
замовленою заздалегідь?! «Серпастого й молоткастого» для цього замало...

Подорожування продуктів і товарів за тисячі кілометрів до російських 
колоній викликає, щонайменше, подив. Ніяк не збагну: чому держава так 
піклується про мізерну частину моїх співвітчизників, і нікого не обходить 
доля решти населення?! Але навіть і для цих, «улюбленців фортуни», існує 
сувора диференціація розподілу благ. Дипломатичні та торгові представниц
тва більшу частину зарплати одержують у твердій валюті та користуються 
дипломатичними магазинами, до яких звичайному радянському 
спеціалістові, котрий працює на звичайному кубинському підприємстві, 
просто-напросто нема з чим іти. Те саме відбувається і па «отоварках». 
Щоправда, товарів із СРСР все одно не вистачає для всіх, і тому кожна 
«отоварка» стає, так би мовити, жіночою коридою. Роль тореадорів 
відіграють «громадські тітки», яким довірено стояти за прилавком, решта 
виступає в ролі биків, а за червоне полотнище з успіхом править яскраве 
дефіцитне шмаття із розвинених країн. Зрозуміло, що така форма заохочен
ня і без того якоюсь мірою уже заохочених має припинити своє існування, 
принаймні до того часу, коли у нашій країні всі матимуть найелемен
тарніші речі — від ковбаси й картоплі до лез для гоління. Існуюча практика 
розбещує людей й посилює моральну напруженість у радянській колонії. 
Усі наші вітчизняні вади, сконцентровані тут, стають такими відчутними, 
що їх, здається, можна помацати. Ні для кого не секрет, як радянські люди 
потрапляють на роботу за кордон. Професійна компетентність й людські 
якості відіграють, як відомо, не першу роль. Протекціонізм заполонив цю 
сферу, як жодну іншу, бо ставка досить значна. Радянський спеціаліст, 
працюючи за кордоном, одержує незрівнянно більшу зарплату, аніж вдома. 
Пригадується невеличка інформація, опублікована кілька років тому в 
одній із наших газет. Англійський громадянин, випускник Оксфордського 
університету, вкоротив собі життя, бо йому змогли запропонувати роботу 
за спеціальністю лише у Венесуелі. Дивак не схотів їхати з дощового 
туманного Лондона до теплого сонячного Каракаса! Радянська ж людина 
прагне за будь-яку ціну вирватися з дому. Вона згодна пожертвувати 
звичним колом спілкування, домашнім комфортом, ба навіть здоров’ям (на 
якому може позначитися різка зміна клімату), згодна на, здавалося б, 
короткочасні невигоди, задля пристойного існування в майбутньому. Тим- 
то всі розмови у радянській колонії точаться навколо головної мети — 
продовження терміну перебування за кордоном. І тоді кожний наражається 
на давню, добре налагоджену систему, покликану не дозволити са
модіяльності або випадковості у дашіому питанні.

Вітчизняна преса уже писала про неймовірно роздуті штати посольств, 
торгових представництв. Вражає кількість садівників, сторожів, вахтерів, 
які приїздять за кордон й живуть за рахунок податків з відряджених 
спеціалістів. Сьогодні, сподіваюся, уже можна не говорити також про 
численних бійців ідеологічного фронту, котрі жили, як у бога за дверима, 
маючи штатні посади при всіх наших іноземних представництвах...

Обов’язком радянської адміністрації є також і розв’язання побутових 
проблем колонії. Спільно з кубинським представником вона має забезпечи
ти нашим фахівцям нормальне житло, умови для праці та відпочинку. Але
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невдовзі виявляється, що «авангард» зацікавлений передусім в особистих 
дружніх контактах з кубинською стороною. Кубинці, які згідно із службо
вим обов’язком мають займатися побутом колонії, знають про радянську 
позицію невтручання і вдало з цього користаються.

За умов тотального дефіциту місцевий продавець нічим не відрізняється 
від радянського або від представника будь-якої іншої аналогічної країни — 
так само обважує і обраховує, як і наш, тому що буття визначає свідомість 
і тому що соціалізм поки що не відмінив закони психології. Проте радянсь
ка людина не зауважить йому, не вимагатиме перерахунку, бо її начальник 
неодмінно буде на боці кубинця. Наша рабська неповага до самих себе, 
всмоктана з материнським молоком, заважає кубинцям ставитися до нас 
так, як вони ставляться до «справжніх» іноземців. Мої знайомі, котрі 
працюють в одній із провінцій, розповідали, що в їхньому готелі, після 
від’їзду у відпустку німецьких колег, припинилося постачання води, і весь 
готель чекав повернення «скандальних» німців, бо лише вони в таких 
випадках викликали кубинського представника й вимагали терміново вжи
ти заходи. Наші люди вельми «скромні» й «невибагливі».

Я не схильна звинувачувати цих людей, котрі приїздять туди, за те, що 
вони іноді втрачають почуття власної гідності. Багато які з них не бачили 
у своїх містах того, що, як виявилося, можна придбати за кордоном. їхня 
поведінка зумовлена принизливим існуванням на батьківщині. Навіть ті, 
котрі, попри багаторічну облуду, набули тверді моральні принципи «тут», 
повинні докласти чимало душевних зусиль, щоб встояти «там». Життя у 
замкненому просторі, мініавторитарний режим (а керівник групи — як 
намісник їога на землі), негласна заборона неформального спілкування із 
місцевим населенням, обмежене пересування, — все це деформує харак
тер, робить з людини безправного, безсловесного виконавця.

Після повернення мене часто запитували, чи сподобалася мені Куба. 
Якби я мешкала у комфортабельному інтуристівському готелі й бачила 
крізь вікно фантастичне Карібське море, а не навколишні злидні, я, певно, 
відповіла б «так». Але я згадувала обшарпаний номер готелю для радянсь
ких спеціалістів, де сновигали здоровезні таргани, стіну висотного будин
ку, на якій великими літерами було написано: «Сіємпре Барагуа» (тобто 
«вічна боротьба»), і не спромоглася на оте просте, коротеньке «так»...

Мені однаково дошкуляв розвинений соціалізм російської колонії та 
недорозвинений кубинський. Прикро було за веселий доброзичливий на
род, котрому замість нормального життя пропонують вічний бій, прикро й 
соромно за моїх співвітчизників, бо, призвичаєні до животіння, вони й там 
створюють аналогічні умови. Хочеться вірити, щ о4 замість нинішнього 
карикатурного варіанту сталінсько-брежнєвської системи я колись побачу 
іншу Кубу, а мої земляки вважатимуть за краще жити й працювати у 
власній країні, розлучаючись з нею лише тому, що полюбляють мандрува
ти...
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Світочі

Анатоль Перепадя 
МОЯ ЛУКАШІАНА

Козаком обізвавсь.
На закладці. Рукою Лукаша.

Хай спробують воии тепер афішувати як «шедевр» оту бридку наругу 
над українською мовою та світовою літературою — «Бекамерон» Лукаша...

З листа літературного заздрісника

Літфонд. Це на першому поверсі будинку, на піддашші якого мешкає 
Микола Лукаш. Отоварившись сам:

— А ще, — прошу в інспекторів, — для вашого сусіди.
— Скільки йому?
— Максимум.. У сімнадцятому столітті романи писали довжелецькі.
Папір. Добротний. Шведський. Наперед смакую, як приємно буде стука

ти на такому папері. Та ще не абищо — Лукашевого Сервантеса!
— Микола Олексійович, — чується мрійливий жіночий голос і по паузі:

— Значить, і ви... людина гарна.
— Звідки ви взяли?
— Ну, ви ж ходите, до Миколи Олексійовича ходите.

Сюди, до нього, на дев’ятий поверх мене приводить діло. Про це діло 
попросили мене в «Дніпрі». Видавництву допоможіть, ви ж до Кочура й 
Лукаша вхожий. Вхожий, невхожий. Мабуть, таки урвалася у важкі 
сімдесяті — вісімдесяті жива пуповина, що єднала видавця з письменни
ком. Та я до Лукаша ладен ходити і без діла. Скільки разів слухав його, а 
сам думав: приставити б до тебе, пане Миколо, як до Плінія, Молодшого 
там чи Старшого, секретаря, щоб ходив він назирці за тобою, навіть до 
столів під липами, де ти даєш генеральського зі словами: «А це тобі 
самостійна, ось!», — і за тобою записував. Принаймні особисто я секрета
рював би в тебе залюбки. Хоча знаю: прийшлося б мені так само непере
ливки, як тому, хто записував з голосу Плінія Старшого (чи Молодшого?), 
коли перед очима пломеиилася лава, а на голову сипався попіл і пікірували 
вулканічні бомби. Пліній став жертвою своєї цікавості, а яка доля спіткала 
його секретаря, невідомо. Мабуть, отруїлися, наковтавшись диму, обидва.

Я, звичайно, зловив би за поли свою фантазію, якби... якби не один 
факт. Секретарем мене таки зробили — секретарем комісії по спадщині 
Миколи Лукаша.

А діло було ось у чому... У видавничому конвейєрі сталася прикра 
загайка, загайка протяжністю в двадцять років. Я, ще чубатий і багато
надійний працівник, приставлений до цієї стрічки, був біля витоків проце
су і прийняв у тремтячі на радощах руки замашненький манускрипт у 
величезній синій течці (нині такі перевелися), зав’язаній поворозками, як 
зав’язуються сподні. З першої сторінки глянуло на мене: «Мітель де 
Сервантес Сааведра. Завзятий ідальго Дон Кіуот Ламанчський. Частина
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перша. З іспанської переклав МикЬла Лукаш». Першу частину, поки не 
надійшла друга, довелося замкнути у шафі. Ті, хто сподівався Сервантеса 
по-иашому прочитати, не могли не хвилюватися. Вживалися заходи, про 
деякі з них доречно тут нагадати. Приходив до свого великого друга 
Григорій Порфирович Кочур, правда, нічого не казав, а лиш запитально 
дивився волошковими очима. Євген Попович і Ольга Сепюк «пробували 
його всяк узяти, й агітацією, і тиском на сумління, і терором» (кінець 
цитати з листа). Лукашів небіж на листівці: «Поздоровляю, дядьку Миколо, 
з Новим роком! Маю надію, що в цьому році Сервантеса таки діждуся». 
Павло Загребельний, який прославився щонайширшими епічними полот
нами і війною з «Усесвітом», милостиво виявляв інтерес до цієї роботи у 
царині перекладу.

Як бачите, я був не єдиний, кому довелося розвести руками. І нині, 
постарілий на двадцять років, але з незмінним, як замолоду, пієтетом, 
стукав у глухі двері щиколотками пальців. Не було б щастя, так нещастя 
допомогло. Оригінал перекладу видавництво (про що вони думали? про 
що?) загубило чи списало в архів, і аби не другий примірник, який чудом 
зберігся в Ірпені, було б те саме, що із Самійленковим «Дон Кіхотом», 
«попаленим Чекою»7Передрук я зголосився взяти на себе, для чого запасся 
не одною дестю паперу.

Раніше, коли мені ще не спала ідея спільної роботи, і я приходив 
порожнем, господар впускав мене і знов лягав. Майже половина його 
кімнати це була власне книжкова комора, така собі філія книгарні «Сяй
во». Книгарня у дні завезення новинок: книжки ще стосами в пачках. Так 
Лукашева бібліотека й лишилася нерозібраною після переїзду з Михайла 
Коцюбинського на Суворова. З меблів стояли спартанська розкладачка в 
кутку, стіл-одпоніг у її приголів’ї, посередині писемне бюрко і два стільці.

Лежачи, Микола Олексійович брав з одноніжки, знайомої мені ще на 
Коцюбинського, газету або журнал. Газети були «Зюдойче Цайтунг» і 
«Фігаро», які Лукаш купував у свої обіди в «Інтуристі» (їв він лише раз на 
день і навіть газової плити не мав на кухні, щоб зігріти чаю). А улюблений 
журнал — «Советіше Геймлаид». І тут перед моїми очима відбувалося диво 
перевтілення. (Так ось чого він такий Протей у перекладі!). Я бачив цадика 
чи рабина. Слухав цілі лекції про те, що в ідиш через рясну суфіксацію 
пестливих форм не менше, ніж в українській. (Те, що знаєш, любиш. Було 
б дивно, якби знавець ідиш та івриту та не був юдофілом. І йому 
взаємністю платили. Мойсей Фішбейн, якого Лукаш проводжав на пра
батьківщину каламбуром: «Куди ти ідиш? Що ти гоїш?», підписується іноді 
псевдонімом Лукашенко). А то до мене по-гаркавому промовляв парижа
нин.

Але це раніше. А тепер... Добутий на світ ірпінський примірник (на це 
й бив наш ірпінський план, укладений у співавторстві з Григорієм Порфи- 
ровичем) вимагав, звичайно, звірки, уточнень, вичитки, навіть якоїсь 
правки, зрештою... Хворий майстер, виписаний недавно після операції у 
відділенні проктології, схиляючись над забутими сторінками, ніби 
зустрічався із собою молодим, здоровим, оживав, запалювався знову, 
імпровізував... Я радо підхоплював ці летючі аркушики, іноді з вкраплення
ми новими, приносив передруковані... Титул прибрав остаточну редакцію: 
«Премудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі»... Ось уже з каретки моєї 
«оптіми» виповзає: «Кінець першій частині»... А далі, далі з’являються два 
великих у синіх же палітурках зошити, змережані кожен на третину 
однаково рівним (чи снується там, заповнюючи все густо, проза, чи мчать,
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залишаючи багато чистого, поетичні рядки), гарним, розгонистим писарсь
ким почерком, і теж поступово переходять на машиині аркуші... Щоправда, 
ця друга частина, на жаль, без хвоста, хвіст понад сто сторінок обсягу. Та 
й посередині її зяє, як у щелепі ламанчця від градового бою, вилом. 
Переклад розділів XXI—XXXV, записаний у трьох окремих учиівських 
зошитах, утонув в архівному морі...

Тут сталася нова пауза, пауза загрозливо розтягувалася, я приходив раз 
не тиждсиь точно, як годинник... аж це одного разу...

Мені Параска Олексіївна, його сестра, відчинила... Я переступив поріг і 
щонайперше впустив течку... Таким я його бачив лише один раз, у 
Коктсбслі... Я тоді прилетів до нього посеред зими як інтерв’юер, 
відряджений від кисильовського річника «Україна»... приведений під його 
двері, я несміливо стукав, потім потягнув, не чуючи відголосу, клямку... 
Тоді, як і тепер, йому було не до мене та й пі до кого на світі... Ех, так 
явитися невчасно, ех... Він сидів за широким письмовим столом, розклав
шись ліктями й нависаючи крутим чолом, зазирав у розгорнутий і 
підпертий іншими томами оригінал і водив пером у знайомому зошиті у 
клітинку в цератовій палітурці... У плямі сонця, в бісері дрібного поту і теж 
за Сервантссом він виглядав таким самим молодим, яким я бачив його в 
роботі вперше, в коктебсльському номері... І я подумав: хіба не писав він, 
мережачи оце в зошиті, і свого життя, цей спудсй з каламарем при поясі й 
мавританською кривулею па шабсльтасі, цей чоловік чи то гульливого 
(Санчо Паиса), чи то журливого (Дон Кіхот) десятка, цей химерник і 
химородиик, цей чорнокнижник і характерник нашого слова?

На жаль, ця остання сторінка його перекладу стала і останньою 
сторінкою життя.

Що ж ти накоїв, ідальго з Кролевця, мешканцю печорського піддашшя в 
плоєному комірці: ти задмухнув свічки над своїми летючими, «чудородни- 
ми», як сновидіння, сторінками. Як мені було добувати тс, що зосталося на 
дні твого каламаря, дописувати за тебе твоїм гусячим пером? Та — чуєш!
— окульбачено Росинапта, обладовапо Сірого, і в сідлі вже їхні хазяї, 
мандрований рицар і мудрований джура, гомонять щось між собою... 
Послухаймо...

Вісті не лежать на місці. Коли я вперше почув його ймення? Напровесні 
шістдесятого. Я успадкував редакторський стіл Михайла Гайдая, який 
ударився в науку, і разом із столом французькою мовою книжечку — 
Мішель Дюїно «Шукачі фараонів» і почав її перекладати — угода з 
видавництвом «Молодь» була моїм третім спадком. Сталося так, що перша 
ж відредагована мною дитяча книжка потрапила на звичне око Миколи 
Олексійовича. Рукопис лежав на столі в заступника головного редактора з 
дуже неприємним для мене, новачка, висновком про мою непридатність до 
пера. Звичайно, висновок можна було обгрунтувати краще (у мене ще ні 
досвіду, ні вміння, тільки самовпевненість!), якби тодішній завідувач за- 
рубіжної, міжнародник, та був хоч трошки здібніший за провінційного 
журналіста, який прибув завойовувати столицю. Перекладач «Фауста» 
завітав до кабінету заступника саме вчасно, щоб стати мовним рефері в 
цьому кікбоксі на Кірова. Зауважу, що сам винуватець на ринзі був 
відсутній, але дізнався про цю сцену, відтворювану не раз у редакції в 
особах. Таким чином, завдяки суддівству моє звільнення було відкладено 
на цілий десяток років. Та й звільняли мене, як минув цей час, не з 
«Веселки», а з «Дніпра», і не з творчих мотивів, а з політичних, і не самого,
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а з колегами в повному складі. А тоді мені передали думку авторитетного 
рецензента: «А чого — можна!..», «Добре!» (Цс в мене). «Та ні! Ні!» (Це в 
зава).

«Лукаш!», «Лукаш!» — майже не сходить з язика у моїх сусідів по 
столах. Справа у кутку — цс кучерявий, як африканець, круглоокий і 
чогось нервовий перекладач «Чорного обеліска», який поділяє мій інтерес 
до словників і підтримує мої перші, часом дуже ризиковні, па... Навпроти
— це енглізований з вулиці Енгельса джентльмен, для якого нема 
літератури, крім англійської, і більшого письменника за Джойса, і який 
точно за годинником умикає транзистор — слухати англійською мовою 
Бі-бі-сі...

Як бачите, стежки рівняли ще до його появи. Нарешті я його бачу. Мені 
його показують. Але й без показу я звернув би увагу. Письменницький 
похорон, кого проводжають в останню путь, не пригадую. Сонячний у 
сивому сніговому окладі день. Мороз під тридцять. Його укусів ніби не 
відчуває невисокий чоловік без шапки і в піджаку з чорним гольфом. 
Русявий, в окулярах, з якимсь здибленим профілем чоловік, здавалося, 
вискочив надвір, як вискакують по сигарети, і зараз вернеться додому. Але 
чоловік ішов серед пальт і кожухів нібито особисто йому, як сказав би наш 
великий земляк, такий рід одежі був псприсвоєпий, І ІІОГИ його 
роз'їжджалися, і голова наче не держалася на в’язах. Чоловік буцімто 
буденний і простий, але ні, щось тут не так. Простота і буденність якось не 
в’язалася з тим враженням, яке справляв на оточення цей роздягнутий і 
простоволосий окуляристий. Може, цс несвідома людська реакція на появу 
між нас справжнього й великого. Вираз на обличчях у тих, хто опинявся 
біля нього, ставав в одних напружений, у інших солодкий, у третіх 
радісний. Байдужих не було.

Ось де взимк/ всі ходять у піджаках — па горбатих ялтинських 
вулицях, на березі незамерзаючого моря.

Упав, як сніг на голову, перебаранчив працю над Сервантесом, 
чіпляється, як шевська смола, з дурними питаннями. Пам’ятаю, як Май
стер відмахувався від них. Пожвавішав він лише тоді, коли зайшло про 
його творчі плани. Після Сервантеса — Гріммельсгаузен. «Сипліціссімус». 
У нього цс звучатиме так: «Простак Простакович». Потім — «Пісня про 
Нібелупгів». У нього «Слово про Нібелунгів» (за зразком нашого «Слова про 
Ігорів похід»). Це з німецької. З англійської — чосерівські «Кснтерберійські 
оповідки». А з французької, вірніше із старофранцузької давно проситься 
Франсуа Рабле.

«Мабуть, дуже мало тобі думка Лукашева поможе. До нього як звер
таєшся з якимось проклятущим словом чи висловом, що стане, як пес на 
дорозі, та й не пускає далі, то ніколи чогось путнього не почуєш, пропонує 
щось таке, наче то не геніальний Лукаш, а темна мадам К. чи академік 
Білодід, мовляв один професор з Москви, «наукою не переобтяжений». 
Отже Кальвіно він пропонує назвати »Неіснуючий (!) рицар”, і не інакше, 
бо, мовляв, це ж віддає екзистеїіціалістську ідею автора, і є таке слово, і є 
зрідка така форма ет цетера. Не знаю, як ти, а ми б не пристали па його 
гадку і так йому й сказали.

З Мор’яка йому подобаються всі твої варіанти (Гадючник, Ягня, Ста
росвітський хлопчак), крім «Виростка» — проти цього останнього він 
категорично (і ми, грішні, теж)».

О, ці назви! Велика, а в наших умовах, умовах мовної другосортності, 
ще й драматична проблема!
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Ну, чого, скажіть, на російську можна перекласти Стівенсона так: 
«Джон-Мщу-за-всех» (перекладач Корній Чуковський), а на українську 
перекласти, як запропонував блискуче Микола Лукаш, Жоржі Амаду 
«Тереза-Батіста-Воюй-не-можу»... ой лишечко! ой рятуйте мене!., і хай би 
не згоджувався той, хто підрубував могутньою попідземною технікою 
коріння, а потім казав: бачте, чахне... а то ж відомий вкраїнський поет!.. 
Ось так і загуляло аж у чотирьох номерах «Тереза Батіста хоче жити 
спокійно»...

Ех, не дипломат я... не втну...
Микола Лукаш причетний і до наступної пригоди, зв’язаної з перекла

дом назви роману кубинця Карпентьєра.
Я, як один з перекладачів Карпентьєра (працювали на спілку, щоб 

швидше), звернувся до нього явочним порядком. У назві роману 
обігрується заголовок трактату Декарта, Карпентьєр вивернув Декарта, мов 
кожух. Як рибалка до золотої рибки, я прийшов у сподіванні на чудо. 
Нічого цього разу не сказала рибка, одвернулася, попливла в синє море. 
Аж це на другий день телефонний дзвінок. Знайшов Микола Олексійович 
розв’язання! Та ще й конгеніальне! Значить, назва Декартового трактата 
перекладається так: «Розправа про метод». Тоді сатиричний роман Кар
пентьєра має називатися «Розправа з методом».

Спішу потішити редакцію журналу іноземної літератури. А там щось не 
дуже радіють.

Невже з Карпентьєром повториться та сама історія, як з Жоржі Амаду?
Вирішили в Москву подзвонити, в редакцію «Инострапной литерату- 

рьі». Трубку знімає Юрій Дашкевич, завідуючий редакції літератури Латин
ської Америки.

— І таке, — пояснює йому Олександр Терех, — старовинне українське 
слово «розправа» у розумінні «трактат», тоді, значить, можна перекласти...

Це слово, виявляється, московський латиноамсриканіст знає, адже він 
сам родом з України.

У відповідь упало:
— Очень остроумно!
Я вислуховую всю цю історію, радію щасливому її завершенню, а сам 

думаю: «Нема пророка в своїй батьківщині».
І взагалі даремно пан Євген Попович з пані Ольгою Сенюк нарікали на 

генія, по-перше, вони зверталися до нього на чорноморському узбережжі, 
яке він, як писали вони до мене самі в іншому листі, прикрашав собою, а 
по-друге, в Миколи Олексійовича теж була молодість.

Згодом того ж самого Кальвіно він запропонував назвати «Лицар невми- 
рака». Та й іншим творам Кальвіно титули прибрав: «Барон верхолаз», 
«Розполовинений віконт», «Космокумедії».

Яка це пречудова гра — перекладати заголовки. Микола Лукаш, костир- 
ник, доміношник, словом, азартний чоловік, і я, каюсй, користуюся цим, 
пропонуючи грати.

— У Піо Барохи, — починаю я, — є роман «Авентурас, інвеисьйонас е 
містіфікасьйонас де Сильвестр Парадокс». Якщо перекладати «Пригоди, 
вигадки і розиграші такого-то...», виходить якось мляво... От аби перекла
сти в прикладки... Скажімо, «Авантурник...» Ні, краще: «Паливода...»

— «химерник і химородник», — моментально підхоплює Микола 
Олексійович.

— «Сильвестр Парадокс»! Чудово! Звучить!
Або:
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— Джорджо Щербаненко. Між іншим, корінний киянин. Пишуть от на 
обкладинці: падре україно, мадре італьяна. Видатний майстер детективного 
жанру. Я перекладати збираюся. Та от важкий заголовок. «Традіторі ді 
тутті». По-російському було б добре: «Предающие всех», а як по-нашому...

— «Всезапроданці»!
Постом стають у двадцять, прозаїком — у тридцять, драматургом — у 

сорок, а перекладачем... Переклад — це професія старих...
Десять років перекладацької діяльності так і пе дали мені змоги повірити 

в себе... Перші мої рецензенти більше звертали увагу на мову, а не на 
майстерність. Олексій Кундзіч, який грипував, читаючи мене, в розмові, 
що відбулася в нього вдома, справив на мене враження пуриста. Мовознав
чим ухилом відзначалися виступи Микити Шумила, Наталі Забіли, Марії 
Пригари на обговоренні в редакції «Веселки» мого другого перекладу. 
Компліменти й ознайомлення з колекцією танської порцеляни і менської 
бронзи чекали мене після виходу колективного Данте, — але ж щонай- 
добріший поет-академік теж бачив у мені більше лінгвіста.

Що переклад — література, літературний жанр, дійшло до мене пізніше. 
Треба було, щоб мене взялася редагувати людина з таким великим смаком, 
з таким абсолютним музичним слухом...

«Я й собі строщив сухарика...» «Він шурхав по піску...»
Але найбільше вразила мене не стільки правка, хоч редактор поправив 

так, ніби самоцвітами прикрасив, скільки поставлені його рукою знаки 
оклику і плюси на берегах.

Якщо в мене вийшло в цьому місці, і ось тут, і тут, а ось майже на цілу 
сторінку, думав я, значить у мене щось є за душею, цс ж не може бути 
справою тільки випадку, і, отже, тільки від мене, від моїх зусиль залежить, 
щоб таких щасливих місць стало більше. Словом, за роботу, вдумливу, 
самозаглиблену, вимогливу роботу! Годі дилетаиства! Зрештою, я ж не 
якийсь словникоїд, я, чуєте, белетристи, піїти, щасливі коханці дочок Зевса 
та Мнемосіни, я теж літератор!

— Після виходу «Декамероиа» лице української літератури змінилося. 
Письменники почали писати інакше. — Це говорить мені Богдан Жолдак, 
якого дядько Микола навчив колись вимовляти «р»: «Не треба гроші 
тратить дурно!»

— Так, — погоджуюсь я. — Але я знаю й іншу реакцію. Зарубіжники 
он, у «Радписьменпику», читаючи Боккаччо, животи надривали. Переклад 
насмішив.

Справді, нове слово, яке Микола Лукаш сказав у літературі, справило 
ефект бризантного снаряда. Як так можна, що ж воно такс діється?! І хай 
би там дипломовані «постувальиики вегетаріанського стилю», редактори- 
перестрахувальники, грабарі живої мови дивом дивувалися. А то й побра
тими по перу...

Найперше, що зробив Лукаш, цс синтезував два потоки української 
мови — слобожанский і галичанський, якому було штучно поставлено 
греблю в серпні тридцять дев’ятого, потоки, позначені впливом російської 
й польської мов. По-друге, він показав, що мертвої лексики нема, і даремно 
мовознавці поспішають запрягати слова в свою уплітку-сировицю, чіпляючи 
«заст.», «арх.», «діал.», «дорев.», «зах.», «кпижн.», «обмеж.», «ц.-с.» тощо. 
По-третє, вернув мові смак, аромат, псрвородство, повнокровність, са- 
моцінність і самодостатність, красу і велич. Словом, зреформував її, зре
формував завдяки наближенню до лексики і сиитактису народної твор
чості, несподіваному перегуку чужого з найпитомішим, своїм, завдяки
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такому феномену, коли перекладна фраза озивається рядком Кобзаря, 
Котляревського, народної пісні чи думи.

І це було зроблено з такою художньою силою, що навіть критики його... 
Леонід ТТервомайський, рецензент «Фауста», спершу одхрестився од Лука
ша... А потім, потім художнє чуття в нього взяло гору над теорією і, 
взявшись перекладати Війона, ступив, може, непомітно для самого себе, в 
Лукашів слід...

«Дорога С. К.!
Виникла не зовсім приємна ситуація: існує Сервантес, класик світової 

літератури, існує також і Лукаш, класик українського перекладу, що роман 
того Серваптсса перекладав. Здається, річ проста: узяти й друкувати той 
переклад. Друкують його «за редакцією Г. П. Кочура». Але нижче стоїть іще 
такс: «Редактор С. П. К.». Це, стільки я розумію, видавничий редактор, 
функції якого в тому, щоб простежити за коректурою, тримати зв’язок зі 
мною тощо. Але добродій К. захотів бути ще співавтором Лукаша. Той К. 
накував чимало виправлень для перекладу. Може, вій знавець іспанської 
мови, зіставляв переклад з оригіналом і знайшов там якісь неточності? Ні, 
цього не помітно. Ось кілька зразків виправлень: у Лукаша «під ослоною», 
у К. «під захистом», у Лукаша «висвобождає», у К. «звільняє», у Лукаша 
«одуковапий» — у К. «поважний» (тут навіть зміст не той), у Лукаша 
«іспотайна» — у К. «нишком», у Лукаша «я можу Ті з голови проказати», у 
К. «я добре її пам’ятаю». Приклади можна наводити без кінця, такого 
повно на кожній сторінці.

Вихід може бути такий: або викреслити моє прізвище як редактора і 
заступити його прізвищем К , або навіть Лукашеве прізвище перекувати на 
К.-све — адже Лукаш уже не має змоги боронити свій переклад.

Інший вихід: нехай добродій К. порине туди, звідки він вирнув і 
переклад вийде за редакцією когось не такого запопадливого.

Якщо ця операція пов’язана з якимись фінансовими тарапатами, я і 
Анатоль Перепадя готові їх відшкодувати.

Ваш Григорій Конур»

Ні, земні шляхи раба Божого Миколи Лукаша ще не закінчилися.
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До 100-літнього ювілею Миколи Куліша 

Лариса М.Л.Залеська-Онишкевич
КУЛІШ І БРЕХТ: САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ГЕРОЯ ТА 
САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ АКТОРА

Драматурги Микола Куліш та 
Бертольт Брехт мають деякі важ
ливі подібності у підході до своєї 
творчості, а рівночасно й деякі прин
ципові відмінності чи варіації спе
цифічних спільних елементів, типо
вих для драми XX  сторіччя. Обидва 
вони народилися останнього деся
тиліття минулого сторіччя, служили 
у війську, були комуністами (хоч 
Брехт до партії не вступив), обидва 
почали друкуватись у другому де
сятилітті XX віку. Брехт, хоч на шість 
років молодш ий, почав писати 
раніше (1918, Куліш — 1925) і стави
ти п'єси. Йому також пощастило 
майже на 20 років пережити Ку
ліша.

До історичних подібних прикмет 
у їхніх творах належать, між іншим, 
такі: 1) помітна беззахисність і без
вихідність героїв; 2) спосіб застосу
вання музики у п'єсах; 3) додаткові 
специфічні функції героя.

У своїй поемі «Мазепина бала
да» Брехт десь 1926 р. використав 
відому вигадану легенду Мазепу, 
прив'язаного до коня, що жене че
рез цілу центрально-східну Європу. 
М азе п а  представлений  б е з 
помічним, як символ одиниці, що 
стала ж ертвою  (вона «вкинута у 
світ», у німецькій термінології це 
відчуття називають Geworfenheit), 
безсила, щоби впливати на довко
лишню дійсність. У «Патетичній со 
наті» Куліша герой Ілько Ю га та
кож висловлює подібне переживан
ня: «увесь світ лише смітник, мрії — 
випари із нього... всі дороги в світі — 
це лише орбіти: і якою б не пішов,

все одно повернешся туди, звідки 
вийшов — у яму...»1

Брехт, однак, не змальовував, як 
правило, сильного відчаю, близько
го до фаталізму, бо не вірив у до
лю, як не вірив і в особистість, а 
лише у суспільні обставини, що на 
ту особистість впливають. Коли він і 
подавав героя як безсилу жертву 
ситуацій, то робив це неодмінно у 
відношенні до історії. Йому ж нале
жить ідея «епічного театру», тобто 
театру, здатного потрясти глядача, 
стимулювати його до думання і ба
жання змінити суспільство. Куліш 
подібне сказав на диспуті про «На
родного Малахія»: «Драматургія 
мусить весь час непокоїти, збудж у
вати, загострювати» У виступах і 
диспутах він деталізував цю думку: 
«Треба писати повноцінні твори і 
висвітлювати теми так, щоб вони 
проймали цілу епоху, а не лише 
перспективи сьогоднішнього дня» 3‘

Куліш хотів, щоб його герої тво
рили ідеальні ситуації (як Ілько, що 
проповідував нести «прапор вічної 
лю бові»), ситуації, які зм інять 
історію, і то змінять ї ї  чистими ру
ками. Та, змушений обставинами 
писати нові й нові варіанти своїх 
драм, Куліш мусив виступати (на
приклад, 1913 р.) і проти ідеалізму 
чи «неоідеалізму др ібно ї укра
їнської буржуазії, сектантств...» 4.

Обидва драматурги приділяли 
особливу увагу музиці у драмах. 
Для Куліша музика — це один із при
родних для нього співвисловів, що 
р а зо м  творять  поліф онію , під
силюють самовислови героїв 5; це
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не супровід, «це спроба ритмічної 
будови п'єси од початку до кінця, це 
сп р о б а  збуд увати  твір  на ор
ганічному пов'язанні слова, ритму, 
руху, світла, музики, це боротьба, 
шукання (можливо, і невдале) нової 
драматургічної техніки» 6. Цікаво, 
наприклад, що і в «Народному Ма- 
лахії», і в «Патетичній сонаті» навіть 
окрем і інструменти мають свою 
специфічну символіку. Та для Брех- 
та музика — це радше елемент 
його поетичного театру, і то не 
емоційного, бо він має ще й додат
кову функцію — функцію очуження. 
Для нього музика, як і фільми, ма
ю ть за м ету  історизацію  дано ї 
події.

Такий підхід у Брехта пов'язаний 
з важливістю та домінантністю си
туацій. Він навіть допускав м ож 
ливість різних закінчень того самого 
твору у різних ситуаціях. Ось 1929 
р. він написав п 'єсу «Той, хто каже 
ТАК», а наступного року, під впли
вом обставин — домагань шкільного 
театру, — змінив закінчення у творі, 
назвавши його «Той, хто каже НІ».

Як відомо, Куліш також кілька 
разів змінював закінчення своєї 
«Патетичної сонати». Та це було під 
тиском  домагань реж им у, цен
зорів. Відоме на Заході закінчення 
«Патетичної сонати» — це те, де 
М арина героїчно признається у 
своїй революційній ролі. Але доне
давна в У кра їн і єдиний знаний 
варіант представляв ї ї  як боягузли
ву егоїстку, що божеволіє і спихає 
вину на Ілька. Та є ще два пізніші 
варіанти, у яких Ілько сам убиває ї ї
— а вона залишається героїчною, 
мрійливою.

Це зумовлює ще одну подібність 
між Кулішем і Брехтом: їхні герої 
не раз показані як роздвоєні. На
приклад, у «Патетичній сонаті», до 
певної міри, можна трактувати М а
рину та Ілька як одну особу з одна
ковими мріями, але з різною по
ведінкою у межовій ситуації. Сам 
же автор 1931 р. пояснював: «А го

ловна тут тема це та, як у мріях, в 
думанні романтика, ідеаліста Луки 
(тут мало б бути Юги. —  JI.O.), да
лекий, неясний, поетичний образ 
дівчини, що з голубих вікон вічності 
(образ коханої, і України, очевид
но) обертається в реальній дійс
ності, в його діянні на контррево- 
люційнерку, гетьманку Марину» 7. І 
тут, немов забуваючи про недавно 
висловлену потребу висвітлювати 
теми з «перспективи епохи», Куліш 
п ідтвердж ує важливість індиві
дуального ідеалізму: «Не так важне 
в сюжеті Марини реальне, як те, що 
живе в мріях, у світогляді Юги — ось 
що здалось мені за головне» 8.

Фінал двох останніх варіантів 
«Патетичної сонати», де  Ілько 
стріляє в Марину, дуже явно звер
тає увагу на це вбивання своїх мрій, 
частини своєї душі, частини себе. 
Це закінчення відразу нагадує ситу
ацію роздвоєння і вбивання части
ни себе —  своєї матері у творі 
Хвильового під назвою «Я» (1923 
p.), написаному два роки раніше від 
Кулішевої драми. Очевидно, що 
Куліш свідомо й демонстративно 
включив це закінчення, бо воно ж 
було на устах усіх критиків і читачів 
того часу. І тому такий фінал гово
рив сильніше за будь-які самозасуд- 
ження й публічні оправдування 
Куліша перед офіційною критикою.

Коли в Ілька роздвоєння дуже ви
разне, і тільки наприкінці одна його 
частина гине, то у Марини особиста 
частина тривалий час тримається під 
контролем. Але особисті мрії у них 
обох майже тотожні, а суспільні 
різняться лише формально. Уби
вання Марини — це убивання себе, 
коли вони обоє творять одну ши
зофренічну особистість, яка, крім 
того, ще раз роздвоєна. В одному з 
пізніших варіантів Куліша є кінцева 
сцена, де Марина вже бачить Ілька 
як іншого, як двійника попередньо
го. Ілько також сам відчуває свою 
роздвоєність, кажучи, що Марина 
«немов садовить мене. Заглядає
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мені в очі, мені уявному» 9. Тоді ж 
М арина нем ов  востаннє нам а
гається з'єднати в ціле їхні обидві 
«мрійні» частини, алегорично гово
рячи про любов, яку йому пропо
нує. Вона хоче, щоб вони знову бу
ли одним у мріях: «Хай ваш двійник 
постоїть там, біля криниці й посте
реже нас... од розлуки»10. Марина 
робить останнє зусилля, щоб між 
ними не було остаточного розд
воєння, щоб вони були цілістю. Це 
вона також висловлює як бажання 
мати спільного сина, що міг би їх 
таким чином поєднати. Та ї ї  пропо
зиція не прийнята, бо Ілько вибрав 
самогубство (у деяких варіантах), 
яке в інших варіантах переносить на 
другу частину себе, — на Марину, 
вбиваючи ї ї 11.

Брехт — у(творах «Сім смертних 
гріхів» і «Добра людина із Сезуа- 
на» — теж показує героїв із шизоф
ренічним роздвоєнням, героїв, що 
звичайно вагаю ться  м іж  альт
руїстичними та егоїстичними вчин
ками (за специфічним визначенням 
Брехта, альтруїстичний веде до са- 
мовпевнення, тим часом як егої
стичний — це сам ознищ ення, 
наслідок неприродної поведінки). У 
четвертій дії Ілько признається, що 
він тепер хоче жити днем прий
дешнім, «пересідає на коня» — себ
то змінює підхід.

В обох авторів є ще один засіб, 
який ніби дещо подібний, але засто
совується цілком по-різному — це 
певна деперсоналізація героя, дво- 
рольовість. чи навіть трирольовість 
його. Застосування дворольовості 
головних героїв відоме в літературі 
ще з 1911 p., коли Райнгардт Зорге 
мав головного героя за оповідача- 
наратора у своїй п'єсі «Ich-Drame» 
(«Жебрак»)*2. Образ Ілька під цим 
оглядом — ще один крок далі: він є 
повноцінним діючим ліричним ге
роєм драми і водночас ї ї  комента
тором. Потім  уж е багато інших 
драматургів уживали цей засіб, на
приклад, у п 'є с ах  А н д ре  О б е

(1913), — у «Нашому місті» Торнто- 
на Вайлдера (1938) чи «Скляних 
іграшках» Теннессі Вільямса (1945).

Але й у цих різних застосуваннях 
не було нічого подібного до образу 
Ілька, що виступав у творі одночас
но 1) діючою особою, 2) діючою 
особою — коментатором подій і 3) 
самоспостерігачем, аналітиком. Ця 
третя роль, зокрема, помітна в од
ному варіанті, де Ілько виразно ви
словлюється: «Я піду тепер сам, 
щоб допитати себе про все. Має 
бути розмова із самим собою. М у 
сить бути розмова людини із самим 
собою про життя й смерть...»13 По
двійна діяльність головного героя 
поєднує два світи — світ дії й дійових 
осіб та світ спостерігачів, які таким 
чином втягнені у співдію. В одному 
із пізніших варіантів, який Павло Зен- 
кевич переклав російською мовою, 
Куліш дописав на титульній сторінці 
твору, що це «із спогадів мого ро
мантичного, нині покійного друга й 
поета Ілька Юги...»14 Таким чином 
автор у монолозі-спомині Ілька за
прошує читачів чи публіку в театрі 
увійти у світ дії. Це можна помітити 
вже від першої фрази п'єси: «Уявіть 
собі, друзі, так починав він:■ 1) вули
цю старого провінціального міста, 
2) двоповерховий будинок (...), 3) 
революційну весну, 4) Великодню 
ніч». Третя дія також починається 
описом: «Уявіть собі, друзі, вулицю 
старого провінціального міста...» 
Ілько каже також у четвертій дії: 
«Уявіть собі, друзі, тую ж вулицю й 
місто, запізнене в жовтень... Я на 
тайній варті...»15 І, відповідно, п'ята 
дія починається так: «І ще уявіть, 
м о ї друзі: повна вулиця цвіту 
акацій». Роль уяви-ілюзії не випад
кова, вона основна в цьому творі. 
Енергійне запрошення уявити собі — 
частина Кулішевого стилю, сфор
мованого незалежно, а може, і де
що під впливом модних тоді теорій 
(зокрема Віктора Шкловського), 
що звертали особливу увагу на еле
мент уяви в літературному творі.
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Цікавим є й перехід від ролі 
оповідача до ролі героя: «Уявіть 
собі, друзі, так починав він...», що 
вже у наступному реченні звучить: 
«Початок дії: я пишу»16. Такий пе
рехід мовби пропонує два рівні за
прошення: 1) ідентифікувати себе з 
опов ід аче м -наратором  чи при
наймні з його помічником (тим са
м им  певна віддаль для спо
стерігання й коментування подій ще 
зберігається) і 2) ідентифікувати се
бе з діючим героєм — це вже про
позиція не тільки емоційно ввійти у 
розповідь, а й пряме запрошення до 
співдії, співучасті в ній. (Цей спосіб 
можна порівняти з підходом Шклов- 
ського: відсторонення, відсунення, 
дефамільяризації від буденного — 
аби через мистецький прийом 
сприймати речі по-новому. Герой 
Куліша Ілько /Я у дворольовій 
функції — це деперсоналізований 
к о м е н та то р  подій, н астро їв  і 
вказівок, котрий, виступаючи вод
ночас у третій особі, стає також са- 
моаналітиком (подібний підхід мо
ж ем о  догледіти у французького 
критика Ролана Барта, щоправда, 
двадцятьма роками пізніше).

Варто б звернути увагу й на те, 
що Брехт теж використовував об
рази коментаторів у своїх п'єсах, 
однак робив це з цілком іншим 
наміром. Будучи великим опонен
том системи Станіславського, сис
теми перевтілення актора у роль, 
він вважав, що дія акторів на уяву 
публіки, творення ними натральної 
ілюзії стає наркотиком для глядача і 
створю є засліплення (делюзію). 
Десь у 1931-1934 pp. він почав сис
тематизувати свої теорії, комен
тарі. 1935 р. у Москві він почув 
термін Шкловського «відчуження» 
чи «очуження» (отстранение) й не
вдовзі, у публікації 1936 p., назвав 
свою  теорію  Der Verfrem dungs 
Effekt, V-effekt (відома також як А- 
Alienation effect або «ефект очу
ження»).

Цей ефект можна осягнути спо

собом самоспостереження акто
ра. Подібно до Куліша, котрий вва
жав, що драматургія має «збуджу
вати» й «загострювати», Брехт теж 
стверджував, що «актор бажає 
здивувати, навіть вразити глядача. 
Він осягає це завдяки спостережен
ню власної гри з очуженням17 
С е б то  актор  має не перевті
люватись у роль Ліра, а лише про
демонструвати глядачам його об
раз, дати ключ, аби глядач сам ста
рався розуміти (а не відчувати) ге
роя й особливо — різні суспільні 
імплікації, що творять дану ситу
ацію. Глядач має пережити демон
страцію події, відділити, відчужити 
даний інцидент від суто театральної 
гри — і тим  підкреслити його 
вартість, передусім суспільну. Це й 
лягло в основу відомої Брехтової 
теорії про епічний театр.

Брехт нам агався знайти чи 
відтворити сусп ільно-історичну 
правду, тоді як Куліш шукав чи 
представляв внутріш ню , інди
в ідуальну правду героя. Якщо 
Брехт свідомо старався, щоб його 
епічний театр мав певну дидактичну 
місію (у нього був Lehrstuck і був 
Zeitstuck), то театр Куліша, його 
п 'єси , м ож на вваж ати радше 
відбитком Zeitgeist-y в словах і діях 
героїв. Його гер о ї реал ізую ть 
свою свободу через власний вибір, 
який часово пов'язаний також із 
відповідальністю за суспільну групу. 
Ілько, який вагається у своїх групо
вих симпатіях, остаточно вибирає 
комуністичну групу в момент, коли 
вбиває свою душу (виправдовую
чись згодом перед партійними кри
тиками, автор стверджував, що це 
було «розвінчання ілюзій Ю ги»18, 
«крах цілого світогляду»). Брехт 
був проти культу індивідуалів поза 
суспільством, йому не цікаво, що 
герої переживають у своїй душі. 
Т ом у він твердив, що екстер- 
налізація, деперсоналізація його ге
роїв допомагає їм  втрачати свою
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ідентичність і успішніше адаптувати
ся, щоб вижити.

Герой Куліша Ілько теж начебто 
пристосовується до обставин, од
нак це стосується радше принципів 
однієї групи, задля яких він зрі
кається своїх особистих принципів. 
Це його добровільний вибір, а не 
вибір під тиском обставин і ситу
ацій, як у Брехта. Коли протагоністи 
Куліша — переважно трагічні герої, 
у Брехта вони нерідко є антигероя- 
ми (йому ж належать і антип'єси!).

Куліш і Брехт — два сучасники, 
два драматурги, які подібні драма
тургічні прийоми застосовували 
цілком оригінально й по-своєму.

1 Микола Куліш. Патетична соната / /  
Куліш М. Твори. — Нью-Йорк: В-во УВАН, 
1955. -  С.232.

 ̂ Микола Куліш. Виступ на театраль
ному диспуті 1929 року / /  Куліш М. Твори в 
двох томах. — К.: Дніпро, 1990. — Т.2. — 
С.459.

3 Виступ на пленумі художньо- 
політичної ради при Управлінні мистецтв НКО 
(Харків, 1929) / /  Там само. -  С.472-473.

4 Там само. — С.466.
5 « Патетична соната» М .Куліш а  

пов'язана з музикою не лише структурально, 
вона є першою західною драмою, побудова
ною паралельно до музичного твору. 
Оскільки автор писав цю п'єсу, слухаючи му
зику Бетховена, музика в ній посилює екзи
стенціальний самовислів героїв. Про це у: 
Larissa M.L.Z.Onyshkevych. «Sonata Pathe- 
tique»// Existentialism in Modern Ukrainian 
Drama. — An Arbor: Uniiversity Microfilms 
international, 1973, p.72-89.

^ «Патетична соната» M .Куліша. На 
диспуті в будинку Блакитного / /  Куліш М. 
Твори в двох томах... — Т.2. — С.478.

7 Виступ на театральному диспуті 1919 
року / /  Там само. — С.485.

 ̂ Промова на Всеукраїнській драма
тургічній нараді / /  Там само. — С.486.

9 М.Куліш. Патетична соната. Драма
тизовані фрагменти. — Відділ рукописів 
Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АН 
УРСР, фонд М.Куліша, ч.148/61. — С.56.

Ю Там само. — С.58.
11 У тому варіанті, який автор висилав 

Павлові Зенкевичеві для перекладу, він пояс
нює: «Ця сцена буде написана згодом. Ко
роткий зміст її такий. Усвідомивши остаточно 
свій злочин як результат свого попереднього 
хибного ідеологічного мислення і ту роль, яку 
відіграла Марина в цьому мисленні, в злочині 
та в подіях зовнішніх (авантюра Пероцького, 
загибель Оврама, Зіньчина та інших), Ілько 
ще не певний свого внутрішнього перерод
ження і тому хоче себе перевірити, поставив
ши себе віч-на-віч з Мариною, бо почуває, 
що в постаті (в образі) Марини жила в його 
почуттях і в свідомості не лише одна любовна 
мрія, а й певна концепція ідей, ворожих рево
люції...» Там само, с.54.

12 Маг далина Куцюк. Маски Миколи 
Куліша / /  Куцюк М. Шукання форми. — 
Бухарест: Критеріон. 1980. — С.258.

13 Микола Куліш. Твори у двох то
мах... -  Т.2. -  С.483.

14 М.Куліш. Патетическая соната. Авто- 
ризованньїй перевод с украинского П.Зенке- 
вича. — Відділ рукописів, фонд 148/63. Ти
тульна сторінка машинопису, на якому рукою 
автора напис російською мовою. Цей же 
текст дописки українською мовою є у виданні: 
Микола Куліш. Твори. — К.: Молодь, 1968. — 
С.199.

1 $ Микола Куліш. Твори. — Нью- 
Йорк... — С.242.

1  ̂Початок «Патетичної сонати» в усіх 
варіантах.

17 Бертольт Брехт. Деякі думки щодо 
конференції, присвяченої Станіславському / /  
Бертольт Брехт про мистецтво театру. — К.: 
Мистецтво, 1977. — С.228.

1® Микола Куліш. Твори у двох то
мах... -  Т.2. -  С.483.



Олександр Гриценко

ХАРКІВСЬКІ ЕДІПИ ТА МОСКОВСЬКИЙ СФІНКС

Читаючи українську прозу двад
цятих років, часом важко позбутися 
відчуття дивної Двозначності. З од
ного боку — серйозна, глибока, 
хвилююча проблематика, вневнено, 
правдиво й різко окреслені характе
ри, справжній, а не поверхово-фа
бульний д рам ати зм , сягання 
найбільших глибин народного жит
тя. А  з іншого боку — авторів чо
мусь не полишає якась невротична 
інтонація, у стилі й структурі творів 
здебільша панує недовершеність, 
шкіцеподібність, квапливе монту
вання задуманої цілості з деталей, 
які, здається, просто першими по
трапили до рук. Читача не полишає 
враження, що автор, захлинаючись 
словами, думками, почуттями, на
магається якнайшвидше виговори
тися, передати читачеві коли й не 
все, що має за душею, то при
наймні найголовніше. Цю  квап
ливість можна було б витлумачити 
грозовою атмосферою «великого 
перелому», якби вона не трапляла
ся на очі й у значно раніше створе
них речах, скажімо, Хвильового чи 
Підмогильного.

Голос цієї прози — дивовижно 
нерівний: він то сягає глибин й пере
конливості, то зривається, перехо
дячи на якийсь фальцет — незрілий, 
підлітковий. Микола Хвильовий, на
приклад, уже ранніми речами («Я», 
«Санаторійна зона», «Свиня») вир
вався на провідне місце в ук
раїнській пожовтневій прозі, але й 
через десять років демонстрував 
невміння будувати ф абулу (по
рівняйм о незаверш ені повісті

«Іраїда» чи «З лабораторії»), а мо
ва його залишалася такою неохай
ною, що нині, мабуть, за подібний 
стиль на філфаку й четвірки не по
ставлять.

Валер'ян Підмогильний уж е з 
перших оповідань зарекомендував 
себе стилістом найвищого гатунку, 
однак навіть вершинний його твір — 
роман «Місто» показує, що лише в 
ході роботи над цією великою річчю 
письменник поволі позбувався по
верхового  наслідування баль- 
заківських та мопассан івських 
зразків і виходив на справді серйоз
ну філософсько-психологічну про
блематику й відповідний формаль
ний інструментарій.

Інша помітна постать двадцятих 
років — Майк Йогансен — міг ство
рити таку глибоку й формально-ви- 
шукану річ, як «Подорож доктора 
Леонардо» й чи не водночас — вида
ти поверхово-епатажний «теоре
тичний» трактат «Як будувати опо
відання».

Приклади можна множити, а 
враження залишається незмінним: 
українська проза часів «великого 
перелому» — це література-під- 
літок; вона то замислюється над 
«вічними» проблемами й часто зна
ходить дуже цікаві відповіді, то рап
том починає мавпувати «дорослих 
дядь» (із заходу або з півночі); то 
йде на безпричинний, здавалося б, 
конфлікт з ними Втім, цей підліт
ок виявився надзвичайно обдарова
ним, багатообіцяючим, коли судити 
за такими творами, як «Арабески» 
Хвильового, «Смерть» Антоненка-

Видається, що найчутливіші з-поміж тодішніх митців бачили цю «підлітковість» нового 

суспільства й нового письменства. Згадаймо образ, що майже дзеркально повторюється у 
«Комуні в степах» Куліша та «Чумаківській комуні» Хвильового: юнак-комунар (підліток) веде 

через телефон без дроту пристрасний діалог з усім світом. Хлоп'яцьке «представлення», 
буцімто на нас із захватом чи заздро дивиться увесь світ — дуже характерне для психології 
тодішнього радянського суспільства.
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Давидовича, згадана «Подорож» 
М.Йогансена, «Місто» та «Невелич
ка драма» Підмогильного, «Доктор 
Серафікус» В.Петрова-Домонтови- 
ча (хоча й виданий по війні, але напи
саний 1929 року). Всі ці твори тепер 
справедливо відносять до скарбниці 
української літератури XX  століття. 
Можливо, саме через цю неспо
дівану обдарованість підліткові й не 
дали вирости...

Правда, «підлітковість» прози 
20-х років виглядас явищем дещо 
нелогічним на тлі попереднього 
розвитку нового українського пись
м енства (се б то  — від початку 
XIX ст. до часів Визвольних Змагань 
1917— 1920 рр.)> Адж е та літера
тура мала й сформовані традиції, і 
визначних майстрів, серед них — 
кількох справжніх велетнів, що на 
їхніх плечах, за відомим афориз
мом, можна було б стояти, сягаю
чи неабияких вершин.

Однак для більшості письмен
ників «розстріляного відродження» 
їхні українські попередники були 
або ідеологічно неприйнятними, або 
ж неприйнятними стилістично й те
матично (як репрезентанти горе
звісної «Просвіти»), або ж — і пер
ше, й друге. Втім, часом зроджу
ється підозра, що почасти таке не
прийняття попередників при
ховувало елем ентарну  неспро
можність «перетравити» їхній доро
бок — адже несерйозно звинувачува
ти в хуторянстві Винниченка чи Коцю
бинського.

Але тільки почасти. Принаймні 
такі провідні постаті літератури 20-х 
років, як Хвильовий та Зеров, ціл
ком  успішно «перетравлювали» 
світову культуру від Овідія до Шпен- 
глера. Тим не менше, саме Хвильо
вому та Зерову належать дуже ущи
пливі вислови про літературу попе
редників. Згадаймо відоме зеров- 
ське:

Ці мрійники без крил, якими так 
поезія уславилася паша!
Що не митець — то флегма і сіряк,
Щ о не пост — сентиментальний ква- *ша...

Або скандальновідомий монолог 
героя «Вальдшнепів» Дмитрія Кара- 
мазова, котрого багато хто вважав 
«альтер его» самого автора, прр 
Шевченка: «А за те я його ненави
джу... що саме Шевченко кастру
вав нашу інтелігенцію. Хіба це не він 
виховав цього тупоголового раба- 
просвітянина, щ о ім 'я  йом у — 
легіон?.. Саме він, цей іконописний 
«батько Тарас», і затримав куль
турний розвиток нашої нації і не дав 
їй своєчасно оф ормитись у де
ржавну одиницю» І хоча це не 
слова самого Хвильового, а остання 
карамазовська фраза звучить геть 
абсурдно, суть претензій покоління 
20-х до своїх попередників у загаль
них рисах зрозуміла. Втім, на про
блемі шевченкового «кастрування 
інтелігенції» ми ще зупинимося до
кладніше, а тепер повернімося до 
кінця 20-х років.

Отже, засада «до основанья, а 
затем» діяла й у літературі. По
мерлі класики опинялися — у кращо
му випадку — серед музейної екс
позиції, натомість живі діячі культу
ри «дожовтневого» виробу були 
або вигнані на еміграцію, або піддані 
офіційній опалі, й від них «молода 
м олодь» в ідхрещ увалася, як 
справжні партійці — від «Іудушки 
Троцького».

Втім, явище «знекорінення» 
літератури-мало не самі лише нега
тивні сторони. Позбавляючись тра
диції, молоде покоління водночас 
отримувало шанс позбутися й тра
диційного для української культури 
тягаря провінційності, хутірного ет
нограф ізму, — всього того, що 
Хвильовий об 'єднував у «психо
логічній категорії» Просвіти. Неба

М.Зеров. Твори в 2-х тт. — К., 1990. — С.66.
М.Хвильовий. Твори в 2-х тт. — К., 1990. — С.221-222.
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чений приплив творчих сил та твор
чої енергії, спричинений надіями на 
побудову нового суспільства й но
вої України (заперечувати порево- 
люційний творчий порив принаймні 
несерйозно) робив, здавалося, ціл
ком реальним і недалеким повноп
равне входження української куль
тури в коло європейських культур, 
а українців — у коло європейських 
націй.

Тодішній дух національно-куль
турного «акселератства», дух квап
ливої європеїзації, гарячкової по
становки усіх «великих вічних пи
тань» світової культури й не 
менш гарячковий пошук «укра
їнської відповіді» на ці питання, при
таманний українським митцям у 
двадцяті роки(приг адаймо
«азіатський ренесанс» та « роман
тику в іта їзм у»  Хвильового, не- 
овізантизм Бойчука в живописі та 
неокласицизм  у поезії, новітній 
епос «Чотирьох шабель» Яновсько- 
го в прозі та Довженкової «Звени- 
гори» в кінематографі), чи не най
краще вхопив (збоку, як відомо, 
видніше) Осип Мандельштам, зау
важивши у своєму есе «Березіль» 
1926 року:

«...«Березіль» за чотири роки 
свого  існування забудував  різ
номанітними й тимчасовими бу
дівлями дике поле старого укра
їнського театру, Ця забудова роби
лася з гарячковою квапливістю. З 
такою швидкістю будуються верфі 
напередодні війни, споруджуються 
барикади та риються шанці. У праці 
«Березоля» є щось подібне до ро
боти всякого основоположника: він 
намагався в найкоротший термін 
дати зразки найрізноманітніших 
жанрів, намітити всі можливості, 
закріпити всі форми...»

Два моменти зауважено Ман-

дельштамом: по-перше, несталість 
і тимчасовість «будівель» моЛодої 
української культури; по-друге, 
«передчуття війни». Схож е, що 
тоді, в середині двадцятих, для Кур- 
баса та Хвильового, для Куліша та 
Довженка це й справді було лише 
інтуїтивним передчуттям. Адже як
що на рубежі XIX—XX століть, коли 
вперше робилася спроба вивести 
українську культуру на європей
ську сцену (у Наддніпрянщині — 
М .Коцю бинським, Лесею  Укра
їнкою, В.Винниченком, М.Вороним, 
у Галичині — Франком, «молодо- 
музівцями»), не було усунуто чи 
принаймні нейтралізовано головне 
джерело провінційності, другоряд
ності, хутірної стагнації — укра
їнську бездержавність, то тепер 
(себто у двадцятих) здавалося, цей 
чинник ліквідовувався коли не ціл
ковито, то принаймні значною мі
рою. Здавалося...

Роки 1928— 1929 були для Укра
їни дивовижними: більш суперечли
вого періоду в ї ї  історії, здається, 
не знайти. З одного боку — погром 
непу, початок колективізації та роз- 
куркулення, прелюдія страшного 
геноциду 1933 року. Погром «на- 
ціонал-ухильників» у КП/б/У, пер
соніфікованих у триголового змія 
«шумськизму-хвильовізму-волобу 
євщини». Започаткований спра
вою  С В У  п о гр о м  ук р а їн с ь к о ї 
інтелігенції та української церкви, 
полишеної цією інтелігенцією на 
розтерзання владі.

Але з іншого боку — мусимо ро
зуміти, що головною причиною ан
тиукраїнських репресій (поки що 
замаскованих і не всеохопних) ста
ло небачене поширення й поглиб
лення української самосвідомості, і 
то не лише серед гуманітарної 
інтелігенції, а й серед інтелігенції

«Наша постановка тільки в тому випадку буде мати реальні наслідки, коли нове 
суспільство стане розглядати наше мистецтво у фокусі світових мистецьких колізій. 
(М.Хвильовий. Думки проти течи. — X., 1926. — С.50).

О. Мандельштам. Слово й культура. — М., 1987. — С.227.
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технічної, серед кооператорів, ба 
навіть серед робітництва та де- 
ржавно-партійних кіл. Член уряду й 
партійної верхівки О.Шумський об
стоював право УРСР реально фор
м увати  принаймні внутр іш ню  
політику на Україні; вчений-еко- 
номіст М.Волобуєв, росіянин з по
ходження, спокійно й грунтовно 
ставив «проблему Української еко
номіки», а фанатичний більшовик 
Хвильовий кинув укр а їн ським  
літераторам гасло: «геть від Моск
ви!» Партійна кампанія «укра
їн ізац ії»  п е ретворю валася  на 
справжнє національне відродження 
(та ще й із ширшою суспільною ба
зою, ніж ї ї  мала УНР); паперова 
«укра їн ська  радянська де
ржавність» виявила тенденцію до 
обростання плоттю.

Тож якби не сталося «великого 
перелому» в Кремлі, цілком імо
вірно, за якихось кілька років дозрів 
би «великий перелом »  проти
лежного спрямування — на Україні.

Таким чином, з причин пере
важ но п о зал іте р а тур н и х , роки 
1928-1929 не стали початком неба
ченого злету українського пись
менства, як заповідалося, а вияви
лися його вимушеним піком, вер
шинною точкою, за якою одразу ж 
розверзлася прірва. Переддень 
розквіту став передднем знищення, 
чергове українське відродження 
вже за традицією отримало епітет: 
розстріляне.

Однак «передчуття війни», квап
ливе будування шанців О.Мандель- 
ш там  зауваж ував в українській 
культурі середини й навіть початку 
20-х років — у часи підтримуваної, 
ба навіть стимульованої партією 
«україн ізац ії», коли «загрози з

в
Згадувана раніше «невротична 

інтонація» прози Хвильового з 'яв
ляється не в останню чергу завдяки 
своєрідній мовній недбалості» — 
дивній, як на теперішні часи: безліч 
русизмів, калькованих російських

півночі» начебто не існувало, а голо
вний і, здавалося, єдиний ворог ук
раїнства — «великодержавний оби
ватель» — перебував у глухій і без
надійній обороні. Звідки ж  бралося 
це «передчуття  війни»? С п р а 
ва в тім, гадаю, що одна з найго
ловніших небезпек для української 
культури сиділа (та й досі сидить) у 
ній самій, ба навіть всередині мало 
не кожного письменника, митця. 
Коли Хвильовий кидав гасла 
«Європа чи Просвіта» або «Геть від 
Москви», то, попри емоційність і 
плутаність обгрунтувань, доходив 
висновків цілком слушних: не лише 
«Просвіта» як «психологічна кате
горія», а «ідеологічна Москва» си
дять передусім усередині сам ої 
творчо ї особистості (згадаймо: 
«без московського диригента наш 
культурник не мислить себе», або 
ж цілком сучасне: «нема в нас сво
го, українського Астаф 'єва чи Рас- 
путіна, нема своїх «Дітей Арба- 
ту»!). Тож боротьба з «Просвітою» 
чи «Москвою» — це передусім вну
трішня боротьба кожного митця.

Що боротись було з чим, можна 
пересвідчитися на прикладі самого 
Миколи Хвильового. Відомо, що 
«стиль — це людина», тож мало не 
все про людину можна довідатися, 
аналізуючи його стиль. Втім, за 
аналізом стилю Хвильового я від
силаю читача до своєї статті «Логіка 
бунту проти логіки» («Вітчизна». — 
1991. — №  7), й дозволяю собі одра
зу ж перейти до деяких висновків, 
котрі неважко поширити й на ба
гатьох інших письменників 20-х 
років, позаяк стиль Хвильового є у 
певному розумінні лише яскравим 
проявом досить поширеного за
гального явища, 

в

зворотів, навіть просто російських 
слів. Коли б ішлося тільки про ранні 
речі — скажімо, «Санаторійну зону» 
чи «Я (Романтика)», то ще півбіди, 
але ж у «вальдшнепах» чи «Іванові 
Івановичу» ми так само подибуємо
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чимало подібного. Йдеться, заува
жу, не про якісь там абстрактні ка
тегорії чи терміни, що за ними й 
сучасний майстер українського 
слова лізе до словника, а про зви
чайнісіньку побутову лексику. Ад 
же навіть пташка у Хвильового 
стрибає не «скік-скік», а — «скок! 
скок!»

Та водночас — дивовижна річ! — 
жодного сумніву не виникає в тому, 
що це — проза саме українська й 
виключно українська, що в росій
ському перекладі, наприклад, вона 
дуже втрачатиме. Цього, на жаль, 
не скажеш про твори деяких сучас
них «міських письменників, котрі, 
попри старанну нормованість мови, 
здаються перекладеними з росій
ської.

В чому тут справа? Не вичищаю
чи зі своєї прози отих «пустишок», 
«глупишок», «горняшок», «приго- 
товішок». Хвильовий стверджував, 
що йому йдеться про збереження 
натуральності, автентичності 
тодішнього міського мовного се
редовища. Безліч русизмів видава
лася річчю цілком природною і для 
персонажів, і для самого автора. 
Засада «якщо розмовляєш укра
їнською, то розмовляй чисто», — 
доволі поширена нині, скажімо, се
ред київської інтелігенції, у ті часи 
була важкою для реалізації в широ
ких масштабах, позаяк городяни
нові вчитися «розмовляти чисто» 
було майже ні в кого.

Та водночас — стандартизо- 
ваність, уніфікованість міського 
життя була тоді значно меншою, й 
потужна українська народна стихія 
ф орм увала ментальність інтелі
гента значно більшою мірою, аніж 
тепер. Тим— то й не траплялося 
вправно написаних творів, що вигля
дали «перекладами з невідомого».

Втім, цілком імовірно, що голо
вною причиною мовної неохайності

Хвильового була не так турбота 
про «автентичність», як специфіка 
творчої індивідуальності. За свід- 
ченнням Аркад ія  Лю бченка, 
Хвильовий «вважав себе письмен
ником, що може творити лише під 
настроєм, експромтом. Не літе
ратурний писар, що сідає й акурат- *
но висиджує твір...»

Нам, власне, байдуже, чи Хви
льовий усвідомлював, чи просто 
відчував той факт, що саме спон
танність, імпульсивність, необме
женість словниково-пуристичними 
або традиційно-фабульними рямця- 
ми надає його прозі особливої сили 
й виразності; натомість стилістичне 
шліфування, мабуть, лише шкодило
б їй, як фатально шкодило «вилизу
вання» полотнам Айвазовського .

Власне, подібні літературні ре
цепти виписував саме тоді (1924 ро
ку) батько сю рреал ізм у Андре 
Бретон: «Розслабтеся, наскільки це 
для вас можливо, й приведіть себе 
у стан максимальної вразливості... 
Скажіть собі, що література — це 
одна з найсумніших доріг, які мо
жуть коли-небудь привести. Почи
найте писати швидко, без жодної 
заздалегідь наміченої теми — на
стільки швидко, щоб не запам 'ято
вувати й не намагатися перечитати 
написане. Перша фраза прийде са
ма по собі — ось настільки слушним 
є те, що кожної миті всередині нас 
існує якась фраза, цілком незалеж
ною від свідомої думки, фраза, що 
потребує лише зовнішнього офор- *♦
млення...

Що й Микола Хвильовий часом 
користувався подібними рецептами
— найліпше демонструють навіть не 
художні його твори (це ще не диви
на), а — памфлети. Згадаймо перші 
фрази «Думок проти течії» (кри- 
ловська цитата про «послужливого 
ведмедя»), «Апологетів писариз- 
му» (фраза Гінденбурга про не

Ваплітянський збірник. Під ред. Ю.Луцького. — Торонто, 1977. — С.35.
А.Бретон. Маніфест оорреализма. /Назьівать вещи своими именами.— М.,1986— С 59.
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обхідність міцних нервів), врешті, 
початок «України чи Малоросії»: 
«На башті б 'є  годинник. На сході 
вже стоїть світла полоска світанку, 
і от загуде срнце». Тож чи не за 
б р е то н о в о ю  м е то д о ю  починав 
Хвильовий частенько свої твори?

Втім, нас обходить не сюрре
алістичний складник творчої методи 
Хвильового, а — певний побічний 
ефект спонтанного характеру його 
письма. Сформулюю точніше: той 
ефект, коли суто українські думки 
й почуття виливаються у форму, 
тим більше зрусиф іковану, чим 
менший над ними «стилістичний кон
троль», а ще — чим віддаленіші ці 
думки й почуття від традиційної по
бутово-селянської тематики (у то
го ж  Хвильового новели з сільсь
кого життя написані значно чисті
шою, соковито-українською  м о
вою.

Цьому явищу є, як то кажуть, 
цілком очевидні суспільні причини. 
Типовий життєпис українського  
письменника 20-х років виглядав 
приблизно так: проста родина (коли 
й з культурними традиціями, то, як 
правило, суто народницько-етно
графічними), дитинство у селі або 
невеличкому м істечку, потім  — 
гімназія (ясна річ, російська), потім
— у тому нечастому випадку, коли 
освіта продовж увалася, — уні
верситет (теж , зрозум іл о , ро
сійський). І десь лише на порозі до
рослого життя юнак стикався зі 
«свідомим українством», у ньому 
пробудж увалася національна са
м осв ід ом ість , зарод ж увалося  
рішення — йти в українську літе
ратуру. Культурне «я» молодого 
українського письменника склада
лося, таким чином, із трьох по
слідовно накладених шарів: перший
— родинне виховання, глибинно- 
українське за суттю, але здебільш 
несвідоме свого українства. Дру
гий: шкільна та (за наявності) уні
верситетська освіта, за формою 
цілком русифікаційна, однак за

рівнем — досить непогана, не гірша, 
ніж пересічна європейська тих часів 
(згадаймо хоча б освіченість Зеро- 
ва, Филиповича, Йогансена — вихо
ванця школи О.Потебні).

Нарешні, третій, горішній шар — 
це «свідоме українство», що було 
для багатьох категор ією  більш 
ідеологічною, аніж культурно-мис
тецькою. А  до цього додавалося й 
те, що у багатьох письменників 
«розстріляного відродження» цей 
третій «свідомо-український» шар 
був, на відміну від попередніх по
колінь, неоднорідним і внутрішньо 
суперечливим — сповненим тими 
пекучими протиріччями, що їх 
В.Винниченко ще 1920 року звів до 
лапідарної фрази про можливість 
чи неможливість бути водночас щи
рим ком ун істом  і щирим укра
їнцем.

Психологічні та культурні су
перечності між окремими шарами 
тако ї сендевічеподібної творчої 
особистості додатково посилювали- 
ся, отж е, протир іччям и  полі
тичними: в такий спосіб всередині 
ц іє ї о собистост і утворю валася  
«ідеологічна Москва», що від неї 
чимдуж тікати закликав Хвильовий.

Аби ліпше уявляти, як могла 
діяти така гетерогенна творча осо
бистість, варто порівняти ї ї  склад
ники із класичним фрейдівським 
поділом психічної особистості на 
«ід», «его» та «супер-его».

Отже, найраніший первинно-ма
теринський, несвідомий складник 
українськості спробуємо трактува
ти як «ід», що його спонтанні пориви 
визначаються не свідомим пат
ріотизмом, а «нутряним» потягом 
до «свого, рідного». Сама по собі 
наявність українського «ід» робить 
людину іще не українцем і навіть не 
«малоросом», а лише «тутешнім», 
закоріненим в українському грунті. 
Багато хто, мабуть, помічав, що 
навіть неукраїнці, зрослі на Україні, 
часто лише побіж но знайомі зі 
«справжньою» українською мовою
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та культурою, тим не менше під
свідомо вважають «своїми» саме 
українські народні пісні, саме укра
їнські краєвиди, зрештою — укра
їнські вареники та сало, а не «на
ціонально близькі» берізки чи щі.

Далі йде «русифіковане его», 
шкаралуща російської освіти, на
слідок потужного впливу російської 
культури, не лише офіційно нав'язу
ваної, а й справді багатої й роз
маїтої. Адж е згадаймо, що саме 
відставання культури української 
від культури нації-завойовника не в 
останню чергу спричиняло швидку 
полонізацію української верхівки у 
XVI-XVII ст. та русифікацію — з се
редини XVIII ст. І навпаки — від мазе- 
пинських часів до середини XVIII в., 
поки у Петербурзі не розчахнулося 
ш ироко «вікно в Є вропу», р у 
сифікація укр а їн ськ о ї верхівки 
означала зниження цивілізаційного 
рівня й масштаби мала мізерні.

Як бачиться, взаємини «укра
їнського ід» та «русифікованого 
его» цілком вкладаються у класичну 
фрейдівську схему: «его» мусило 
гасити усі підсвідом і чи на- 
п івусв ідом лен і потяги «ід» до 
«рідного, українського», аби не на
разити свого носія на поважні не
приємності у суспільному житті 
Російської імперії чи перших літ 
існування «української радянської 
державності». Саме активність «ру
сифікованого его» врятувала життя 
багатьом українцям у захопленому 
Муравйовим Києві 1918 року, чи 
пізніше, у столичному Харкові на 
початку 30-х.

А  якщо хтось не врятувався, то 
винуватити треба надто впливове 
«свідомо-українське супер-его».

Ф ор м уван н я  інтелігента 20-х 
років завершувалося тим, що люди
на ук р а їн с ьк о го  походж ення й 
російської культури приєднувалася 
до «української ідеї», діючи далі 
згідно з цією ідеєю, узгоджуючи 
свій життєвий шлях з «українським 
ідеалом». Часто сюди додавався ще

й ідеал комуністичний, однак у часи, 
про які йде мова, суперечність між 
цими ідеалами, здавалося, заглади
лася.

А  тепер погляньмо, що у нас ви
ходить. Від людини з такою  су
перечливою творчою особистістю, 
коли вона є українським письменни
ком, можна чекати не лише ру
сифікованих «описок» та «обмовок» 
(що ми бачимо у Хвильового), а й 
поділу особистого й публічного 
(літературного!) життя на мовні до
мени, на своєрідні сфери впливу 
різних мов і культур: «серйозна» 
творчість — послідовно-українська 
як за формою, так і за ідейним на
повненням; творчість «несерйозна» 
(скажімо, «товариські» віршики, 
епіграми, «альбомна» лірика, вза
галі жанри, де слабне контроль 
літературного «супер-его» з його 
імперативом служіння нації цілком 
може виявитися російськомовною, 
хоча в глибинах душі цілковито па
нує любов до неньки-України. Зга
даймо російськомовні інтимні листи 
М.Куліша та М.Зерова, згадаймо 
зеровське «Не верь, о дева, Кроко
дилу» або «На умолчаніє мелниці 
фамилної» (в якій, до речі, показо
вим є макаронічний елемент) — і ми 
пересвідчимось, що все це було 
явищем досить-таки типовим для 
того часу.

Однак сам е тут — дж ерело  
внутрішніх конфліктів, комплексів, 
неврозів та іншої фрейдівщини.

Високосвідоме «супер-его», на- 
тхнене ідеалами національного ре
несансу (чи азіатського — все'дно, 
Азія там суто костюмна), трактує 
нецивілізований потяг «ід» до неньки 
як зачучверене хуторянство, як 
огидну провінційність, звідси — 
конфлікт, типовим симптомом яко
го є антипатія Михайля Семенка або 
літературного Дмитрія Карамазова 
(втілене «супер-его» автора) до бо
гу душ у винного Шевченка. На
томість безідейне, але прагматичне 
«его» проглядає однаково сарка
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стично як на «свідоме», так і на 
«підсвідоме» українство, не без 
підстав вважаючи, що ковбаси від 
цього не додасться, зате чуприну 
м ож уть начухрати. Звідси — «ви 
серйозно чи по-вкраїнськи?» На
решті, огида до ковбасного ідеалу, 
до по в 'я зан о го  з офіційним ру
сиф ікаторством  почуття власної 
менш евартості, до ролі пасинка 
російської культури — все це спону
кає «супер-его» трансформувати 
зроджені у зневаженому «ід» ім
пульси у гасло «геть від Москви!»

Згаданий «комплекс пасинка» та 
заклик «геть від Москви!» як спосіб 
його подолання, власне, й становлять 
психологічні особливості української 
літератури двадцятих років. Можна 
сказати навіть, що ці особливості ви
значали характер пережитого у той 
час специфічно українського еді
пового комплексу національної куль
тури. Правда, тут виникає питання: 
якщо навіть припустити, що молода 
національна культура, подібно до Ма
лолітньої дитини, переживає на 
певній стадії свого розвитку щось на 
кшталт едіпового комплекса, то чи 
не пережила українська культура 
його уже значно раніше — скажімо, в 
часи Шевченка?

Може, й так. Навіть напевно так,
— недарма ж дослідники (згадаймо 
хоча б книжку Г.Грабовича «Поет як 
міфотворець») спостерегли у Шев
ченка часті повернення до теми по- 
критки-байстрюка, й підкреслили, 
що саме цей трикутник — мати-по- 
критка, спокусник-москаль, син- 
байстрюк, — можна трактувати як 
одну з моделей Шевченкових по
глядів на становище України та ї ї  
молодої національної інтелігенції. 
А  ми додамо: ї ї  можна також трак
тувати як «комплекс байстрюка», 
специф ічно-український варіант 
едіпового комплексу. У  процесі 
дальшого розвитку національної

культури такий комплекс, як це 
відбувається і з дитячим едіповим 
комплексом, мусив бути зруйнова
ний, зам інений повноцінним  
національним «супер-его». Втім, як 
відомо, дальший розвиток укра
їнської культури був дуже далеким 
від нормального.

За Фрейдом, у ході руйнування 
едіпового комплексу «можуть з'яви
тися дві речі: або ідентифікація з 
матір'ю, або посилення Ідентифікації 
з батьком. Останнє ми зазвичай роз- 
глядаємо як більш нормальний випа
док: він допомагає зберегти до пев
ної міри ніжне ставлення до матері, а 
завдяки зникненню едіпового комп
лексу мужність хлоп'ячого характе
ру зміцнилася б...

Однак, ведучи мову про укра
їнську інтелігенцію шевченківських 
та пошевченківських часів (що та
кож формувалася під знаком Шев
ченка) ми бачимо, що згаданий 
«більш нормальний випадок» прак
тично виключався саме через спе
цифіку «комплекса байстрюка»: 
ф рейдівське посилення іденти
фікації з батьком (спокусником, 
зрадником, чужинцем, гнобите
лем) було психологічно неможли
ве. Залишався той шлях, про який 
Хвильовий писав у «Вальдшнепах» 
як про «кастрацію наш ої інтелі
генції».

Звісно, не варто, як Дмитрій Ка- 
рамазов, звинувачувати у ній Шев
ченка: «комплекс байстрюка» в 
його поезії — це не причина, а 
відображення ситуації, об'єктивно 
існуючої в українській масовій пси
хології.

Це й обумовило ненормальний, 
невротичний розвиток української 
культури кінця XIX століття і, зреш
тою, завело ї ї  в тупик безнадійного 
просвітянства та провінційності. 
Спроби вирватися, виправити ситу
ацію (Франко, Леся Українка, Ко-

З.Фрейд. Психология бессознательного. — М., 1990. — С.436.
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Олександр БУЦЕНКО
ТРЕТЯ ТОЧКА: УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ

Володимир Пасівепко в майстерні.

Еволюцію світового образотвор
чого м истецтва якнайпростіш е  
сформулював X. Ортега-і-Гассет: 
«Спершу зображували предмети, 
потім — відчуте і, нарешті, ідеї. 
Іншими словами, увага художника 
передусім  зосередилася на зов
ніш ній реальності, затим — на 
суб’єктивному, а в результаті пе
рейшла на інтрасуб’єктивне. Три 
названих етапи — цс три точки 
однієї прямої» .

Зрозуміло, можна відразу заува
жити, що це стосується насамперед 
західного мистецтва. Однак, приди
вившись до національного малярст
ва, погодимось, що і воно цілком 
відповідає ф орм улі іспанського 
філософа — хай перший період за
твердився у XIX ст. і майже відразу 
був перенесений його ж творцями в 
площину суб’єктивно-чуттєвого, а 
згодом, на початку XX ст, україн
ський авангард упевнено провів пря
му до третьої точки в схемі мистець
кого розвитку, наситивши простір

полотна свіжими ідеями, органічно 
пов’язаними з традиціями й світо
баченням національної культури.

Утім, проблема, як ї ї  ми ро
зум ієм о , полягає не в підгонці 
національного мистецтва до уза
гальненої схеми, а в осмисленні су
часного м ом енту — тобто, чи 
відбувається нині просте повернен
ня до д ося гн утої в 3 0 -і  
інтрасуб’єктивної відмітки на шкалі 
мистецьких відкриттів, чи все ж, по
при мертвотну атмосферу останніх 
десятиліть, українське малярство 
виробило свою власну систему  
візуальної передачі думок, гідну 
уваги світу. Зазначимо, що по досяг
ненні третьої точки еволюційна 
пряма світового мистецтва досі не 
продовжилася далі до якоїсь етапної 
позначки, а натомість обросла чис
ленними відгалуженнями, вдоско
налю ю чи тех н ік у  і, навпаки, 
примітизуючи її, втягаючи в орбіту 
мистецької естетики все нові ма
теріали й предмети повсякденного 
вж и тк у, вдаю чись до н ай су
часніших технічних засобів, пере
травлюючи новітні філософські 
течії, послуговуючись відкриттями 
семіотики тощо.

Ситуація в світі радянського 
соціалізму і, зокрема, на Україні бу
ла і унікальнішою і драматичнішою. 
Мало того, що власне мистецтво за
знало ф ізи ч н о ї ел ім ін а ц ії й 
ідеологічного переслідування («Ре
волюція дала мистецтву зміст. Хай 
мистецтво дасть революції форму». 
А. Луначарський.), ще й глядач був 
послідовно оскоплений як носій не
залежного смаку, й після лоботомії 
під наркозом соцреалізму обернувся 
(через одне-два покоління) на за
гал, що по-павлівськи автоматично 
реагував на закладені в ньому ре-

Хосе Ортега-и-Гассет. Зстетика. Фипософия культурьі. — М., 1991. — С, 200.
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Композиція №  1. Із серії «Час». 
Полотно, олія. 1973.

флекси-символи. Російський лікар 
С. К орсаков описав поведін ку  
жінки-мікроцефала на ім’я Маша 
(хворої на зменшену масу мозку), 
яку спостерігав 1893 р. Жінка ро
зуміла лише кілька запитань і ко
манд і мала уривчаті спогади про ди
тинство. Поведінка її була автома
тичною і безглуздою: коли на стіл 
ставили їжу, Маша їла, та коли їжу 
раптом прибирали, вважала, що 
трапеза скінчилася, й дякувала тим, 
хто їй подавав . Чи не нагадує це 
суспільство із штучно прищепленою 
мікроцефалією, звикле до набору 
візуальних символів на полотнах

художників, обтяжених званнями: 
війна — героїзм радянського наро
ду, жорстокість і підступність воро
га, жнива — трудова звитяга, ком
сомол— ударне будівництво і т. п.? 
Символи, подані через фігуративні 
образи, прописані з ретельністю  
ремісничого аж до складок на шта
нах, угрузали в свідомість і спри
ймалися як одкровення. Не виста
чило якихось двох-трьох поколінь, 
щоб остаточно сформувати слухня
ного глядача, та ще й безумний по
тяг до гігантоманії дещо підпсував... 
А глядач-бо виявився не приспаним 
і не остаточно хворим — миттєво

Карл Саган. Драконьї Здема. — М., 1986. — С. 121.

10. Сучасність N91
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Композиція №  2. Із серії «Час».
Полотно, олія. 1975.

зреагував на переміни. З рецидива
ми, ясна річ. Чи не в тому витоки 
популярності російського соц-сюр- 
реаліста І. Глазунова? Чине нагадує 
вигук гоголівського городничого те
чія соц-арту?

Зупиняємося на цьому, оскільки 
на Україні все це було в кубі та плюс 
інформаційний вакуум, наелектри
зований пильністю репресивних ор
ганів. І все ж українські митці — в 
даному випадку ті, які працювали в 
70—80-і, віднайшли власну мову, 
протиставивши її  пещеному офі
ціозу.

На цьому скінчимо узагальнений 
вступ, адже для того, щоб синтетич
но осмислити здобутки українського 
малярства (чи, вірніше, малярства

на Україні) останніх двох деся
тиліть, згрупувавш и його за  
своєрідними течіями чи «школами», 
або й позиціями, слід передусім роз
глянути творчість окремих митців. І 
почнемо з представника середнього 
покоління, що сьогодні зажив якщо 
не слави, то заслуженого визнання 
(кілька статей у республіканській та 
союзній пресі, участь в останніх 
престижних виставках, увага з боку 
телебачення, монографії ще нема), 
в творчості якого поєдналися  
національні культурологічні тра
диції минулого з досягненнями су
часного українського візуального 
мистецтва (зокрема, кіно), пластич
на мова якого виявилася схвально
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Композиція N9 3. Із серії «Час», 
Полотно, олія. 1975.

зустрінутою і новими критиками й 
широким глядачем.

* * *

«Великий Космос, Велика Природа, 
Земля й Небо — це кодове ро
зуміння світу...»

В. Пасівенко 
Володимир Пасівенко народився 

1939 року в Чернігівській області. 
Навчався в Московському вищому 
художньо-промисловому училищі 
(кол. Строганівське). Роки навчан
ня припали на кінець хрущовської 
відлиги, обрізаної ножем бульдозера 
і розгромом у Манежі. А студент 
третього курсу столичного училища 
раптом відчув відразу до пленерного 
копіювання природи. Акварельні

пейзажі, що їх художник виставляв 
на союзних експозиціях, не були раз 
і назавжди відкинуті, але не стали 
домінантою творчості.

«У студентські роки я написав 
багато етюдів з натури. Проте на 
третьому курсі відчув, що просто 
копіюю те, що вже існує й без мене. 
А мушу створити свій світ. Відчув, 
що будь-яке мистецтво повинно 
узагальнювати — в поєднанні всіх 
моментів: часу, простору, кольору. 
Сказати б, творити надреальність. 
Або ж поставати так, як уві сні 
сниться».

Саме тоді, до речі, В. Пасівенку 
наснилася одна з його робіт, що, 
втілена через 20 років на полотні, 
отримала назву «Сон». Вона й дато-
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Сон.
Полотно, олія. 1964—1984.

І  вийшли ми, щоб знов побачить 
зорі.

Картон, олія. 1970—77.

вана 1964—1984 pp. Але наснилася 
відразу композиційно викінчено і, 
за словами митця, в «усьому своєму 
кодовому значенні». Протягом до
вгих років явлений уві сні задум ли
шався задумом. І тільки смерть най
ближчої людини — матері, як роз
повідає В. Пасівенко, примусила 
його нарешті реалізувати той задум, 
посвятивши картину пам’яті нень
ки. І все ж відтинок часу в два деся
тиліття був зовсім не випадковий. 
Художникові знадобилося виробити 
й пропустити крізь душу власний 
творчий принцип, щоб, утілюючи 
давній свій задум, схожий на перед
бачення, зробити його однією з цен
тральних і найвідоміших картин 
своєї головної мистецької лінії.

Цей основний струмінь у твор
чості сформувався не відразу. Тво
рити власний світ серед реальності, 
що міцно тримала за литки — не 
втечеш! — виявилося майже немож-
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Об єктШ 1. 
Полотно, олія. 1975—1980.

ливим. Організація життя й побуту, 
здавалося, позбавляла будь-якої 
можливості абстрагування.

«П ісля Москви я приїхав до 
Києва у пригніченому настрої, лише 
з ящиком книжок. Працював у кон
структорському бюро Антонова. 
Займався дизайном — інтер’єром 
літаків. Жив у гуртожитку три з по
ловиною роки, там заробив собі ви
разку. Три інженери, я четвертий у 
кімнаті. Там у гуртож итку, на 
ліжку, й писав ранні свої картини».

Сільська родина, що дивиться на 
глядача, наче стоячи перед фото
об’єктивом. Постаті вугласті, із зем
листим и обличчям и, на яких  
відбилася недоля. Мазки нерівні, 
неприховані. Робота має назву «Мої

земляки». Тема, розпочата ще в мо
сковському училищі, продовжена у 
варіантах.у Києві, однак так і неза
вершена.

Натюрморт з нехитрого скарбу 
радянського інж ен ер а. В узька  
кімнатчина, невелике віконце, по
руч із ним на столі портфель, книж
ки — стосик нажитого. («Мої доро
ги». Полотно, олія, 1967.) Перша 
робота художника, представлена на 
виставці.

Мотиви, близькі «передвижни
кам», з їхнім прагненням піддати 
тверезому аналізу дійсність, і чужі 
системі оптимістичних установок 
національного (радянського) мис
тецтва 60—80-х. Ясна річ, це писа
лося переважно для себе, постаючи
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Загублені цивілізації. 
Фанера, олія. 1971.

з принижень, образ, почуття без
просвітної й злиденної буденщини.

«Про продаж я тоді й не думав. 
Та що я, всі ми, хто починав у ті 
роки, писали для душі. А як же 
раділи, коли тебе виставляли десь за 
дверима якоїсь республіканської ви
ставки!

Таке осмислення реальності мог
ло б розвинутися в гротескове її зоб- 
раження, однак душа прагнула 
іншого. Хотілося віднайти свій по
черк у малярстві. «Тільки життя не 
давало можливості цим займатися. 
Вижити було неможливо».

Отримавши, зреїіґгою, окрему 
кімнату, В. Пасівенко трохи її не 
втратив, коли вирішив облишити 
роботу в КБ заради творчості. Лише 
особисте втручання Антонова, до 
якого художник звернувся із зая- 
вою-сповіддю, врятувало справу. За 
це митець і досі глибоко завдячує ге
неральному конструкторові, котрий 
наче подарував йому «друге життя»
— життя творче. Перехід до власне 
творчого шляху ознаменувався дво

ма подіям и , що виявились  
виріш альними у ф орм уванні 
світогляду митця: знайомство з 
українським поетичним кінема
тографом — параджановськими  
«Тінями забутих предків», роботами 
Іллєнка, Миколайчука... і — в ре
троспекції — образами О. Довжен
ка, та долучення до м он ум ен- 
талістики.

П очнемо з другого моменту.
В. Пасівенко почав працювати як 
художник-монументаліст на почат
ку 70-х. Вміння організовувати ве
ликий простір, насичувати свої роз
писи численними деталями, що не
суть смислове навантаження, роз
криваючи головний метафоричний 
образ тієї чи тієї композиції, звер
нення до мотивів величі людського 
духу та краси національних тра
дицій — це, можливо, найголовніші 
риси Пасівенка-монументаліста. 
Пересвідчитися в цьому можна роз
глянувши його роботи: оформлення 
Державного музею книги й книго- 
друкування України (в спів
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Час цвітіння калини. 
Полотно, олія. 1981.

авторстві), розпис бенкетного залу 
р есторан у готелю  «Україна» в 
Москві за мотивами українських на
родних свят, темперні розписи «Лю
дина й природа» в б ібл іотец і 
Київського політехнічного інсти
туту, розписи в Центральній нау
ковій бібліотеці України ім. Вернад- 
ського (у співавторстві) тощо .

Ч асом ром ан тизм  і поетику  
українського монументального мис
тецтва порівнюють з мексиканськи
ми муралістами (Ороско, Сікей- 
росом і Ріверою), вбачаючи тут ана
логії й вплив і забуваючи про власне 
наші національні традиції.

«Не треба забувати, що саме 
Україна дала світу цілу школу мо
нументального живопису — бой- 
чукістів. Довгі роки нас учили, що в 
нас мистецтва світового рівня не бу
ло та й нема. Але це не так. Якщо не 
брати до уваги часів С оф ії

Київської, то лише XX століття дало 
могутню школу М. Бойчука. Тра
диція українського монументалізму 
не випадкова. Вона продовжувалась 
і в 60-і такими художниками, як До
вженко — єдиний з бойчукістів, 
якого я ще застав, В. Задорожній,
С. Кириченко, І. Литовченко, а 
потім і групою моїх ровесників, до 
яких я приєднався.

Якщо ж казати про мексикансь
ких художників-монументалістів, 
то вони були обізнані зі школою 
Бойчука, стрічалися з ним у Па
рижі, й відомо, що Бойчук мав без
посередній вплив на Сікейроса й 
мексиканську школу».

Звичайно, з цим твердженням 
можна полемізувати, і все ж зважи
мо на потужність радянської пропа
ганди й, власне, на вміння рево
люціонерів XX ст. творити своїх ку
мирів, відтираючи всіх, хто не вкла

Докладніше про монументальний живопис В. Пасівенка див,: Г. Скляр енно. Владимир 
ГІасивенко /  Советское монументальнеє искусство. -  М., 1984. — Вьіп. 5.— С. 162-169.
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Зимова ніч. 
Полотно, олія. 1977.

дається в їхню схему. Адже відомо, 
що талановитий мексиканський ху
дожник Р. Тамайо був змушений 
емігрувати, переслідуваний «трьома 
китами» світового монументалізму. 
Разом з тим, віддамо й належне цим 
трьом постатям.

«Справа в тому, що мексикансь
ка школа зажила слави завдяки 
можливості реалізувати себе на ко
лосальних екстер’єрах. Зерно по
трапило в добрий грунт. На жаль, це 
зерно, щойно зійшло на Україні, як 
можливість його росту зникла. Це 
наша трагедія».

В українській монументалістиці 
70-х працювало багато талановитих 
майстрів, які згодом заявили про се
бе і в станковому живописі — Мар

чук, Дубовик, Плаксій, Петренко, 
Григоров, Мосіюк, Гайдамака, Ма
лишко М. і Малишко П. тощо. Пояс
нювалося це не лише тим, що мону- 
менталістика, тобто державні за
мовлення, давала матеріальну мож
ливість для існування. Хоча в ті часи 
це було суттєво, адже уможливлю
вало працю не заради шматка хліба 
в іншому жанрі.

«Важливо те, що створився ко
лектив монументалістів, який я вва
жаю одним з найпрогресивніших 
колективів у нашому українському 
мистецтві в ті часи. Ну, по-перше, 
там зберігався національний дух. 
Це була єдина секція, яка могла 
розмовляти й майже виключно роз
мовляла українською мовою. Двад

152

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Пам'ятник прадідів великих. Із серії«Пам*ять».
Полотно, олія. 1990.

цять років тому це було дуже непро
сто. По-друге, в ті часи вважалося, 
що монументалісти — це художни
ки другого сорту, але саме це нас 
фактично врятувало. Не звертаючи 
належної уваги, нас просто випусти
ли з-під контролю».

Щоправда, порушувати правила 
гри і в монументалістиці не дозволя
лося —- приклад тому — «зухвалий» 
розпис Плаксієм кафе «Хрещатий 
яр». Але так чи так, монумен
талістам не треба було долати два- 
три тури виставкомів, що складали
ся з 40—60 чоловік. Вони мали до
сить демократичну худраду, перед 
якою не треба було плазувати (чи не 
завж ди  треба б у л о ). Тож збе

рігалася внутрішня енергія і мож
ливість по-своєму осмислити світ.

«Тільки внутрішня чистота як 
перед Богом, тільки це в мистецтві 
важливо, в мистецтві світовому. А 
коли йшлося про виставкоми, то в ті 
часи, особливо в Києві, мати якусь 
неупереджену думку було геть не
можливо».

Отак досягалася незалежність і 
щирість виявлення почуттів. Виста
вочні зали залишалися недосяжни
ми, виставки влаш товували в 
інститутах, творчих спілках. Часом 
експозиції за чиїмось наказом за
кривали наступного дня. Але, попри 
все, кожен відшукував свою манеру, 
своє світобачення.

До зустрічі з поетичним укра-



На лузі згадок і надій. 
Полотно, олія. 1981.

їнським кінематографом В. Па
сівенко був внутрішньо готовий. 
Ін ту їти в н о  в ін  сам дійш ов ро
зуміння, коли з ’явилася можливість 
працювати, що найголовніше в мис
тецтві — вираження особистого 
відчуття світу, поезії, краси.

«Твоє — це, мабуть, те, що тобі 
все життя сниться, і найголовніше
— повернути світосприйняття дитя
чих років. Свіже сприйняття краси. 
А моє дитинство — це бідність, го
лод, холод. Мати залишилася одна, 
а нас — троє дітлахів. Зранку мати 
йде, її не бачиш до ночі... Але світ, 
великий прекрасний світ, що тебе 
оточ ує , залиш ився в дитячому  
сприйнятті».

Український кінематограф по-

Спогад про Херсонес. 
Полотно, олія. 1981
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Повернення. 
Полотно, олія. 1991.

служив необхідним імпульсом до 
формування власного художнього 
методу, відкрив можливість поети
зувати не лише буденне, а й сумне. 
Сказати б, це одна з центральних 
тр ади цій  загалом  української 
філософії, сковородинського напря
му. В цьому її сила, в цьому її 
слабість. Адже метафора, що про
буджує уяву, змушує працювати 
дух, з іншого боку, привчає спри
ймати суху логіку німецького плану 
з нудьгою. Втім, що краще — прак
тицизм чи романтизм...

«В тому-то й справа, що можна 
робити сучасні, досконалі за фор
мою, естетикою речі, але все-таки 
вище, коли в суті є поезія, якісь 
вічні канони краси. Навіть там, де

горе — поруч п о езія . Такс 
оспівування дає можливість людині 
просто вижити, що неймовірно важ
ко нині».

Одна з перш их робіт  
В. Пасівенка такого плану («Голубе 
дитинство») — ще досить пря
молінійна — хлопчик із сопілкою 
серед корів на лузі. Блакитне тло, 
ідилічна композиція, позначена  
певною декоративністю — чудовий 
сюжет для гобелену. Наступні робо
ти внутрішньо ускладнюються, на
бувають більшої полісемічності у 
«поєднанні думки, відчуттів, пере
живань у конкретній формі». Кожна 
картина несе певний код, що його 
художник спершу «занотовує» — 
саме так, не роблячи ескіз, як пра



Повноліття. 
Полотно, олія. 1990.

вило, а символічно зображуючи  
центральний образ і записуючи по
руч ідею. Причому сюжети картин 
породжуються і роздумами, і яки
мись переживаннями, і просто поба
ченим несподіваним поєднанням ре
чей — як ото лялька на літровій 
банці, що дала імпульс для створен
ня полотна «І вийшли ми, щоб знов 
побачить зорі». Втім, про це вже 
десь писали, наголошуючи на сюр- 
реалістичності композиції.

Саме поняття сюрреалізму вже 
такою мірою зачовгане черевиками і 
паплюжників, і шанувальників, що 
зайвий раз не хотілося б його витя
гати. А проте, якщо й давати визна
чення творчості В. Пасівенка як 
сюрреалістичної (а не символіст

ської, філософської, поетичної), то 
слід зазначити, що цей сюрреалізм 
має суто національні риси. Справа 
не в тому, що на картинах присутні 
національні краєвиди чи картини 
української природи («Пластика 
землі в осінню ніч»); персонажі з 
національного життя («Сон», де дві 
дівочі постаті символізують і Життя 
і Смерть, і Ніч і День, і двох парок, 
що замість ножиць тримають у руці 
пістолети); предмети українського 
побуту («Композиція №  1» із серії 
«Час» з горщиком картоплі на столі 
й хатиною в небесах, «Композиція 
№  2» із серії «Час», де рветься до 
неба Чумацький Віз); справа навіть 
не в органічному поєднанні світової 
культури з національною («На лузі

156

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


згадок і надій», де діди в брилях блу
кають між безсмертними витворами 
світового мистецтва, «Спогад про 
Херсонес», де стародавні містерії на
тякають і на купальські свята)... 
Просто сюрреалізм В. Пасівенка по- 
українському добрий. Без скреготу 
лотреамонівської швацької машин
ки, без жахання чи шокування. Він 
сповнений поезії й таємничості, і 
краси. Часом навіть підкресленого 
замилування («Час цвітіння кали
ни»), Цьому сприяє й техніка — 
мазки на полотнах сховані, ма
теріал міцно огорнутий фарбою й 
майже не бере участі в творенні об
разу. Кольори плавні, без різких пе
реходів і зумисних зіткнень.

Втім, не всі композиції такі вже

лагідні. Ось по-магріттівски сарка
стичний сю жет: розкривається  
завіса життя-театру, й ми бачимо 
нескінченні ряди однакових людей- 
манекенів («Всі ми, яблука, радість 
приносимо»; полотно, олія, 1975). Є 
у В. Пасівенка й ряд абстрактних 
творів — сплетення ліній, зобра
ж ень риб, ф ігурок — потік  
свідомості, автоматичне письмо.

Можна цілком погодитися з дум
кою письменника й мистецтвознав
ця з Мюнхена І. Кошелівця, що кри
тично розбирати образотворчі речі, 
розкладаючи їх на складові — це те 
саме, що розібрати складний і кра
сивий механізм, який тільки втра
тить всі свої чари. І все ж хочеться 
спинитися бодай на кількох роботах.

Полотно, олія. 1978.
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Монументальний розпис у готелі «Україна в Москві», 
«Івана Купала». Фрагмент.

Монументальний розпис 
у бібліотецісКПІ. 
Людина і Вогонь. 
Загальний вигляд.

По-перше, це «Об’єкт №  1». Карти
на, що певною мірою випадає з 
рівної пластики Пасівенка. (Сюди 
можна додати ще й «Козацькі моги
ли»). Гладке, звичне тло раптом 
збурюється. Кольори на небі набря
кають густими мазками. Людський 
натовп також прописано нервово. 
Посередині чудово виписана рама 
для картини, але з неї виривається, 
не вкладаючись і зневажаючи раму, 
власне твір. Можливо, це один з 
кращих образів мистецтва.

«Композиція №  3» із серії «Час». 
Вона також відрізняється від двох 
попередніх з цієї ж серії. Власне, 
відмінність техніки обумовлена сю
жетом. Вербально передати сюжет 
твору можна з допомогою мініатюри 
Хорхе Луїса Борхеса. Отож вди
віться в роботу.

«Жовта троянда.
Одного вечора смерть спостигла 

славетного Джамбаттісту Маріно, 
якого в один голос усі язики Слави 
(якщо скористатися його улюбле
ним образом) оголосили нойим Го- 
мером і новим Данте, однак остан
ньою в його житті сталася непомітна 
й тиха подія. Обтяжений роками й
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Людина і Космос. 
Фрагмент.

Людина і Вогонь. 
Фрагмент.

славою поет помирав на широкому 
іспанському ліжку з різьбленими 
колонами. Неважко собі уявити по
руч з ліжком затишний балкон, що 
дивився на захід сонця, а нижче — 
мармурові плити й лаври, і сад, те
раси якого відбивалися в прямокут
ному басейні. Одна з жінок дому по
ставила у вазу жовту троянду; поет 
пробурмотів неминучі рядки, що 
вже йому самому, сказати відверто, 
набили оскомину:

Порфіра саду, хустина луки, 
весни прикраса і око квітня...

І раптом на нього зійшло про
зріння. Маріно побачив троянду 
так, як її міг побачити Адам у раю, і 
відчув, що вона ж ила у своїй  
нетлінності, а не в його словах, і що 
можна було згадати про неї чи на
звати її, але не виразити, і що грубі 
й надмінні фоліанти, огорнуті в кут
ку кімнати золотавою півтінню, 
зовсім не були, як те марнославно 
вважалося, дзеркалом світу, але 
його найневід’ ємнішою часткою.

Таке одкровення спізнав Маріно
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Козацькі могили 
полотно, олія 1989

перед смертю, як його спізнавали, 
можливо, Гомер і Данте» .

І все ж, як на мій смак, на кар
тині хотілося б бачити не троянду, а 
швидше шипшину. Натомість у ро
боті «Невідома» (хоча б я її назвав 
«Незнайомка») троянда доречна. 
Сама робота сповнена пронизливої 
лірики, в якій вчуваються рядки Ти
чини, Блока й Северяніна, якоїсь 
туги про випадкову зустріч чи 
зв’язок. І троянда тут позначена 
еротичною символікою.

Декілька останніх за часом напи
сання робіт об’єднані одним моти
вом.

«Події й переміни, що відбу
ваються зараз у нашому житті, по
родили в мене відчуття, що ми 
нічого не зможемо досягти, якщо не 
повернемо дух. Ніякі переміни не 
спрацюють без переміни духовної.

До Божого початку приходять 
Гоголь, Достоєвський, Толстой. Ма
буть, у певному часі в людей з’яв
ляється відчуття якоїсь сили — чи в 
реально існ ую чій , чи в уявній  
формі, глобальної сили між Космо
сом і планетами. Це і є дух людсь
кий. А те, що я зобразив це духовне 
повернення через реальну, конкрет
ну форму — як це відчували наші

Jorge Luis Borges. Obras completes. V. II. — Emece. — Bs. As., 1984. — P. 170.

160

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


батьки й діди: в існуванні з Богом, — 
звичайно, не випадково, бо настав 
такий час».

«Повернення», «Святий вечір» — 
ці роботи мають схожий колорит — 
зеленувато-тремтливе тло місячної 
ночі й на фоні сільського краєвиду 
чи картини природи змальовано по
статі святих або ангелів. Власне, ро
боти в стилі митця і розтлумачувати 
їх далі нема куди. Однак, як на мене 
принаймні, чогось тут бракує. Мож
ливо, справа в тому, що новий час і 
новий предмет розгляду вимагають 
не лише відмінних технічних за
собів, а й відмінного стильового 
вирішення. Відомо ж бо, що невпин
не продовження прямої достоїнств 
приводить, зрештою, до точки не
доліків. Що сталося з тим самим по
етичним кінематографом.

Ми сидимо в майстерні В. Па- 
сівснка, розмовляючи про долю ук
раїнської культури.

«До останнього часу Україна пе
ребувала в інформаційній ізоляції. 
Ми були ізольовані від світової 
культури, мистецтва. Навіть нині в 
Києві не відбуваються якісь значні 
художні виставки. Вони будуть, ко
ли в нас появиться держава, тоді бу
дуть і безпосередні зв’язки зі світом. 
Цс стане можливим лише на рівні

держави. Але й перебуваю чи в 
ізо л я ц ії, на У країні з ’явилися  
значні художники — Іван Марчук, 
Федір Тетянич. Або унікальне яви
ще — Катерина Білокур».

Майстерня у В. Пасівенка нині 
велика й зручна.

«Це проектувало для себе ко
лишнє начальство Спілки худож
ників. Але час спрацював, відбулися 
зміни, й на поверхню вийшли ми».

Так, зміни відбулися. Українські 
художники вже беруть на рівних 
участь у різном анітних м іж на
родних виставках за кордоном. їхні 
роботи швидко розкуповуються. Хо
ча, ясна річ, комерційний успіх — 
ще не свідчення мистецького рівня, 
адже на Заході існують цілі фабри
ки, де колективи художників ство
рюють картини для багатого спожи
вача, свідомо тиражуючи пейзажі 
чи побутові сцени.

І все ж нам є що показати світові. 
І роботи, пропущені через душу і до
лю художника, які, як то кажуть, не 
продаються. Як, скажімо, і картина 
В. Пасівенка «Сон», що її вже нео
дноразово пропонували купити, але 
митець уперто залишає її в себе. Ад
же вона посвячена не лише пам’яті 
його неньки, а й пам’яті наш ої 
спільної Матері Землі.

II. С учасність №1



цюбинський, Винниченко) не мали 
вирішального успіху, позаяк загаль
на картина й далі визначалася, по- 
перше, тим-таки невротичним по
колінням (до нього належали й 
«бунтівники»), по -друге, не
нормальними умовами існування 
української нації та ї ї  культури. 
С ам е  це д р у ге  й видається 
вирішальним.

Та в двадцяті роки через низку 
обставин — об'єктивних та с у б '
єктивних, про які йшлося вище — 
слово забрало цілком інше, нове 
покоління, мало пов'язане з попе
редниками, та й умови існування 
нації змінилися. Отже, з'явився но
вий шанс почати все з «чистого ар
куша», що, зокрема, означало й по
вторне проходження крізь період 
едіпового комплексу.

Однак цього разу ми бачимо 
вже зовсім інший варіант згаданого 
комплексу його можна назвати 
«ком плексом  пасинка», або ж 
«ком плексом  Попелюш ки» (чо
ловічої статі).

Згадаймо досить часто цитоване 
місце з «Арабесок» Миколи Хвиль
ового: «Я був сином якогось чинов
ника», який від мене одмовився. 
Звичайна історія: чиновник спокусив 
горняшку однієї прекрасної травне
вої ночі, коли зацвіли яблуні, під яб
лунями. А  коли я народився, чинов
ник, котрий мене породив, щоб не 
годувати  Сойрейля, утік з 
провінційного городка. Таким чи
ном у країні покриток стало однією 
покриткою більше».

Поки щ о все — за шевчен
ківською схемою, та й цитується це 
місце переважно як доказ шев
ченківських мотивів у Хвильового. 
Але ж історія має продовження!

«Моя мати не пішла цією доро
гою (Ш евченково ї Катерини. — 
О.Гр.), бо на другий день умерла.

Тоді другий чиновник, гадаючи, що 
його жінка безплідна й нездібна ро
дити, взяв мене за сина» (Під
креслення мої. — О.Гр.).

Уже говорилося про те, що біль
шість письменників 20-х років були 
людьми українського коріння й 
російської освіти, точніше — синами 
України й пасинками російської 
купьтури. Комусь таке становище, 
можливо, здавалося терпимим — 
але не всім. Тож замість комплексу 
байстрюка народжувався комплекс 
пасинка — й саме цей процес народ
ження «запротокольовано» у цито
ваному фрагменті «Арабесок». Не
даремно обидва —і рідний батько- 
утікач, і вітчим — безликі чиновники: 
адже психологічно вони станов
лять одну особу. Байдуже, чи ця 
особа — рідний батько, чи вітчим — 
син усе одно почувається пасинком, 
Попелюшкою чоловічої статі. А  су
часний читач знає з популярних пе
дагогічних брошур, що в «неблаго- 
получній» родині дитина (навіть як
що вона — рідна) часто починає вва
жати себе підкинутою, чужою, 
починає вигадувати собі «справж
нього» батька: колись — графа чи 
принца, тепер — героя-космонавта.

Власне, щось дуже подібне ми й 
спостерігаємо у письменстві 20-х 
років: для Хвильового та його со
ратників таким героєм-космонав- 
том був спочатку італійський рене
санс (згадаймо назву найпершого 
«хвильовістського» угруповання 

«Урб іно»), потім  — ренесанс 
«азіатський»; для М.Зерова та його 
друзів — антична культура; для 
М.Бойчука з учнями — малярство 
Візантії та раннього Відродження; 
для В.Підмогильного — французька 
л іте р а тур а  X IX  століття: для 
М.Йогансена — письменство ан
глійське та американське (Л.Стерн, 
Е.А.По) Наголошую: йдеться не

Саме Йогансен у притаманній йому несерйозній манері зафіксував у своїй 
«Автобіографи» («Літ.Ярмарок», 1929, кн.З) пошук «справжнього батька», вивівши свій родовід 
від СервантесаІ
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тільки й навіть не стільки про 
учнівство чи наслідування, скільки 
про «психічну ідентифікацію» як 
джерело подолання «комплексу па
синка». Щ о ані Зе ро в , ані 
Підмогильний, ані Йогансен не бу
ли епігонами сво їх  «вигаданих 
батьків» — річ цілком очевидна.

Своєрідним синтезом усіх цих 
зусиль, спрямованих на подолання 
«комплексу пасинка», й виступила 
хвильовістська концепція «психо
логічної Європи». А  втім, був іще 
один, значно природніший варіант 
«справжнього батька»: його запро
понував Георгій Нарбут, розпочав
ши працю над створенням орга- 
нічно-українського мистецького 
стилю на грунті «козацького барок
ко» культури часів Гетьманщини. Ці 
спроби, до речі, були належно оці
нені М.Бажаном: «Нарбут... міг бу
ти найреволюційнішим графіком 
України,. Йому завадила смерть. 
Він знав джерело. Брама Заборов- 
ського, розпис старої Печерської 
Лаври, Тарасович і Зубрицький, 
ікона Самойловича^ чернігівські гути
— невичерпне і творче джерело...» 
Так говорив Бажан 1927 року у зна
менитій «Зустрічі трьох на пере
хресній станції» . Втім за кілька літ 
бажанівське барокко вимушено пе
реросло у сталінський «стиль вампір».

Мусимо визнати, що й «комп
лекс пасинка» був не набагато 
менш хворобливим явищем, аніж 
«комплекс байстрюка» — він так са
мо свідчив про ненормальність роз
витку національної культури. По
долання едіпівського періоду в 20-і 
роки було процесом болісним, до
дало до «старих» літературних не
врозів («просвітянства»), ще й нові
— про них трохи уже говорилося 
раніше. Втім, з'являлися не тільки 
неврози літературні, а й звичайні:

Аркадій Любченко згадував, що 
Хвильовий «так Москву ненавидів, 
що ніколи не погоджувався туди 
їздити, хоча обирали його й посила
ли (на пленуми, конференції то
що)» Водночас той самий Лю б
ченко свідчить, що у моменти гли
бокого переживання Хвильовий час
тенько цитував єсенінське: «Так 
мельница, крьілом махая, с земли 
не может улететь...»

А  незадовго до сам огубства  
письменник безперервно повторю
вав пушкінські рядки: «Сбились мьі! 
Что делать нам? В поле без нас во- 
дит, видно...» Така «амбіва
лентність», втім, цілком вкладається 
у фрейдівську схему взаємин сина й 
батька (вітчима) в період подолання 
едіпового комплексу.

Подібні ж едіпівські симптоми 
бачимо у ставленні Хвильового до 
матері-України, до тієї Марії, що 
з'являється у багатьох його творах і 
що про неї так натхненно писав 
М.Жулинський: «Хто вона, ця дивна 
жінка з біблійним ім 'ям  Марія, 
Маріам, якій висповідав він свої мрії 
про «загірну ком уну»? Сим вол 
України, ї ї  трагічний образ із пра
давнім знаком жертовності в ім 'я 
щасливого, незалежного майбуття 
ї ї  синів та дочок? Символ рево
люції? Символ нової епохи в образі 
Жінки, яка має принести втіху тим, 
хто в неї самобутньо закоханий, і 
принести нове життя?

Подібні невротичні прояви у 
більш чи менш гострій формі ми й 
тепер частенько подибуємо в нашо
му літературному житті — і то не 
лише на Україні, а й у діаспорі. Воно 
й не дивно: адже «ідеологічна М оск
ва» (не як «психологічна категорія», 
а як груба геополітична реальність) 
мало того, що не дала українській 
культурі нормальним шляхом вийти

*

^  «Ваплітянський збірник»
«Ваплітянський збірник», с.36.
М.Жулинський, Талант, що прагнув до зір. /  М.Хвильовий. Твори у 2-х томах. — К., 

1990. -  Т. 1. -  С. 22.
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з «едіпового» періоду, а ще й учини
ла нещадний погром цієї культури.

Однак уже за тим доробком, 
що його встигли створити, за тим 
рівнем, що його встигли досягти 
принаймні найвизначніші представ
ники української прози тоді, у пе
реддень «великого перелом у» 
можна сміливо робити висновок: 
вихід зі стану пасинків через «психо
логічну Європу» у широкий світ за
повідався цілком успішним, обіцяв 
широку палітру розвинених мис
тецьких стилів та напрямків — влас
не українських, оригінальних, що 
поєднували б і питомий грунт, і пи
томі ідеали, втілені в національно- 
культурному «супер-его».

Так, переосмислю ю чи уроки 
Бальзака й Мопассана, будуючи 
власну світоглядну систему, близь
ку до екзистенціалізму Сартра та 
Камю (що почали на кілька років 
пізніше), творив новий український 
психологічний ром ан  Валер 'ян  
Підмогильний. З легкістю поєдну
ючи вишукано-іронічні стерніанські 
сюжетні побудови та запозичене в 
Едгара По вміння грати на струнах 
читацьких пристрастей , Майк 
Йогансен заклав підвалини суто ук
раїнського, сказати б, пост-сенти- 
менталізму, значною мірою побу
дованого на світогляді О.Потебні. 
Навіть ветеран борні з хуторянст
вом Володимир Винниченко, незва
жаючи на раніші звинувачення в «ар- 
хискверньїх подражаниях архи- 
скве р н ом у  Д о с то е в ско м у»  та 
пізніші — в «прислужництві Антанті», 
узявся наново вчитися майстерності 
у таких майстрів західного фабуль
ного роману, як Герберт Уелс, ми
мохідь відкривши при цьому основи 
«стилю айсберга» — а в результаті 
створив цілком оригінальний ук
раїнський роман-антиутопію.

Втім, було б невірно уявляти все 
це процесом паралельних мирних 
пошуків, що їх вели різні митці у 
сп ільном у напрям ку, позаяк 
спільним був, гадаю, лише психо

логічно-літературний стан, якщо 
можна так висловитися. А  конкрет
ний напрямок, яким ішов той чи той 
із загаданих письменників, далеко 
не завжди діставав схвалення інших 
(йдеться, звичайно, про «енків», не 
про Коряка та Хвилю, а про серйоз
них митців).

Скажімо, ентузіазм, з яким ки
дався «м'ятежний комунар» Хвиль
овий у газетну битву за «психо
логічну Європу», зустрічав лише по- 
блажливо-скептичні усмішки, а то й 
кпини з боку «космополіта» Майка 
Йогансена. Чимало таких кпинів ми 
знайдемо, уважно читаючи Йоган- 
сенову «Подорож доктора Леонар- 
до». У  свою чергу Хвильовий від
повів уведеннями до роману «Валь
дшнепи» такого собі легковажного 
лінгвіста Вовчика, у яком у ми 
впізнаємо карикатуру на Йогансе
на: «...він якийсь не від світу цього: 
у нього ніколи не буває трагедій, і 
він так просто і ясно дивиться на 
життя. Він, наприклад, прекрасний 
лінгвіст, йому — науковому спів
робітникові — пропонують уже про
ф есорську кафедру, але йом у 
якось перешкоджає більярдний кий 
(він неабияк грає на більярді). І коли 
правду казати, то футбол набагато 
більше цікавить його, ніж уся ця 
лінгвістика, що ї ї  він пізнав так до
сконало...»

Тим більш чужою, абсурдною 
метушнею видавалося, мабуть, усе 
галасливо-кипуче життя тодішнього 
л ітературн ого  середовищ а Ва- 
лер 'янові Підмогильному з його 
стоїчно-екзистенціалістськими по
глядами на світ.

Втім, незважаючи на суперечки, 
непорозуміння, навіть ворожнечу, 
усі вони, як бачимо сьогодні, роби
ли спільну справу — тож тепер ми 
завдяки передусім митцям «роз
стріляного відродження» не почу
ваємося ані пасинками, але — сина
ми великої культури, з якою не со
ром показатися у світі.
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МИСТЕЦТВО

«УКРАЇНСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
ГЛАСНІСТЬ ’90»

(КРУГЛИЙ СТІЛ — ЙОРК УНІВЕРСИТЕТ. 1 лютого, 1990)

Романа Багрій (РБ): Я хоч у  
представити вам учасників цієї дис
к усії. Олександр Коваль, кіно
режисер з документальної кіностудії 
«Хроніка» в Києві; Михайло Пав- 
лов, кінорежисер-документаліст; із 
української телевізійної студії, Во
лодим ир Гончаров, анім атор з 
кіностудії Київнаукфільм; Оля Во- 
лодіна і Анатолій Степаненко з 
кіностудії Довженка; Леонід Чере- 
ватснко, письменник і кінокритик, 
заступник редактора журналу «Но
вини кіноекрану»; і Станіслав  
Чсрнілевський, з Галфільму.

Тема цієї дискусії, так загально, 
буде: «Чи існує кіно крім поетично
го к іно в ук р аїн ськ ій  к ін ем а
тографії?» Зрештою, можемо гово
рити про різні інші проблеми. Почне 
Леонід Череватснко загальним сло
вом.

Леонід Череватенко (ЛЧ): Н е 
хотів би давати довгу якусь лекцію. 
Вже дуже пізно, і люди натомилися. 
Хотіли почути ваші запитання. 
Ставте будь ласка, а ми з свого боку 
постараємось абсолютно щиро і 
відверто відповісти з максимальною 
повнотою.

Щодо загальної теми: чи існує на 
Україні кіно, крім поетичного, я би 
сформулював для себе цс питання 
так: чи взагалі на Україні існує тс, 
що нази вається  худож н ім  чи 
ігровим кінематографом? Бо коли 
йдеться про кіно документальне чи 
н аук ов о-п оп ул я р н е, то в мене  
сумнівів немає. І навіть з того, що 
ми вам привезли (ну, що могли, то 
привезли — 300 кілограмів кіно
картин, на вагу точніше 285), то все

ж таки я думав, що якась частина 
могла б зацікавити людей і виклика
ти роздуми й асоціації, і все те, що 
визначає ставлення до України. Я ці 
картини бачив у Києві, але отут, в 
цьому залі, в Торонто, дивитися бу
ло дуже цікаво. Вони якось інакше 
дивляться на канадському екрані. 
Як я там сидів ззаду, сам себе допи
тував: «А що ми, зрештою, сюди 
привезли? Який ми образ України 
показуєм нашим землякам, які жи
вуть по цей бік океану?» І відповідь 
таку я собі дав: що це образ страшної 
руїни. Образ занепаду. Просто 
цілковитого виродження. Це ми ба
чимо в ознаках людей, і в природі, в 
тому тваринному світі, який існує 
на нашій території — нашій рідній 
землі.

Але, наче як полюс до цього сум
ного враження, і є інший образ. Цей 
образ народу надзвичайно талано
витого, красивого і дотепного... який 
все ж таки навіть у страшних умо
вах не боїться посміятися із себе. 
Мені здається, що його надія колись 
справдиться. Народ, який не боїться 
себе так показати, не зовсім пропав. 
Народ, який пережив тс, що він за
знав у 20-му столітті, не є без
надійним народом, бо я не знаю, чи 
є народ на земній кулі, який поніс 
такі фізичні втрати — і насамперед 
втрати найкращих наших людей — 
інтелігенції. Найбільш таланови
тих, найбільш здібних, найбільш 
освічених, і в процентному, і в 
кількісному відношенні, як жодна 
нація св іту. І все-таки , ми ще 
існуємо, і все-таки говоримо про се
бе, як народ. Не маючи ні еко
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номічної незалеж ності, ні полі
тичної, але якось все ж таки нас 
відрізняють від інших і помічають. 
Це мені дає надію.

Це дві крайні точки, які я поба
чив у цій програмі. Що істина посе
редині, тобто між руїною і надією. 
Так би я сказав у Києві, а тут скажу 
інакше. Я думаю, що істина є і в пер
шому, і в другому, і третьому, і чет
вертому, і п’ятому, і десятому, і т. д. 
Все буде залежати від нас. Від тих, 
що зібралися в цьому залі, і від тих, 
які сю ди пр и їхал и  до К анади. 
Складно все це. Дуже складно. І в 
духов н ом у  ж и тті, і в к інем а
тографічному житті.

Я думаю, що про це вам роз
повідати не треба. Ви це знаєте, 
можливо, навіть краще за нас. Вра
ження є, що поінформованість в Ка
наді набагато ширша, ніж на Укра
їні. Ц е зрозуміло. Можливо, саме 
тому ви почнете, ви поставите пи
тання. Що би ви хотіли почути від 
мене, від режисерів, які приїхали? Я 
міг би прочитати лекцію про режи
серів, про інш их, але для чого? 
Зрештою, фільми повинні промов
ляти самі за себе.

Чи є це характерні фільми? 
Можна б скласти іншу програму. В 
нас тепер є група кінематографістів, 
які мають, якщо хочете, штатну по
саду. Вони нас репрезентують. Вони 
скрізь їздять за кордон, дають там, 
інтерв’ю, які нам в Києві інколи ду
же дивно читати. Те, що вони гово
рять тут, не збігається з тим, що ми 
знаємо про них, сидячи в Києві. То 
саме міг би сказати про їхні карти
ни. Коли ця програма укладалася, 
то насамперед вірішили привезти 
картини людей, які тільки щойно 
починають шлях кінематографістів.

Фактично, ви, подивившися на 
ці коротенькі стрічки, повинні зна
ти, що вони знімалися в умовах аб
солютно фантастичних (як кажуть в 
Канаді). Плівка, на якій ці фільми 
зняті — якщо за нормальних обста
вин — то її можна використовувати

хіба замість колючого дроту, яким 
загороджено зараз простори навко
ло Чорнобиля. Але тільки не закла
дати в кінокамеру. Мені, сидячи з 
вами зараз, соромно дивитися на ек
ран, і на цей бруд (бруд чисто техно
логічний) , який на екрані. Апарату
ра теж далеко не найкраща. Ну, але 
все ж таки ці люди працюють. Пра
цюють без техніки, працюють без 
підтримки суспільства. Працюють 
навіть тоді, коли їм забороняють 
працювати. Це найважливіше — і 
без грошей. Деякі картини, вони 
зняті на чистому ентузіазмі. Коли 
відпускається на одну картину со
рок тисяч... Ну до чого порівняти 
це? Що за це можна зняти?

Станіслав Чернілевський (СЧ): 
Ц е дві частини документального 
фільму.

JI4: Документального. А вони на 
тих сорок тисяч нахитряються за
просити акторів, пошити костюми, 
побудувати декорації, тоді вам те 
все змонтувати, і якимось дивом 
навіть озвучити. Це одна з таємниць 
радянського кінематографа. Я її роз
гадати досі не можу. Як ви це роби
те?

СЧ: В мене на картину було  
тридцять п ’ять тисяч, а було зайня
то сімнадцять акторів, серед отих 
сільських людей. Там, до речі, не
має жодного сільського чоловіка — 
то все київські люди. Так треба було 
розчинити тих акторів, що не було 
видно, що вони актори. І їм треба 
було платити. Уявіть собі, що то бу
ли за мізерні гроші. Тому фільм 
вийшов зовсім не так, як я хотів, і 
мені дуже з тою боляче, але що є, то є.

JI4: Я завершу зараз цей коро
тенький вступ. Тут тепер перед ва
ми люди, які в принципі виїхали 
вперше за кордон. Значить, уперше 
опинились в західнім світі, і вражен
ня в нас, звичайно, дуже сильні і ду
же цікаві. З одного боку, я відчуваю, 
що я по той бік океану (архітектура 
і рівень життя мене в цьому переко
нують), але я вам зізнаюсь, мені
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здається, що я десь не в Канаді, не в 
Торонто, але скажімо, десь у Львові, 
в Чернівцях, в Івано-Франківсь
кому, в Тернополі... ну, на західних 
землях нашої України. Ті самі про
бл ем и , ті сам і бол і, і ті самі 
сподівання, як у нас. Мене це радує 
надзвичайно.

Не буду порівнювати рівень жит- 
■г тя з тим, як живуть люди у нас. Це в 

загальнім місці, банальність і повто
рювати не буду. Але оце те, що ми, 
через тисячу кілометрів і після деся
тиліття розлуки, можемо зібратися 
у цьому залі і зрозуміти одне одного, 
в мене особисто вселяє дуже велику 
надію. Я думаю, що для нас є єдиний 
вихід' щоб вижити і тут, і там. Я ка
жу і про Україну, і про українську 
к ул ь тур у , і зок рем а про к ін е
матографію. Інакшого шляху ми не 
бачимо. Ось тому ми тут, і разом із 
цими картинами, часом дуже недо
сконалими, ми даємо звіт цьому.

Можна було б зробити краще. 
Казав Довженко: «Що поробиш, та
кі ми є». І дивіться на нас. Непід- 
фарбованих і без перекид. І таки ми 
інколи страшнуваті, не дуже вихо
вані, не дуже чемні... бідні, зли
денні. Але ми живемо. І доживемо до 
кінця 20-го століття. І дасть Бог, я 
думаю, що у 21-му нам всім разом 
буде краще.

Прошу питайтеся, які-небудь  
питання, про кіно, не про кіно. Будь 
ласка...

Особа з Публіки 1 (ОПІ): Чи 
наші кінематографісти належать до 
якоїсь м іж н ар одн о ї а со ц іа ц ії 
кінематографії, і чи мають контакт з 
інш ими зах ідн и м и  к інем ато
графами?

ЛЧ: Тут є секретар спілки кіне
матографістів, Олександр Коваль, і 
я думаю, що він найточніше від
повість.

ОК: Ми маємо контакт із захід
ним світом тільки таким методом 
екрану. Тобто, якщо нам вдається 
вирватись, то ми можемо тільки по
казати свої фільми. Як правило, ми

інколи вириваємося на фестивалі до 
Європи. В Америку на фестивалі ми 
ще не виривались. Значить, до 
Європи, і оскільки це йде через Мос
кву, то це вже треба, щоб це такий 
був фільм, щоби вже Москва не мог
ла його стримати.

Бо як,правило, їде Москва. До 
Л ейпцігського ф естивалю  (не 
найбільший фестиваль докумен
тальних фільмів, але моцний фести
валь вважається) два мої фільми, 
які отримали там «голубів» [пре
мію ], везли московські люди. І 
навіть невідомі якісь московські 
клерки їзди л и  із  Д ер ж к іно, із 
міністерств. Ті гроші за той фільм, 
«Маланчине весілля» (я мав отри
мати 50 000 східних марок, отакий 
був приз, [грошова ставка] з голо
вним призом разом) їх хтось отри
мав із московських, і я досі не знаю, 
що з ними сталося.Вони десь остали
ся в Москві. Так що це є чистий бан
дитизм. А із Заходом ми маємо 
тільки такі контакти: практично ми 
не вступаємо в співробітництво. Не 
можемо, бо плівки в нас нема, і якби 
показати апаратуру канадійському 
або американському оператору, 
кінокамеру з назвою Корвас... Це 
такою камерою колись почали  
знімати в Афганістані, і там душма
ни розбігались, коли включали ка
меру, вона так тріщала.

СЧ: Я прошу пробачення, Саш
ко, вони завтра побачать ту ж мою 
камеру...

ОПІ: Ще одне питання. Чи ми 
зможемо тими фільмами, які ви 
привезли до нас, користуватися і 
розповсюджувати тут для того, щоб 
інші народи могли побачити їх?

ОК: Я думаю, що ті фільми, котрі 
ми привезли, котрі ми подарували, 
ми зоставили таким чином (як ми 
колись домовлялись з пані Романою 
в Києві) для пропаганди, щоб люди 
їх побачили. Не так, щоб на них за
робляти гроші, бо на них що заро
биш? Я розумію, за проекцію треба 
заплатити, за все треба заплатити:
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за автомобіль, за все... Так що, щодо 
цих фільмів, ми дуже вдячні пані 
Багрій за її ініціативу; за те, що че
рез неї, розумію, ви вперше, мабуть, 
дізналися, що на Україні є така 
кіностудія. Нас ніколи не випуска
ли, і через тс я буду тим більше 
вдячний, чим більше ви будете по
казувати ці фільми.

МП: Наскільки бачать ці фільми 
українці на Україні.

ОК: Це саме під ложечку питан
ня, як кажуть. Справа в тім, що про
кат завжди був у поганому стані. А 
зараз, особливо. Ми проходили че
рез шалену якусь купу інстанцій. 
Тому треба здавати, тому, тому... і 
аж так до самої Москви. Тобто аж 
так, що коли прийдсться здавати 
фільм до узгіднення, то вже нічого 
не хочеться здавати. Довго ми боро
лися, щоб у нас закрити мініс
терство, котре називалось Дсржкіно 
України. Нам пішли назустріч, і 
взяли, і перевели нас у міністерство 
культури. Ну та цс слава Богу, бо 
могли перевести в міністерство, 
припустімо, хімічної промисловості. 
Плівка ж там робиться, знаєте. А 
міністерство культури дуже гарно 
розпорядилось, і віддало цілу про
катну мережу, ну, зрозуміло, що це 
такс прокат — кінотеатри, клуби... 
це місця, де все цс крутиться — це 
віддали  м ісцевим  якимсь ор
ганізаціям — виконкомам, райви
конкомам, сільським радам, і т. п. А 
кінематографісти сторонні — ми за
вжди боролись, щоб тс все було ра
зом.

Я докумснталіст. Я більше маю 
відношення до документального 
кіно. Я не хочу лаяти студію До
вженка, а про Одеську взагалі мов
чу, бо цс взагалі руська... вона 
російська стала. Цс, мабуть, зако
номірно, що художні фільми, ігрові 
фільми не так швидко реагують... не 
починають реагувати на ті події, що 
проходять. Я боюсь, що це будуть 
такі метелики-одноденки. Докумен- 
талістам простіше — ми публіцисти.

Ми повинні це терміново видавати 
на екран. А ігровики, бачите, з цим 
не спішать. Бачите, Льоня [Черева- 
т ен к о ] правильно ск азав , що 
ігровики зараз стоять на нижчому 
рівні, ніж документалісти.

ЛЧ: Сашко, можна я додам. Мо
же, не всі люди тут уявляють собі, 
скільки ми продукуємо в республіці 
картин: це понад тисяча стрічок, але 
р ізн о ї м етр аж н ост і. Від одно- 
частівок, тобто фільмів по десять 
хвилин, до серіалів. Це є досить 
значна кількість, і навіть якби вона 
цілком збереглася, це було б для ре
спубліки такої кінопродукції нема
ло. Цілком досить. Але настав час, 
коли вже треба говорити про якість, 
про рівень тієї продукції, яку ми ви
пускаємо, і яку ми пропонуємо на
шому глядачеві. Тут ігрове кіно, я 
абсолютно згідний, ми всі так ду
маємо, воно пасе задніх, на жаль.

Причин дуже багато. По-перше, 
це та неймовірна централізація, яка 
привела до того, що протягом ос
танніх двадцяти років, майже всі 
національні кадри, з національних 
кінематографів — принципово і 
послідовно усувалися — під тим чи 
іншим приводом. І таким чином, за
раз, коли здавалося, що можна було 
б щось робити, є набагато ширші 
можливості у нашого кіно, воно мог
ло б про себе заявити на повен голос, 
але воно не заявляє.

А людей немає. Оце проблема 
проблем. Іншими словами, для мене 
майбутність українського кінема
тографа означає тільки одне — як
що ми встигнемо за цих кілька 
років, яких нам відпустила доля (я 
так думаю, що кілька, бо надалі 
просто боюся навіть гадати, що мо
ж е бути ) вип усти ти  на ар ен у  
кіномистецтва молоде покоління, то 
тоді можна говорити, що наше укр
аїнське кіно існуватиме. Я не знаю, 
чи воно досягне того рівня, що, 
скажімо, воно досягло при кінці 
двадцятих років — у перше порево- 
люційне десятиліття. Поки що, цим
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похвалитися не можемо, на жаль. Я 
цс кажу не зловтішно, але з вели
ким сумом і великим болем. Але це 
правда.

От знов згадується Довженко, 
який писав у Москві у своєму що
деннику: що сталося з народом? Він 
висуває усіх. Висуває інженерів, ви
суває начальників, висуває пись
менників, а кіномитЦів немає. Мо
же, така його доля, що настала епо
ха генералів, а не митців для укра
їнського народу. Генералів справді, 
дуже багато, а кінорежисерів, вис
тачить, видно, пальців на двох ру
ках, щоб перерахувати, хто з них 
м ож е і хоче робити українські 
фільми.

СЧ: Тут, мені видається, є кілька 
проблем. Першою є проблема ор
ганічності тих людей, які працюють 
саме в ігровому кінематографі, тому 
що легше бути органічним в доку
ментальній кінематографії, ніж в 
нашому ігровому кіно. Ми в прин
ципі не маємо хорошої акторської 
школи, де люди мислили б по-укра
їнському і мали такий внутрішній 
апарат переживання, який би був 
базований на матеріалі української 
культури. Фактично дуж е часто 
спілкування на майданчику під час 
репетицій іде російською мовою. І 
від цього мислення багатьох акторів 
йде російською мовою. Органіка пе
реживання на екрані, який зразу 
викриває елементарну фальш — во
на відсутня. Це величезна проблема 
режисерів, які працюють з актора
ми.

Друга проблема, це режисерів, 
щоб вони також були органічні в 
культурі. Що таке органічність для 
режисера? Це цілісність цієї культу
ри в ньому. Це розуміння історизму, 
якоїсь повноти, теперішності цілої 
української культури — її історії, її 
надбань на базі народної культури... 
Зрештою, трансформація світової 
культури на пластику переживання 
душі саме національної, це має бути 
в комплексі неподільно органічної

цілості. Це має бути розвинуто ро
ками, процесом переживання цілої 
світової культури і своєї культури. 
Цього в наших режисерів теж немає.

Третє. Мені здається, що хороші 
режисери якраз з ’являються, коли 
час покликає до цієї цілісності. Ви 
дивіться, коли ж з ’явився Довженко 
в нас? В тій хвилі цілісності куль
турного, мистецького життя, яке 
пішло після 1917 року. Можна ска
зати, що воно готувалося задовго до 
1917 року, можна сказати, що з 1905 
року, коли був відмінений отой зна
менитий указ про заборону ук
раїнської культури, мови й т. д. Але 
розвій — коли це покоління вийшло 
після 17-го року до якоїсь внут
рішньої свободи, і пішла цілісна та
ка нероз ’єднана культурна хвиля. 
То письменники, то театрали, то 
кінематографісти... жили цілісним, 
спільним, одним життям.

Другий у нас такий вибух був на 
початку шістдесятих років, коли 
сталося розмерзання суспільного 
життя після сталінізму. На поверх
ню вийшло відчуття важливості осо
бистості як такої — людського я. 
Згадайте у Симоненка: «Ми не 
безл іч  стандартних я, а безліч  
всесвітів різних». Так, мабуть, у 
нього було, так вірш навіть нази
вається Драча «Ніж у сонці», вини
кає у ф окусі окрем их інди
відуальних людських поглядів. Це 
було дуже цілісно,* і тому з’явилися 
такі режисери, і тому з ’явилася 
хвиля поетичного кіно, як ми її на
зиваємо. Це було ліричне наповнен
ня космосу українським духом і пе
реживанням.

Далі стався розпад, такий роз
клад — вже у фільмі Іллєнка, «Кри
ниця для спраглих», той розпад 
намічається. Там вже є три шари 
зображені — снів, марень і реально
го життя. А далі взагалі розпа
дається сама образна структура, 
якій дуже помогли розкластися в 
нас. На Україні дуже допомогли 
втратитись поетичному кінема
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тограф у. А ле, попри все, мені 
здається, що зникли передумови в 
нашому суспільному житті для його 
подальшого існування. Багато найк
ращих представників поетичного 
кіно напевно цього не зрозуміли. 
Вони намагалися зберегти структу
ру мислення поетичного тоді, коли 
події і час тому не відповідав, і тому 
така трагедія сталася, зокрема з 
Юрієм Герасимовичем Іллєнком в 
наступних фільмах, після перших 
дуже видатних кінокартин.

І тому я думаю, що ми стоїмо на 
порозі третьої цілісності в укра
їнському кінематографі. Тому що 
кінематограф — це мистецтво син
тетичне, синкретичне... Значить, 
воно синтезує в собі всі рухи, які є в 
суспільстві. І тільки на цьому син
тезі може з ’явитися видатний режи
сер чи та видатна хвиля режисерсь
ка. Зараз ми ще її не маємо, ми 
маємо п ер едум ов и . Ви бачили  
фільми молодих, фактично, режи
серів. Це наші перші роботи. Дуже 
це локально, дуже мізерно.

Але ми маємо дуже потужну хви
лю докум ентального кінем ато
графу. Цс ви теж помітили. Доку
ментальний кінематограф — це  
якийсь такий шлюз, в який потім 
прорветься вся інша кінем ато
графічна культура. Ми цього може
мо сподіватися. Принаймні поява 
таких режисерів, як Дончик ("Заги
бель богів" ви сьогодні дивились), є 
Толя Степаненко, інші. Дякуємо за 
прийом, який тут є. Знаєте, є народ
на Колядка, нам всім відомо, вона 
найпопулярніша, про прихід трьох 
празників у гості. Ми маємо п’ять 
празників, бо коли ми від’їжджали, 
після свята Водохреща було свято 
Злуки — свято Соборності. Про ньо
го ми встигли ще побачити репор
таж по телебаченню. Це був перший 
такий репортаж по українському те
лебаченню, досить лояльний, ко
ректний і повний, незважаючи на 
його куцість...

JI4: Але стриманий.

СЧ; Стриманий, але він був! А 
перед цим було поховання Стуса. Я 
вважаю, що після всього того, що ми 
мали за сімдесят років, це було таке 
виявлення волі українського наро
ду, якого ми не мали.

Особа з  Публіки 2 (ОП2): Я маю 
питання технічного характеру. Пані 
Романа згадувала, що ці фільми, які 
ви подарували бібліотеці Йорксько- 
го Університету, будуть перекладені 
на англійську мову, тобто субтитри 
будуть зроблені. Чи можете мені 
сказати, пані Романо, хто це буде 
робити , і чи ц е буде зроблено  
справді професійно, щоб доступ до 
цих фільмів мала ширша публіка, 
не лише українська?

РБ: Тому, що ці фільми були да
ровані бібліотеці Йорк університету 
вони підуть в си стем у  L ibrary  
Borrowing System, і ті всі правила, 
які відносяться до всіх інш их  
фільмів, будуть відноситися до них.

Я хотіла б розказати, як я по
знайомилася з цими надзвичайними 
людьми. Минулого року, після на
шої конференції про гласність, я 
рішила досліджувати кіно і я поста
ралася віднайти журнал «Новини 
кіноекрану», але ніде його не було. 
Ні в бібліотеці, ніде... В цілому То
ронто не можна було дістати цього 
журналу. Нарешті я знайшла всі но
мери в Українській Книзі. Там є та
кий архів-бібліотека, куди я пішла, і 
так довідалася про Леоніда Черева- 
тенка. Якраз тоді був симпозіум про 
Леся Курбаса, на який приїхав Лесь 
Танюк. Я його розпитувала про де
що, і як ви бачили, він був у цьому 
фільмі [про Курбаса]. Лесь Танюк 
мені розказав, що є інші кіностудії 
крім кіностудії Довженка. Я спита
ла: «Ну, які?» — і коли мала нагоду 
поїхати на канадсько-совєтський 
обмін, то я мала адреси при собі і 
зайшла відразу, подзвонивши, і по
знайомилася з Леонідом Череватен- 
ком. Він мені зорганізував зустрічі з 
цими кінорежисерами, і я мала на
году дивитися тридцять фільмів! Як
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можете собі уявити, я була дуже 
зворушена тим усім. Тоді мені под
арували, коли я їхала назад, вісім 
фільмів з «Хроніки».

В той час ми зійшлися з Михай
лом Павловим, головою Спілки мо
лодих кінематографістів, мали таку 
думку зорганізувати кінофестиваль. 
Так-от все почалося.

Особа з Публіки З (ОПЗ): Тут 
були чутки, що під час вибуху в 
Чорнобилі, якийсь відважний до
бродій робив фільм. Де той фільм є 
тепер?

ЛЧ: Я охоче вам про це розповім. 
Я мушу вам сказати, що саме події в 
Чорнобилі, мене як когось, який 
займається кінематографом, просто 
змусили, пробачте, з гордістю поди
витися на своїх товаришів. Бо в той 
час, на початку тої істерії, так би 
мовити, коли парад був... Ну що за 
парад: примушували дітей нести 
квіти перед трибуну, де стояв Воло
димир Васильович Щербицький. 
Коли там влаштували міжнародну 
велогонку, а в цей час кияни окупу
вали все — вокзали, аеродроми — 
намагалися втекти, бо вони не мали 
інформації. Знали, що підвищена 
радіація.

Можливо, з Канади, не знаю, 
десь з-за кордону, про цс слухали по 
радіо... Це було страшно дивитися 
на такс видовище. Коли я прийшов 
на в ок зал , як тут каж уть, на 
київський двірсць і бачив тих людей 
несамовитих... Там матері, зреш
тою, рятували своїх дітей, цс їхнє 
законне право. Я їх не засуджую. Я 
засуджую тих людей, які довели ре
спубліку до такого стану. Людей, 
які, маючи інформацію про тс, 
наскільки це загрозливо для здо
ров’я цілого народу, брехали нам. 
Брехали послідовно і принципово. 
Між іншим вони спорядили опера
тивно спеціальні літаки і вивезли всі 
свої родини, з дітьми, з внуками, з 
дружинами, з бабусями і т. д . ... Во
ни їх  вивезли через військовий 
аеродром.

В цей час кінематографісти пове
лися досить достойно. Серед них 
знайшлося багато людей, які заяви
ли про своє бажання поїхати туди 
[до зони аварії ] і знімати ту катаст
рофу. Це тоді, коли об’єкт був за
секречений, коли він був на рівні 
атомного полігону. Туди нікого не 
допускали. Але серед перших, які 
туди прорвалися, був один режисер, 
Володимир Шевченко. Він працю
вав на документальній студії. Він 
дуже багато схопив радіації. Ті кад
ри четвертого енергоблоку, які ба
чили на екрані у фільмі 
«Мікрофон», це він зняв. Коли Шев
ченко підбирав групу, з якою мав 
працювати, він так сказав: «Хлопці, 
у кого є діти?» Щоб потім не було 
неприємностей. Він вибрав таких 
операторів із собою, які вже мали 
вік і мали більш-менш дорослих 
дітей.

Кадр цей знятий таким чином: 
вони підкотили на БТР-і, на броне
транспортері військовому, під чет
вертий енергоблок, і він став, грудь
ми закрив оператора Криченка, 
який з його плеча, поклавши туди 
камеру, знімав оцей страшний енер
гоблок. І цс була перша інформація, 
яка потрапила у світову пресу і на 
світовий екран. Отакі наш і 
кінематографісти. Я повторюю, я 
просто гордий, що я є їхнім сучасни
ком і, до певної міри, їхнім колегою.

Тут саме Ролан Сергіенко, автор 
картини про Григорія Сковороду. До 
речі, картина, вона знята 72-го ро
ку, багато в чому є просто пророча. 
Я так сьогодні на неї дививсь, і вона 
неначе то прорікає деякі вузлові мо
менти в наш ій істор ії в 20 -м у  
столітті. Це дивовижно. Це ж доку
ментальний фільм. Зараз вам ска
жу, що це таке поетичне кіно. Мені 
здається якраз тепер документальне 
кіно оперує більш поетичними кате
горіями, воно більш метафоричне, 
ніж те, що ми називаємо ігровим 
кінематографом. Так оцей Ролан 
Сергієнко, не маючи дозволу потра
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пити через Київську кіностудію на 
Чорнобиль, скористався своїми 
зв’язками і приїхав з московськими 
кінематографістами і зняв перший 
повнометражний фільм.

Оператор цей, Сашко Коваль, 
який скрізь встигає і все робить ду
же добре. В нього є блискучі карти
ни, на рівні найкращих картин до
кументального кіно. Візьміть «Вуй
ко Іван і Сила Річки». Це геніальний 
фільм, Саша, я тобі скажу в вічі. Це 
все знімалося за років застою. Так 
от. Ролан Сергієнко, з московськи
ми хлопцями приїхав туди, і зняв 
перший повнометражний фільм про 
Ч орнобиль, який називається  
«Дзвін Чорнобиля». Зараз він кінчає 
п’яту стрічку на чорнобильську те
му.

Д оля цих картин абсолютно 
трагічна: їх не хочуть показувати. Я 
читав висновки комісії — це комісії 
спеціалістів, атомників. Вони пи
шуть скрізь, що ці фільми сіють 
паніку. Вони, мовляв, породжують, 
як в нас то кажеться, радіофобію — 
страх перед радіацією.

Але все ж таки кінематографіст 
йде і знімає другу картину, і третю, і 
четверту, і п’яту... І зважте на те, 
що це картини, які кладуться на 
полицю, за них ніхто не платить. Я 
вважаю, що це, пробачте, це все-та- 
ки героїзм, як на мене.

ОК: Я хотів би додати два слова 
відносно Володі Шевченка. Він на
хапався, покійний Володя Шевчен
ко, стільки радіації, що в нього був 
радіоактивний опік верхньої части
ни легенів. Діагноз йому поставили 
дуже прямий — інфаркт, хоч в нього 
інфаркту ніякого не було. В нього 
було просто білокрів’я. Він просто 
згорів. Він просто потрясаючий чо
ловік був, здоровий, кремезний пол
тавчанин. Моряк колишній. Але по
мер не тільки Володя. Після Володі 
помер у нас молодий хлопчина-ме- 
ханік від білокрів’я, хоч механіки 
постійно мінялися, а Володя ввесь 
час був у Чорнобилі. Інші групами

постійно мінялись, бо просто не
можливо було людині.

ЇІо-перше, ти не сказав того са
мого головного, що нас пустили, 
перших журналістів туди в зону 30- 
кілометрову щойно на 25-й день. На 
25-й день після 26 квітня. В нас по
мер молодий хлопчина, а він там був 
всього-на-всього три д н і. А ле  
оскільки той графіт розкидало хао
тично...

Там уж е так. Я коли знімав  
фільм з Роланом Сергієнком через 
рік [після аварії], то також, було 
так, що тут півметра йдеш, міряєш
— і нормально. Йдеш ще півметра
— і аж співає. Ще десь в одну сторо
ну йдеш — і нормально... а десь 
краплинка, ну така краплинка ура
ну, і вона до 2,000 рентген видає. 
Так що цей хлопчина, Вал ера, наш 
м еханік був, тільки прийшов з 
армії, здоровий, кремезний хло
пець,, за місяць збілокровився — і 
все. Так що там, що чекає Україну, 
це нікому не відомо.

А Володя Шевченко таки встиг 
перед смертю завершити картину 
свою. Вона називалась «Чорнобиль. 
Хроніка важких тижнів». Він устиг 
завершити цю картину, а потім вже 
її довго приймали без нього. Безліч 
поправок. А саме головне, перший 
параграф, що у фільмі публікуються 
цифри, «которьіе нельзя публико- 
вать, которьіе подрьівают устои со- 
ветского государства». Вам зро
зуміло? Я просто пам’ятаю цю фра
зу напам’ять, як вона формулюва
лася.

JI4: Але, існує таке поняття, яке 
називається «солідарність кінема
тографістів». Наприклад, цю карти
ну в нас тримали, а два міжнародні 
документальні кінофестивалі оголо
сили, що їхня найвища премія нази
ватиметься — премія Володимира 
Шевченка.

СЧ: Одну тільки добавочку до
дам на ваше питання. У фільмі Ро- 
лана Сергієнка «Порії» є кадри, які 
зняті на другий день по трагедії, в
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місті Прип’яті. Але це кадри люби
тельські. Там були люди, які мали 
свою камеру любительську, і вузьку 
плівку (на 16 чи 8 мм, я не знаю). І 
вони зняли буквально те, що ро
биться на вулицях міста в той час. 
Коли поруч бавляться діти, а тут 
ідуть міліціонери в масках на облич
чях. Там поряд ідуть БТР-и, а поряд 
бавляться діти в піску м’ячиками. І 
ці кадри там є. Вони зняті на другий 
день після трагедії. Вони ввійшли у 
фільм «Поріг» Ролана Сергіенка.

ОП 4 [Т. Закидальський]: Я 
маю тільки один запит, але він має 
двадцять п’ять частин. Жартую. Я 
хоч у  спитатися питання про 
розкріпачення кіно українського. 
До якої міри процес автономії і са
морозрахунку має вплив на ваші 
студії, і що передбачаєте в майбут
ності?

СЧ: Я можу одним реченням ска
зати. Який може бути госпрозраху
нок, коли ввесь прокат в руках де
ржави? Яка може бути автономія і 
самоокупність на студіях, якщо за
соби технічні теж в руках держави
— руках того комітету, який зараз 
підлягає міністерству культури?

ОП 5: Не була б ця дискусія 
закінчена, якщо б не була сказана 
наша думка. А наша думка така: ми 
надзвичайно вдячні, що ви до нас 
прийшли. Ви показали нам надзви
чайно цінний матеріал. Ми менше 
за ін тер есо в а н і якістю  вашого 
фільму, а радше більше темою. Ва
ша тема надзвичайно хоробра, і ми 
вітаємо її. До нас дійсно закрадалася 
думка, чи на Україні є хоробрі лю
ди, які встоять. А ви подаєте думку, 
що ви є ними. Що як будемо мати 
таких, як ви, то наше кіно буде сто
яти добре, і все інше буде стояти до
бре.

СЧ: Спасибі.
ОП 6 [М. Горбач]: Чи є взагалі 

шанси, що продукція вашої студії 
проб’ється на телевізійну мережу 
України, і якщо такої можливості 
нема, чи буде існувати якась мож

ливість системою відеоплівок по
множувати вашу продукцію?

РБ: Я попрошу, щоб Михайло 
Павлов відповів на це тому, що він є 
з української телевізійної докумен
тальної студії, Укртелефільм.

МП: Єдине, що тепер може спа
сти український кінематограф — це 
комплексна державна програма, 
щоб зробити цю реанімацію, як і ду
ховну, так і технологічну. Зараз 
перше місце повинно зайняти пи
тання реформи кіношколи на Укра
їні. Тому що до того дійде, що 
дістанеться плівка, буде й камера, 
але хто буде на цій плівці й камері 
працювати, неясно. Ми побачили, 
які є умови, в яких студенти цього 
ун ів ер си тету  студію ю ть на 
кінофакультеті, то у нас професійні 
студії такого, мабуть, не мають.

Т е , що стосуєть ся , як наш і 
фільми попадають на телевізію. В 
1987 році я закінчив інститут. Тоді я 
зробив шість фільмів, з них перші 
досить так нормально проходили, а 
потім, чим більше я почав заглиб
люватися і відкривати для себе якісь 
проблеми, які стосуються культури 
У країни, що стосується т іє ї 
імперської політики, яка існувала 
довгий час в нашій країні, то якось... 
Якось дуже холодно почали стави
тися. Я зробив свій перший фільм 
навмисне на російській мові, щоби 
він потрапив до центрального теле
бачення, але його не показують. Що 
буде з останнім фільмом, я ще не 
знаю, але покажуть, мабуть, на 
українській телевізії, о шостій го
дині ранку, може.

Позиції тепер на телебаченні ду
же реакційні тому, що партократія 
тримається за цю зброю дуже міцно.

Що стосується відеО, то це дуже 
весела проблема. По-перше, в нас 
такого розповсю дж ення в ід ео -  
магнітофонів, як у вас, немає. Якщо 
на тисячу лю дей , буде один  
магнітофон, це буде добре. Але за
раз такими досить шахрайськими 
засобами працюють наші відео-
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бізнесмени, які розпродують ко
мерційну продукцію.

СЧ: Попри все, мені здається, ос
таточних прогнозів робити не мож
на, бо тяжко передбачити, до якої 
міри людяне буде завтра. Ми даємо 
прогнози такі апокаліптичні, але 
часом ростуть люди дуже людяні, 
живі, добрі, славні, Я думаю, що во
ни обов’язково будуть, і їх буде ба
гато.

JI4: Я теж  дум аю , що без  
підтримки з боку уряду, з боку де
ржави (я, звичайно, покладаю надії 
на новий уряд, а не на той, який за
раз є на Україні) нам буде дуже і 
дуже важко. Тут, щоб ви не думали, 
що ми всі такі апокаліптично на
строєні люди, перекажу вам анек
дот. Один з Радянського Союзу по
трапив до Чехословаччини, і ба
чить, є така дошка, на якій написа
но «Міністерство Морського Флоту». 
А він запитує: «А у вас же немає мо
ря». А йому відповідають: «Ну то 
що, нащо вам міністерство культу
ри? Культури у вас немає».

Ми, очевидно, можемо сміятися, 
але суть залишається в тому, що 
сказав Михайло Павлов: структуру 
треба міняти. Треба міняти чинов
ників, які сидять на тих посадах. Як 
навмисно на ті посади ставлять та
ких людей, які найбільш непри
хильної цинічно ставляться до спра
ви української культури. Це багато 
чого пояснює. Одним реченням та
кож можна пояснити зміни, які 
відбуваються щодня: руйнується си
стема централізованої держави, так 
само руйнується система радянсько
го кінематографа.

Водночас, родяться цілком не
сподівані для нас форми. Скажімо, 
з ’явилось кілька кооперативних 
кіностудій. Буквально за народні 
гроші. Так Галфільм почався, що 
пусти ли  ш апку по колу, люди  
зібрали гроші, і от вони почали вже 
знімати картини.

JI4: Така сама кіностудія нещо
давно з’явилася у Харкові. Для ме

не це дуже несподіване. Завжди ми 
звідси дивилися на Лівий Берег так, 
що там нічого немає, що там тоталь
не винищення. Тим часом, дуже  
цікаву програму вони заявили.

СЧ: Уявіть собі ситуацію, завод 
Точелектроприлад замовляє фільм 
про Івана Сірка. Коли те на Україні 
було можливе? А тепер можливе.

ОП 7 [Р. Касіян]: Мені було ду
же цікаво почути, що якийсь там за
вод чи фабрика замовили фільм. 
Натомість з вашої дискусії вихо
дить, що ваші надії є на те, що уряд, 
і зміна в уряді — та бюрократія, яка 
заступить цю бюрократію, яку те
пер масте, дасть вам те, що ви хоче
те, щоб ви могли робити те, що ви 
хочете робити. В дійсності, я думаю, 
що це є марна надія, бо я думаю, що 
яка б бюрократія не була, вона схоче 
вас контролювати і схоче вам сказа
ти, що, коли і як робити. Далеко 
краще є числити на ті можливості, 
які існують, в яких ви можете мати 
свою власну ініціативу.

Друга річ. Сьогодні, зміна в ко
мунікаційних середниках є така 
скора і така сильна, що сьогодні за
душити вияв народної волі або яка б 
вона не була, є дуже тяжко. Сьо
годні всі мають відомості зі світу. 
Тс, що кажете, що не маєте відео: за 
якийсь час будете його мати. Це за
вдяки японцям чи німцям, чи навіть 
самі почнете свою продукцію.

Я хочу підкреслити, що надія ле
жить в нашій ініціативі, в тім, що 
особисто люди хочуть зробити, не в 
бюрократичних інституціях. В нас в 
Канаді так само існує бюрократія, і 
вона так само душить. І вона також є 
така сліпа і не респонсивна до на
ших вимог, і не сенситивна до даної 
ситуації.

Щоби в нас виникла та якість, в 
нас мусить бути бажання показати 
дійсність. Не емоційна дійсність, але 
фактична. Я вважаю, що емоція у 
фільмах дуже часто, головно в доку
ментальних, перешкоджає спри
ймати ту дійсність такою, як вона є.
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В дечому емоція навіть відпихає від 
того, що ви хочете сказати. Деколи 
факти самі говорять так сильно і так 
голосно, що не потрібно нічого дода
вати.

СЧ: Ця проблема спільна і для 
вас, і для нас. А в чому? В тім, що ми 
поки що, на жаль, в своїх загально
держ авн их діях мислимо кате
горіями економічного пріоритету. 
Ми мислимо цівілізацією, а не куль
турою. Ми зараз всі сили кидаємо на 
цивілізацію, а вона обертає цей світ 
на виснаження. Ми повинні перейти 
на мислення культури. Нам треба 
витворити такі типи урядів і держав, 
які почали б думати про духовність, 
про цю цілісність космічну, яка 
зберігається, передається, і взагалі 
функціонує тільки завдяки куль
турі.

РК: Т ворчий фактор у 
суспільстві ніколи не є організація. 
Творчий фактор не є громада. Твор
чий фактор є завжди тільки одини
ця. Своєю силою і поштовхом.

СЧ: Дякую за ці слова, я саме це 
мав на увазі. Але мусить бути ор
ган ізація , яка це має на увазі: 
відмови від організованості.

РК: Дозвольте ще одне й останнє 
ск азати . П оляки жили під  
сталінізмом довгий час, і вони знай
шли спосіб підірвати його до тої 
міри, що в той час, коли партія кон
тролювала майже усе, вони мали 
підпільні постановки, і публікації, і 
фільми, і все... В нас потрібно те са
ме зробити. Треба виявити свою во
лю до тої міри, що та держава буде 
змушена слухати вас і діяти у вашо
му інтересі. Але якщо чекаєте, що 
ви виберете ваших людей і вони зго
ри дадуть те, що ви хочете, забудь
те...

РБ: Я хотіла спитати Ольгу Во- 
лодіну, чи є крім неї інші жінки 
кінорежисери, а друге, ви, може, за
уважили, що Ольги Володіної фільм 
був знятий російською мовою, хоча 
актори в тому фільмі є славні укра
їнські актори.

ОВ: Щодо дубляжу, то я мала ду
же обмежені гроші, і що я могла зро
бити на ці гроші, я зробила. Тому, 
коли виникло питання дубляжу у 
вересні минулого року на фестиваль 
в Канаду, на кіностудії Довженка і 
при Товаристві «Україна» нічого про 
це не говорилося.

А що стосується жінок-режи
серів , то на студ ії Довженка є 
жінки-режисери. Вони молоді, не 
віком, а за числом картин: вони 
щойно роблять свої перші картини. 
Наприклад Світлана Ільїнська і Га
ля Шигаєва. Я думаю, що ви не
вдовзі побачите її фільм, що нази
вається «Конотопська відьма». На 
мій погляд, це дуже цікаві режисе
ри.

СЧ: Ваша актриса, Люба Гой, на
звала Галю Шигаєву, українським 
Фелліні.

МП: Я хотів доповнити і сказати, 
що в нас стався навіть такий бунт 
жіночий. Недавно при інституті був 
випуск фільмів фестивалю молодих 
режисерів, який ми вже давно ор
ганізуємо, і останньо майже всі 
дівчата були.

РБ: Може, Анатолій Степаненко 
би розказав нам про труднощі, які 
він мав, або, якщо не мав, то сказав 
чому...

АС: Н у, я не знаю . П убліка  
спеціальної уваги до мого фільму не 
виявляє. Він, напевно, був трошки 
заскладний. Цікавіші, може, обста
вини, які супроводжували мою ро
боту. Я маю на увазі «Повнолуння», 
яке ви бачили. Цей фільм був моєю 
дипломною роботою на вищих ре
жисерських курсах в Москві, які я 
закінчив. Ц е був такий перший 
провісник нової доби, яка настала.

Я тоді страшенно хотів знять 
український фільм. Природно, в 
Москві це не вітали. На перший сце
нарій навели Валерія Шевчука (ра
див би вам познайомитись з цим 
письменником: це одне з найяск
равіш их явищ нової хвилі 
літератури нашої). Я в сімдесяті ро
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ки не мав жодного способу прилад
нати свої мистецькі здібності. У пер
шу чергу я художник, а я з життя 
образотворчого, творчого, мистець
кого не мав можливості ні виставок, 
ні роботи... Інші свої здібності так 
само не міг примінити.

Шевчук так само. Його не друку
вали, а він сидів і писав у стіл. На
збиралося всякого. Він трохи хіба 
раніше почав друкувати свою прозу, 
і я зацікавився. Для мене це було 
відкриття. Я страшенно зрадів, що 
існує такий дивний метафоричний 
світ, наповнений інтуїтивними про
никненням и в глибину психо
логічну наших легенд прадавніх. 
Це все було на рівні символів дуже 
тьмяних, порухів глибинних.

Це мене страшенно збудило, і я 
подав сценарій в Москву. Мені 
відіслали назад це зразу і сказали, 
що я не буду цей фільм знімати, і 
щоби я якийсь інший матеріал шу
кав. Я перечекав якийсь час, і по
слав другий сценарій з якимись та
кими косметичними змінами. Так 
само мені його відхилили. Я вичекав 
ще деякий час, послав той самий 
сценарій вже без змін, на диво, во
ни його сцензурували в таких вира
зах, які можна було вгадать по газе
тах — новоштампи нового часу. До
бре, я пішов до студії Довженка з 
цією  роботою, і бах! наступний  
день, вибухнув Чорнобиль. Можете 
собі уявити, яке божевілля панува
ло тоді в цілому Києві, і в нас на 
студії. А я вершу справу свого життя
— я мушу роботу свою зняти.

Д ійсно був переляк великий. 
Наші оператори, і взагалі кіногрупи 
не виїжджали на природу, бо то все 
радіоактивне.

А мені до фільму були потрібні 
квітучі сади. На тому відтінні якраз 
не було жодної весни. Ми то все 
знімали, але коли ми той матеріал 
обробили, то на ньому була вуаль. 
Значить, що чутливий фільмовий 
матеріал зреагував на радіацію. До
велось мені підбирати матеріал з

інших студій т-г сади зняті раніше. 
Ту стихію, те божевілля того часу 
м ож на, м абуть, в том у фільмі 
відчути.

За той час я встиг також знять 
першу повнометражну роботу на за
мовлення центрального телебачен
ня. Ц е екранізація наш ої укра
їнської класики, п ’єси Івана Кочер
ги «Майстри часу». Це асболютно 
концепційний фільм, який дуже 
складний по своїй структурі. Я не 
знаю, хіба дасть йому якусь харак
теристику критик. Найцікавіше є 
те, що на замовлення центральної 
телевізії довелось українську класи
ку робити російською мовою. Але я 
мав на увазі, що паралельно можна 
буде зробити український варіант 
для прокату. Але такий мені персо
нал приділили і такої можливості не 
дали.

Поза тим, я робив якісь там гро
мадські виступи проти Щербицько- 
го — при живому Щербицькому, ви
пад проти Леніна, обвинувачуючи 
його в тій руїні і голоді двадцятих- 
тридцятих років. Я провів тему 
тридцять третього року у фіналі 
цього ф ільм у. Мотив апо- 
каліптичний... Але розказую вам 
про фільм, якого ви не бачили.

ОП 8: Була згадка, що 21 січня 
відбувалося (ми чули по новинах, 
але ще не бачили) створення людсь
кого ланцюга Київ — Львів. Чи, мо
же, щось такого побачимо? Чи хтось 
там мав право щось фотографувати?

СЧ: Там дуже багато знімало. І 
зокрема знімало телебачення. Я ду
маю, що ви можете попросити в ньо
го.

АС: Крім телебачення, режисер 
Павло Фаренюк зняв фільм, взявши 
за основу день соборності України 
під назвою «Я єсть народ». Це буде 
велика повнометражна картина. 
Павло Фаренюк, це серйозний чо
ловік і я вам гарантую, що це буде 
справжнє кіно.

Відносно того, що там зараз ідуть 
зм ін и , то ми тиж день тому
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виїжджали в Торонто з Української 
Р адянської С оц іал істичної Ре
спубліки, а, може, повернемось до 
Української Народної Республіки.

РБ: Ми дотепер ще не говорили 
про анімаційні фільми. Моє вражен
ня було, з розмов в Києві, що укра
їнська кіностудія мультиплікації бу
ла найкраща на цілий Союз. Може, 
я помиляюся, але просила б, може, 
потвердження цього. По-друге, мені 
здається, що Володимира Гончарова 
політичні сатири, це також перші на 
цілий Союз.

ВГ: На жаль, так сталося, що я 
привіз вам не дуже велику програ
му. Я привіз вам майже тільки свої 
фільми, і дав касети пані Романі. 
Показували їх позавчора або вчора і 
було їх кілька. Не знаю, може, не 
показували їх повністю, можете ще 
побачити у суботу «Страшну по
мсту» (за Гоголем). І це, мабуть, 
усе.

Я кий рівень наш ої муль
типлікації? Це вам судити. Взагалі 
кажуть, що ми робимо фільми на 
гарному професійному рівні. Коли 
приїжджають до нас із Америки і 
дивляться наші фільми, то їм вони 
дуже подобаються і вони кажуть: 
«Невже це все мальоване руками?» 
Наш професійний рівень високий, 
але, можливо, є якісь вади.

JI4: Мені здається, що Гончаров 
краще знімає картини, ніж промов
ляє. Володя, чому ти не скажеш, що 
авторитет укр аїнськ ої мульти

плікації настільки високий, що 
єди ни й  сою зний мультипліка
ц ій н и й , чц ан ім аційн ий кіно
фестиваль під назвою «Крок» від
бувся минулого року в Києві. І далі 
буде щороку в Києві. Як нам казали, 
він погрожує стати міжнародним.

СЧ: Є цілий ряд дуже гарних ре
жисерів: Дахно, Черкаський Воло
дя ...

ЛЧ: Чому ти не скажеш щось про 
блискучу серію Дахна про козаків, 
про їхні пригоди? До речі, Володя 
Дахно тепер знімає повнометраж
ний фільм «Енеїда», за Котляревсь
ким. Я думаю, що вам теж буде 
цікаво подивитись. Так що там є 
чим похвалитися. От вони там си
дять за своїми столами і тихенько 
роблять те, що ніхто не робить в на
шому кіно. І справді, нехай приве
зуть свою програму — велику. Там є 
і ди тячі ф ільм и, пол іти чні, 
іронічні... Мені здається, що це є ду
же цікаве.

СЧ: Мені здається, що сама при
рода українського гумору дуже про
дуктивна для мультиплікації. Пара
доксальність цього гумору така, що 
вона просто унікальна для муль
типлікації. Це видно з українських 
анекдотів і зі всього іншого.

РБ: Отже, я думаю, що на цім 
закінчимо. Люди вже потомились, 
але була дуже цікава дискусія. В 
суботу ще буде нагода розмовляти з 
режисерами.
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ПРОЗА

Володимир Назаренко
СТРАЖДАННЯ Й КІНЕЦЬ КАПІТАНА К.

За три роки до виходу на пенсію (42-х років від роду) К. раптом відчув, що 
перебирає будь-яку міру пристойності. Він відчув: щось недобре коїться з тим 
організмом, з тою доведеною до досконалості професійною організацією, в 
якій він посідав зовсім иепомітпе, можна сказати, третьорядне номенклатур
не місце, був якщо не п’ятим колесом до воза, то кимось, без кого можна 
було цілком справно обійтися. Саме ці обставини, це скомплексовапе 
відчуття власної неповноцінності, непотрібності несподівано зродили в ньо
му переконання, що це саме вій знекровлює Організацію, наче п’явка, смок
че з неї життєві соки, — і він вирішив відлипнути, піти собі геть, анулювати 
себе як стороннє, аномальне явище, як паразитуючий наріст на живому тілі 
Організації. Жахаючись, він уявляв цей організм, з’єднаний з більшими і ще 
більшими організмами у щось грандіозне й колосальне, — і вся оця Велич 
зусібіч обліплена безліччю непотрібних, ненажерних п’явок, оце таких, як 
він, — і та Велич через те не годна повстати в усій своїй величі, а має 
хирлявий, дистрофічний вигляд Голіафа иедокровиого, котрому не вперше 
на віку увиразнюється образ істинного ворога не в подобі Давида, а в подобі 
незліченних, шкідливих для суспільства (його плоть — це суспільство) — 
присмоктпів-п’явок, маленьких вампірчиків, нічних Дракул, що підточують 
дух і висиажують міць Титана.

«В чому сила державна? — міркував К. — Ну хіба ж лише в отих добрих 
молодцях із спецзагонів, лютих (достоту за Фрейдом), як кастрати з кийка
ми!»

Одне слово, К. нагально звільнився зі служби і шукав шляхів, щоб стати 
бодай маленьким м’язом у мускульній системі могутнього гіганта. О, він міг 
би зиайти чисту і незайману частину тіла велетенського державного ор
ганізму, але хіба в тім прояв сили? Він хотів безпосередньої участі в жуванні, 
ковтанні, травленні і в оргазмі. І тому вирішив не користуватися з недоско
налості захисних рефлексів неосяжного організму.

Проте — уявіть собі п’явку, що гадає, ніби вона може бути чимось іншим, 
чимось органічним для організму, і ви осягнете всю неймовірність задумів К. 
Отак К. непомітно почав перетворюватись у те єдине, у що тільки й міг 
перетворитися, — у звичайнісінького слимака.

Неможливо без внутрішнього трепету розповідати, як К. втрапив у 
лабіринт хибного мислення, вдався до абсурдної переоцінки власної приро
ди, — він був викінченою п’явкою, природне призначення його полягало 
зовсім не в тому, щоб вдавати із себе якогось там слимака. Збитий з паите- 
лику, він втратив здатність до самоаналізу, на третім ходу якого (не треба 
повзти до цього безконечно) сяяла незаперечна аксіома: К. при своїй п’яв- 
частій безрефлекторпості посідав в Організації самим паном Богом призначе
не йому місце. Найпотрібпіше, найраціональніше. Звісно, скромна діяльність 
(можна сказати — подвижництво) не мала нічого показного: життя К. про
ходило в затінку. Смоктати дурну кров! Смоктати дурну, сукровисту кров з 
Голіафа! І яка невдячність... Для безрозумного Голіафа всі ці п’явки — ніби
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підступне військо Давидове, а не самовіддані живі фільтри, що не шкодують 
життя свого...

Не найкращі, а найгірші місця діставались таким патріотам, як К , в 
Організації. їм «тикали», ними гидували, їх тримали подалі від очей. Вони 
виглядали паразитами, ворогами Голіафа, хоча лише завдяки їм Голіаф не 
потерпав від нападів головного болю. Ніколи. Голови ніби й не існувало. В 
його тілі струменіла чиста кров — ніде жодних тромбів, вапнякових скрепів, 
мінеральних соляних відкладів.

Ось який монумент мав би прикрасити центр Голіафової столиці: мону
мент велетенської п’явки з чорного мармуру — одутлої, набряклої, насиче
ної понад мислиму міру нечистою, темною, як нафта, кров’ю, — мону
мент п’явиці-рятівниці, п’явиці-подвижпиці, що офірувала себе в ім’я 
спільного блага, твореного впродовж віків поступу і прогресу. Так, це крива
ва справа, але справа честі кожного свідомого члена великого голіафства. І 
ось маєш! Почесніше й поштивіше бути звичайнісіньким, рядовим слима
ком! Чулися голоси, що невзабарі викриють усіх п’явок і надрукують їх 
прізвища в газетах па глум відступникам і запроданцям...

К. не витримав і подав у відставку. Скільки було таких, як він, К. не знав. 
Вій почувався самотнім героєм, шаленцем без соратників, однодумців, які б 
зважились па рішучий крок. Його приспана на якийсь час натура, на жаль, 
не могла знести гамівпого, покаянного спліну. «Гидь! Слизняк! Розвісив 
соплі, безхребетна тварина!» — картав він себе невзабарі. До нього дійшло, 
як люто, до глибини душі, вій зневажає цих всюдисущих могильних мок
риць, синів Давидових, цих слимаків, цих самовдоволепих равликів, усю цю 
хробачню, що населяла біологічний світ, та ще з таким виглядом, ніби 
ніякого стосунку не мали до того, що зветься тілом Голіафа! Прокинься, 
Титане, повстань, пройдися кутими крицею чобітьми по головах цього 
звироднілого племені — хай зостанеться сама слизь!

К. збагнув, що він не мав жодного права діяти самочинно. Вій, природже
ний інквізитор, вчинив як пайзухваліший єретик. Марно втілювати в життя 
крамолу, яка спокійнісінько може існувати в голові як химера, звучати з вуст 
поштивих і лояльних людей у вигляді містичної загадки, бути лише упован
ням. Списки п’явок ніколи не з’являться, і всі розмови про це — вихолощена 
метафора, крамола, що може існувати лише як благе уповання.

К. подався в столицю пройти поновлення на колишню службу. Вій тут не 
був хтозпа-відколи. Очікуючи прийому, блукав величною площею, ніби 
вперше бачив стократ бачену до цього споруду, що нагадувала аккадський 
зіккурат. Напис при вході сповіщав: ГОЛІАФ. К. зайшов досередини і поба
чив висохлі, мізерні мощі цього гіганта. Це було потрясінням, спопеляючим 
небесним ударом. Мумія! Перед очі постала вся облуда містичної пер
соніфікації, власна абсурдна, міфотворча роль страдника з неіснуючих до 
страждання підстав. Ніяких болів ніде не було. Не лишилось ніякої крові. 
Жодної краплі...

...У потьмаренні, яке дорівнювало остаточному прозрінню, К. витяг з 
внутрішньої кишені пістолет (нерозлучний друг, товариш і брат!) і вистрілив 
собі у скроню.

Він лежав на слизькій долівці, розкинувши руки і підібгавши в колінах 
ноги, наче в безводному степу. Крізь отвір у голові цебеніла безбарвна 
рідина, схожа на формалін.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Костянтин Москалець
ГЕФСИМАНСЬКИЙ САД УЗИМКУ

Олесь Ільченко. Зимовий сад. Вірші. — К.: Молодь, 1991, 40 с.

Л еж ить переді мною ошатна 
збірочка віршів, перша книга Олеся 
Ільченка, поета самобутнього й са
мостійного. Самостійного, — бо ма
ло кому із сучасних поетів вдалося 
так органічно трансформувати в 
своїх віршах найрізноманітніш і 
впливи попередників,— починаючи 
з українських класиків XIX ст. й не 
менш класичних уже неокласиків, 
п р одовж ую ч и  «срібним  віком»  
російської поезії й закінчуючи... 
Втім, про закінчення говорити ще 
рано і говорити, в кожному разі, не 
нам. Поезія Ільченка — це поезія, 
що має під собою солідне культуро
логічне підгрунтя, поезія «книжна»
— і в той же час надзвичайно жива, 
безпосередньо пов’язана з долею  
своїх сучасників та їхньої надсклад
ної епохи. Власне, цим і дивує «Зи
мовий сад» — бо, виявляється, мож
на і в постмодерністські часи писати 
отак — прозоро й невимушено, до
тримуючись канонів — і легко обхо
дячись без них тоді, коли цього ви
магає внутрішня природа вірша. Ви
являється, можна починати вірша 
словами: «Коли у Бога скотиться 
сльоза», — це після всього, що було 
сказано й зроблено для заперечення 
та профанації самої ідеї Бога, і чи не 
найбільше — в тій країні, в тому 
столітті, де народився й виріс наш 
поет.

Християнські мотиви червоною 
ниткою проходять че^ез усю збірку, 
інколи вони виступають як тло, час
то — як асоціативний місток від те
перішнього тривалого часу до хри
стиянської вічності. Мабуть, неви
падково в «Зимовому саді» так бага
то ремінісценцій з Апокаліпсиса, —

адже писав ці вірші українець, кия
нин, писав у чорнобильські часи:

Холодний дощ паде на тихі води; 
жовтапе листя — на третину вод, 
забуту гуту над осіннім бродом, 
стару цегельню, кинутий завод.
І спроквола до лісу сонце зайде; 
кінь здичавілий вхопить звіробій.
Уперше плаче, гірко плаче Байда 
в порожній церкві в Прип’яті німій.

Н е м ож е не за ім п он увати  
довірлива інтонація цих поезій , 
інтонація живого голосу, позбавле
ного надриву; це голос, що 
усвідомлює власні межі і визнає їх. 
О. Ільченко завжди працює в своїй 
тональності і його поезії впливають 
на нас так, як впливає, скажімо, ка
мерна музика.

Ось вірш «Хвороба» пишеться у 
однині, де споконвічна трагедія «за- 
кинутості» людини в цей світ розг- 
Л5гдається в рамках конкретної 
лікарняної ситуації. Безпорадність 
хворого, в ідок р ем л ен ого від  
дійсного життя і перенесеного в зам
кнений простір, куди не долинають 
слова найближчої навіть людини, 
приреченість, що межує з відчаєм, 
ахматовський рядок, що його мала б 
почути та, хто стоїть за вікном: 
«твого нема на світі короля», — бо 
це я твій король, а нас розділяє не
мите вікно лікарні, чиясь обов’язко
ва присутність; і припущення:

порожній грудень 
не моя земля
невже відбувся той таємний суд 
ти там 
я т ут ,—

після чого змикаються «храм набе
режний во ім’я Іллі», яким розпочи
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нався вірш, і суд Божий, коли двоє 
женців буде в полі, і одного візь
муть, а другого залишать, і таємні 
суди «трійок» у Жовтневому палаці 
30-х років, — бо ж лікарня чи в’яз
ниця, чи, взагалі, буття людське є 
нічим іншим як хворобою; і в хри
стиянському розумінні хвороба ця 
не приводить до смерті.

Менш характерними для нашого 
автора видаються такі стилізації під 
народні пісні, як «Чи то лютень» та 
«До красної кам’яниці», хоча по- 
своєму вони милі й безпосередні. 
Викликає також  сумнів творче 
вирішення вірша «Десь на шляхах 
забур’янілих» — починаючи з не
властивої для О. Ільченка лексики і 
кінчаю чи к іл ьк істю  окличних 
знаків.

Але хочеться повернутися до ре
чей, більш досконалих. Такими, на 
мою думку, є диптих «Коли забуду 
все» та «Серед ночі підійдеш до люс
тра»; якраз ці вірші (і наступні) я 
мав на увазі, коли говорив про жи
вий зв’язок поезії Ільченка з нашою 
сучасністю. Червоний птах, який 
прилітає тоді, «коли забуду все і не 
здригнусь від того, коли прощу їм 
все», — це громадянська совість 
кожного з нас; і слава Богу, ці слова 
нарешті набули реального змісту. 
Громадянська совість, яка приму
шує згадати Архипенкову «Ма» і го- 
лодомор на У країн і, відродити  
зганьблену несправедливо віру, вос
кресити поета, замордованого в 
Сибіру, і присягнути його ім’ям. Ко
ли такі слова пише поет, залюбле- 
ний у старовинні й рідкісні книги, 
задивлений у далеку історію, поет, 
що є радше філософом, якому ближ
че й прийнятніше споглядання, ніж 
активна боротьба, — це примушує 
замислитися нас, його читачів, ще 
вчора жителів колонії, а сьогодні... 
А сьогодні?

Слово О. Ільченка далеке від од
номанітної і нав’язливої рефлексії, 
якою страждає більшість молодих 
українських поетів. Цс слово твердо

переконане в тому, що воно — пое
тичне. Здається, про подібне слово 
писав М. Бахтін у своїй праці «Сло
во в романі»: «Слово занурюється в 
невичерпне багатство і суперечливу 
різноманітність самого предмета, в 
його «цнотливу», ще «несказану» 
природу; тому воно нічого не має на 
увазі за межами свого контексту 
(крім, звичайно, скарбів самої мо
ви). Слово забуває історію супереч
ливого словесного усвідомлення сво
го предмета і таке ж різномовне те
перішнє його усвідомлення».

«Все інше від лукавого і книг», — 
додає О. Ільченко. Чи не тому такою 
чистою видається ця поезія, чи не 
тому домінуючим у ній є білий 
колір, — колір снігів, лікарняних 
палат, невинності?

Н ем ож ливо обм инути вірш  
«Свято осені», що, як на мене, є од
ним із ключів до цієї збірки і до 
світогляду її автора. Усвідомлення й 
відчуття повноти буття, барви, па
хощі й звуки, «духмяне м’ясо, пече
не на вуглях, пісні в колибі, диму і 
вина незнаний досі, незбагненний 
ш лю б, благословенний ватрою  
нічною!» — стають парадоксаль
ною , але цілком прийнятною  
відповіддю на попереднє питання: 
так, життя є хворобою, «хвороба пи
шеться в однині», але треба не 
вилікуватися від неї! — це немож
ливо, — а навчитися жити разом з 
нею, жити — отже, святкувати:

Святкуємо і спокій навкруги, 
одвічність хмар,
в тендітнім ранку ліжника тепло, 
рожевий жінки сон 
(він ледь плеча торкається твойого), 
і все, що світом звем.

Хворобі життя протиставити свя
то життя, брудові і вульгарності 
протиставити чистоту, зневірі — 
віру, забуттю — пам’ять; до такого 
глибоко етичного висновку прихо
дить поет, і, хочеться вірити, при
йдемо всі ми.

Бо кожен сад протистоїть зимі.

182

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Володимир Моренець 
ТРЕТІЙ БЕРЕГ

(Богдан Рубчак. Крило Ікарове.

Між усніженою різдвяною доро
гою Б.-І. Антонича і «дивовижними 
пей заж ам и » в ісім десятників  
м у с и л о  щось бути. Щось, неза
лежне ані від простування поганьб
леного народу «в світле майбутнє» 
під проводом «ума, честі й совісті», 
ані від затятого обстоювання наро
дом самого себе як над Славутою, 
так і над Гудзоном. Щось, незалеж
не від соц іал ь н о-ути л ітар н о ї 
функції мистецтва в драматичній 
істор ії України: надто великий  
прогін для надійного естетичного 
мосту з учора в сьогодні. Тепер, ко
ли велика Україна відкриває для се
бе творчість Нью-Йоркської групи, 
ясно, що спирається цей міст і на 
«Крило Ікарове». На поезію, яка по
чулася не служницею будь-чому або 
кому, а самодостатньою вартістю, 
красою, «просторою білою далеччю» 
душі:

Я — діамант.
Я майже завжди в скрито стиспеиій 
долоні.
Мною торгують, купують мною щастя,

Та є хвилини,
коли я оживаю, —
тоді, коли долоня в’яне та холоне.
І я в тремтінні 
дивлюся сам у себе:
І я тоді —

простора
біла

далеч.
(«Діамант»)

Змушена історією до постійного 
самозахисту українська культура 
боронилася (і борониться!) не лише 
силою правди і честі, а й святими 
коругвами, образами, скарбами на
родної душі, жбурляючи її коралі й 
перла в лице зажерливій дійсності, а 
тій, — згадаймо Шевченка! «і 
байдуже». Хіба не в цьому драма
тизм «великої літератури» діаспори

— 205 с.)

1947— 1949 pp. (Г. Грабович), як і 
загалом деф ензивних інтонацій  
в ітчизняного письм енства, що 
змінили його вродж ений — від 
пісень на Купала — чарівний голос? 
До честі нашої, та не радості?!

Це потім з’являться сам по собі 
прекрасний «Соняшник» І. Драча, 
сто складених Україні поезій М. Він- 
грановського і «Молитва» Д. Пав- 
личка, не призначена для чужих 
вуст. Але перш ими марність  
соц іальних позов ів  і зводин  
літератури з суспільною дійсністю 
усвідомили митці вільного світу, які 
впритул мали змогу спостерігати 
його байдужо-іронічний примруг —г 
що йому до наших лементацій і 
скарг? Але що і ми як народ без ньо
го — всепланетного, розмаїтого, 
сильного? В цьом у конечном у  
діалозі єдиним аргументом могла 
бути тільки краса — безумовна ес
тетична вартість, краса неповторна, 
народж увана з глибин н ац іо 
нального духу. Звідси, на мій по
гляд, загальна орієнтація поетики 
Б. Рубчака, що зближує модернову 
п оезію  2 0 — 40-х  років (В. Сві- 
дзинського, Б.-І. Антонича, П. Ти
чини, Є. Плужника) із сучасним по
етичним модерном в лиці І. Римару- 
ка, В. Герасим’юка, І. Малковича, 
О. Лишеги та інших представників 
нової генерації.

«Тіло піску м’якогрудої жертви 
шукає, що дощ в зіницях несе, що 
має зелені руки», «округлі спогади 
висять на галузк ах тиш і, 
дозріваючи, як сливи», «цей день 
такий осінній, немов триденна сльо
та. Немов забуті листи. Немов мати 
солдата», — образна тканина Руб
чака витворюється з психологічно 
достеменних сполучень суто есте
тичних вражень: сипкої спраги 
піску і вологої тимчасовості зела;

— К.: Дніпро, 1991.
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безкрайності спогаду (що є без- 
крайнішим за кулю?) і межею ду
ховної змоги — черенка перебулого; 
тоскним передзим’ям, в порожнечу 
якого втиснуто спогад про літо, і не
зворотністю долі, про яку нам по
всякчас нагадують предмети і ли
ця...

Так, можна почути тут відгомін 
європейського імажинізму, але, 
сказати б, екзистентно конвертова
ного, переведеного з палітри в бут
тя. Тепер це — в арсеналі поетично
го мистецтва, але в 1956-му, коли 
з’явилася перша книжка Б. Рубчака 
«Камінний сад», така художня само
достатність, з точки зору суспільної, 
майже безужиткова, була принци
повим кроком у розвиткові мистецт
ва як мистецтва. 1957 p. М. Рильсь
кий хи тр ом удр о  підважив  
утилітарність тоталітарного мис
тецтва дуалістичною  формулою  
«красивого і корисного». За умов ре
жиму це було сміливим актом (при
наймні вся подальша нова поезія 
України мала «Троянди й виноград» 
за традиційну точку відліку).

У своєму розумінні творчості 
Б. Р убчак  піш ов дал і, взагалі 
відкидаючи користь як таку, визна
ючи «корисним» не поживне, а кра
сиве, корисним на ту журну міру, на 
яку прагматичний світ взагалі годен 
гуманістично скористатися з краси. 
Ця в ід т ін ен а  ір он ією  жура 
(усвідомлена ідеалістичність по
зиції) розлита в усій поезії Б. Рубча
ка, органічно єднаючи її з життям — 
від протилежного, від ясного бачен
ня їх  інакшості. Скажімо, як у вірші 
«Поетові»:

Сьогодні
я поклав па долоню листок
1 подумав про тебе, Богдане Ігоре Лнтони-
чу:
не було б затісно в листку,
хрущем
було б не страшно.
Утрачена, ба й недосяжна Імовірність.

Лише зрідка, на самоті, без жод
них сподівань когось переконати або

щось змінити, поет переступає че
рез оцю журу розбіжності мистецт
ва і дійсності, їх різноплощинності, 
визнаючи і вищість, і первинність 
Слова. Попри все, що підказує  
дійсність і велить здоровий глузд 
«старих садівників»:

Досвідченим старим садівникам 
безглуздою здаватиметься грою 
хвилина неповторна і струнка, 
як одчайдушно станеш над собою 
і білу яблуню тверда рука 
посадить в сніг грудневою порою.

Що б не було, але допоки торох
котить віз історії, завжди знайдеть
ся «новий послушний челядник», 
котрий «сузір ’я Лади ладнає на 
річки дзвінкім ковадлі» (К.-І. Гал- 
чинський називав себе челядником 
у Я. Кохановського!). І воно таки 
так: поети  «київської школи» 
(М. Григорів, М. Воробйов, В. Голо- 
бородько, В. К ор д ун ), а потім  
М. Вінграновський, Л. Талалай, все 
краще з генерації вісімдесятників — 
це рух поезії до естетичної свободи, 
до краси, яка завжди правдива. Ка
жу цс без жодного наміру знецінити 
інші напрями розвитку сучасної 
української поезії, хоч би прекрас
ної громадянсько-ф ілософ ської 
лірики. Але так само, як людська 
свідомість «є можливістю більшої 
свідомості» (К. М. Мамардашвілі), 
так і поезія незалежно від її про
блемно-тематичного навантаження, 
по суті, є можливістю більшої поезії. 
І на цьому шляху є свої віхи.

Попереднє було спробою бодай у 
першому наближенні зрозуміти  
місце Б. Рубчака в еволюційному 
повоєнному просторі жанру. Що ж 
стосується рис його індивідуальної 
поетики, то їх  вельми вдало  
висвітлив у передмові до книги 
М. Рябчук. Відчуженість від рідного 
світу й неможливість цілковитого 
прийняття іншого, роздвоєність між 
мовнокультурними стихіями Укра
їни й Америки, між різним просто
ром і часом з усіма їх реаліями — все 
цс виразилося в пливкій, неопред-

184

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


меченій, майже позбавленій земної 
конкретики стилістиці Б. Рубчака. 
Вона вся статична, зіткана з умо
вностей значень і форм, перенос
ності понять, абстрагованості сим
волів та емоційних обертонів.

Нечисленні епізоди американсь
кого життя постають тут в особливій 
к ам ’яній  застиглості ф акту, 
настільки очевидного, що творча 
уява його оминає. Український 
всесвіт, навпаки, розмитий, колив- 
кий, нематеріальний, явлений не в 
сумі предметів і явищ, а в множині 
духовних станів, у ставленні уяви до 
самої себе — в м е н т а л ь н о с т і .  
Та й що тут дивного, коли постові 
суди л ося  бути в ідлученим  від 
с в о є ї  землі і міряти наосліп іншу, 
коли і в сивих літах він чується «не
наче тонкий березневий хлопчина з 
тих дуже власних весен», чий при
хований плач звучить — не пере- 
звучить в його поетичному міфі? 
«Трудно висіти вічно, як міст, між 
двома далекими берегами», — ска
зано ним ще 1956 р.

Дивно інше: як за такої неконк- 
рстності письма, віддаленості слова 
від його земного предмету Б. Рубча- 
кові вдалося не бути порожнистим, 
загальниковим (не кажу вже про 
прірву ностальгічної монотонності
— то справа стики й екстра- 
всрсійності характеру)? Певно, най
перше важить тс, що предметом 
відображення в поезії Б. Рубчака є 
дух о в н і стан и , еп ізоди  внут
рішнього життя, які й не мають 
предметних відповідників і най
точніше уречевлюються в плетиві 
алюзій і відлітних рефлексій. За 
тонким серпанком земної матерії у 
Б. Рубчака завжди постає жива, 
пульсуюча душа — психологічна 
непомильність і спостережливість — 
в природі самого таланту поета. 
Пливкий предмет оживає в пливкій 
стилістиці.

Окрім того, звертає на себе увагу 
такий факт. Від початку лірика 
Б. Рубчака мала безумовно нова

торський характеру що виразилося і 
в заміні великої («епохальної») про
блематики естетичними студіями 
малих речей та непомітних світові 
явищ (т. зв. мінімалізмі), у вільних 
віршових формах як альтернативи 
канону. Та від книги до книги 
(«П ром ениста зрада», 1960, 
«Дівчині без країни», 1963, «Особи
ста Кліо», 1967, «Марену топити», 
1980), не втрачаючи художньо здо
бутого, його лірика випрозорюється 
й дисциплінується. Образна зіркість 
і тонка рефлексійність дедалі більше 
виявляються не в миттєвому екзи- 
стентному зрізі, а в площині вічної 
проблематики й класичних тем. Фа- 
уст, Іліада, «Слово о полку Іго
ревім », духовн і світи М ікель- 
ан дж ел о, Святого А вгустина, 
Моцарта, стародавні епоси, одкро
вення богів і титанів, феноменологія 
культури стають тим простором, в 
який вростає поети чна думка  
Б. Рубчака і де вона знаходить собі 
надійне опертя навіть тоді, коли він 
пише наскрізь земні, пристрасні 
«пісні для Мар’яни» — чудову, тре
петну інтимну лірику («Ескізи», 
«Драматургія» та ін .). Нові його 
вірші — це взагалі майже виключно 
сонети з усією притаманною цьому 
ж анрові ф орм ально-зм істовою  
строгістю. І це не формальний, а 
філософсько-естетичний вибір. Себ
то рух поетичної свідомості Б. Руб
чака в напрямі до класичної тра
ди ції, як на мене, не викликає 
сумніву. Винахідливе, ба навіть 
грайливе (а, значить, непряме) ви
користання класичних прийомів, 
скажімо, того ж таки асонансу в 
майже композиційній функції це 
тільки потверджує («До Кліо»).

Два чинники видаються тут най
важливішими. П о-перш е, кожна 
модерністична (під цим я розумію 
позитивно новаторська) поетика з 
бігом часу переходить у класичну 
якість і так чи так пов’язується з 
живою у свідомості людства куль
турною дійсністю. Бути «ні в чому»,
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у порожнечі (або самою в собі, що те 
ж саме) вона не може. А, по-друге... 
згадаймо неокласиків. «Як, — мо
жуть заперечити мені, — де мо
дернізм Б. Рубчака, а де неокласи
ки?!» Розум ію чи ризикованість 
п од ібн и х  п ар а л ел ей , відповім: 
т а м , де немає свого теплого берега, 
який можна відчути долонею, що
кою , на яком у мож на лягти  
горілиць, вслухатися у ритм його 
вічних самовідроджснь і задивитися 
в зоряні небеса.

Х іба в к р а їн і ж аху  і руїни , 
істматівського вандалізму й торже
ствуючого невігластва вони, енцик
лопедисти й майстри, носії духу і 
культури, — мали с в і й  б е р е г ? !  
М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Фили- 
пович, В. Бургардт — чи могли вони 
його м ати? Вони його собі 
с т в о р и л и :  хто золоту Ітаку, хто 
Божому суду підлегле пекло. І бай
дуже, ідилічним він був чи апо- 
каліптичним — і те, і тс передбачає 
первинність Слова і Духу, незни- 
щимість і самоцінність Мистецтва, 
здатного п ідн оси ти ся  над 
істори чною  тим часовістю  і 
суспільним  абсурдом . Ф еномен  
творчості і краси , в яких ре
алізується сумління, вселюдський 
культурний материк, який кожен 
побільшує своїм скарбом, вибраним 
з національного грунту, — ось той 
берег, який свідомо обрали собі і на 
якому лиш илися назавж ди

вільними українські неокласики. 
Ось той третій берег, на якому знай
шов собі щасливий притулок Б. Руб- 
чак. Так, він поза простором і часом
— цих «перекупних умовностей». 
Він безумовний, як краса, що тво
риться не навіщось, а просто так, з 
Б ож ої л аск и , з н езбагн ен н о ї і 
рятівної потреби душі. У вірші «Мо- 
царт» про це найкраще сказав сам 
поет:

То не пташині непритомні трелі 
і не кларнет лісів чи бур сурма, — 
то музики душа собі сама 
проводить кришталеві паралелі.

Там, де душа і шириться, і росте,
— нікому й ніколи не буде тісно і 
ніхто нікому не завинить. Звідси 
інтимна, радісна нота Рубчакової 
лірики, прихована від суєтності ме
лодія віри і надії, яка не змовкає 
навіть тоді, коли поет розуміє: так, 
місця вистачить усім. Може, не ви
стачити тільки часу. Принаймні 
тут, де підростають сторожкі вишні і 
старіють люди:

ІІа аркуш грядки, де слова вінком, 
наводить пебо нечіткі цитати.
Я і маленька вишня за вікном 
читаєм. Боїмося відчитати.

Але, зрештою, не страшно і це. 
Хоч би тому, що «читання» триває.
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ХРОНІКА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ

СИМПОЗІУМ «РУСЬКА ТРІЙЦЯ»

М ож н а  сказати, щ о Ш ашке- 
вичівські читання стали вже доброю 
традицією, започатковані 1987 року 
у Львові науковим симпозіумом 
«Руська трійця» і слов'янські культу
ри епохи романтизму».

На нинішніх ювілейних читаннях 
до 180-річчя з дня народження Мар- 
кіяна Шашкевича виступили понад 
ЗО дослідників життя і творчості ви
датного просвітителя. Серед них 
такі відомі у науковому світі вчені, 
як директор інституту-заповідника 
Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі 
професор Михайло Марунчак, док
тор  ф ілологічних наук М икола 
Ільницький, професор Михайло Ша- 
лата, науковці львівського відділен
ня Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії імені М. 
Рильського АН  України Григорій 
Дем 'ян, Роман Кирчів, Феодосій 
Стеблій.

Тематична палітра, б а га то г
ранність досліджень і велика пошу
кова робота науковців ще раз дове
ли нашим сучасникам  висоту 
філософсько-естетичних й істори- 
ко-суспільних поглядів видатного 
українського просвітителя і їх роз- 
повсюдженість у всьому слов'ян
ському світі. Про це свідчать теми 
доповідей: «Українські латиномовні 
видання 18 століття» (Тарас Лучук); 
«Русалка Дністровая» у Серб ії»  
(Луїза Ільницька); «Подорож» Яко
ва Головацького в контексті подо

рожньої літератури про Карпати» 
(Марія Вальо); «Явища прероман- 
тизму і «Руська трійця» (Євген На- 
хаїк); «Михайло Павлик і «Руська 
трійця» (Петро Ш краб 'юк); «Яків 
Головацький про бойківське чумац
тво» (Зиновій Матисякевич). Зро 
зуміло, що ці доповіді висвітлюють 
діяльність не тільки Маркіяна Шаш
кевича, а і його побратим ів- 
просвітителів Івана Вагилевича і Яко
ва Головацького, які фактично запо
чаткували національне відродження 
в Галичині.

У роки комуністичної диктатури 
творчість будителів «Руської трійці» 
була нап івзабутою . Ц е й зр о 
зум іло. Адж е  своєю творчістю  
Маркіян Шашкевич закликав до 
єдності нації в служінні національній 
справі в ім'я майбутньої суверенної 
держави. Така ідея не могла задо
вольнити комуністичні канони «злит
тя націй і народностей в єдиний і не
порушний СРСР».

Лише віднедавна літературна 
спадщина Маркіяна Шашкевича, як і 
багатьох його наступників, почала 
повертатися в Україну. У період ли
холіття українські патріоти в Канаді 
зберегли нам світлу пам'ять про 
Маркіяна Шашкевича (там створе
ний інститут його імені, видається 
альманах «Шашкевичіана»). Нині 
слово просвітителів «Руської трійці» 
звертається вже до нас. Через 
півтора століття.

«МУЗИК-МУЗИК-ФЕСТ-91»

Так називався український 
міжнародний музичний фестиваль, 
який відбувся у Києві в жовтні 1991 
року. В його програмі — 25 кон

цертів: 8 симфонічних, 9 камерних, 
8 хорових, а також концерти спе
ціального спрямування — «Вечір 
ф ортепіанних дуетів», «Бетхо-



венські. сонати», «Вечір сучасного 
квартету» тощо.

Але основна мета фестивалю — 
підняти престиж української музи
ки, вивести ї ї  на міжнародний рі
вень, зробити Київ культурним цен
тром Східної Європи. І можна з 
усією впевненістю сказати, що ті за
вдання, які переслідував фестиваль, 
вдалося повністю  реал ізувати. 
«Київ-музик-фес^т» яскраво за
свідчив, що велика місія національ
ного відродження української кла
сичної музики виконана, що музика 
в години скрути (а саме такі дні пе
реж иває нині У кр а їн а ) здатна 
об'єднувати людей, нести надзви
чайно світлі, чисті почуття, естетичні 
ідеали, будити людяність.

В концертах фестивалю були 
представлені музичні твори компо
зиторів 14 країн, понад 50 укра
їнських авторів, виконавців з 5 Ко
лишніх республік СРСР. Особливо 
хотілось би відзначити виступи таких 
визначних виконавців і компози
торів, як Вірко Балей (США), який 
разом  із Львівським окрестром  
прекрасно виконав Четверту сим
фонію Валерія Сильвестрова, «Кар
патський концерт для оркестру»

«МОЛОДІСТЬ-91»
Із становленням  незалеж но ї 

України, здається, повертають сю
ди деякі міжнародні культурно-ма- 
сові заходи. Одним з таких слід вва
жати кінофестиваль «Молодість- 
91», на якому окрім кінофільмів 
майже всіх республік колишнього 
С о ю зу  взяли участь  м олод і 
кінематографісти Франції, Угорщи
ни, Канади, СШ А, Польщі, Швеції, 
Фінляндії.

Найширше на кінофестивалі були 
представлені картини метрів фран
цузького кіно (ретроспективно): 
«Хіросима — любов моя» Алена Ре- 
не, «Святковий день» Жака Таті, 
«Красень Серж» Клода Шаброля, 
«Під знаком Лева» Еріка Ромера,

Мирослава Скорика, композицію на 
болівійську народну тему, яку вико
нав українець з Польщі Роман Рева- 
кович, Третю симфонію («В стилі 
українського барокко») Левка Ко- 
лодуба, Третій концерт для оркест
ру («Голосіння») Івана Карабиця, 
індивідуальну майстерність виконан
ня й віртуозність Дональда Ерба й 
Майлза Ендерсона (США).

Успіхові фестивалю значною 
мірою посприяли такі відомі вико
навські колективи, як симфонічні ор
кестри Києва (оперний, естрадно- 
симфонічний, Д ерж телерад іо ), 
квартет ім. М. Лисенка, ансамбль 
солістів «Київська камерата», хоро
ва капела «Думка», Камерний хор 
ім. Б. Лятошинського тощо.

На завершення хотілося б дода
ти, що засновниками фестивалю 
були відомі меценати з Америки, 
подружжя Іванна та М ар 'ян Коць, 
які зафундували наступні фестивалі, 
що проводитим уться  в ідтепер 
щорічно: фестиваль 1992 року буде 
присвячений жертвам голодомору 
1932—33 pp. в Україні, третій кон
курс ком пози тор ів  (1 993 р.) — 
пам'яті Чорнобильської катастро
фи...

«Лола» Жака Дежі та багато інших
— понад 20 картин. А  також фран
цузька преса — ж урнал істи  з 
«Ф ільм  а дивадло», «Верайті», 
«Скрін інтернейшнл», «Кайє дю 
сінема» та інші на чолі з відомим 
продюсером Анатолем Доманом.

Головна ж заслуга цього фести
валю полягає в тому, що він може 
вважатися хрещеним батьком та
ких фільмів, як «Неповерненець» 
Сергія Снєжкіна (Санкт-Петербург, 
Росія), «Дияволи, дияволи» Дороті 
Кендзержевської (Польща), «Тир» 
А рпада  Собсича  (У горщ ина), 
«М 'ясо» Гаспара Ное (Франція), 
«Д орога  в Парадиз» Ю рія  Бє- 
лянського (Одеса, Україна), які
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знайдуть своїх шанувальників і мо- гатьох  інших м іж народних 
жуть бути гідно представлені на ба- кінофестивалях.

ВІДРОДЖЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

З осені 1992 року розпочнеться 
навчання у славнозвісній Києво-Мо- 
гилянській Академії, де свого часу 
навчалися Петро Могила, Петро Ко- 
нашевич-Сагайдачний, Феофан Про- 
копович, Григорій Сковорода та інші 
світочі вітчизняної науки, культури, 
державності.

18 жовтня 1991 року може вва
жатися днем відродження цього 
прадавнього вищого закладу Укра
їни. Цього дня відбулася презен
тація університету, в якій взяли 
участь дуже багато відомих і знаних 
людей в Україні: члени уряду і пар
ламенту, письменники і мистецтвоз
навці, бізнесмени й банкіри. Одне 
слово, всі ті, кому не байдужа куль- 
турно-просвітницька робота на Ук
раїні.

За задумом організаторів, спер
шу відкриється три загальних фа
культети: природничих, гу
манітарних і суспільних наук. Викла
дання вестиметься двома мовами — 
українською й англійською. Для вик
ладання запр ош увати м уться  
провідні вчені, науковці з усього світ- 
у. Загалом освіта спиратиметься на 
три основні аспекти: загальногу- 
манітарна підготовка, самостійна на
укова робота й індивідуальне науко

ве керівництво, здійснюване ви- 
кладачами-науковцями.

Єдиним поки щ о не до кінця 
вирішеним питанням залишається 
фінансова проблема: потрібні гроші 
на реставрацію , побудову нових 
приміщень, забезпечення кадрами 
тощо. За попередніми підрахунками 
їх треба близько двох мільярдів ра
дянських карбованців. Однак все ж 
таки проблема не виглядає надто 
похмурою, бо вже на презентації 
деякі організації, підприємства й ок
рем і осдби зробили перші бла
годійні внески. Наприклад, концерн 
«Кримконтиненталь» — 10 млн. 
крб.

На презентації також виступив 
Голова Верховної Ради України Ле
онід Кравчук, який теж виділив зі 
свого фонду 300 тис. крб. У своїй 
короткій промові Голова Верховної 
Ради України проголосив:

«Те, що відродження духовного, 
культурного, наукового центру 
відбувається в час, коли проголоше
на незалежність України, набуває 
особливого значення. Бо якщо ми 
хочемо зберегти проголошену са
мостійність, побудувати державу, 
то змушені дбати про підготовку 
спеціалістів світового рівня...»

ГЕТЬМАН ЧОРНОВІЛ

Напередодні великого свята По
крови, як це робилося в давні часи, 
зібралася в Києві друга Велика ко
зацька рада, щоби винести на суд 
славного козацького товариства ос
новне питання — вибори гетьмана 
України.

Здавалося, цивілізація (а не так

вона, як великодержавна російська, 
а потім комуністична ідеології) ви
труїли зі свідомості українського 
народу славне козацьке минуле. 
Але, слава Богу, не сталося цього. 
Живий козацький дух!

215 років жила Україна без геть
мана. І навіть, якщо в України буде
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президент, гетьман України, який 
завжди стояв на сторожі козацьких 
інтересів і простого люду, буде і 
нині продовжувати славні традиції 
лицарів українського духу, якими 
були і Хмельницький, і Мазепа, і Ви- 
говський.

Після незначних дебатів козацька 
рада обрала найдостойнішого на цю 
посаду — Вячеслава Чорновола, 
який, прийнявши «коронацію», був 
висвячений священослужителями 
Української автокефальної право
славної церкви.

ФЕСТИВАЛЬ ПАМ’ЯТІ МИКОЛАЙЧУКА

Всеукраїнський кінофестиваль, 
присвячений пам'яті Івана Миколай- 
чука, який проходив у жовтні 1991 
року у Києві та Чернівцях, став 
своєрідною віхою у відродженні 
українського національного кіно. 
Головною особливістю цього фес
тивалю було те, що до конкурсного 
показу увійшли фільми, зняті тільки 
українською мовою. Таких фільмів, 
створених державними, незалеж

ними, кооперативними кіносту
діями, було представлено близько 
сорока (майже двадцять ігрових 
картин і двадцять документальних, 
науково-популярних та аніма- 
ційних). Такі кінофільми, як «Козаки 
йдуть»' Сергія Омельчука, «Танго 
смерті» Олександра М уратова, 
«Люди з номерами» Ярослава Лупія 
та інші можуть здобути свого гля
дача і забезпечити касовий збір.

ДРУГА ЮВІЛЕЙНА
З двадцять п'ятого по двадцять 

сьоме жовтня цього року в науко
вом у центрі м істечка Вільдбад 
Кройт, у баварських Альпах, неда
леко від Мюнхена, відбулася кон
ференція «Перебудова Радянсько
го Союзу» — вже друга з черги, 
присвячена 70-літтю Українського 
Вільного Університету (перша пра
цювала в червні в Пряшеві на базі 
Університету імені П. Шафарика). 
Організаторами «альпійської» крн- 
ференції виступила Політична Ака
демія Фундації Ганса Зайделя — 
однієї з п"яти політичних фундацій, 
які успіш но д ію ть  у м еж ах 
сусп ільно ї і н а ук о в о ї систем и 
Німеччини. Проведена в час жваво
го німецько-українського політич
ного і культурного діалогу робоча 
зустріч науковців відбила зростаю
чу увагу світу до змін у республіках 
колишнього СРСР, зокрема Укр
аїни, а також стала політично ваго
мим  чинником визнання бага
толітньої плідної діяльності УВУ як

сполучно ї ланки м іж  Західною  
Європою та Україною.

Уваж ну й зац ікавлену ауди
торію, що брала вельми активну 
участь у дискусії, склали (окрім до
повідачів) близько сорока запроше
них гостей із наукового, ж ур 
налістського світу Німеччини (в т. ч. 
чеського, угорського, польського 
походження), дипломатичних місій 
СШ А і Португалії, також, звичайно 
ж, із УВУ, репрезентованого май
же повним складом професорів і 
співробітників. Вступним словом 
конференцію розпочав референт 
Академ ії Бернд Рілль — історик, 
прихильно настановлений до Укра
їни, — котрий узагалі дуже добре 
керував роботою і спрямовував ї ї  
всі три дні засідань.

Тональності глибокого фахового 
аналізу завдала конф еренц ії 
змістовна доповідь Ректора УВУ  
професора доктора Теодора Богда
на Цюцюри на тем у «Політично 
правні моделі для перебудови
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СРСР», що окреслила й правові де- 
ржавнотворчі орієнтири для неза
лежної України. Декан факультету 
права і суспільно-економічних наук 
УВУ, професор, доктор Зеновій 
Соколюк виголосив цінний реферат 
«Економічне значення перебудови 
совєтського простору», в якому 
розкрив вагу і перспективи пере
орієнтації економіки колишнього 
СРСР  ка ринкові взаємини. 
Зацікавлення присутніх і жвавий 
обмін думками викликав також вис
туп доктора Дмитра' Злепка з УВУ 
про «Корені укр а їнсько ї націо
нальної свідомості», завдяки якому 
дехто з гостей конференції міг под
олати поширений на Заході й у Росії 
фальшивий стереотип  «росій- 
ськості» Київської Русі, з'ясувати 
найдавніші джерела української 
нації та ї ї  свідомості.

26 жовтня було заслухано до
повіді автора цих рядків (тема — 
«Сучасне політичне становище в 
Україні») та доктора Гюльнар Кен- 
дербаєвої з Алма-Атинського пед
інституту («Іслам як вибуховий еле
мент у Совєтському Союзі»). До
кладне висвітлення особливостей 
сучасного становища двох най
більших після Росії республік викли
кало глибокий інтерес, засвідчений 
справж ньою  зливою  найрізно
манітніших запитань щодо діяльності 
новостворених політичних партій 
України і Казахстану, релігійної си
туації, «післяпутчівських» змін — на 
ці питання кожен із доповідачів 
відповідав близько двох годин! 
Зацікавлена участь у дискусії пред
ставників дипломатичного світу, 
певно, відбиває зростаючі їхні праг
нення до діалогу безпосередньо з 
колишніми союзними республіками 
(у випадку України суверенну по- 
вновартісн ість партнера цього 
діалогу повинен забезпечити пози
тивний наслідок реф ерендуму 1 
грудня).

Цього ж дня присутнім було за
пропоновано заслухати ще два ви

ступи ; — видавця пресової служби 
про східноєвпропейське християн
ство Ігоря Заверухи на тему «Като
лицькі церкви перед політичним 
процесом в СРСР» та професора 
доктора Юстус-Лібіг Університету 
з Гісена Клауса Геллера «Державна 
влада і православ'я». Грунтовне 
опанування фактичним матеріалом 
(як із офіційних, так і інших джерел) 
зум овило глибокий аналітичний 
рівень названих доповідей, що їм  
були притаманні також чітко вира
жена власна точка зору на ті чи ті 
події конфесійного та «навколокон- 
фесійного» життя, цікаві прогно
стичні міркування.

Плідну роботу конференції за
вершив виступ пастора Зігфріда 
Шпрінгера «Перспективи німецької 
меншини в Совєтському Союзі». 
Доповідач висвітлив істор ію  ні
мецьких автономних утворень, вис
ловив стурбованість поки що мар
ними спробами їх відновлення на 
Поволж і, торкнувся становища 
німців у новостворюваних державах 
Балтії тощо.

У Вільдбад Кройт українське око 
вабили не лише прегарні краєвиди 
баварських Альп, що ніби говорили: 
такими ж добре збереженими, 
впорядкованими могли б бути й 
українські Карпати, але й, скажімо, 
комплектна виставка цінних видань 
УВУ за різні роки (підручники, моно
графії, мистецькі альбоми). Чима
ло з цих праць, як-от «Строфіка», 
«Фоніка», «Нарис компаративної 
метрики» І. Качуровського, «На
риси з історії філософії на Україні» 
Д Чижевського, збірник спогадів 
«Безсмертні» про неокласиків й інші 
просто-таки необхідно перевидати 
на Україні.

Прекрасно зорганізована (укра
їнцям є тут чого повчитися — зокре
ма, відмові від переобтяження про
грами значною кількістю доповідей, 
тривалості передбаченої дискусії), 
друга ювілейна конференція Фун
дації Ганса Зайделя й УВУ була без
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перечно вдалим заходом, що відбив 
зростаюче зацікавлення актуаль
ним політичним процесом на Укра
їні, став цікавим прологом до мюн
хенського відзначення сімдесяти

років У к р а їн сько го  Вільного 
Університету.

Володимир Погребенник, 

Докторант Київського педінституту і 

м. М. Драгоманова
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Пропонуємо найкращу збірку відео-записів найновішого доку
ментаційного матеріалу та фільмів для розваги.

* ЛИС МИКИТА 94 хвилин. Ціна: ЗО ам. долярів
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вженка, 1969); сценарій Івана Драча за М . Гоголем; у 
головних ролях —  Іван Миколайчук, Ліда Вакула і ін.

* РОЗДУМИ НАД МИНУЛИМ 36 хвилин. Ціна: 35 ам. 
долярів
Документальний фільм Славка Новицького з нагоди 
100-річчя поселення українців у Канаді.

¥ КОЗАЦЬКІ ПРИГОДИ (І) ЗО хвилин. Ціна: 12,95 ам. 
долярів
КОЗАЦЬКІ ПРИГОДИ (II) 45 хвилин. Ціна: 15,00 ам. 
долярів
Анімаційні відео-фільми для дітей віком З— 10 років. 
Ціна двох фільмів для дітей (І+Н) разом: 2£ ам. долярів

* ЧОРНА ДОЛИНА 95 хвилин. Ціна: 35 ам. долярів 
Фільм кіностудії «Джерело» (Київ, 1990) про козаць
кий побут у 17 ст.: боротьба українців з турками; про 
підступність, зраду, любов; за Ю . Мушкетиком._

* ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ 100 хвилин. Ціна: 35 ам. до
лярів
Світової слави фільм Саркіса Параджанова; за М . Ко
цюбинським.
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д о л .
Епічний фільм Одеської кіностудії (1988) про князя 
Данила.

Чеки чи поштові перекази просимо виставляти в амери
канських долярах на: Prolog V ideo. Мешканців штату Нью- 
Д ж е р з і, Н ью -Й орк і Конн ект ікут зо б о в 'язує  податок. 
Приймаємо замовлення зі СШ А і Канади на конто кредито
вих карток Visa, M aster Card та доставляємо ф ірмами 
Federal Express чи UPS.
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