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ПРАВОСЛАВ'Я І КАТОЛИЦТВО /  ORTHODOXY AND CATHOLICITY 
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Наша найновіша публікація  -  друге поширене видання праці о. д-ра  
І. Гриньоха українською та в перекладі англійською. В "Передньому 
слові" монсіньйора о. Степана Гриньоха, м іж  іншим, читаємо: "Після 73 
років релігійного переслідування і невимовного терпіння Свята Церква- 
Мати в Укра їн і знову страждає з  приводу болючої дійсности: Ї ї діти ~  

поділені, сваряться з  приводу назв  ~  'православний' і 'католицький'". 
Метою праці о. І. Гриньоха  ~  вказати на шлях до порозуміння м іж  вір
ними Христової Церкви на Україн і та в діяспорі. А переклад англійсь
кою робить ї ї  доступною для широкого світу вірних і зацікавлених осіб  
українського чи неукраїнського роду на Заході.

■  СВІТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Редактори: Лариса М. Л. Залеська Онишкевич, Л. Рудницький, Б. Пев

ний, Т. Гунчак. Передня стаття -  Ю. Шевельов. 
Нью-Йорк--Париж--Сідней--Торонто--Львів: Записки Наукового това

риства імени Шевченка (Ф ілологічна секція, т. 214), Бібліотека 
Прологу і Сучасности (ч. 191.4), 1991, VIII + 488 стор.; у твердій 
обгортці, оформлення Б. Певний; наклад: 2.000.

Ціна: 29,95 ам. долярів (плюс порто)
Спільне видання Наукового товариства імени Шезченка в США та В-ва 
Пролог, зготоване до  друку  головно членами р  зд а кц ії ж урналу "Су
часність". Цей збірник до справ шевченкознавства містить праці, біль
шість яких  "... були зачитані на кількох останніх шевченківських конфе
ренціях [організатори: НТШ, Українська Академ ія Наук у  США, Укра їн
ський науковий інститут Гарвардського університету]. Деякі з  них були 
надруковані у  шевченківських числах ж урналу 'Сучасність'...". До зб ір
ника ввійшли ілюстрації, покаж чик імен, додатки.

Ш  Люба Комар: ПРОЦЕС 59-И
Ньюарк (Нью-Джерзі): В-во Пролог, 1991, 2 вид., 75 стор.; безкислот- 

ний папір. ISBN 0-9628724-1-5 Ціна: 5,00 ам. долярів + порто 
Спогад п ідсудно ї з  розправи в Львові "караючою рукою радянського 
правосуддя" 17-19 січня 1941 над 59 молодими українцями, членами 
ОУН. Авторка дає перебіг політичного процесу, описує ув'язнення, 
транспорт на схід і втечу з  тюрми в Бердичеві.

Замовлення на пуб л ікац ії В-ва Пролог висилати на адреси:

В Европі: У  всіх інших країнах:
Prolog /  Mr. Т. Kuzio Prolog /  Mr. Y. Smyk
74 Nibthwaite Road 744 Broad St., Suite 1115
Harrow, Middx. HA1 1TG Newark, NJ 07102-3892
GREAT BRITAIN USA

(201) 622-0542 Fax: (201) 622-1933
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ЛІТЕРАТУРА

Микола ВОРОБЙОВ 

Клітка з балконом

Можна запустити вітрило як змія з паперу 
можна запустити світлий трикутник 5
b  оком щоб ми його бачили 
можна стріли торкатися і торкатися 
коли вона летить
1можна бути ніким і нічим щоб усім одночасно 
але ось я прийшов а вас немає 
у поросі що знявся і ніяк не розвіється 
крізь хмаровиння я бачу руку 
але свою...

Охороняючи пустелю їси сам 
пісок вдивляється пильно 
самотність скрипить на зубах 
білі зуби з  піску виглядають

Я пропоную їхати жовтим трамваєм
в один бік і в інший одночасно
таким чином можна твердити
що мішок є кам'яний
мішок є це і є суть каменя
в один бік і в інший одночасно
цікаво що значить наша зустріч
в тому іншому яке ледве можна означити:
в один і в інший бік одночасно
ми не знаємо відбитком чого
є піраміда можливо є це знак повітря

Скажу тобі більше: якщо хтось сів у трамвай 
то й ми вже сіли в трамвай 
дивовижні знання є станом Бога



коли ми забуваємо про себе 
таким чином нам легко об'їхать околицю 
відчути як на чоло давить пісок 
до того ж холодний 
під вечір у заглибинах він завше холодний

* * *

Червоний шарф з того боку 
якби ж то так 
зелений шарф з нами 
якби ж то так 
не втрачати доброго настрою 
тільки й нашого 
кажуть що вночі темно 
а на глибині тепліше 
це ви даремне 
даремне разом з нами 
чи не поїхати на околицю 
минулого разу

Скільки на піску не пиши слово смерть 
не напишеш
накреслення його зливається з первісним морем
і ніякого звуку бо ти десь далеко
десь далеко у морі піску
осипаються дюни
насипаються дюни

Я стовбичив годинами перед ювелірною
крамницею 

споглядаючи золото і коштовне каміння 
я бачив пісок існування 
коли вечоріло і тіні затопляли пустелю 
із обережності я далеко не відходив 
пам'ятаючи про можливий напад мого

забутого двійника 
хвилі піску розмивали і знову збирали моє тіло 
а на гребені завше лишалися 
незасипані два діаманти: 
я спав з відкритими очима 
та з часом мені захотілося аби мій двійник 
безборонно здійснив своє покликання 
немов передчуваючи це 
він негайно з'явився 
і тоді зникли всі мої бажання 
окрім одного
але й воно уже здійснилося
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Ви бачили сплячу рану
ви її не збудили
а тепер копитце холоду
не треба аж усі дороги вивчати
це як дзеркало
із зворотного боку
спить кажан
там ніч підпирає срібло
b  цього боку
або й таке: сховавшись у дрова
звір сліпне
але це востаннє
бо ввечері будемо розтопляти

Лев плаче бо він гора 
чорний камінь нікуди не заховаєш 
ще з місця не зрушив 
а вже видко його b  найдальших долей 
бо він там із найдальших долей 
бо він тут із найближчих долей 
лев плаче
бо всі ми про нього знаємо 
він у кожному з нас 
бо звідки ж береться попіл

На березі
На березі оголена вода 
але верба її ховає 
блакитний стогін 
і рівчак b  вітру 
на березі колеса холоду 
а колії із жаром 
косар згрібає сіно 
торф думами темніє 
серед квіток що розкошують 
зароджується звірство 
на березі ми садим дерево 
але копаєм яму 
на дні чорніє камінь 
шуліка високо без тіні 
багато глини білої 
немає царства в цім краю 
велика воля мов руїна



Два вікна

І він кидає жменю паличок 
і дивиться у книгу малюнків 
і він очікує 
і завіса спадає 
грім оплесків
опале листя між корінням
і він кидає жменю паличок
і дивиться у книгу малюнків
і дзвонить телефон
і він вертається
і не бачить себе
коли дивиться в дзеркало
і він кидає жменю паличок
кидає у каламутні хвилі своє послання
і він вдивляється у  загорожу
і можна перелізти
і наблизитись до вікон
якраз є два вікна
і він кидає жменю паличок

Дві дороги

Білий довгастий пес 
хутко біжить по дорозі 
а інший зелений пес 
наздоганяє його
хоча він звичайно із конюшини весь час

визирає
виглядає те що було 
а біжить те що буде 
але й те що біжить 
з Конюшини дивитися буде 
інший є минуле того що біжить 
інший є майбутнє того що біжить 
ми з вами уже зустрічались

Вони покинули острів 
щоб повернутися на острів 
який вони покинули 
і доки це триватиме 
цього питання не існує 
бо все ще може бути 
і навіть острів 
який вони покинули 
щоб повернутися на острів 
який вони покинули
ліниво м ‘яко відкривається вогняне око 
і хто вдивляється
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то згодом бачить 
і відчиня вікно 
і руку простягає 
намацує стіну холодну 
і він кричить
але оскільки мертвий не кричить 
то крику і не чути 
щоб повернутися на острів 
який вони покинули

Терези

Воїн - це той що без обличчя 
це той що на грані життя і смерті 
ліс переходить у степ 
степ переходить у  ліс 
невидимий бік захищає видимий 

* * *

Якщо є гора
то знання на великій глибині 
якщо камінь прозорий 
то це значить що знання прочитані 
сказано ж: 
гора висока як яма 

* * *

Гасне вогонь у долині 
це блиск води у  тумані 
це проникнення світла в тінь тигра 
це букети надвечір хиляться 
це пелюстя у темінь спадає 
це долину заповнюють пахощі 
коли відчиняється клітка 

* * *

Старі дерева творили тінь 
але камінь не визирав нізвідки 
холодок передавав суть 
укритого мохом каменя 
ще трохи і камінь з'являвся 
я чув як накрапає дощ 
неспокій завертав мене додому 
де перед вогнищем сиділа тінь

*  *  *

Над серцем 
червона сосна шумить 
по червоній сосні 
чорна мураха біжить



Віктор КОРДУН

Місячна ніч на ім’я Медея

Не ховайся Ясоне в моєму саду
Ні за тим голубим кипарисом
де твій погляд пресиній пастуший
уперше мене перестрів і поніс
наче хвиля морська мандрівна і нестримна
білорунне ягнятко із піни

ні за тою сосною примарною 
що своєю голчастою і неминущою тінню 
якось впіймана враз і навіки 
серед місячного потоку

не ховайся Ясоне в моєму саду 
я вже знаю що ти повернувся іще раз 
знов безслідно приплив 
без вітрил і без весел

та зате ти не відаєш геть 
що либонь промайнуло щось з тисячу літ 
як не стало оцього колхідського царського саду 
і що виден ти наскрізь - 
і на цей і на той світи

не ховайся від мене Ясоне 
ані в сон ані в зойки нічні дитячі 
я тебе упізнала відразу: 
разом з місяцем сходиш із моря 
і заходиш у море із місяцем

ми з тобою у смерті безсмертні обоє 
безпорадним невтішним безсмертям 
де цвітіння немає - лише недоквіт без насіння 
недосинь - недопам’ять - недозабуття 
навіть Чорне море - і те вже не море 
а сама тільки тінь кучерява 
від того золотим-золотистого руна 
що тобі я вручила колись -
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між легких осяйних оболоків 
лине в небі воно і злинає все вище 
а із нього на землю на нас на весь світ 
мерехтливо зорять наші діти

Ноктюрн на одній струні

Сніг якого ніхто не чекав 
сніг
якому ніхто не вірив
сніг безмежний сніг позамежний
сніг безчасний сніг дочасний сніг позачасний
сніг безрідний сніг нерожденний сніг

невмирущий 
сніг безликий сніг безбілий сніг безхолодний 
сніг безболісний сніг безпечальний 
сніг безпритульний 
сніг безсніжний -

от він завис над нами

Дніпро
який b  нас витікає 
Дніпро
який в нас впадає
Дніпро безрусельний Дніпро безпричинний 
Дніпро безглибинний Дніпро безберегий 
Дніпро бездонний Дніпро підводний Дніпро

понадводний
Дніпро бездомний 
Дніпро безводний -

от він синяво в нас перехлюпнувся 
повінню заповнився

Небо^
яке завжди b  нами 
небо
з якого ми народилися в яке відійдемо
небо безмовне небо безвинне
небо безвихідне небо таке безборонне таке

безпощадне
небо безлисте як сад що зайшов у забутий

сон
небо безкінне як вершник що лине в

безоглядній мислі 
небо невтішне як та дитина що заблукала в

тумані
небо величне та безперестанне -



от воно рвійно змахує крилами 
і повергає нас горілиць

от воно раптом у  нас вибухає 
і простеляє усіх по землі - 
мовчазними озерцями

Сніг - вода - небеса: 
білий вершник над нами 
ухопився за гриву дощисту 
неузримого свого коня 
мчить - летить - струменіє 
все вище 
все вище
потім знову спадає донизу 
та тут же злітає увись 
і тепер уже - без вороття

Протокол якогось-то допиту
(Час проведення стерся b  пам'яті - було то

дуже давно
а може і вчора -як твердить допитуваний

спогадач)

1) ПрЬвища імені роду занять - не маю
2) Дата ймета народження - щойно після 
бомбардування
Хіросіми та Нагасакі щоб походити

босоніж
по курних українських шляхах путівцях та

обніжках:
чигиринських роменських батуринських чи

слобожанських 
таврійських волинських та овруцьких і

поліських
напевно востаннє в історії 
і цієї землі і власних народжень 
І тому що схотілося раптом погладити по 
голівці
котрогось із пра-пра-пра-правнуків 
Шевченком оплаканих разом із усім народом 
і зі своїм нещастям віч-на-віч покинутих 
в минулому віці і в минулому часі 
терпких наче терен терплячих покірливих 
Галі Оксани чи Катерини
3) Чи ви хоч комусь говорили уголос пошепки

натяком
що на світі єсть така-от собі Украіна 
що Дніпро то зовсім не ріка 
а прозориста плинна історія того народу
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котрому отут судилося жити
але мусить пощезнути і чим скорше тим

краще? -
Бог довірив мені таємницю 
що насправді народ незнищенний: 
може вбрід перейти через смерть коли

стане на тому 
в час погибельний разом з  ворожими кулями 
висівається в степ скільки око загляне 
до пори серед злаків багряно цвіте

самосійкою-маком 
поки знову не вибухне й не потече малиновим

походом
4) Чим підтвердите байку і хто це придумав? 
Я не раз і не двічі сам був свідком того що

сказав
і тепер доживу чи в лугах доросту 
(а хоч би довелося чекати ще тисячу років!) 
до того воскресіння 
Це все більше нічого не знаю

Допит вчинив (далі вписане слово) бивший
майор КГБ 

(знову вписаний цілий рядок пЬніше 
десь місцями витерто гумкою перекреслено

чи поновлено) 
нині полковник Комітету національной

безпеки Украйни 
товариш-пан (нерозбірливий підпис) і нечіт
ко вдруковане пр'їзвище

Далі знову приписка вже іншим чорнилом: 
усі ми хоч би як нас там називали 
були околпачені та осірячені так само як

інші
P. S. Зважайте і зважте 

Елегія
Як тільки-но ти заспівуєш, - 
то тут же зникаєш з  очей, 
перестаю достоту бачити тебе:

розливаєшся в пісні.

Коли з*являються щезні хвилі, 
так само стає невидимим 
самовите й глибинне море.

Але ти співай і співай



над принишклим лугам і наді мною
про мою миттєву загибель
якось по полудню, -
невідчуту мною й ніким непомічену, -
і таке ж незбагненне й тихе повернення:
до себе,
додому. -

Ця пісня завжди про мою перервність.

Та хіба ж не тоді,
в передвісті часів, передмноженні відстаней, 
як ти вперше для мене розкрилася, 
вийшов, жінко, із тебе цей світ 
і безмежно-бездонно 
постав між нами?

Ти співай і співай, 
а я мовчки подумаю,
чи можливо назовсім здолати ці простори, 
чи розтанув би світ безслідно, 
коли б ми увійшли одне в одного, 
в те Світання,
яке прозирнуло зсередини тебе, -

та щоразу сама ти зникаєш 
і завжди лишаєш мені 
тільки іншу.

Нічні дощі
Нічні дощі густоногі 
вганяють у землю села,

як хмари,
біжать над землею 
павуки на високих лапах.

Задихнувшись у темряві, 
йдемо на дно.

Не здається - 
тільки ступи цеі- миті: 
у кімнаті води по коліна 
і ще прибуває - 
чорна.

Викидаємося 
на берег ранку - 
нічого не сталося 
чи ніби нічого не сталося:
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беремося знову плести 
недокінчені вчора сіті.

Спроба заклинання
Що ж ти вовче старий і кошлатий 
так задлявся на цьому світі 
що давно себе пережив? -

І тепер ти уже й не ти 
тільки тінь від тебе колишнього 
тільки тінь від твого життя 
що скрадається полем навпомацки 
сіра й темна 
як вечір близький

Не ходи вовчугане на людські села - 
не дадуть тобі колядувати 
не дадуть тобі бути богом 
яку давні-прадавні часи 
коли ти водив за собою 
племена в лісових гущавах

А щоб тебе люди не вбили 
й твою голову сиву 
не прибили на брамі 
не ходи мій вовче на села 
а до мене приходь sue на свято 
та згадаємо вдвох минуле: 
як в забутих священних битвах 
здобували слов'янську славу

Туман твій, Господи, упав на ранній свіп, 
заблимотіли душі просто неба.
Якась непевність! - ходиш сам не свій

все навколо і все довкола себе.

Чи ми жили, чи зовсім не жили, 
лише наснилися собі у сні сумному? 
Живий пломінчик в'ється з-під золи, 
та нам пора вертатися додому.

Кудись угору, ввись, у небеса, 
що їхній поклик я відчув сьогодні...
Вуста і пам'ять зцілить нам роса, 
вмиротворить усіх туман Господній.



Емма АНДІСВСЬКА 

ХОДІННЯ ПО ВІЗУ

- Ви мусите заповнити ще один параграф, який ви переочили! - 
мовила службовка у віконці консуляту, подаючи Д. анкету назад і настав
ляючи руку, ніби кишкаючи на курку, - аби він вийшов із черги, де стоя
ли представники всіх рас і народів земної кулі, чекаючи, заки їх викли
чуть.

Д. зиркнув на опит ник, який він щойно старанно виповнив, дивуючи- 
ся, звідки взявся той параграф, котрого вочевидь не було, й побачив, як із 
кружечка, позначеного числом, виліз хробак, розтягнувшися додатковим 
реченням на весь аркуш.

Напевне, таке стається лише тому, що люди навколо збуджені, а що їх 
досить багато і кожен жестикулює, наладовуючи непевністю повітря, то це 
й міняє звичні закони дійсності, подумав Д. й зауважив, що будівля, на 
150-му поверсі якої містився із суцільних прямих ліній консулят, хита
ється. Д. витяг шию, аби крізь грубу шибку глянути вниз, і йому одразу 
стало ясно: всі хмаросяги пересувалися з місця на місце, - одні хутчіше, 
другі - ледь помітно. Кожна споруда штовхалася й вихитувалася, намага- 
ючися втрапити на інші кола коливань, що дали б можливість видибати 
за межі міста. Але хоч кожна будівля й вирвала своє коріння з землі й усі 
фундаменти різнокольоровим бадиллям звисали з нижніх поверхів або й 
просто тяглися по бруківці, ні один хмаросяг не мав орієнтиру. Всі вони 
чалапали по колу, переміщуючися нарізні вулиці й парки, й за якийсь час 
поверталися на свої попередні місця.

Це тому, що вони не мають очей. Вони сліпі від народження, підсуму
вав свої спостереження Д., і йому стислося серце від жалю. Архітект дав їм 
об'єм, але забув зробити їх зрячими, міркував Д. Цьому треба конче 
зарадити. Бо навіть як звичайнісінький будівельний матеріял матиме 
полуду на очах, у світі не запанує порядок і злагода, а без цього захиріє вся 
плянета.

- Шановний пане, якщо ви хочете ще сьогодні одержати візу, ви мусите 
стати за картатою дівчиною й дотримуватися черги, інакше вам доведеть
ся приходити іншого разу. Всі службовці перевантажені працею й не 
можуть обслужити тих прохачів, які не дотримуються графіка, - суворо 
вимовила розпорядниця, примоцовуючи на довгому стояку за спиною 
Д. дошку, де вже виблискував напис, що віконце відчиниться лише завтра.

Які всі тут заклопотані, виснажені добровільною дієтою і злі, а це, 
напевне, тому, що люди, як і хмаросяги, ходять по колу, спало Д. на думку. 
Аби швидше долати великі віддалі, люди відмовилися від очей і тепер їм  
дошкуляє незрячість.
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- Шановний пане, ви знову оминули заповнити один параграф, - 
нагадав Д. службовець у віконці, якому він простягнув анкету.

ІД. побачив, як із кружечка в запитнику вилазить особливо грубий 
хробак, що витягується нескінченними новими параграфами.

Та цього разу Д., замість застогнати, хапаючися за серце, тільки весело 
засміявся. А тоді, блискавично вхопивши хробака за хвіст, що виклубочу- 
вався з анкети, перш ніж той встиг випростати всі свої бганки друковани
ми літерами, скочив йому на броньовану спину й, супроводжуваний 
заздрісними поглядами чекальників усіх рас і народів, знявся в повітря, 
твердо знаючи: відтепер він уже подорожуватиме без жодних віз.

Німеччина, м. Мюнхен

2.Сучасність 4



Володимир
ДІБРОВА

КОРОТКИЙ КУРС

Птєса на три дії

ДІЙОВІ ОСОБИ:
ЛЕНІН
СТАЛІН
ТРОЦЬКИЙ
ПОСКРЬОБИШЕВ

ПОЯСНЕННЯ
Ви вже, мабуть, і самі здогадалися, що дійові особи цієї п’єси не мають 
нічого спільного з видатними історичними постатями, імена яких вони 
носять. Так, для прикладу, справжнє прізвище Леніна—Іркін, Троцького 
звати Сірожа, Сталіна все життя дражнили Компотом, а Поскрьобишев 
сорок шість років, не маючи відповідної освіти, займався квартирним 
питанням у райвиконкомі, хоча міг би при таких зв’язках десь тихцем 
заочно висидіти інженерський диплом, а тоді насмикати цифірок, вчених 
слів та зворотів на сяку-таку кандидатську. Що, немає таких у нас, скаже
те?
Отже, на місці героїв цієї повчальної історії міг би опинитися будь-хто зі 
знайомих чи незнайомих нам людей. А то й ми з вами.

ПОРАДИ
Зріст, вага, статура, кількість та якість рослинності на голові, колір шкіри, 
очей та шкарпеток персонажів немає жодного значення. Дехто з них може 
навіть не мати шкарпеток, але усі вдягнені в темні штані (бажано — 
однакові) і черевики, теж із однієї крамниці. А далі вже йдуть розбіжності. 
На ЛЕНІНІ — куца камізелька поверх білої сорочки й краватка в горо

шок.
СТАЛІН вбраний у френч.
ТРОЦЬКИЙ наче зрісся з революційною шкірянкою. 
ПОСКРЬОБИШЕВ має піджак, сорочку й краватку. Все скромне, непо
казне, офіційне.
Суттєвим є те, що усе це вбрання (камізелька з краваткою, френч, шкірян
ка та, як з’ясовується згодом, і поскрьобишевський піджак) є буквально 
прип’ятим до декорації, яка не міняється упродовж п’єси, від першої до 
останньої дії. Ця декорація, власне, складається з трьох стільців та одного 
масивного стола, схожого водночас на танк, мавзолей, штаб революції та 
знаряддя для гри в більярд.
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ПЕРША ДІЯ
Завіса розсовується. Посередині кону, на п’єдесталі, стоїть вели
кий стіл, що, як мовилося вище, мусить символізувати багато 
речей та абстрактних понять, і три стільці довкола нього. Цент
ральний стілець є вищим за інші.
У кутку, складаючи єдину композиційну групу, причаїлися три 
постаті: ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ. У тому ж кутку, але 
зовсім близько до рампи з-поза завіси вистромлюється голова 
ПОСКРЬОБИШЕВА. Члени композиційної групи ніби хова
ються: вони похилили голови й очей не підводять,а ПОСКРЬО
БИШЕВ, навпаки, уважно обдивляється кін.
Пауза.
СТАЛІН тихенько свище. ПОСКРЬОБИШЕВ виходить зі свого 
сховку, удає, ніби прогулюється, а сам тим часом вивчає місце
вість, досліджує, чи немає де пастки, ворожої засідки або якоїсь 
іншої небезпеки. Закінчивши огляд,ПОСКРЬОБИШЕВ набли
жається до ЛЕНІНА, СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО, подає їм 
умовний знак і щезає за лаштунками.
Усі три зігнуті постаті розпружуються і, тримаючись купи, 
просуваються своїм непрямим маршрутом.

ЛЕНІН (дуже голосно й рвучко). Отже, тільки спираючись на авангард 
робітничого класу — пролетаріат...
СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ (вигукують здавленими голосами). Товаришу 
Ленін!..

Повний переляк усіх персонажів крім ЛЕНІНА. ТРОЦЬКИЙ 
хапається за голову, втягує її  у плечі, прикладає палець до губів, 
сичить «Тссс!».
ПОСКРЬОБИШЕВ вирячив очі і вистромився з-за своїх лаш
тунків. Лише СТАЛІН не розгубився й закрив своїм тілом 
ЛЕНІНА. ТРОЦЬКИЙ шепоче щось ЛЕНІНУ в саме вухо. Той 
на мигах показує, що все зрозумів.Усі рушають далі.ПОСКРЬО- 
БИШЕВ зникає.

ЛЕНІН (трохи тихіше, але з тим самим завзяттям). Історична доповідь 
напередодні штурму твердині. Конспіративна квартира. Глибокий аналіз 
моменту по кардинальних розділах. Перше — хто. Друге — кого. Третє — 
хто кого й різне.

Усю свою промову ЛЕНІН виголошує під час руху у бік столу, 
спиняючися хіба що тоді, як у СТАЛІНА чи ТРОЦЬКОГО 
виникають питання. Рухаються вони все ще купою, повністю 
повторюючи маршрут ПОСКРЬОБИШЕВА. Попереду — СТА
ЛІН, який пильно перевіряє, чи немає де якої халепи, за ним — 
ЛЕНІН, а тоді вже ТРОЦЬКИЙ.

ЛЕНІН. Отже — хто. Буржуазія, феодали, генерали та юнкери при під
тримці банкірів та жовтої преси. Крім того, меншовики та есери, які ско
тилися у болото опортунізму.
Кого? Робітників та селян? Що саме. Експлуатують. Тому — переходжу до 
принципових питань: що робити? Відповідаю. Змінити тактику, бо під
йом набухає, маси нуртують, дедалі щільніше горнуться, ось-ось має тер
пець урватися і тоді — тоді! — неминуче відбудеться перехід з етапу 
нинішнього — у наступний! (Всі учасники переходу потискають один 
одному руки.) Отже, треба діяти, треба негайно нелегально з Фінляндії



перебиратися до Петрограда й очолювати процес. (Ці слова додають усім 
рішучості, вони обертаються, усім своїм виглядом виражають готов
ність до дій). Бо якщо ми прогавимо таку нагоду, то ситуація значно, пов
торюю, зна-гачно по... (шукає відповідне слово) по...
СТАЛІН.... гіршиться.
ТРОЦЬКИЙ.... ліпшиться.
ЛЕНІН (не до когось конкретно, а, скоріше, у  простір, рішуче). Навпаки! 
ТРОЦЬКИЙ. Хіба?
СТАЛІН (на якусь хвильку замислюється). А й справді! (Його обличчя 
виражає раптове просвітління). Діалектика...
ЛЕНІН. Отже, звідси і єдино можливий висновок... (жестами запрошує 
колег висловити свою точку зору з цього принципового питання) ну... 
ТРОЦЬКИЙ. Почекати, доки визріє ситуація, відкласти до трохи певні
ших часів, покластися на закордонний досвід, опертися на заможні верст
ви.
СТАЛІН. Не гаяти ані хвилини! Можливості мирного розвитку вичерпа- 
ні!Силоміць брати владу! Пролетаріат у спілці із селянською біднотою!

ЛЕНІН з переповні чуттів кидається обнімати зворушеного 
СТАЛІНА. ТРОЦЬКОГО гризуть заздрощі.

ТРОЦЬКИЙ. Але ж резолюція вчить, що лише при наявності переможної 
пролетарської революції на Заході можна буде ще так-сяк поставити 
нашу відсталу країну на рейки соціалізму.
СТАЛ ІН. Треба раз і назавжди відкинути геть застаріле уявлення про те, 
що Європа може вказати нам шлях.
ТРОЦЬКИЙ (удає, ніби погоджується). Та я ще з одна тисяча дев’ятсот 
п’ятого року! Вся влада Совітам — і край!
СТАЛІН. Гасло «Вся влада Совітам!» після липневих подій треба зняти. 
ТРОЦЬКИЙ (до ЛЕНІНА). Де? Як? Хто дозволив?
ЛЕНІН (ніби виправдовується). Йдеться не про Совіти взагалі як органи 
революційної боротьби, а лише про конкретні, нинішні Совіти, якими 
керують меншовики та есери.
СТАЛІН. Діалектика...
ТРОЦЬКИЙ. Але ж марксизм як теорія й практика, та, зрештою, й як 
учення про...
СТАЛІН. Існує марксизм догматичний та марксизм творчий. Я спираю
ся на останній.
ТРОЦЬКИЙ (кокошиться). Дозвольте, дозвольте... Це є питання прин
ципове. Давайте організуємо теоретичну дискусію...
СТАЛІН (обурено). Яку дискусію! Так ми усю Велику Жовтневу соціаліс
тичну революцію пробазікаємо! А керувати хто буде?!
ЛЕНІН (обнімає СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО, пригортає їх до себе, мов 
рідних дітей). Товаришу Троцький! Товаришу Сталін! Забудьте про ці 
розбіжності. Чого не трапляється між партійцями навіть під час закритих 
партійних зборів. Потисніть-но руки один одному!

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ тиснуть руки.
СТАЛІН. Якщо це, звичайно, дрібне лівацтво, а не серйозне й свідоме 
викривлення партійної лінії...
ТРОЦЬКИЙ (занепокоєно). На що ти натякаєш?
СТАЛІН. Я нікому ні на що не натякаю. Поки що...
ЛЕНІН (раптом помітив, що стоїть біля столу). А ось ми й прийшли! 
(Обходить довкола столу, шанобливо обмацує його). Ось він і є — штаб 
Великої Жовтневої соціалістичної революції — Смольний!
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Далі СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ слідом за ЛЕНІНИМ підніма
ються на п’єдестал, оглядають штаб революції і, поки ЛЕНІН 
накреслює свою платформу та програму дій, перевіряють стіль
ці, пробують сісти на них, але одразу ж підводяться, не певні 
того, на якому з них їм  годилося б сидіти. Вони також пробують 
пересунути стільці, але ті, як з’ясовується, приварені до плат
форми. Усі ці маніпуляції настільки поглинають СТАЛІНА й 
ТРОЦЬКОГО, що вони несамохіть, плечем та іншими частина
ми тіла, відсовують ЛЕНІНА то праворуч, то ліворуч, поки він, 
нарешті, не опиняється поза п’єдесталом, посеред кону, зовсім 
упритул до рампи. Але хоч би де він знаходився, ЛЕНІН не 
помічає того, що відбувається довкола і чесно й сумлінно звер
тається до людства зі словами своєї щирої правди.

ЛЕНІН. Переходжу до третього: хто — кого, і так у нас з усім: із війною, з 
миром, із милом та сірниками, з проривом фронту газами, з Учрсдялів
кою, з пивом, із нитками, з цеглою та бензином.
Чому? Бо Антанта, германці, турок, учасники п’ятоії ЦіммервальськоїДі. 
ліві, праві, босі, голі — усі чогось хочуть, військо — на фронті, пітерські ме
талісти — в цехах, хто у формі, хто без — скрізь селяни, а звідси висновок
— агітація і пропаганда, бо флот гойдається, біляки горлають: «Холуй 
знов угору пішов! За нами — купецтво! Боже, царя давай! Чілавєк, шам
панського! У комунії спільні жінки!» — і лише цигани не сплять.
Бо конкретно, повторюю, хто? Буржуї, поміщики, Бунд, Родзянко, Вітте, 
Шульгін, Дурново і компанія, есдеки, есери та меншовички: Лібердан, 
Дан, Стяклов, Церетелі, Чхеїдзе, Чорнов, Цинандалі, Кінзмараулі, Ч’ача. 
Економісти, легальні марксисти, легальні економісти, нелегальні марк
систи, економісти сьомого дня, марксисти сьомої ночі.

Тим часом СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ, посидівши то на правому, 
то на лівому стільці, підступаються з обох боків до центрального, 
вищого за інші. Вони кидаються до нього, займають кожен свій 
край, силкуються зіпхнути один одного. Нарешті ТРОЦЬКО- 
МУ вдається підступним рухом скинути СТАЛІНА на підлогу. 
Його радості нема меж. Але СТАЛІН неймовірним зусиллям 
своєї недерев’яної волі підводиться і, шкутильгаючи на обидві 
ноги та тримаючись за боки, сповзає з постамента й поволі 
тягнеться до ЛЕНІНА.

ЛЕНІН (продовжує, не уриваючи мови). Ревізіоністи, опортуністи, берш- 
тейніанці, каутскіанці на чолі із самим Фіхте, Мольтке, Шнітке, Рільке, 
Мунденблітом, Кальсоновичем і отаманом Лопатою.
Обзовисти, середняки, бухало-стаканівцї, з горловики, а саме: Богданов, 
Богзабралов, христопродавці, піїтетники, хорошисти, зодіакали, робоча 
опозиція, тоді службова, тоді професорсько-викладацька, тоді (зовсім 
окремо) вчителі фізкультури, не кажучи вже про геть несприятливі кліма- 
теричні умови.

У той самий час кояться й інші події. Посівши ключове місце, 
ТРОЦЬКИЙ починає нишпорити по шухлядах, витягає звідти 
і обдивляється деякі речі, а саме: формений кашкет із лискучою 
кокардою, закорковану пляшку з теміюш скла, буханку хліба, 
грубу книжку, рибу-тараньку. Всі ці речі припнуті до столу лан
цюгами. Як тільки на нього звертають увагу, ТРОЦЬКИЙ одра
зу ж ховає речі назад до шухляд. СТАЛІН тим часом повзе до 
ЛЕНІНА, стиха шепоче: «Товаришу Ленін! Товаришу Ленін!»,



— але той його не чує.
ЛЕНІН (наводячи ніби усні цитати, зображае-передражнюе їхніх авторів). 
Вони нам кажуть: «Как можна-с?! Партію не опитали! Ви створюєте серед 
мас настрої відчаю і байдужості! Так до пуття і не підсумувавши досвід 
Лассаля-Вассермана! У пломбованому купе з Мата Харі! Суд честі посе
ред форуму сліз та овацій!»

Поки ЛЕНІН виголошує свою промову, ТРОЦЬКИЙ знов діс
тає кашкет, напинає його собі на голову, тоді бере книгу, удає, 
ніби щось читає з неї перед шанобливою юрбою, потім витягає 
хлібину, пробує угризти її, тоді робить те саме з рибою і нарешті 
з пляшкою. СТАЛІН добувається таки до ЛЕНІНА, намагаєть
ся привернути його увагу.

СТАЛІН (до Леніна, здавленим голосом). В обстановці цькувань дрібно
буржуазної преси у Петрограді зібрався черговий з’їзд.
ЛЕНІН (не помічає його). О недомарксисти! О гідні огиди дурники з 
«Новой жизни»! О запроданці, шкідники, саботажники, підколодні при
хильники Вікжеля, інтілігатори, некрофілісти! Так, так, ви, панове Ке- 
ренські, Мартови, Златопердуси і компанія!
СТАЛІН. Нелегально. Посланець стійкого ядра. Завдання: дістатися до 
куреня під Разлівом. Вістка про рішення...

За відсутності ЛЕНІНА ТРОЦЬКИЙ геть нахабніє. Стоїть, 
казенний кашкет на голові, буханка хліба під пахвою, в одній 
руці книжка, в другій пляшка, щось жестикулює, поводиться, 
мов велике цабе.

ЛЕНІН. А ми їм кажемо: «О перелякані планом повстання есерівські 
покидьки!»
СТАЛІН (голосніше). З’їзд прийняв резолюцію! Перемогла ленінська 
лінія!
ЛЕНІН (не чує). Черговою брехнею про путч ви лише осоромитеся перед 
пролетар’ятом!

СТАЛІН озирається, бачить, що ТРОЦЬКИЙ пустився берега, 
що ЛЕНІНА поглинули теоретичні питання і приймає єдине 
можливе за цих обставин рішення.

СТАЛІН (хапає ЛЕНІНА і тягне його до столу-платформи) . Щоб керува
ти повстанням зі штабу революції! Обов’язковість рішень...
ЛЕНІН (не припиняє роботи й під час руху). Харапудників геть із Цека! 
Штрейкбрехерів Камєнєва та Зінов’єва... (Трясе кулаками).
СТАЛІН (захекався, ледве тягне).... вищих органів для нижчих, більших
— для менших, довших та грубілих для ...
ЛЕНІН. ...облік та дисципліна!
СТАЛІН. ...залізна воля!
ЛЕНІН. Бити й трощити!

ТРОЦЬКИЙ нарешті помітив їх, швидко пхає усе причандалля 
до шухляд, робить вигляд, ніби так поринув у працю, що й світу 
не бачить. Але СТАЛІН на те не зважає, бо все розуміє, якось 
піднімає ЛЕНІНА на платформу, зіштовхує ним ТРОЦЬКОГО 
геть із центрального стільця і садовить туди ЛЕНІНА. 

ТРОЦЬКИЙ (падає, але хутко підводиться, каже улесливим голосом). 
Товаришу Ленін, як я радий Вас бачити! Де ж це ви так довго... (Мостить
ся зайняти стілець по праву руку від Леніна, але СТАЛІН не дає). Я вже 
почав був хвилюватися... А сам тим часом, як міг, очолив підпільну, а 
заразом і легальну діяльність партії...
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СТАЛІН (займає місце по праву руку від ЛЕНІНА). Це ще перевірити тре
ба.
ТРОЦЬКИЙ (не хоче задовольнитися лівим стільцем, пересувається 
платформою). Відволікати сили партії у таку доленосну мить на бухгал
терський облік? Абсурд! Чи не ліпше було б зосередитися на проблемі 
номер один, а саме: справедливому (я не боюся цього слова справедливо
му!) розподілі обов'язків, партійних доручень, та й, зрештою, просто 
стільців серед най...
ЛЕНІН. Ви сідайте, товаришу Троцький, сідайте, ось і місце, я бачу, 
вільне...
СТАЛІН. Як можна щось ділити, доки не здійснено Великої Жовтневої 
соціалістичної революції?!
ЛЕНІН (аж підстрибує). Абсолютно вірно! Ганьба не-повстанцям! 
Щільніше наші лави! Гасло моменту: бий!

СТАЛІН радісно б’є кулаком по столу. ТРОЦЬКИЙ, забувши 
про те, що меблі тут приварені до платформи, намагається 
присунутися ближче до ЛЕНІНА і мало не падає.

ТРОЦЬКИЙ. Саме так! Я тут, поки Вас не було, працював, систематизу
вав, збагатив дещо, провів аналіз, синтез і все це заніс до скарбниці. 
ЛЕНІН. Цікаво, цікаво...
ТРОЦЬКИЙ (відсовуючи ЛЕНІНА, лізе до шухляди, яка розташована саме 
посередині, довго бабрається, нарешті витягає грубе томило). Осьо, будь 
ласка! (Гарячково гортає сторінки, бубонить). Товар — гроші — товар 
прим... Фур’є, сам Сімон... три конспекти першоджерел, два класи, три 
карти, дві тактики... де ж цей... ну, як його... третій, ага!., вирішальний, 
Другий лондонський... ні, не те!... надплановий, позачерговий, антагоніс
тичні, базисний, надбудовчий... що вони мені підсунули?! первісно-вто- 
ринні...
ЛЕНІН (якому терпець уривається слухати). Я бачу, товаришу Троць
кий, усю неглибинність засвоєння вами основ... (Забирає в ТРОЦЬКОГО 
книгу).
ТРОЦЬКИЙ. Дайте друге питання! Я знав, а оце підзабув щойно! Ну 
спитайте що-небудь!
СТАЛІН (вагомо). Пропоную конкретний план успішного збройного 
повстання. По-перше: пошта, вокзал, телефон, телеграф, мости, шахти... 
ТРОЦЬКИЙ. Про базис забув!
СТАЛІН. Не забув. Ось будь ласка. Заводи, фабрики, домни, лани, елева
тори, банки...
ЛЕНІН. Які?
СТАЛІН. Наші, їхні, літрові, нуль п’ять...
ЛЕНІН. Це добре. Кожна дрібниця врахована. Революція не терпить 
нехлюйства. Тепер виникає питання питань: хто саме?
СТАЛІН. Всі наші Народ, по-перше, експлуатаційники тобто. Котрі ро
ботяги, флотські, батраки, крутороги, бурлаки...
ТРОЦЬКИЙ. Самі?
СТАЛІН. Ні. Вже є домовленість. Хлопці з «Червоного екскаватора» обі
цяли пригнати панцирник «Князь Потьомкін»...
ТРОЦЬКИЙ. «Тавричеський»?
СТАЛІН (ігнорує підказку). Тоді крейсер «Аврора», фрегат «Паллада»... 
ТРОЦЬКИЙ. Себто «Афіна».
СТАЛІН. Не вумничай! Бронепоїзд 7—40 і атомний криголам «Ленін». 
ЛЕНІН (обнімає СТАЛІНА). Тепер я бачу: справа революції — в надійних



руках!
ТРОЦЬКИЙ (заздрісно). А коли?
СТАЛІН. Рівно у призначену мить!
ТРОЦЬКИЙ. Протестую! Об’єктивні умови не визріли. Міжнародне ста
новище вкрай розхиталося.Класи до скликання Установчих зборів роз
брелися хто де. Нерозбурханість мас робить дату повстання...
СТАЛІН (обурено). Та що ж це за йохани! Він же ж так дату повстання 
видасть поміщикам і банкірам! (Схоплюється на ноги).
ЛЕНІН. Спокійно, товариші! Я даю ясну й вичерпну відповідь. Як теорія, 
так і практика вчать, що не має значення, хто саме, як, у кого, ховаючись 
за якими гаслами і навіщо бере владу. Головне, щоби це були ми. А усім, 
хто вагається або плутається під ногами, треба казати, що з вами, шановні 
добродії, ми розберемося там і тоді, де і коли...
ТРОЦЬКИЙ (нерозчув). Куди-куди?
СТАЛІН (до ЛЕНІНА). Не вірте йому! Він же Вас не слухає! 
ТРОЦЬКИЙ. Що таке? Не розчув я! І маю право знати, куди саме Ви їх... 
СТАЛІН. Куди-куди?! На кудикіну гору! (Хапає ТРОЦЬКОГО, виламує 
йому рут).
ТРОЦЬКИЙ. Я не проти! Я тільки хотів запропонувати такий проект 
резолюції, який усе враховував би.
СТАЛІН (до ЛЕНІНА). Кому Ви вірите?! Сьогодні він замислив зірвати 
Велику Жовтневу, завтра злигається з Каменевим—Зінов’євим, після
завтра з Бухаріним та японцями, а тоді...
ТРОЦЬКИЙ (намагається вивільнитися). Чорний наклеп!
СТАЛІН (ще дужче скручує Троцькомуруки). Мовчи, Іудо!
ТРОЦЬКИЙ. Пусти! Я більше не буду!
ЛЕНІН. Чуєте, товаришу Сталін, випустіть його. Він більше не буде. 
СТАЛІН. Ой, пошкодуєте, товаришу Ленін!
ЛЕНІН. Ви ж обіцяєте, товаришу Троцький?
ТРОЦЬКИЙ. Клянуся партією!
СТАЛІН (прихиляє ТРОЦЬКОГО до землі). Землю їж!
ТРОЦЬКИЙ. Ой, рятуйте! Я вам ще у пригоді стану. Маю одну ідею. 
ЛЕНІН. Яку саме?
ТРОЦЬКИЙ. Скажіть, щоб він не викручував руку!
ЛЕНІН. Годі вже, товаришу Сталін! Дайте товаришеві Троцькому висло
вити ідею. Він більше не буде.
СТАЛІН. Добре, якщо Ви просите. Але...
ТРОЦЬКИЙ (розім’явши руки, так само зухвало, як і до того). Так от... 
Позаяк ми є штаб революції, то для вироблення незмінної генеральної 
лінії нам годилося б знати деякі суто мінливі, дрібні й на позір не варті 
уваги, але часто дуже й дуже...
СТАЛІН. До чого він хилить? Тут треба потрійної пильності. 
ТРОЦЬКИЙ. Ви стежите за моїм парадоксом?
ЛЕНІН, Продовжуйте, товаришу Троцький.
ТРОЦЬКИЙ. Короче, це...
СТАЛІН. А конкретно?
ТРОЦЬКИЙ. Конкретно, щоб ми завжди знали, хто, де, коли, як, із ким і 
по чому.

Пауза. ЛЕНІН та СТАЛІН обмізковують щойно почуте.
Для прийняття вірного історичного рішення.

Пауза. ЛЕНІН та СТАЛІН перезираються.
Інформація. Про поточний момент. Гукнемо Поскрьобишева. Хай
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розвідає і доповість. (Пауза). Ви ж не проти?
СТАЛІН. Товариш Поскрьобишев — перевірений товариш...
ЛЕНІН. Марксизм — це не догма, а глибинно-вершинний, морально-по
літичний, ідеально-матеріалістичний...
ТРОЦЬКИЙ (гукає). Гей, Поскрьобишев!
СТАЛІН. Товаришу Поскрьобишев!
ЛЕНІН. Можна Вас на хвилинку?

Виходить ПОСКРЬОБИШЕВ.
ЛЕНІН. Ну, що, товаришу Поскрьобишев, яктам шанована нами свідома 
частина робітничого класу? Вже згуртувалась довкола пролетаріату? 
ПОСКРЬОБИШЕВ. Та більш-менш.
СТАЛІН. Ну, а довірливому ставленню мас до політики буржуазії настав 
нарешті кінець?
ПОСКРЬОБИШЕВ. Та воно якось у процесі.
ТРОЦЬКИЙ. У позитивному, я сподіваюся, чи негативному? 
ПОСКРЬОБИШЕВ. Та хіба можна інакше? Воно, звичайно, здавалося б, 
на перший погляд, терпіти ще можна...
ЛЕНІН (обурено). Хто таке каже? Меншовики та есери?
СТАЛІН. Дайте конкретні прізвища та адреси!
ПОСКРЬОБИШЕВ. Але ми тут допіру зібралися і сливе в одну душу 
громадою, тобто голота, босота, довкола-хвабричні...
ТРОЦЬКИЙ. Умене складається враження, що ви, товаришу Поскрьо
бишев, не до кінця ще засвоїли діалектику...
ПОСКРЬОБИШЕВ (схвильовано). Хто? Що? Та ми завсігда! Навпіл 
його! Щоб і баньки юшкою позаливало! Ви тільки свисніть!
ЛЕНІН. Помиляєтесь, товаришу Троцький. Я бачу, що Ви, товаришу 
Поскрьобишев, як представник знедолених, гнаних та хворих... Бо якась 
болячка, не фізична, так розумова, я відчуваю, і вас, мабуть, не оминула? 
ПОСКРЬОБИШЕВ. Та я ж хіба проти!
ЛЕНІН. Отже, як представник, навіть передовик, певних верств та класів, 
він розуміє стратегію й тактику краще за деяких наших вождів! (Оберта
ється до Троцького).
ПОСКРЬОБИШЕВ. Руки, ви знаєте, так і чешуться!
ТРОЦЬКИЙ. А голова з її очима, вухами, носом із добре виробленим, 
тонким політичним нюхом?
ПОСКРЬОБИШЕВ. Якщо я не так щось десь, то звиняйте, звичайно. Я — 
що? Я — за покликом серця...
СТАЛІН. Товаришу Поскрьобишев, ми хочемо довірити вам важливе 
партійне завдання.

ПОСКРЬОБИШЕВ виструнчується.
ЛЕНІН. Ідіть і дізнайтеся, хто, що, де, як...
ТРОЦЬКИЙ. І по чому.
ЛЕНІН. Від вашої інформації, від її  вірогідності й оперативності зале
жить доля епохи.
СТАЛІН. Ми все ’дно усе перевіримо!
ЛЕНІН. І особливо якщо побачите десь щось підозріле...
СТАЛІН. А саме: що ворог збирається за допомогою зрадників оточити 
штаб революції і схопити керівників повстання...
ПОСКРЬОБИШЕВ. Не бувати цьому!
ЛЕНІН (кидається обнімати ПОСКРЬОБИШЕВА). Я так і думав' 
ТРОЦЬКИЙ (до ПОСКРЬОБИШЕВА). А скажіть, чи це правда, що вчора 
Керенський і компанія розробили план, як би здати Пітер німцям, зібра



ли для цього 43 ударних бригади георгіївських кавалерів, найняли ор
кестр, а сьогодні зранку до міста вдерлися німці з їжею, пивом та ману
фактурою, роздають перехожим жувачки, кажуть, що божевілля минуло
ся і революції не буде.
СТАЛІН. Брехня!
ЛЕНІН. Провокація!
ПОСКРЬОБИШЕВ. Не допустимо!
ЛЕНІН (до ТРОЦЬКОГО). Звідки походять ці капітулянтські, антипар- 
тійні та архіганебні інсинуації?
ТРОЦЬКИЙ. До такого, уявіть собі, задихаючись від безсилля та люті, 
добалакалися ворожі нам сили та засоби. (До себе). Що я наробив?! Мало 
не видав свої ниці наміри! Треба надалі бути обачнішим. (До ПО- 
СКРЬОБИШЕВА). Ну то що, товаришу Поскрьобишев, ви усвідомили 
завдання?
ПОСКРЬОБИШЕВ (до ЛЕНІНА та СТАЛІНА). Я що хотів ще сказати, 
сугубо так би мовити суб’єктивно, що це...
ТРОЦЬКИЙ (до ПОСКРЬОБИШЕВА). Вам щось неясно? 
ПОСКРЬОБИШЕВ (до ЛЕНІНА). От читаю Вас, товаришу Ленін, — усе 
ясно. (Обертається до СТАЛІНА). Вас, товаришу Сталін беру — наче 
просвітлення яке находить. (Обертається до ТРОЦЬКОГО). А от з Вами, 
на жаль...
ТРОЦЬКИЙ (кричить на ПОСКРЬОБИШЕВА). Історичної ваги доручен
ня йому дали — а він розпускає нюні...
ЛЕНІН (обурено). Товаришу Троцький!
СТАЛІН (про ТРОЦЬКОГО). Нехай каже, сам на себе матеріал дає. 
ЛЕНІН (до ПОСКРЬОБИШЕВА, поплескує по плечу). Отже, ви зрозуміли: 
очей не спускайте ні з есерів, ні з меншовиків, ні з Корнілова, ні з Аксель- 
рода, ні з селянства: середняки — то окрема стаття! — ані з дрібнобуржу
азної — не дай боже! — стихії.
СТАЛІН (подає ПОСКРЬОБИШЕВУруку, зазирає в очі). Довіри —ніко
му ніякої. Краще недо-, ніж пере-.
ТРОЦЬКИЙ. І пивка прихопіть там!
СТАЛІН. Який сором! У такий епохальний момент думати про задово
лення шлунка... (Хитає головою).
ЛЕНІН (червоніє). Мені й то.соромно...
ТРОЦЬКИЙ. Я ж пожартував... Із метою підбадьорити... 
ПОСКРЬОБИШЕВ (холодно, чітко, з несподіваною гідністю, вказує на 
стіл). Тут ви знайдете все, що потрібно для життя і нормальної діяль
ності. (Йде до виходу).
ЛЕНІН (кричить у спину ПОСКРЬОБИШЕВУ). І передайте гарячі 
вітання карлоліп... карнолім... карманліх... тьху! кар-ло-ліп-кнех-тів- 
цям!
ТРОЦЬКИЙ (кричить). І від мене також!
СТАЛІН (намагається перекричати всіх). Патрулі головне скрізь 
поставте! Зимовий палац оточіть! Мости усі попіднімайте!
ЛЕНІН (кричить). Як побачите що чи почуєте — негайно біжіть сюди. І 
починайте вже, починайте! Скільки можна чекати!

ПОСКРЬОБИШЕВ, не обертаючись, зникає. Пауза. ЛЕНІН, 
СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ мовчки, за різними траєкторіями 
прогулюються коном.

ЛЕНІН (замріяно). Уявляєте, товариші, через яких-небудь кілька годин 
ми зможемо розпочати небачений досі експеримент по розподілу щастя
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серед найнижчих, найбідніших, най-най...
СТАЛІН. Якщо ворог, звичайно, через своїх агентів не почне нам скрізь 
гидити!
ТРОЦЬКИЙ (до себе). Знову цей Сталін на щось натякає. Наче у воду 
дивиться. Хоча де йому! Він же жодного факту не має.
ЛЕНІН. Так нарешті здійсниться мрія людства про мир, труд, май і 
культурне дозвілля!
СТАЛІН. Безумовно! Всесвітньо-історичне значення нашої революції 
полягає, по-перше, в тому...
ЛЕНІН. І цеВи надзвичайно вірно помітили! (Бере СТАЛІНА під руку, веде 
коном).

ТРОЦЬКИЙ стоїть на певній відстані, тоді підходить, прислуха
ється, йде слідом за ними.

СТАЛІН. ...що, по-перше, принципово...
ЛЕНІН (захоплено). Так, принципово!
СТАЛІН. ...знищено буде, по-перше, експлуатацію людини людиною... 
ЛЕНІН. Нарешті! (Обнімає СТАЛІНА) .
ТРОЦЬКИЙ (до себе). Нехай балакають. А я тим часом... (Іде до столу, 
піднімається на платформу, озираючись, лЬе до шухляд).
СТАЛІН. Короче, раз і назавжди!
ЛЕНІН. Подумати тільки! Які перспективи, обрії, обшири відкривають
ся...
СТАЛІН. Я ж про це й кажу!
ЛЕНІН. ..для всебічного розвитку індивідуума...
СТАЛІН. І ніяких тобі протиріч!
ЛЕНІН. Послабимо?
СТАЛІН. Зітремо у пил!
ЛЕНІН. Кардинальне рішення! Задоволення усіх потреб! Максимальне 
збагачення скарбами людства!
СТАЛІН. Так я ж до того й веду!
ЛЕНІН. Логічно... От тільки б скоріше пролетаріат вирвав владу у цих 
жахливих експлуататорів!
СТАЛІН. О! Як я їх ненавиджу! (Озирається). А де Троцький?

ТРОЦЬКИЙ тим часом дістав із шухляди усі речі, напнув собі 
на голову кашкет і силкується відкусити великий шмат від бу
ханки хліба. Коли товариші звертають на нього увагу, він нама
гається притьмом сховати і хліб, і кашкет, і все інше назад до 
шухляд, але йому того не вдається, бо ЛЕНІН та СТАЛІН рішу
чими кроками піднімаються до столу, ось вони вже обступили 
ТРОЦЬКОГО.

ЛЕНІН. Товаришу Троцький! Я... я не знаходжу слів!
СТАЛІН. Що ви тут робите?!
ТРОЦЬКИЙ. Я... я... розробляю свій план!
ЛЕНІН. Без мандата?! Без санкції?!
СТАЛІН. Не порадившись ані з Політбюро, ані з осередками?! 
ТРОЦЬКИЙ. Геніальний план, задоволення усіх платформ та фракцій. 
Ось його суть: ні війни, ні миру, ні вашим, ні нашим.
ЛЕНІН (обурено). Годі!
СТАЛІН. У такий напружений історичний момент!
ТРОЦЬКИЙ. Добре. Тоді давайте оголосимо загальнолюдську дискусію. 
Так багато різних питань набралося.
ЛЕНІН. Напередодні Великої...?



ТРОЦЬКИЙ. От профспілки, наприклад. Яка чудова тема!
ЛЕНІН (все ще не йме віри). ..Жовтневої...
ТРОЦЬКИЙ. Хто виступатиме? Цур я перший!
СТАЛІН (рішуче).Угодовців та вихилясівців — геть із платформи! Із ко
рабля історії! З броньовика!
ЛЕНІН (його обурення бореться з його ж ваганнями). Я цілковито приєд
нуюся. Цілковито і повністю. Тільки от... Із платформи — я згоден. Із 
корабля — може бути. А от щоб із броньовика...
СТАЛІН. Так він же ж!..
ЛЕНІН. Я все розумію, але, може, як виняток... з огляду на заслуги перед 
робітничим пролетаріатом...
СТАЛІН (сухо). Як знаєте. Я свою думку висловив.
ЛЕНІН (до ТРОЦЬКОГО). Що ж Ви, голубчику, так якось, ге? Дитяча 
хвороба лівацтва? Іржа ідейних хитань?
ТРОЦЬКИЙ. Клята практика підвела. Я теорію вже був якось засвоїв, а 
пов’язати з конкретно-історичним моментом, Ви розумієте, ну, ніяк!... 
СТАЛІН. А мені видається, що тут ми маємо справу саме із принципо
вим, свідомим та далекосяжним викривленням генеральної лінії на 
перемогу.
ЛЕНІН. На перемогу та щастя всього трудящого люду!

ЛЕНІН та СТАЛІН відвертаються від ТРОЦЬКОГО, сідають, 
скрушно хитають головами.

ЛЕНІН. Шкода, звичайно, але... (бере кашкет, крутить його) як можна?.. 
Коли ще не вирішено питання про владу... (не може вирішити, що робити 
з кашкетом) дозволяти собі таке...
СТАЛІН (бере з рук ЛЕНІНА кашкет, одягає на голову). Буде влада — 
усе буде! Хліб (бере хліб), і до хліба (бере пляшку), і пісня знайдеться 
(бере за хвіст тараньку, трясе нею).
ЛЕНІН (знімає з голови СТАЛІНА кашкет). Але як? Як саме здійснити 
нам цей грандіозний план переробки людства? (Одягає кашкет собі на 
голову).
СТАЛІН (бере книгу, піднімає її вгору так рвучко, що ЛЕНІН, притриму
ючи кашкет, інстинктивно відхиляється). За допомогою передового 
вчення!

ТРОЦЬКИЙ опинився за межами столу-платформи, стоїть, 
гризе нігті.

ТРОЦЬКИЙ. Ще п’ять хвилин тому — керівник переможного револю
ційного повстання, а нині — нещасний, гнаний нездарами ватажок 
опозиції. Ось вам типова доля видатної історичної постаті.
ЛЕНІН. Прошу занести це до протоколу! (Забирає в СТАЛІНА 
томило). Порядок денний такий: план побудови першого в світі, 
небаченого ні до, ні після „.(помічає, що СТАЛІН узяв до рук буханку 
хліба, забирає її у нього) поєднання матеріального із духовним.
СТАЛІН обнюхує тараньку.
ТРОЦЬКИЙ. Але боротьба триває. Піду позичу в сірка очі, там покаю
ся, сям примажуся і таки доможуся свого. (Упродовж усієї розмови між 
ЛЕНІНИМ та СТАЛІНИМ ходить навшпиньки довкола столу, прислуха
ється, то заклякає, то сахається, то робить уголос свої ворожі вис
новки.)
ЛЕНІН. Отже, план побудови такий... (підводиться, ходить платфор
мою, час від часу зазирає до книги) одразу ж, найпершим декретом, якнай
рішучішими засобами, без жодних винятків знищити всі—я підкреслюю
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усі! наявні ...ці...як же їх ... ну! (Гортає сторінки).
СТАЛІН. Класи?
ТРОЦЬКИЙ (міркує вголос). О, це вже небезпечно! Адже я потай сподіва
юся, захопивши керівництво, повернути експлуататорським класам усі 
їхні привілеї та право гнобити робітників, селян, трудову інтелігенцію. 
ЛЕНІН. Треба мислити стратегічно!
СТАЛІН. Партії?
ТРОЦЬКИЙ. Ач де вони цілять! А я саме думав збити такий собі досить 
широкий багатопартійний блок з опортуністів, ревізіоністів та ворогів 
прогресивного людства...
ЛЕНІН. Про що я казав?
СТАЛІН. Фракції?
ТРОЦЬКИЙ. Ай-ай-ай! Б’є у найвразливішу ланку! Я собі вже й криву 
лінію виробив. Навіть якщо, не дай^оже, інтервенція чотирнадцяти імпе
ріалістичних держав провалиться, то я намовлю білогвардійських недо
битків, иікідниківІзінов,євщв, камєн&ців і конкретно Рикотомського вби
ти товариша Кірова...
ЛЕНІН. Глобальніше, стратегічпіше!
СТАЛІН. Закони? Гроші? Вихідні? Календар?

ЛЕНІН розмахує руками, крутить головою, намагається прига
дати думку.

ТРОЦЬКИЙ. Е, це ж вони заборонять усі мракобісні свята, поскасовують 
дні тижня, введуть п’ятиденки, тоді п’ятирічки, ударними темпами індус
тріалізацію проведуть, колективізацію...
СТАЛІН (вичерпав усі варіанти, розпачливо до ЛЕНІНА). Ну, кого, кого 
ще знищити? Маси?
ЛЕНІН (роздратовано, длубається у вусі, передражнює). Маси...маси... 
Вам, я бачу, аби погорлати... От збили мене з пантелику!
ТРОЦЬКИЙ. О, це вже мені буде кінець! Бо моя остання надія — саме на 
темні маси, на дрібнобуржуазні, ультрареволюційні гасла, на недосвідче
ну молодь, людців середнього віку та пенсіонерів, які пам’ятають колишні 
часи! Отже, вихід один: брехня, наклепи, підривна ворожа література 
через довірливих громадян під час закордонних відряджень.
СТАЛІН (виправдовується перед ЛЕНІНИМ). Так від щирого серця ж! 
Прекрасний план. Я — на всі сто «за». Якби тільки ще вороги нам не 
гидили...

ЛЕНІН та СТАЛІН, обговоривши план побудови, почуваються 
набагато певніше, тепер вони можуть відкинутися на спинки 
своїх стільців, спокійно обдивлятися речі, що лежать на столі 
перед ними. Розмовляючи, вони передають їх один одному, 
навіть граються ними.

ТРОЦЬКИЙ. Як він зміг так вірно мене розкусити?! Це ж яка потрібна 
інтуїція, революційне чуття! Ні, мирними засобами, через різні радіого- 
лоси я ніколи не доможуся свого. Бо ж за ним — весь народ! Лишається 
вдатися до відкрито-таємних, керованих закордонними спецслужбами 
терористичних актів.
ЛЕНІН. А от розіб’ємо ворогів, побудуємо завтрашній день і запросимо 
до нас усі прогресивні кола: Спартака, Кампанеллу, Герберта Уелса, Томаса 
Мора, Ромена Роллана, Фейхтвангера...
СТАЛІН. Андре Жіда, Йозефа Кафту, Іва Гандона...
ЛЕНІН. Бабеля, Бебеля, Гегеля, Насера...
СТАЛІН. Рабіндраната Тагора, Джамбула Джамбаєва, Поля Робсона.



Поки ЛЕНІН та СТАЛІН мріють, ТРОЦЬКИЙ крадеться, хоче 
щось поцупити зі столу, хоча б тараньку, але йому це не вдається. 

ТРОЦЬКИЙ. Ну як зірвати плани побудови світлого майбуття на окремій 
планеті? І якомога підступніше! Так, щоб чужими руками! (Мізкує). А 
може, мені до Поскрьобишева підсокиритися? Тільки де його чорти 
носять?
ЛЕНІН. Але спочатку — останні вісті з фронтів революції. Треба негайно 
зв’язатися із Поскрьобишевим.
СТАЛІН. Товаришу Поскрьобишев!
ТРОЦЬКИЙ (мало не падає від несподіванки). Ой лишенько! І тут розку
сили!

З’являється ПОСКРЬОБИШЕВ.
ЛЕНІН. А от і товариш Поскрьобишев. Дуже добре! Дуже приємно! 
Заходьте, сідайте, розповідайте!
СТАЛІН. Чітко, стисло, без зайвих пауз.
ТРОЦЬКИЙ. Ей, Поскрьобишев, чуєш? Поскрьобишев! Іди сюди!

ПОСКРЬОБИШЕВ кожного разу повертає голову до того, хто 
звертається.

ЛЕНІН. Ну що там? За вказівкою ЦК вже створено Військово-Револю- 
ційний комітет при Петроградському Совіті, який став легальним шта
бом повстання?
СТАЛІН. Вже вибрано керівне ядро — Партійний центр — на чолі з 
товаришем Сталіним?
ТРОЦЬКИЙ. Ти, Поскрьобишев, той... правди їм не кажи, збреши що- 
небудь, а мені регулярно про всі фактики доповідай.

ПОСКРЬОБИШЕВ крутить головою, не знає що робити. 
ЛЕНІН. Чи показали петроградські робітники, що під керівництвом 
більшовицької партії вони пройшли гарний вишкіл?
СТАЛІН. Передпарламент розпустили? Кронштадт націлив гармати на 
контрреволюцію?
ТРОЦЬКИЙ. Або тільки половину правди скажи, а я тобі за це таке щось 
даватиму, чого у тебе немає.

ПОСКРЬОБИШЕВ вагається.
ЛЕНІН (нетерпляче). Чому Ви заклякли? Кажіть! Сьогодні або ніколи! 
СТАЛІН (погрозливо). Що, текст забули? Чи, може, хочете, щобя підвівся 
і допоміг?
ТРОЦЬКИЙ. Ти все зрозумів? Повтори!

ПОСКРЬОБИШЕВ не знає, кому відповідати.
ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ (майжев один голос). Та не мовчіть ви! 
Які там новини?
ПОСКРЬОБИШЕВ (витримавши паузу, вагомо, впевнено). Настала глупа 
ніч напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції.

ПОСКРЬОБИШЕВ розвертається, йде геть. ЛЕНІН, СТАЛІН 
та ТРОЦЬКИЙ деякий час стоять нерухомо, тоді водночас 
приходять до тями.

ЛЕНІН. От і добре! От і чудово! Зосередимося. Напружимо мозок. 
СТАЛІН. Зберемо волю в один залізобетонний кулак.
ТРОЦЬКИЙ. Як не вдасться зірвати Велико-Жовтневу, то спробую якось 
її очолити. Шляхом знешкодження справжніх революційних керівників. 
ЛЕНІН. Піду накидаю тези до позачергової парт конференції з актуаль
них питань внутрішньо-зовнішньої ситуації. (Йде).
СТАЛІН. Перевірю пости, перепустки, проінструктую ватажків бойових
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п’ятірок, ( (де).
ТРОЦЬКИЙ (гукає їм навздогін). Товариші! Почекайте! А я?!

ЛЕНІН та СТАЛІН обертаються.
СТАЛІН. А, Троцький...
ЛЕНІН. І Ви тут?
ТРОЦЬКИЙ. Авжеж! За велінням полум’яного серця. Усвідомив свої 
помилки і прошуся назад до Партії, до рідного Політбюра.
СТАЛІН. Не бачу ніякої змоги зробити це зараз, у таку напружено- 
історичну ніч.
ЛЕНІН. Для цього годилося б скликати весь підпільний комітет... 
СТАЛІН. А це означало б обезкомісарення всіх фронтів, обезлюднення 
революційних тилів, виконкомів, баз, пунктів обліку!
ЛЕНІН (повертаючися спиною). Отже, приходьте завтра.
СТАЛІН (робить те саме). Ато й пізніше.

ЛЕНІН та СТАЛІН ідуть далі.
ТРОЦЬКИЙ (кричить їм у спину). Вихід знайдено!

ЛЕНІН та СТАЛІН обертаються.
ТРОЦЬКИЙ (підбігає до них, намагається переконати). Прийняти мене 
до лав у складі невеликої групи «міжрайонців», які заявляють, що геть у 
всьому згодні з більшовиками.
ЛЕНІН (дивиться на СТАЛІНА). Я навіть не знаю... А хто там крім Вас ще 
є?
СТАЛІН. Володарський, Урицький... (Вагається). Деякі з них, правду 
кажучи, щиро зреклися своїх посередницьких, хибно-центристських пог
лядів...
ТРОЦЬКИЙ. Повірте! Не пошкодуєте!
ЛЕНІН. А сувору партійну дісципліну ви як, визнаєте?
ТРОЦЬКИЙ (вправно удає реакцію чесної людини на риторичне запитан
ня). Та боже ж мій!
СТАЛІН. А підкорення меншості більшості зверху і до самого низу? 
ТРОЦЬКИЙ. Та я ж весь пролетарський! Із вісімсот якогось там року! Я 
ще за царя Панька ворохобився!

ЛЕНІН та СТАЛІН перезираються.
ЛЕНІН. Ну, то як?
СТАЛІН. Згідно зі статутом.
ЛЕНІН. А може...? З огляду на каяття...? Та під чесне слово? 
ТРОЦЬКИЙ (зображає зворушеність). Ніколи в житті... бо для мене 
довіра Партії... це... це як... (Кидається до ЛЕНІНА, припадає до його 
грудей). Ну з чим би її порівняти? Навчіть!
ЛЕНІН (також зворушений, гладить ТРОЦЬКОГО по голові). Немає у 
світі такого тіла, такого предмета, з яким би її порівняти... Нема і не буде! 
(Плаче, а ТРОЦЬКИЙ зовсім ридає).
СТАЛІН (неможе стримати сльози). Ніколи!

Німа сцена. Три більшовики обнялися, кусають губи, крутять 
носами, хапаються руками за обличчя, але не в змозі подолати 
навалу високих почуттів. Втім, через кілька секунд виявляється, 
що ТРОЦЬКИЙ має якісь окремі думки з цього приводу. 

ТРОЦЬКИЙ (озираючись, до себе). Хух! Здається, повірили. А я своїх 
бридких планів не зрікся. (Знову плаче-ридає).

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ тиснуть одне одному руки, 
впевнено крокують до своїх стільців, сідають, СТАЛІН — по 
праву, ТРОЦЬКИЙ — по ліву руку від ЛЕНІНА. ЛЕНІН гортає



книгу, СТАЛІН напружено озирається доокруж, чи немає де во
рога. ТРОЦЬКИЙ зраду замишляє.

ЛЕНІН (рішуче). Всім! Всім! Всім!
СТАЛІН. Що таке? Де?
ТРОЦЬКИЙ (водночас зі СТАЛІНИМ). Як? Без мене?!
ЛЕНІН. Спокійно, товариші!
ТРОЦЬКИЙ. Невже почалося?
СТАЛІН. Хто віддав наказ?
ЛЕНІН. Ситуація під контролем. Ось-ось почнеться нова ера. Я готую 
відповідну промову. (Сидить у кашкеті, заглибився в книгу, час від часу 
ворушить губами).
СТАЛІН (підводиться). Піду очолю практичне керівництво революцією. 
(Повільно обходить довкола столу, щось перевіряє).
ТРОЦЬКИЙ. Ая беру на себе відповідальність за все інше. (До себе). Треба 
одначе діяти! Підло й рішуче! (Пробує стягнути з  ЛЕНІНА кашкет, той 
крутить головою, ТРОЦЬКИЙ відсмикує руку). З чого почати? Нагидити 
у кашкет? Відчують. (Бере хлібину). Нагризти нігтів, напхати нишком у 
хліб? Скла натовкти? Усі дзенькіт почують. (Помічає, що СТАЛІН повер
тається на своє місце). О нице нутро, виручай! (Метушливо хапається за 
розставлені на столі речі, зупиняє свою увагу на пляшці). Трунок! От тільки 
б де дістати отруту? Ех! Миш’яку забракло, зате підступності, ненависті 
до трудящих, слизоти анти партійної—цього в нас завжди сповна! (Витя
гає зубами корок, смачно харкає у пляшку, закорковує, калатає, ставить 
на стіл).
СТАЛІН (доповідаєЛЕНІНУ). Ніч напередодні збройного повстання плине 
у вірному напрямку.
ЛЕНІН (відривається від книги). Юнкери? Кадети? Синод? Пітер? Земст
ва? Права та свободи? Бали в губернатора? Різдво, паски, крашанки? 
СТАЛІН. Ледве дихають.
ТРОЦЬКИЙ. А чи не підкріпитися нам, так би мовити, про запас, перед 
довгим серпом та молотом? (Бере пляшку, підморгує).
СТАЛІН. Ви знов за своє?
ЛЕНІН. Як розуміти подібну блюзнірську заяву?
ТРОЦЬКИЙ (удає здивування,розмахує пляшкою). Що таке? Чай! Ча- 
йок-с! Пригадайте, як, бувало, на еміграції — ніч, Швейцарія, всі швейца
ри поснули, а ми на конспіративній мизі замкнемося і до ранку — конс
пекти, лото, шахи, революційні співи, диспути... (Відкорковує пляшку, 
пропонує ЛЕНІНУ). Напій бадьорості, ясність думок, мудрість рішень. 
ЛЕНІН (бере пляшку). Так, так... А на Капрі якось, пам’ятаєте...? Буря, 
віхола, град...
ТРОЦЬКИЙ. Пам’ятаю. Ви пийте.
ЛЕНІН. Полуницю усю геть побило. А я ж її справжнім гноєм усю зиму 
підгодовував. З-під самого Везувія ночами тягав на горбу.
ТРОЦЬКИЙ. Ви пийте, пийте!
СТАЛІН (хоче вчасно попередити ЛЕНІНА). Товаришу Ленін!..
ЛЕНІН. Партійна скарбничка, самі розумієте, не бездонна. Доводилося 
самим про харчі дбати.
ТРОЦЬКИЙ (підносить руку ЛЕНІНА з пляшкою до самих його губів). 
Отако, буль-буль — і готовченко!
СТАЛІН (в останню мить вириває пляшку з  рук ЛЕНІНА). Обережно! 
ТРОЦЬКИЙ. У чому справа?! Порушення внутріпартійної субординації! 
ЛЕНІН. А різні махісти, було, авенаріуси, шукачі Бога за пазухою поз’їж-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


джаютьсядо нас на віллу, порозкладають шахівниці і ріжуться у «чапая» до 
ночі. Тоді приповзають, — «нам би поїсти чогось...»
СТАЛІН. Я йду на подібне порушення не заради слави, а в інтересах 
власної жертви. (До ЛЕНІНА). Якщо зі мною щось станеться, ви ж, 
дивіться, не пийте, а моїм ім’ям назвіть пароплав.
ТРОЦЬКИЙ (до СТАЛІНА). Давай, давай! Не затримуй чергу!

СТАЛІН п’є, вирячає очі, роззявляє рота, б’ється головою об 
стіл, непритомніє. ЛЕНІН того не помічає. Довірливо бере із рук 
ТРОЦЬКОГО пляшку, підносить до рота, але не п’є, все намага
ється закінчити думку.

ЛЕНІН. А товариш Сталін — то зовсім інша справа. То вже як приїде, то 
обов’язково з гостинцем.
ТРОЦЬКИЙ. Та скільки можна чекати?! (Вливає отруту в товариша 
ЛЕНІНА).
ЛЕНІН (ковтає, але продовжує). То мандаринів навезе... то якось пома- 
ранчів... кіндза... гранати... (Падає головою на стіл).
ТРОЦЬКИЙ (аж підстрибує). Здійснилося чорне злодійство! (Треруки, М  
обходить довкола столу, напинає кашкет на голову, перетягає ЛЕНІНА на 
свій стілець, сам сідає по центру. Трохи посидівши так, чеше потилицю, 
міркує вголос.) Що ж.мені з ними тепер робити? На біса вони мені тут? 
(Бере СТАЛІНА під пахви, пробує підняти). А важке ж яке! (Кидає, підхо
дить до ЛЕНІНА, піднімає, тягне до краю платформи, при цьому з нього 
спадає прип'ятий до столу кашкет, спромагається опустити нерухомого 
ЛЕНІНА на підлогу, спиняється перепочити). Ну? (Пальцями накреслює 
траєкторію руху). Припустімо... А далі? Там і покинути? Обміняти на 
щось? Чи продати? Знову ж таки кому? Скрізь проблеми! Ну що за 
життя?! (Знову бере ЛЕНІНА під пахви, тягне за лаштунки).

ЛЕНІН, не розплющуючи очей, щось тихим голосом промов
ляє.

ЛЕНІН. Мандарини., кіндза... шашлики... гранати... шаблі... пістолі... набої... 
гвинтівки...

ТРОЦЬКИЙ стомився тягти, кидає ЛЕНІНА на підлогу. 
ТРОЦЬКИЙ. Може, Керенському? Антанті? Отаману Махну? Чи царю- 
батюшці? Так, мовляв, історично склалося, не бийте, ваш єство, лукавий 
поплутав, фатальна помилка, не судіть паче чаянія, вольтер’янці мене 
кучерявим хлоп’ям ще в оману ввели, ось я Вам відкупного приніс, тому 
видайте мені, будь ласка, стільки-то кіл золотих червінців, я собі десь 
тихенько подамся і більше ніколи-ніколи...
ЛЕНІН (мов сновида). Сталін...

СТАЛІН, не прокидаючися, смикається усім тілом. ТРОЦЬ
КИЙ те помічає, хапає ЛЕНІНА, тягне далі..

ТРОЦЬКИЙ. Спокійно, товаришу, ще трошки...
ЛЕНІН (нерозплющуючи очей). Сталін... гранати... кулемети... гармати... 
сталь... Сталін...

СТАЛІН крізь отруйну запону чує, що ЛЕНІН кличе його, 
силкується вирватися з обіймів смертельного сну, смикається, 
стогне, нарешті, підводиться, робить кілька непевних кроків, 
крутить головою, потроху очунює, стогне, роздивляється, ба
чить ТРОЦЬКОГО і, долаючи біль, поспішає рятувати ЛЕНІ
НА.

ТРОЦЬКИЙ (перелякано). Зараз усе буде, і мандарини, і кока-кола! Нам 
тільки б до кордону дістатися! (Дотягає ЛЕНІНА майже до завіси, помі-
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чає, що далі йти неможливо, не пускає мотузка, якою і він і ЛЕНІН 
намертво прив'язані до столу.) Понаприв’язували!.. Хто це вигадав?! 
(Смикається). Х т о  просив?!

У цю мить на нього наскакує грізний месник — СТАЛІН.
Рятуйте!
СТАЛІН (ричить, намагається, мов ведмідь, обхопити ТРОЦЬКОГО). 
И-и-і-і!
ТРОЦЬКИЙ (виборсується). Що таке?! Він сам напросився!

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ б’ються, качаються по підлозі,раз по- 
раз перекидають ЛЕНІНА, який поступово приходить до тями, 
але ніяк не може збагнути, що ж тут, власне, коїться.

ЛЕНІН (намагаєтьсярозборонити захеканих борців). Товаришу Сталін! 
Товаришу Троцький! Поясніть, що тут відбувається! Керманичі партії! 
Керівники збройного...

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ зчепилися знову, при цьому дістаєть
ся й ЛЕНІНУ.

ЛЕНІН (хапається за живіт). Запроданці буржуазії! Хами! Гетьз Політ- 
бюра історії!

Його знову в розпалі бійки валять із ніг.
Поскрьобишев! Товаришу Поскрьобишев!

З’являється ПОСКРЬОБИШЕВ. У цей час ТРОЦЬКИЙ, ско- 
риставшися з того, що увагу СТАЛІНА привернув ПОСКРЬО
БИШЕВ, валить СТАЛІНА на землю і тисне своїм коліном 
йому на горло. СТАЛІН гарчить, опирається. ЛЕНІН простягає 
руку ПОСКРЬОБИШЕВУ, хоче, щоб той допоміг йому підвес
тися. ПОСКРЬОБИШЕВ підходить до ЛЕНІНА, піднімає його. 
У цю мить СТАЛІН, зібравши усе, що можна було, в кулак, 
скидає із себе ТРОЦЬКОГО і успішно душить його. І все було б 
дуже добре, якби він при цьому щосили не замегелив ПО
СКРЬОБИШЕВА в зуби. ПОСКРЬОБИШЕВ зігнувся і стогне. 
ЛЕНІН підвівся, обтрусився і поспішає до штабу революції ке
рувати збройним повстанням.

ЛЕНІН (сідає на свій стілець, одягає кашкет, підводиться, прибирає 
відповідну поставу). Ну що там, товаришу Поскрьобишев, які новини?

ПОСКРЬОБИШЕВ усе ще стогне.
Велика Жовтнева соціалістична революція, про яку так довго мріяли 
більшовики, здійснилася чи не здійснилася?

ПОСКРЬОБИШЕВ пробує щось відповісти. Це йому не вдаєть
ся. Біль такий, що він плює собі на долоню, аби перевірити, чи на 
місці його зуби.

СТАЛІН (на мить послаблює хватку на горлі ТРОЦЬКОГО). Що він 
сказав? Здійснилася чи не здійснилася?
ЛЕНІН. Відповідайте, товаришу Поскрьобишев!
ТРОЦЬКИЙ (хрипить, лежачи на підлозі, під СТАЛІНИМ). Якщо здійс
нилася, то завдяки мені!
ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ (в одну душу, нетерпляче). Відповідай
те! Та що ж це таке! Поскрьобишев!
ПОСКРЬОБИШЕВ (роздивляється те, що він виплюнув на долоню, нама
гається щось пояснити). У-у-у-и! (Бачить, що його не розуміють, махає 
рукою, чвалає геть 'із кону).
ЛЕНІН (урочисто). Товариші! Хоч би як там було, а про всяк випадок, 
дозвольте привітати вас із перемогою людства!
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СТАЛІН. Ура!
ТРОЦЬКИЙ. Під прапором Маркса — Енгельса — Леніна...
СТАЛІН (послаблює тиск на горло ТРОЦЬКОГО). Ну, кого ще? Кажи, не 
бійся. Я слухаю.
ТРОЦЬКИЙ. Хай живе...
СТАЛІН. Так... Хто саме?
ТРОЦЬКИЙ. Комунізм!
ЛЕНІН. Наше світле майбутнє!
СТАЛІН. Ура! (Все ще тримає Троцького за горло). Знаю, що шкодувати
му, що проклинатиму свою безмежну людяність і доброту, але з такої 
нагоди... (Відпускає ТРОЦЬКОГО). Добре, живи... Поки що!...

З А В І С А

ДРУГА ДІЯ
Декорації такі самі, як і в першій дії. По кону пересуваються 
ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ, кожен своєю вибагливою Ш. 
траєкторією, міркують уголос, стикаючись, перемовляються 
між собою, дають вказівки ПОСКРЬОБИШЕВУ. Коли хтось 
щось промовляє, інші не спиняються. Навіть якщо вже комусь 
так запотребилося на хвилинку постояти на місці, то він мусить 
робити це так, щоби не псувати загального враження невпинно
го броунівського руху. На всіх персонажах те саме вбрання, що і 
в першій дії. Єдина суттєва різниця полягає в тому, що актори 
помінялися костюмами, і той, хто до перерви був ЛЕНІНИМ, 
тепер є СТАЛІНИМ або ТРОЦЬКИМ, той, хто представлявся 
СТАЛІНИМ, нині є ТРОЦЬКИМ або ЛЕНІНИМ, і ТРОЦЬ
КИЙ таким самим робом перекинувся на СТАЛІНА чи ЛЕНІ
НА. На кого саме — не має значення, аби був відповідний кос
тюм. Лише ПОСКРЬОБИШЕВ залишився ПОСКРЬОБИШЕ- 
ВИМ, стоїть собі скраю, вислуховує накази, раз по раз киває 
головою. Скромний, небалакучий, діловий.

ЛЕНІН (як завжди рішуче, невідомо до кого). Годі тупцяти на одному 
місці! Виходьмо на битий шлях пролетарсько-селянської революції! 
ТРОЦЬКИЙ. Геть буржуазний уряд Керенського, Коновалова, Кишкіна
— уряд народної зради! Хай живе влада робітничих, селянських та сол
датських совітів!
СТАЛІН. Партія розгорнула масовану, енергійну агітацію за збройне 
повстання. Товариші на місцях одержали спецзавдання: безпосередньо 
очолити вибух народного почуття. Крім того...
ЛЕНІН. Регламент! Я особисто із секундоміром перевірятиму кожного. 
Задля вся, не встиг, злізай із трибуни! На часі від слів перейти до діла! 
Момент настав! П рол старій повстав!
ТРОЦЬКИЙ. Я в плані доповнення, відносно того, що передових, актив
них, готових на жертви кадрів достатньо.
СТАЛІН. Робітники, червона гвардія, флотські...
ЛЕНІН. А настрої як?
СТАЛІН. Трапляються ще...
ЛЕНІН. Негайно посилити агітацію!
СТАЛІН. Уже!
ЛЕНІН. А конкретно?
ТРОЦЬКИЙ. Конкретно.Існуючийуряд—то є зграя контриків, заколот



ників, узурпаторів.
ЛЕНІН. Слабо.
СТАЛІН. Кровососів, упирів, ледацюг.
ЛЕНІН. Більше марксистського аналізу.
ТРОЦЬКИЙ. Було погано. Хто винен? Вони! Стане добре. Чия заслуга? 
Наша!
СТАЛІН. Діалектика.
ЛЕНІН (у бік ПОСКРЬОБИШЕВА). Ro друкарні. Негайно.

ПОСКРЬОБИШЕВ киває головою, розвертається йти.
Копії...

ПОСКРЬОБИШЕВ зупиняється, 
пролетар’яту усіх країн.

ПОСКРЬОБИШЕВ дає знати, що він зрозумів. Іде.
ТРОЦЬКИЙ.Тут іще...

ПОСКРЬОБИШЕВ зупиняється, але не обертається, чекає, чи 
будуть якісь нові розпорядження.

ЛЕНІН (іде до столу-платформи, махає рукою). У робочому порядку!
ПОСКРЬОБИШЕВ пересвідчився, що він таки може йти, зни
кає за лаштунками.

ТРОЦЬКИЙ. Питання, здавалося б, теоретичне, дрібне, але...
ЛЕНІН. Регламент! (Підходить до столу, сідає, дістає із шухляди каш
кет, одягає на голову).

Це діє на СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО мов жест чаклуна. Вони, 
хто передом, а хто й задки, слухняно поспішають до столу- 
трибуни, стають під нею, вишиковуються в лінію.

Годі цих балачок. Регламент — і квит! А то балакають, сперечаються, 
пишуть... (Дістає книгу, гортає сторінки). Дас капітал... екс-про-прі-ац- 
ія... антагонізму... емпіріо... цей...як його... Скільки шкідливих, зайвих слів 
довелося задурно витратити! Сперечалися, дискутували, лаялися... І го
ловне, якби користь із того була... Ні, все 'дно, як до діла дійшло, мусив 
брати кожного і як дурне кошеня писком, у щастя на! на тобі! нюхай! (По
казує).Тепер зрозумів?! (Повертається до книги). Нехай воно буде, звичайно 
(закриває книгу), але я скажу по-простому, що наша людина, нашу люди
ну скільки не вчи, не виховуй... (Махаєрукою). Оце все, що я тут роблю — 
а у мене безперервного стажу за попередні роки ого-го! вже скільки 
накрапало, — для чого воно все, спитай мене...
СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ (слухняно, в один голос).Для чого воно все? 
ЛЕНІН. А я відповім. Щоби людям було гарно. Усім. Окрім буржуїв, ясна 
річ, та поміщиків, та міщан, та охвіцерні, та попів з їхніми мощами, пані
кадилами та небесною попівщиною. Куркулів, безумовно, ну й тих, що їм  
підгалдикують. (Я всякі гострі народні слова люблю, вороги це знають, і 
їм від мене пощади немає). Кого я конкретно підозрюю? (До СТАЛІНА та 
ТРОЦЬКОГО). Ви ж це запитати хочете?
СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ Ні в якому разі! Та ми... Ви не зрозуміли! 
ЛЕНІН Продовжую. Все заради простих, мозолястих, репаних робітни
ків та селян... Хоча, якщо чесно, то серед них іще так багато ледачих. І що 
ти з ними з такими поробиш? (До СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО). Ну, ви, 
ідеологи, практики, що скажете?
ТРОЦЬКИЙ. Організуємо соцзмагання.
ЛЕНІН. Проігнорують.
СТАЛІН. Кращих повісимо на Дошках пошани.
ЛЕНІН.Утечуть.
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СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ замислилися, перезираються, чека
ють підказки один від одного.

А я пропоную поставити біля кожного по комісару з маузером, ато й двох, 
а трохи так, у глибині, на пагорбі, але в затінку, біля барила з водою, загін 
із кулеметами, доки у маси свідомість не визріє. Скажу інакше. Доки на 
неї не нападе швидка настя свідомості. (Лукаво сміється).

ТРОЦЬКИЙ та СТАЛІН регочуть.
Як я люблю влучне, солоне слово! Про це багато хто пише. От послухайте. 
(Дістає книгу, гортає). «Невисокий, міцна статура, широка плесна, твер
да рука...» (Напружуєм'язи). Все вірно. «Рівний, потужний, трохи гарка
вий голос...» Ну, я ж не буду тут задля дешевої популярності карикатуру 
робити з голосу. Голос не догма, а засіб для пересування думки із мозко
вого міхура, через ротову порожнину у бік насиченої білковими тілами 
об’єктивної реальності. Так, здається? (Зазирає до книги, намагається 
знайти відповідне місце, не знаходить, закриває книгу). Короче, облік і 
порядок. Сказано, «три джерела і три складові частини» — будь ласка, щоб 
кров із носа, а к завтряму були мені отуто (б'є пальцем по столу) і три 
джерела, і три складові частини! А ні — то сам туди підеш. Або сказано — 
індустріалізація, колективізація, культурна революція... (До СТАЛІНА та 
ТРОЦЬКОГО, які ловлять кожне його слово). Чого принишкли? Ідіть 
сюди. Питання гострі, цікаві. Я вважаю, що треба їх винести на Політбю- 
ро. Заперечення будуть?

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ піднімаються на платформу. 
ТРОЦЬКИЙ. Я -  за.
СТАЛІН. Підтримую цю пропозицію.
ЛЕНІН (поки СТАЛІН та ТРОЦЬКИМ обережно займають свої місця за 
столом, кажечитодосебе, чи до глядачів). Ач які скромні... А я вам скажу 
одразу. Троцький, звичайно, здібний товариш. Здібний. Але надмірно 
захоплюється адмініструванням. Уявіть собі! А Сталін, так той взагалі, 
зосередив у своїх руках владу і — хто б міг подумати! — грубіянить.

ТРОЦЬКИЙ та СТАЛІН сидять, ловлять кожне слово ЛЕНІНА. 
Ну, добре, це все ми в робочому, так би мовити, порядку... (Міняє тон). А 
ми тут сьогодні зібралися, щоб нарешті обговорити тактику і стратегію 
перехідного періоду від етапу нинішнього у майбутній. (При цьому дістає 
із шухляди буханку хліба, рибину та пляшку). Які будуть думки, пропози
ції, зауваження?

Всі мовчать.
Я питаю, які в кого будуть думки?

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ обережно беруть зі столу то хліб, то 
рибу, то пляшку, обдивляються, обнюхують, кладуть на місце. 

Міркування? Погляди? Побажання?
ТРОЦЬКИЙ (ухильно). Так... Справа складна...
СТАЛІН (обережно). Тут треба як базису, так і всієї надбудови.
ЛЕНІН (продовжує свою думку). Плани? Як в окремо взятій, так і в 
світовому масштабі. З урахуванням особливостей. У союзі то з тим, то з 
іншим. Нейтралізуючи, заохочуючи, розмежовуючися, переконуючи.

ТРОЦЬКИЙ і СТАЛІН під цю промову, нічого не кажучи, почи
нають діл ити розкладені на столі речі. Кожен хапає то ту, то іншу, 
висмикує з рук суперника, шпиняє його.

Щодня виникають нові проблеми. Як забезпечити вже оголошене щастя? 
Як підняти на нього інертні маси? Мобілізувати їх? Залучити, перетягти 
на свій бік або ліквідувати? Що робити з нейтралами, середняками,



попутниками? Як впливати на решту? (Помічає, ж  вовтузяться ТРОЦЬ
КИЙ зі СТАЛІНИМ). Посиланнями на теоретиків? Словом? Чи прикла
дом? (Хапає книгу, лупцює нею то СТАЛІНА, то ТРОЦЬКОГО, по разу 
кожного). Яка ваша думка?
ТРОЦЬКИЙ (чухає вражене місце). Поділити!
СТАЛІН (робить те саме, ображено). Але по-чесному!
ЛЕНІН. Як? Пропонуйте! Думайте! Творчо! Завзято! З вогником!

ТРОЦЬКИЙ бере рибу, намагається її  розламати, спочатку 
руками, далі об стіл. Нічого не виходить. СТАЛІН так само 
безрезультатно б’ється з хлібиною, нарешті пробує її  угризти. 
Мало не обламує зуби.

СТАЛІН. Це не хліб, а камінь! (Кидає на стіл).
ТРОЦЬКИЙ (вивчає хлібину). А, може, це образ який? Тобто символ? 
ЛЕНІН (забираєу нього хліб). От тільки нетреба попівського мракобісся! 
Усе пізнається. Усе долається. Треба лише методом оволодіти. Ми ще з 
вами цією буханкою мільйони свідомих пролетарів нагодуємо. Хліб—то 
святе! (Заходжується ділити хлібину — то руками, то навалюється усім 
тілом, то допомагає собі коліном. При цьому не припиняє пояснювати 
ТРОЦЬКОМУ та СТАЛІНУ глибинний зміст того, що відбувається).

Ті слухають дуже уважно й побожно, але їм стає дедалі важче 
стримати глузливі смішки.

У такій справі, як побудова щастя не буває й не може бути дрібниць. 
(Палець підвернув). Ет-ти, сучка... Бо це ж уперше в світі! Ну комуна, ну 
Сен-Сімон-Фур’с-Оуен, скажете ви. А спитайте, скажу я вам, у того ж 
Фур’є, скільки годин, днів чи тижнів треба було йому змарнувати, перш 
ніж якийсь із його, приміром, мандатів потрапив нарешті... (Невідомояк, 
але мало не звернув собі щелепу). Ти подиви, яке стерво! Він узяв собі, Сен- 
Сімон, у кнопку пальчиком тицьнув чи номер наквецяв на телефончику 
і, будь ласка, — на тім кінці світу газети вже повідомляють. А тут на 
якихось обривках, — все ж — дефіцит! — шматочках недогризком олівця 
директиву нашкрябаєш, під розписку вручиш матросу, перевіриш десять 
разів його і чекаєш півроку, доки він дотеліпається до сусіднього кабінету... 
(Боляче б'ється коліном об стіл). А щоб тебе! (Спересердя кидає хліб на 
стіл, при цьому випадково поцілює СТАЛІНУ по руках, СТАЛІН стогне, 
ТРОЦЬКИИ ховається під стіл). І що за контра усе це придумала?! (Ро
бить кілька кроків, трохи заспокоюється). І отаке двадцять чотири годи
ни на день. Ну, який організм таке витримає?! (Робить кілька кроків 
мовчки, жестикулюючи). А додому прийдеш, ну, кажеш собі, Наказ Орга
нізмові Номер Один — відпочинок! Так де там! Думка так і працює. Того 
треба висунути, того всунути, а котрогось і кооптувати! Яку із практичних 
проблем розглянути після якої? Що в різне поставити? Яким боком 
крутнути оргвисновки? Де, у кого позичити міжнародного історичного 
досвіду? Матроса до бібліотеки погнав, вертається через три роки, за
брьоханий п’яний. Ти шо, кричу, я жтебе під трибунал! А я вже на дембелі, 
каже, маю законне право. А література? — питаю. Немає, матросик каже, 
на коліна упав, сльози шлюзи прорвали, немає, плаче, ніде на нас ні під
ручників, ні інструкцій, бо ми є перші в історії людства! (Трохи розчулив
ся від такої історії, підходить до ТРОЦЬКОГО та СТАЛІНА, занурює 
пальці у  їхнє волосся, кошлає по-батьківськи). А додому, знову ж таки, як 
прийду — й одразу у світ прекрасного. Діти вже знають. Світланка, дочка 
(погладжує ТРОЦЬКОГО, який деякий час слухняно зображатиме дочку 
Світланку), мовчки йде до рояля, грає для мене «Апасіонарію»
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ТРОЦЬКИЙ робить вигляд, ніби торкається пальцями клавіш, 
стиха наспівує головну мелодію «Місячної сонати» Бетховена— 
Sonata quasi una fantasia.

Неземна якась музика, але разом з тим цілком матеріалістична. Олежка, 
синаша (смикає за вухо СТАЛІНА, якому доведеться деякий час побути 
Олежкою), цей у мене з характером. О! Розбишака такий, що держися! Не 
хоче вчитися. Бий його смертним боєм, ріж на шматочки — нічого не діє.

ТРОЦЬКИЙ — СВІТЛАНКА продовжує грати, наспівувати 
мелодію «Місячної сонати», СТАЛІН — ОЛЕЖКА стоїть, гоно- 
риться.

Але то пусте. Перемелеться. Головне — що всі тобі, як би сказати, умови. 
Живи, розвивайся, оволодівай усіма скарбами, що людство збирало ти
сячоліттями —ти-ся-чо-літтями! день і ніч! Хоч фізично, будь ласка! Хоч 
матеріально, хто не дає?! Гуртки для того є, секції, мало? На хор тебе буду 
возити, на теніс колись запишу. В мене тренер знайомий працює там, 
Роберт, Роберт, як його в біса прізвище? Я йому колись квартиру зробив... 
Тобто, здавалося б, ось воно! на! їж чим хочеш! ні! (Б'є спересердя себе по 
коліну). Вкрав у тирі рушницю, во з душку, ту, що оцими хріновинками 
пуляє, заліз у мою машину, поїхав у бік аеропорту, спинявся під кожним 
знаком і стріляв по ньому. А наші політруки з переляку подумали, що то 
ворог знищує знаки напередодні десанту, підняли на ноги військовий 
округ, авіацію, випустили всіх собак... (Махає рукою).
СТАЛІН - ОЛЕЖКА (до ТРОЦЬКОГО -  СВІТЛАНКИ, який весь цей час не 
припиняв наспівувати мелодію «Місячної сонати»). Яка ж це «Апасіона- 
рія»! Це ж «Місячна соната»!
ЛЕНІН (жестами намагається не допустити до сварки, а тим часом 
продовжує свою розповідь). У Світланки теж, чесно кажучи... 
ТРОЦЬКИЙ -  СВІТЛАНКА (накидається на СТАЛІНА -  ОЛЕЖКУ). 
Замовкни, ідіот!
ЛЕНІН (трохи ніяково). Хочу в Артек, вона мені каже. Добре, кажу їй. Для 
чого? Щоб познайомитися з прогресивною молоддю різних країн. Пре 
красно. Яких саме, питаю. Капіталістичних. Навіщо? Щоб поділитися 
досвідом, каже...
СТАЛІН -  ОЛЕЖКА (тягнеться руками до ТРОЦЬКОГО -  СВІТЛАН
КИ). Я тобі за ідіота зараз таких одваляю!...
ТРОЦЬКИЙ — СВІТЛАНКА. Тільки спробуй! Я тоді всім розкажу, що 
ти...
СТАЛІН — ОЛЕЖКА. Цить, бо вмреш! Я про тебе також дещо знаю! 
ЛЕНІН (намагається розборонити дітей). Якось, знаєте, намагаєшся 
зайвий раз у дитячі справи не лізти, ініціативи, яка йде ізнизу не стриму
вати...
ТРОЦЬКИЙ — СВІТЛАНКА. Що ти куриш, п’єш, крадеш, брешеш, 
уроки не робиш...
СТАЛІН — ОЛЕЖКА. А ти під час тихого сну з піонервожатими... 
ЛЕНІН (не витримує, хапає дітей, розкидає їх у різні боки). Регламент! 
Я тут за щастя для них б’юся, а вони...! Посеред успіхів... розвели, поніма- 
їш, бардак! Порядку немає! Регламент! (Знімає кашкет, жбурляє його на 
стіл). І де цей Поскрьобишев?

З тієї миті, як ЛЕНІН опиняється без кашкета, ТРОЦЬКИЙ 
знову перетворюється на ТРОЦЬКОГО, СТАЛІН — на СТАЛІ
НА, ЛЕНІН — на ЛЕНІНА, кін — на штаб революції Смольний, 
по якому різними траєкторіями невпинно пересуваються керів



ники майбутнього збройного повстання. З-поза лаштунків 
виходить ПОСКРЬОБИШЕВ, робить два скромних кроки, 
спиняється, мовчки чекає наказів та вказівок.

ЛЕНІН (як завжди рішуче). Уперед! Уся влада —■ совітам!
СТАЛІН. А як бути з парламентом?
ЛЕНІН. Порадимося.
ТРОЦЬКИЙ. Розігнати.
СТАЛІН. А чи зрозуміє цей крок стара гвардія, молоді партійці? 
ТРОЦЬКИЙ. Скажемотак. Ленін справді був за парламент. Але ще справ
діте він був за совіти. І тут нема протиріччя. Про це, до речі, свідчить 
аналіз. І хто цього й досі не зрозумів, той є ворог, агент Антанти, монархіст 
і підпадає під найсуворішу справедливість.
ЛЕНІН (до ПОСКРЬОБИШЕВА). Гарна думка. Ви це також собі десь 
позначте, будь ласка, і передайте до редакційної комісії. Це — у підвалі, в 
кімнаті номер... (Обертається до СТАЛІНА, той знизує плечима, мовляв, 
те знаю», ЛЕНІН звертається до ТРОЦЬКОГО). Ви не пам’ятаєте, часом, 
де у нас зараз...
ТРОЦЬКИЙ (у розпалі полеміки орлом накидається на ЛЕНІНА, мов на 
свого уявного опонента). І закарбуйте собі навіки! Повстання широких 
мас не потребує ніякого виправдання!
СТАЛІН (до ЛЕНІНА). Здається, це десь між буфетом і туалетом. Спуска
єшся, на червоному прапорі напис російськими літерами. А Г И Т - 
П У Н К Т .
ТРОЦЬКИЙ (іперемикає свій ораторський пафос на СТАЛІНА). Ми від
крито кували волю мас, розробляли детальні списки і ось тепер, коли всі 
повиходили зі своїх конспірацій, ви хочете пов’язати нам руки своєю 
легальністю? Не вийде!
ЛЕНІН (до СТАЛІНА). Так, так, пригадую, по ліву руку, під стіночкою, в 
закапелочку...
СТАЛІН (не може стримати свого захвату). Яка скромна людина! Усе 
пам’ятає, усе пригадує!
ТРОЦЬКИЙ. Вони пропонують нам; відмовтеся від перемоги, підіть на 
поступки, підпишіть угоду. З ким? Я питаю вас: з ким ми повинні ділити 
свою неминучу перемогу? З ким?
ЛЕНІН (невідомо до кого, скоріше за все, до ПОСКРЬОБИШЕВА. Принай
мні той так гадає). Крім того, я дуже просив би Вас п’ятим підпунктом 
поставити тезу про те, що... (Намагається пригадати).
СТАЛІН (проЛЕНІНА). Глобальні проблеми вирішує, а кожній дрібниці 
приділяє увагу. В такий дуже відповідальний момент! Ось чого треба усім 
нам повчитися!
ТРОЦЬКИЙ. З тими жалюгідними купками, що приповзли сюди по свої 
крихти? Але ж ми їх знаємо, як облуплених, і заявляємо прямо: так, ми 
поділимося, але зовсім не з вами. А з мільйонами робітників та селян, 
свідомих робітників і не менш свідомих селян.
ЛЕНІН (знову начебто до ПОСКРЬОБИШЕВА, але, може бути, що й не до 
нього). Так і передайте усім нашим товаришам з компривітом. 
СТАЛІН. Про всіх подбає, нікого не забуде.
ТРОЦЬКИЙ. А вам, банкротам, шакалам буржуазії, ми кажемо... 
ЛЕНІН (раптом помічає ПОСКРЬОБИШЕВА). Ви до мене? З конкрет
ним питанням? Чи просто так?
ПОСКРЬОБИШЕВ (украй спантеличений). Я... я...
ЛЕНІН. Ну, то йдіть собі.
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СТАЛІН (махає на ПОСКРЬОБИШЕВА руками). Ідіть! Ідіть! Що не ба
чите? Тут таке діється!

ПОСКРЬОБИШЕВ іде геть.
ТРОЦЬКИЙ. Ідіть собі геть! На смітник історії!
ЛЕНІН (немов щойно прокинувся). А що тут, власне, діється? На кого це 
він так?
СТАЛІН (шепочеЛЕНІНУ). Товариш Троцький готується... Промова на 
Другому з’їзді... Відносно перемоги збройного повстання.
ЛЕНІН. А...
ТРОЦЬКИЙ (натхненно). Щоб я вас тут більше не бачив!
ЛЕНІН та СТАЛІН (плещутьу долоні). Ура! Чудова промова!

ТРОЦЬКИЙ кланяється, рішучою ходою здіймається на плат
форму, бере зі столу кашкет, одягає на голову. ЛЕНІН та СТА
ЛІН дріботять під платформу, слухняно вишиковуються у лі
нію.

ТРОЦЬКИЙ (сів на центральне крісло, оперся на спинку, розкинув руки, 
поклав їх на стіл, тарабанить пальцями, оглядає розкладені на столі хліб, 
рибу, книгу та пляшку, скептично цвікає зубом). І оце, значить, заради 
цього... Ну-ну... Ось вона — нагорода за мобілізацію здібностей, духу, 
проривів прозріння, ерудиції, інтуїції, звитяги, наснаги, легкості слова, 
дії, знань, досвіду, широти, глибини й висоти. (ДоЛЕНІНА та СТАЛІНА). 
Я нічого не пропустив?

ЛЕНІН та СТАЛІН поринають у роздуми.
Добре. Не має значення. Переходжу до іншої тези. Нотатки до автохарак- 
теристики. (Пауза). Стисло. (Пауза). Він, котрий умів поєднати глибину 
та гранітоподібність теорії із широчиною загальнокультурних обріїв... 
(До ЛЕНІНА та СТАЛІНА). Ви конспектуєте? ...За-гальнокульту-рних 
обріїв... (ЛЕНІН та СТАЛІН розгублено перезираються, не розуміють, що 
від них вимагається. ТРОЦЬКИМ знову до них звертається). Активніше! 
(ЛЕНІН та СТАЛІН вагаються. Нарешті ЛЕНІН здогадується).
ЛЕНІН. Ура!

СТАЛІН, дивлячись то на ЛЕНІНА, то на ТРОЦЬКОГО, почи
нає і собі удавати ентузіазм, плеще в долоні.

ТРОЦЬКИЙ (підводить очі до неба, незадоволений тупістю ЛЕНІНА та 
СТАЛІНА, продовжує). Він, котрий міг найвибагливішу думку донести аж 
до підземних прошарків затурканих мас, вдихнути в нудні теорії блиск і 
непередбаченість вогняного канкану революції, він.» (Зиркає на ЛЕНІНА 
та СТАЛІНА, які ніяк не реагують на його метафори). Ось вам, будь 
ласка...

ЛЕНІН та СТАЛІН радісно плетуть у долоні.
Не треба, нічого не треба. Дайте лише закінчити думку.

ЛЕНІН та СТАЛІН нишкнуть.
Він, котрий володів будь-якою аудиторією а-а-бсо-лютно! — і міг вдалим 
жартом чи малоросійським прислів’ям розсмішити хоч сірого вовкулаку 
з рушницею, хоч професора у пенсне.

ЛЕНІН та СТАЛІН так, щоби бачив ТРОЦЬКИЙ, заходяться 
реготати з його малоросійського жарту.

(ТРОЦЬКМИробить вигляд, що йому така запопадливість не дуже подоба
ється). Він...

ЛЕНІН та СТАЛІН регочуть ще дужче.
Він, котрий... (Просить-благає, щоби товариші знали міру, але поступово 
приєднується до них і деякий час усі троє від щирого серця сміються з



жарту товариша ТРОЦЬКОГО. Першим, промокаючи з  очей сльози, зупи
няється ТРОЦЬКИЙ). Керівник революції, лев, або ж демон, як його 
величали захоплені вороги...

ЛЕНІН та СТАЛІН уривають сміх, виструнчуються.
...творець революційного війська, блискучий дипломат, борець із розру
хою... Слава, влада, прекрасний пайок!... І така жахлива самотність!

ЛЕНІН та СТАЛІН журливо опускають очі.
Навіть на грубо фізичному рівні. Немає кому оцінити неординарний хід 
думки. Ось вам приклад із найсвіжіших. Засідання рев-парт-рай-біс- 
його-зна-там-якогось совіту, комісії чи комітету. Я виступаю із доповід
дю. Зала порожня. Той десь чергує, тому треба тестя перевозити на нову 
хату, той хворіє, у тієї дитина. Я все розумію, але ж коли йдеться про по
літичну доповідь .̂ Отже, коли я не витримав і зачепив суто дисциплінарне 
питання, Сталін тихенько підвівся, «Я на хвилинку», — каже...

СТАЛІН слухняно залишає своє місце під платформою поруч із 
ЛЕНІНИМ, робить кілька кроків навшпиньки.

СТАЛІН. Я на хвилинку.
ТРОЦЬКИЙ. ..і здимів!

СТАЛІН іде навшпиньки, шукає, де б йому заховатися. 
ТРОЦЬКИЙ. Я кажу Леніну: як же це так, кажу?! Що ж це таке, кажу?! 
ЛЕНІН (розгублено, до ТРОЦЬКОГО). Може, матроса за ним послати? 
ТРОЦЬКИЙ. Робіть як знаєте. Я вже нічого не хочу.
ЛЕНІН. Ану, стривайте. Я зараз. (Іде шукати СТАЛІНА у протилежний, 
звісна річ, бік).

СТАЛІН тим часом знаходить затишну місцинку біля самої 
рампи і моститься трохи лягти-перепочити.

ЛЕНІН блукає далі, зазирає під стіл та по різних закутках.
ТРОЦЬКИЙ (немов коментує дії ЛЕНІНА). Шукали-шукали у Смольно
му, тоді в Кремлі, по всіх дачах, по якихось воронцовських палацах, у  
Ластівчине гніздо комсомольці дерлися, мало один не вбився, гі нців нап
равляли у домни, в театри, дипкур’єрів на ноги підняли, двійників — 
двадцять шість народних артистів! — теж, Зорге розконсервували. Ніде 
немає!

ЛЕНІН, нарешті, натрапляє на СТАЛІНА, що спокійно, 
перекинувши ногу за ногу, лежить на підлозі.

Коли знаходять! Тут же ж, під боком. На квартирі у казаняра, Бещещен- 
ка, розлігся собі на канапці, люльку смокче, метикує щось, як би знищити 
всіх здібних, талановитих людей, зі знанням іноземних мов (перераховує 
по пальцях), світової культури, правил гарного тону, видатних теоретиків, 
красномовців, стратегів...
СТАЛІН (не підводячись і не відаючи, що його чують, метикує уголос). Усіх 
цих (перераховує по пальцях) зрадників, які женуть нашу воду на їхній 
млинок, розкольників, фашистських вилупків, дрібно-буржуйську сво- 
лоту, бородату анти партій щи ну, політичних дворушників...
ТРОЦЬКИЙ (запалюється гнівом). Ну що можна чекати від людини, яка 
брак розумових ресурсів компенсує надмірним потягом до влади! 
СТАЛІН. ...скажених собак соціал-демократів...
ТРОЦЬКИЙ. Четверту дитину чоботаря-осетина Віссаріона...
СТАЛІН. ..і особисто Іуду-Т роцького!
ТРОЦЬКИЙ (доЛЕНІНА). ...норовистогочоботаря -п’яницю, який часто 
й до крові бив сина... (ЛЕНІН не розуміє, що він має робити. ТРОЦЬКИЙ 
пояснює йому і водночас ніби наказує) жорстокий п’яниця, який смертним
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боєм... (ЛЕНІН зрозумів, але вагається) смертним боєм... (ТРОЦЬКИЙ 
кричить) ну! озвірілий дикун! Ногами!

ЛЕНІН, стиснувши зуби, виконує наказ, перекидається на озві
рілого дикуна Віссаріона і копає СТАЛІНА ногою під ребра. 
СТАЛІН не чекав такого, хапається за бік, стогне, пробує підвес
тися.

Й руками!
ЛЕНІН виконує наказ.

Тоді знову ногами!
СТАЛІН падає, намагається відповзти.

Батько хотів зробити з Йосифа чоботаря. А мати воліла, щоб син вивчив
ся на священика. Але і в семінарії темні ченщ-вихователі мало не щодня 
лупцювали бідного чоботаревого сина. (ТРОЦЬКИЙ подає ЛЕНІНУ знак і 
той не гірше за ченців наносить СТАЛІНУ кілька відчутних ударів).

СТАЛІН намагається відповзти якнайдалі, але ЛЕНІН не відс
тупає від нього ні на крок.

Потім і царські жандарми (удар), і представники інших партій (удар), і 
товариші по засланню (удар) , і колеги по уряду й Політбюро (удар) не
одноразово вказували йому на порушення норм та викривлення кількох 
принципів (остаточний удар, після якого СТАЛІН лежить, не рухається?)

ЛЕНІН обертається до ТРОЦЬКОГО, чекає, що той скаже. 
Відносно ж Леніна, то, я гадаю, не буде перебільшенням заявити, що 
вплив товариша Леніна на партію, на робітничий клас, трудове селянство 
був надзвичайно, надзвичайно відчутним.

ЛЕНІНУ приємно це чути, але своє місце він знає.
Якби не Ленін, і я повторю ці слова будь-де, будь-коли, якби не Ленін — 
нічого не було б. Нічого. (Пауза). Але... (Пауза). Але... (Пауза). Я кажу це не 
для того, щоб хтось колись ці слова трактував як критику тих товаришів, 
що проводили хибну політику.

СТАЛІН, який щойно лежав зовсім нерухомо, підводить голову, 
позирає одним оком на ЛЕНІНА, далі із кожним словом ТРОЦЬ
КОГО набирається певності, тихенько підводиться і підступа
ється до ЛЕНІНА, який незворушно вислуховує ТРОЦЬКОГО. 

Партія мусить знати все про своє минуле. Наша політика — не в замовчу
ванні, а в критичній ясності.

СТАЛІН підходить впритул до ЛЕНІНА, бере його за барки, 
чекає, що далі скаже ТРОЦЬКИЙ.

Тобто, хто сказав «не помилявся»? Не помиляється тільки мертвий.
СТАЛІН сприймає це як наказ і голосно, з клекотом видихаючи 
повітря, б’є ЛЕНІНА головою в обличчя. ЛЕНІН похитався і 
падає.

Було. Все було. І під час перших з’їздів, і потім грішили сектантством, 
грішили-с.

СТАЛІН б’є безборонного ЛЕНІНА.
І відірваністю від конкретної обстановки. Що, до речі, позначилося на 
загальнопартійній тактиці того періоду.

Ще удар.
Та й фактично, якщо вже на те пішло, то повстання здійснилося не 
двадцять п’ятого, а, як я писав, набагато... '

Дуже потужний удар.
Ну добре, добре... Демократія — це чудово, але ж не в такий історичний 
момент, і не тут.



СТАЛІН припиняє дубасити ЛЕНІНА, а навпаки, допомагає 
йому підвестися, обтрушує одяг, підтримує. Спираючись один 
на одного, вони постогнують, плентаються на своє місце під сто- 
лом-шіатформою.

(ТРОЦЬКИЙ не без співчуття стежить за ними, тоді продовжує). Е-хе- 
хе... Драма довгих століть темноти, зубожіння, безправ’я... Але є й речі на
багато страшніші. Наприклад, трагедія яскравої особистості, змушеної 
існувати посеред сірятини. Хто зрозуміє її страждання? Неспроможність 
адекватно висловити себе. Далі постійне зважання на думку й умовності 
тих, хто взагалі не дозрів ще до більш-менш високих матерій! (Вказує на 
побитих ЛЕНІНА й СТАЛІНА). їм і то краще. Набагато. Вони хоч не 
усвідомлюють своєї обмеженості, пересічності... Що тут довго балакати! 
Ви хоча б раз чули, як вони дискутують? О, це треба бачити! (ДоЛЕНІНА 
та СТАЛІНА). Що ж ви не дискутуєте? Візьміть собі якесь питання з по
рядку денного і обміняйтесь думками з цього приводу.

ЛЕНІН та СТАЛІН мовчать.
Можна висунути пропозицію, підкріпити її аргументами, послатися на 
джерело, навести влучну цитату... Ну?!
ЛЕНІН (мляво). Вношу пропозицію.
СТАЛІН (мало не пошепки, не відриваючи очей від підлоги). Хто вам 
написав те, що ви читаєте?
ЛЕНІН (зацьковано). Так ви просто дурень.
СТАЛІН (бубонить). Я прошу без виразів. Чи ви вважаєте, що всі тут 
дурні, а ви один вумннй такий?
ЛЕНІН (без жодного виразу). Подібні слова можна почути лише від дуже 
нерозумної людини, яку таким висловам навчили фашисти. 
ТРОЦЬКИЙ. І такі, сказати б, дискусії нерідко в них переходять у бійку. 
Уявіть собі.

ЛЕНІН та СТАЛІН стогнуть, хитають головами, навіть падають 
на коліна й благають ТРОЦЬКОГО не допустити нового на
сильства. Але той не хоче нічого слухати.

Б’ються, мов звірі. Ви чуєте? Що, соромно стало? Раніше треба було 
думати, коли мозок партії знищували. Ну?!

ЛЕНІН та СТАЛІН спроквола обмінюються ударами, падають 
один на одного.
ТРОЦЬКИЙ їх розводить і знову зіштовхує.

ТРОЦЬКИЙ. Веселіше, хлопці! З вами сам товариш Троцький!
ЛЕНІН та СТАЛІН знову обмінюються ударами. ТРОЦЬКИЙ 
виступає трохи вперед і втрачає їх з поля зору. Це дає змогу 
ЛЕНІНУ та СТАЛІНУ підчас монологу ТРОЦЬКОГО спочатку 
обережно, а тоді все зухваліше симулювати потужні удари, бо
йові зойки, падіння та біль.

ТРОЦЬКИЙ (драматично). На жаль, так заведено ще з початку світу. 
Прагнеш чогось, домагаєшся, вкладаєш себе усього, без останку, щоб 
зрештою, бути зрадженим, викресленим із протоколів, вигнаним, щіль
но запльованим, рясно обі...

У цей момент ЛЕНІН та СТАЛІН падають, удають передсмер
тні конвульсії й смерть.

(ТРОЦЬКИИозирається ). Щотаке? Додискутувалися? Гад пожирає свій 
хвіст? Я це передрікав, між іншим. Це є у мене в листах, у статтях і 
розкидано по монографіях. Сторінки не пригадую, але якщо поритися в 
бібліографії.» (Оглядає тіла ЛЕНІНА та СТАЛІНА). Ось вона — справед-
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ливість. Мені немає чого додати до вироку історії, яка усе розсудила, 
розставила на свої місця. (Відходить від ЛЕНІНА та СТАЛІНА.

Бачачи це, вони повзуть у різні боки платформи, щоб заховатися 
за нею, весь час озираються на ТРОЦЬКОГО, непритомніють, 
тільки-но він робить поруху їхній бік. Під кінець його короткого 
монологу вони опиняються під столом, то вистромлюються 
звідти, то ховаються.

Що я можу додати? (Пауза). Я розчарований. (Пауза). Так, я розчарова
ний. І не стану приховувати цього від світової... (Озирається, хоче, ма
буть, звернутися якщо не до всієї світової, то принаймні хоча б до ЛЕНІНА 
й СТАЛІНА. Але їх немає. Вони вчасно заховалися за стіл. Пауза). Знову 
один. (Стомленою ходою йде до столу, знімає кашкет, плавним жестом 
кладе його поруч із книжкою, пляшкою та іншими аксесуарами). Що ж, 
лишається зректися всього і стійко чекати вироку історії.

Поки він виголошує останнє речення, з-під столу, з різних боків 
за кашкетом тягнуться дві руки — ЛЕНІНА та СТАЛІНА. 

(ТРОЦЬКИЙ помічає це, коли вже руки вхопилися за кашкет і смикають —  
його кожна у свій бік. Він також тягнеться за кашкетом, якого щойно 
так необачно зняв з  голови і накриває його зверху рукою). Але спочатку 
треба вирвати владу у буржуазії. (Боротьба рук за кашкет. ТРОЦЬКИИ 
шукає допомоги, гукає). Ей, хто-небудь! Як його... в дідька... Пу... Пи... Пі... 
Поскрьобишев! Ей, Поскрьобишев!

З’являється ПОСКРЬОБИШЕВ, і це знову миттю перетворює 
кін на Смольний, а ЛЕНІНА, СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО на 
керівників партії пролетар’яту, які напередодні збройного повс
тання крокують, не спиняючись, штабом революції, обговорю
ють принципові моменти та деталі неминучої близької перемо
ги.

ЛЕНІН (як завжди, рішуче). Як тільки розіб’ємо старий державний лад, 
то одразу, негайно, першим ділом...
ТРОЦЬКИЙ. Рішучі операції розпочалися?
СТАЛІН. Військово-революційний комітет розробив диспозицію.
ЛЕНІН. ...слід братися за створення ладу нового!
ТРОЦЬКИЙ. Базари, вокзали, центри, околиці, прохідняки позначили? 
СТАЛІН. Мусили.
ЛЕНІН. Перевірте.
СТАЛІН. Добре.
ТРОЦЬКИЙ. Зюйд-норд-вест нанесли? Бо що ж то за схема без компаса? 
ЛЕНІН. Але це мусить бути наш, пролетарський зюйд-вест, без анексій та 
опозицій, без блювотної ситості й вільного продажу буржуазних газет. 
ТРОЦЬКИЙ. За цим треба стежити день і ніч!
СТАЛІН. Добре.
ЛЕНІН. Не добре, а архіпогано. Ганебно! Якщо ми будемо добренькими, 
то вони нас, мов кошенят...
ТРОЦЬКИЙ. Набагато гірше! Немов червів. Чи клопів. Або блох.
ЛЕНІН. Або вошей. Чи гнид. О! Як гнид! Уявляєте?
ТРОЦЬКИЙ. Тому панькатися з такими...
СТАЛІН. З якими?
ЛЕНІН. З усякими!
ТРОЦЬКИЙ. І це треба негайно! (До ПОСКРЬОБИШЕВА). Котра там 
година? Скільки лишилося?
ЛЕНІН. Чому ніхто не стріляє з гармат або маузерів?



СТАЛІН. Хто віддав, а точніше не віддавав наказу? Негайно його сюди! 
ЛЕНІН. А братські партії...?
ТРОЦЬКИЙ. ..А європейський робітник, що, і досі чухається? 
ПОСКРЬОБИШЕВ крутить головою, не знає, що й кому відповідати. 
ЛЕНІН. Унікальна безвідповідальність!
ТРОЦЬКИЙ. Пропоную не покладатися на стихію, а направити на місця 
надійну людину.
СТАЛІН. На які саме місця?
ЛЕНІН. А на всі.
ТРОЦЬКИЙ. На всі водночас.
ЛЕНІН. Щоб ніякого люфту ніде не було.
ТРОЦЬКИЙ. Поки ми тут тягтимемо непосильний тягар не обмеженої 
забобонами влади.
ЛЕНІН. Пропоную товариша Сталіна.
ТРОЦЬКИЙ. Категорично підтримую. Нехай іде і як слід простежить... 
ЛЕНІН. І доповість...
СТАЛІН. А Поскрьобишев?
ТРОЦЬКИЙ. Поскрьобишев може іти.
ЛЕНІН (до ПОСКРЬОБИШЕВА).Так, ідіть...

ПОСКРЬОБИШЕВ повертається, хоче йти. 
але знайте, що це...
ТРОЦЬКИЙ. ...що ви повинні негайно...
ЛЕНІН. ..я підкреслюю — н е г а й н о !  — принести нам якнайсвіжіші вісті 
з полів класових битв. А саме: коли, хто, де...
ТРОЦЬКИЙ (до ПОСКРЬОБИШЕВА). Ви все зрозуміли?

ПОСКРЬОБИШЕВ киває головою.
Ну, то йдіть.

ПОСКРЬОБИШЕВ зникає за лаштунками.
(ТРОЦЬКИЙобертається до СТАЛІНА). Тепер з вами.
ЛЕНІН. Селянські маси теж кажуть: годі цих ігор з капіталістами, ми 
підемо за робітниками.
ТРОЦЬКИЙ (до СТАЛІНА). Перш за все треба побігти під кулі, пере
гризти колючий дріт, перетнути два мінних поля...
ЛЕНІН. Ми випишемо Вам червоний мандат!

СТАЛІН уважно слухає, киває головою, а сам тим часом 
задкує у бік столу, Поки ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ продовжують 
рухатися за своїми траєкторіями.

ТРОЦЬКИЙ. Пориньте в гущавину імперіалістичної бійні, через 
голови урядів зверніться безпосередньо до незаможних класів...
ЛЕНІН. ..л так прямо й скажіть їм, що ми, всі трудящі маси... 
ТРОЦЬКИЙ. ...скажіть їм послухайте, ви!...
ЛЕНІН. ...скільки можна терпіти!
ТРОЦЬКИЙ. Якщо ж Вас не вб’ють, не закатують ці жорстокі тирани і 
Ви, попри всі небезпеки, повернетеся...

СТАЛІН тим часом дістався до столу, нап’яв собі на голову 
кашкет, відсунув решту речей й безсоромно, з ногами, лягає 
на стіл. ЛЕНІН і ТРОЦЬКИЙ наввипередки чимчикують до 
своїх звичних — у таких випадках — місць під платформою. 

СТАЛІН (умостився нарешті). Вернуся, вернуся. Ніде не дінуся. (Пауза). 
Фух! Заколупали, вожді. Спасителі... Знайшли собі шістку! Піди піднеси, 
присвіти, а повернешся — ми тобі кульку в лобок! (Підводиться на лікті, 
погрожує пальцем ЛЕНШОВІ та ТРОЦЬКОМУ). Що, не так?! Ах ви сучі
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діти! Розкусив вас товариш Сталін!
ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ опустили очі додолу.

Роз-тудить твою грамотність! Думали, як товариш Сталін фраків не но
сить, то можна на нього усяку контрреволюцію лити позаочі?! (Пере
дражнює.) Грубіян, злосливий, тупиця... А якби вас із малеч куто реміня
кою, то батогом, то коліньми на кукурудзу, і все з різними відповідними 
виразами! М-да... (Сум посів його чоло). А дражнили ж як! (Перераховує). 
Ну, «кацо» й похідних від нього я не рахую, відносно шкарпеток, що я їх 
буцімто не міняю, такя вам скажу, що це — гола брехня, бо я їх ізроду-віку 
не мав. (Підсмикує холошу, демонструє відсутність шкарпеток). Але от 
коли вже тебе конем Пржевальського обзивають... (Наливається лют
тю). Я ще в колонії у зв’язку з цим дав собі слово вивчити есперанто. І з 
того часу, віртечи ні, а щодня... (лапає рукою по столу, нарешті знаходить 
книгу, підносить до обличчя, гортає сторінки) як касторку... От, примі
ром... (знаходить певне місце) есер. Ес-ер-ес-ер. Ер-се-де-ре пе(бе), тоді 
(ме). І це ж треба усе гарно вивчити, що із них можна, а що не дай боже! 
Ревізіоніст. Анархо-синдикаліст. Продуктивні стосунки. Тоді продоволь
чі сили. (ДоЛЕНІНА й ТРОЦЬКОГО). От що з них первинніше? Чий анти... 
як його?... тю ти! ...архі...ні...антагонізм! о! чий антагонізм грубілий, кру
тіший? І за яких умов? Що, немає чим крити? Ми діалектичку теж троха 
куснули.
ЛЕНІН (не витримує). Це якась профанація!
ТРОЦЬКИЙ. Безглузда мішанина з уривків цитат!
ЛЕНІН. Відрижка дрібного буржуа!
ТРОЦЬКИЙ. Люмпен-деліріум!
СТАЛІН. А оце вже давайте не над о! Прийшли сюди, виражопуються. А 
ще культурні... Думаєте, ми не розуміємо? Помиляєтеся. (Підводиться, 
промовляє, сидячи на столі). Народ, він у нас, може, на витребеньках не 
дуже знається, але суть прозирає одразу. Тільки от не завжди каже. Не 
вміє. Або не хоче. А товариш Сталін правду-матку кому хочеш проміж 
роги заковбасити може. Бо вміє, хоче і любе це діло. От наприклад. (Бере 
книгу, гортає, знаходить потрібне місце). Власність поміщиків на землю 
скасовується без викупу. їхні маєтки, так само, які монастирські, церков
ні, з усім реманентом, будівлями тощо передаються... так... так... ага!... 
Право користування землею мають усі громадяни держави — за умови, 
якщо вони обробляють її силами власної родини. Наймана праця заборо
няється. Землекористування мусить бути зрівняльним, тобто земля роз
поділяється між трудящими за певною нормою і весь земельний фонд 
підлягає періодичному перерозподілу. І так далі й тому подібне. (Закриває 
книгу). Давайте розберемося. Про те, що ви цю програму вкрали в есерів, 
я навіть не буду нічого казати. Набагато істотнішим (і небезпечним!) є те, 
що, по суті, ви намагаєтеся д е к р е т о м  змінити економічні стосунки! 
Але ж це ніякий не марксизм! Це взагалі ні на яку голову не налазить. 
Можна земельну власність відірвати від форм господарювання. Але не 
можна за допомогою закону с к а с у  ватиці  форми. Не можна заявити, 
що от з цієї миті аренда між сусідами-селянами є протизаконною. Це є не 
гідний розумної людини замах на основні закони економіки, які зміню
ються органічно, але не підлягають примхам державного законодавства. 
Фактично це є підрив виробничих сил нашого села!

ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ приголомшені і деякий час мовчки клі
пають очима.

ТРОЦЬКИЙ. Це — провокація.



ЛЕНІН. Ой ні! Я вважаю, що тут ми маємо справу з підступною, добре 
виваженою спробою зірвати подальший хід історії.
ТРОЦЬКИЙ. Треба негайно зібрати розширені збори.
ЛЕНІН. Краще звужені. Маєте список кандидатів?
СТАЛІН. Це ви хитро викрутили. Там декрет, тут декрет, понаобіцяли сім 
кіп ще й печеного льоду, люди повірили...
ТРОЦЬКИЙ. Так пропоную революційну трійку замінити на надзвичай
но-революційну двійку у складі, я...
ЛЕНІН. Тобто ви хотіли сказати, я.
ТРОЦЬКИЙ. Саме так я й сказав, я.
ЛЕНІН. Але ж за даних об’єктивних умов тут існує два «я», прогресивне 
(вказує на себе), істинно-авангардне та...
СТАЛІН (усе чує, зіскакує зі столу, підходить до ЛЕНІНА та ТРОЦЬКО
ГО). Секундочку! Поки товариш Сталін при силі... (поправляє кашкет, 
пересуває його набакир, пригладжує чуб) ...всі ви у мене отут (показує 
кулак, відтісняє їх до самого столу).

„!§, ЛЕНІН. На нашому боці — найпередовіше вчення! (Вказує на книгу).
ТРОЦЬКИЙ. І матеріальні докази його всесилля! (Піднімає хлібину та 
рибу).
СТАЛІН. Та шо ви весь час за чужими спинами! А самі? (До ЛЕНІНА). От 
іди сюди! (До ТРОЦЬКОГО). І ти також.

ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ підходять до СТАЛІНА, який оперся 
ліктем на стіл і запрошує їх позмагатися, чия рука міцніша. 
ЛЕНІН приймає виклик, ставить лікоть на стіл. Починається 
змагання. ТРОЦЬКИЙ крутиться поруч, активно уболіває за 
ЛЕНІНА.

ЛЕНІН. Марні надії! Вам не вдасться змінити хід історії. (Починаєхилити 
руку СТАЛІНА).
ТРОЦЬКИЙ (радісно). Всі накази вже віддано. Інертні маси зрушили з 
місця. Ось-ось прийде Поскрьобишев і скаже, що революція перемогла. 
СТАЛІН (надолужує втрату, починає гнути руку ЛЕНІНА до столу). Нехай 
приходить. А я вийду й звернуся до робітників і скажу їм: робя!...
ЛЕНІН. Пізно! Всі банки, крамниці та пункти розподілу — в наших руках. 
Телефон, вода, ТЕЦ та ГРЕС — теж.

їхні руки гнуться то туди, то сюди.
СТАЛІН. А я голубами відправлю буремну правду по всьому світу. До лап 
прив’яжу — не спіймаєте!

Здається ще трохи і СТАЛІН припне руку ЛЕНІНА до столу, але 
у цю мить ТРОЦЬКИЙ кидається на допомогу ЛЕНІНУ, і вже 
сталінській руці протистоять дві — ленінська та троцька — руки. 

ТРОЦЬКИЙ. На той час ми весь світ своєю агітацією обплутаємо. Нам усі 
повірять — і Чемберлен, і Мобуту!

Ще трохи — і перемога буде за ними. Але СТАЛІН дрижить, 
червоніє, наливається земляною силою і повільно, але впевнено 
притискає їх до столу.

СТАЛІН А  я гукну чеченців, і вони носаками усе ваше кодло порозганяють!
Нарешті СТАЛІН переміг і міцно прип'яв руки ЛЕНІНА та 
ТРОЦЬКОГО до поверхні столу. Ті вищать, крутяться, але нічого 
вдіяти не можуть.

ЛЕНІН. Це — зрада!
ТРОЦЬКИЙ. Бонапартизм! Бланкізм!
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ЛЕНІН. Пугачовщина!
ТРОЦЬКИЙ. Ти шо! Дурний! Боляче ж!
СТАЛІН (крекнувши наостанок, відпускає ЛЕНІНА та ТРОЦЬКОГО). Ех! 
Живіть і плодіться. Я сьогодні добрий. (Розминаєруку, те саме роблять і 
його суперники).

Пауза, заповнена рухами, зітханнями та сопінням.
СТАЛІН. Ех-хе-хе... А знаєте, чого саме я вам ніколи подарувати не 
зможу?
ЛЕНІН. Того, що інколи ми відходили від генеральної лінії? 
ТРОЦЬКИЙ. Що допускали запаморочення від успіхів?
СТАЛІН (лукаво). Ні-а...
ЛЕНІН. Притискання самокритики?
ТРОЦЬКИЙ. Нечіткість окремих формулювань?
СТАЛІН. Пальцем у небо!
ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ (подумавши). Здаємося! Не знаємо!
СТАЛІН (умить стає суворим). А те, що з мене, з веселого, сонячного, 
гуморного хлопчини, зробили нудного, брудного, йоханого бабая! Я ж був 
Йосип ібн Віссарріон, окраса слобідки, гармоніст, брехло, заводіяка, пи- 
тух, народний улюбленець, автор кількох сороміцьких пісень, друг жінок 
і пташок. Як художньо я вмів колись свистіти ротом! (Пробує засвистіти, 
нічого з того не виходить). Ех! Де моя молодість?! Де мої вівці?! (Мало не 
плаче, хапаєЛЕНІНА та ТРОЦЬКОГО за чуби). Чуєте, ви?! Я кого питаю?! 
ЛЕНІН. Я протестую!
ТРОЦЬКИЙ. Негайно...
СТАЛІН (раптом відпускає ЛЕНІНА та ТРОЦЬКОГО). Ех, танцюй лихо! 
(Раптом починає танцювати). Вдаримо стажем об землю! (До ЛЕНІНА 
та ТРОЦЬКОГО). І ви танцюйте, чуєте? Оп-пана! (Його танець містить 
елементи різних стилів, епох, племен, шкіл та їхніх варіацій. ЛЕНІН та 
СТАЛІН змушені теж танцювати, себто смикатися у ритмі, запропоно
ваному СТАЛІНИМ. Через те, що кашкет не дозволяє відходити далеко, 
він від активного танцю поступово переходить до плескання в долоні і 
притупування на одному місці, вже сидячи на столі). Гуляй, хлопці, я 
ставлю! Веселіше! Не бачу характерного вогника етнузіазму мільйонів! 
Ох і заживемо, коли побудуємо! От уже гарно буде! (Прикрикує на ЛЕНІНА 
та ТРОЦЬКОГО, які трохи притишили свої стрибки). Товариш Сталін 
бачить! (Бере до рук книгу, розгортає). Заживемо не гірше за Папу Карла! 
(Відкидає книгу, бере хліб, тоді рибу). Все буде. Од пуза і навіть з добавкою. 
Кожному — за потребами.
ЛЕНІН (до ТРОЦЬКОГО). Це — дискредитація ідеї.
ТРОЦЬКИЙ (до ЛЕНІНА). Підрив устоїв авторитету.
СТАЛІН. У Сочах цілий рік. Як заповів Златоустра, як учить націонал- 
підарманістицька партія Верхньої Мандупи! А головне — свобода! 
ЛЕНІН (танцюючи). Що Ви пропонуєте?
ТРОЦЬКИЙ (теж смикається). Не гаяти часу.
ЛЕНІН. А саме?
ТРОЦЬКИЙ. Я — ззаду, ви — спереду.
ЛЕНІН. Навпаки.
СТАЛІН. А товариш Сталін усе чує. (Спускається з платформи, підхо
дить до ЛЕНІНА та ТРОЦЬКОГО хапас їх рукам ихза волосся. Ех, гарні ви 
хлопці. Вогонь-танцюристи! Чорти! (Смикає їх за волосся, намагається 
передражнити їхній танець). Оп-па, оп-пануля! (Зашпортується, падає, 
боляче 6істься, з  нього спадає кашкет). Йой!
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б'ється, з нього спадає кашкет). Йой!
ЛЕНІН падає на нього, обхоплює тулуб руками.

ЛЕНІН (до ТРОЦЬКОГО). Ну, що ж ви!...
ТРОЦЬКИЙ (кидається на СТАЛІНА, душить). Смерть титану! 
ЛЕНІН. Що ви сказали? Про кого це Ви?
ТРОЦЬКИЙ. Про кого, про кого... Про тирана, звичайно. Ви краще ото 
тримайте його як слід!
СТАЛІН (задихається). Товариші... товари... това... то...
ЛЕНІН. А я що роблю? За собою б ото краще стежили, а то ще вирветься...

Напружена боротьба триває. СТАЛІНУ вдається трохи посла
бити тиск.

СТАЛІН. От я ща тут... Пусти, кому кажу!... От я... Та не дави ти... бо гірше 
буде!

Боротьба триває.
ЛЕНІН. Іменем...
ТРОЦЬКИЙ. Не відпускайте його, не відпускайте!
СТАЛІН. Усіх заріжу! Усіх знищу! До ноги! Усю більшовицьку гвардію. 
Думав було не чіпати, а після такого... І жінок, і дітей...
ЛЕНІН. Ви чули?
ТРОЦЬКИЙ. Я чув. А ви?
ЛЕНІН. Не позакладало ще.
ТРОЦЬКИЙ. То робіть відповідно що-небудь...
ЛЕНІН. Вам би ото наказувати... Краще гукніть Поскрьобишева. 
ТРОЦЬКИЙ. А він наш?
ЛЕНІН. Поскрьобишев!
СТАЛІН. Поскрьобишев!

З’являється вкрай роздратований ПОСКРЬОБИШЕВ, бачить 
бойовисько.

ПОСКРЬОБИШЕВ (рішучими кроками наближається до скуйовджених 
бійців). Ну що таке знову?! Ні хвилини спокою! (Передражнює). По
скрьобишев! Поскрьобишев! (Розбороняє ЛЕНІНА, ТРОЦЬКОГО та СТА
ЛІНА, допомагає підвестися, обтрушує, кидає кашкет на стіл).

Герої тим часом приходять до тями.
ЛЕНІН. Котра там година?
ТРОЦЬКИЙ. Революція відбулася?
СТАЛІН. Об’єкти захопили? Капіталістів ліквідували?

ПОСКРЬОБИШЕВ продовжує розкладати речі, мовчки чепу
рить бійців.

ЛЕНІН. Відповідайте!
ТРОЦЬКИЙ. Іменем революції!
СТАЛІН. Під трибунал закортіло?

ПОСКРЬОБИШЕВУ / У  уривається терпець, він хапає ЛЕ
НІНА, СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО, тягне їх на платформу, пхає 
у відведені для кожного стільці.

ЛЕНІН. У чому справа?!
ТРОЦЬКИЙ. Насильство! Гвалт!
СТАЛІН. Я протестую!
ПОСКРЬОБИШЕВ (розсадив персонажів, тицькає кожному в руки хліб, 
рибу, пляшку). На! На! На! (Йдегеть).
ЛЕНІН. У чому справа?
ТРОЦЬКИЙ. Поясніть свої дії!
СТАЛІН. Ми маємо право знати, що діється на фронтах революції!
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Раптом біля самої завіси ПОСКРЬОБИШЕВ зупиняється, роз
вертається, швидко підходить до столу. Персонажі миттю ляка
ються. ЛЕНІН прикривається книгою, СТАЛІН — руками, 
ТРОЦЬКИЙ пробує заховатися під столом.

ЛЕНІН. Я, власне...
СТАЛІН. И-и-ить...
ТРОЦЬКИЙ. Заявляю рішучий...

Підійшовши зовсім впритул, ПОСКРЬОБИШЕВ витягає 
ТРОЦЬКОГО з-під столу, одягає на ЛЕНІНА кашкет і знову йде 
у бік лаштунків. За крок до завіси він зупиняється, обертається 
і дає останню вказівку.

ПОСКРЬОБИШЕВ. І щоб тихо мені тут ето! (Зникає).

З А В І С А

ТРЕТЯ ДІЯ
Все (стіл--платформа з уже відомими речами) та всі (ЛЕНІН, 
СТАЛІН, ТРОЦЬКИЙ) — на своїх місцях. Відбулися хіба що 
деякі якісні зміни. Той, хто був під час першої дії ЛЕНІНИМ 
(або СТАЛІНИМ чи ТРОЦЬКИМ), у другій дії став ТРОЦЬ
КИМ (або ЛЕНІНИМ чи СТАЛІНИМ) і тепер буде СТАЛІ
НИМ (або ТРОЦЬКИМ чи ЛЕНІНИМ). Тобто ідея полягає у 
тому, щоби кожен з персонажів, дотримуючись принципу рота
ції, побув кожним із вождів. Коли завіса розсовується, ми бачи
мо, що вони стоять по різні боки столу, мабуть, щойно поміня
лися костюмами і тепер застібають останні гудзики, поправля
ють комірці, чепуряться перед останньою дією.

ЛЕНІН (затягуєкраватку). Так що він сказав? Відбулася чи ні? Справжня 
чи знов буржуазна? О котрій годині? Ми маємо знати!
ТРОЦЬКИЙ (застебнув нарешті свою шкірянку). Тут, як я розумію, 
багато усякої плутанини. Усе залежить від погляду, точки зору, певної 
часової смуги, календаря—юліанського чи григор’янського,—крім того, 
поки усі аршини та версти у кілограми переведеш...
СТАЛІН (обтрушує тужурку). Кому це треба? Знову меншовички по
вискують? Ото не гралися б у плюралізми, не було б ніяких проблем.

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ сходяться до столу, мовчки 
беруть то ту річ, то іншу, розчаровано кладуть на місце, знову 
розходяться по різних кутках. ЛЕНІН хоче дослідити, куди саме 
веде мотузка, що нею його костюм, як і вбрання усіх інших 
персонажів, з’єднується зі столом. Він починає з себе. Крутнув
шися кілька разів, таки дотягується руками до спини, бо саме 
там кріпиться мотузка, далі лізе навкарачки під стіл, знаходить 
другий кінець, який, судячи з подальших дій, міцним вузлом під 
столом прип’ято до його середини. Після цього ЛЕНІН іде дос
ліджувати довжину мотузка і з’ясовує, що хоч би в який він бік 
ходив, той дозволяє йому пересуватися майже до завіси, але ніяк 
не далі. СТАЛІН тим часом ще раз перевіряє на смак та якість 
кожну з розкиданих по столу речей, а саме: хліб, рибу, пляшку та 
книгу, цікавиться також і довжиною ланцюгів, якими ці речі 
прикуті до столу. А не зв’язаний певним заняттям ТРОЦЬКИЙ 
пильно стежить за тим, що роблять його колеги, підходить то до 
одного, то до другого, то заклякає, то метушиться і весь час щось



метикує. Вся ця діяльність і заклопотаність не заважають їм  
розмовляти.

ЛЕНІН (перш ніж залізти під стіл). Ех, якби знаття, до чого це все 
приведе й де кінець йому... (Лізе).
СТАЛІН (пробуєугризти хліб). Щось не так, ой, не так... (Відкидає хліб, 
бере рибу, обнюхує). Не подобається це мені... Рішуче не подобається! 
(Кидає й рибу, береться за пляшку).
ТРОЦЬКИЙ (зазирає то під стіл, де бабрається ЛЕНІН, то оглядає речі, 
відкинуті СТАЛІНИМ). Терпіння і наполегливість. Мудрість і виваже
ність. Триєдність і одностайність.
ЛЕНІН (намацавши вузол, вибирається з-під столу). Та-ак... (Крокусу бік 
лаштунків, хоче перевірити довжину мотузки).
СТАЛІН (бере пляшку, мотиляє нею, хоче почути, є там рідина чи немає). 
Та-ак...
ТРОЦЬКИЙ (бігає від ЛЕНІНА до СТАЛІНА, боїться щось пропустити). 
Так-так... так-так:..
ЛЕНІН (дійшов до краю, далі мотузка не дає). А щоб ти!...
СТАЛІН (намагається скористатися пляшкою, але вона, очевидно, по
рожня). Собака ти скажений! (Відкидає пляшку).
ТРОЦЬКИЙ (слідом за ЛЕНІНИМ також дійшов до краю кону і пересвід
чився, що його мотузка такої самої довжини, як і в ЛЕНІНА. Смикається 
кілька разів). А я казав! Пророкував! Ні! Не послухалися!
ЛЕНІН (поспішає у протилежний бік, бачить, що і в тому напрямку 
мотузка не пускає далі завіси). Треба негайно щось робити! Без огляду на 
звання, чини та заслуги!
СТАЛІН. Заслуги... Тут жерти нема чого! Горло давно пересохло! 
ТРОЦЬКИЙ. Дохазяйнувалися!
ЛЕНІН. Треба провести аналіз, виявити саботажників, ворогів і нещад
но...
СТАЛІН. О! Це ви вмієте, крайніх шукати. Заварите кашу, арозхльобува- 
ти хто буде? На кого усіх собак потім вішати будуть? На Сталіна! Сталін 
те, Сталін се...
ТРОЦЬКИЙ. Бо є за що! Довів країну до кризи! Позагострював протиріч
чя!
СТАЛІН. Так хто довів? Хто довів? Може, я?! Та я день і ніч при кермі, 
немов каторжний! Ніколи було до вітру мотнутися. Мусив, коли вже усі 
поснуть, серед ночі бозна-де плентатися. Зате риба яка була! Біла! Черво
на! Заходиш, береш — будь ласка!

ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ підходять до столу, перебирають наявні 
речі, поринають у спогади.

ЛЕНІН. Краби.
ТРОЦЬКИЙ. Ікра.
СТАЛІН. Зефір у шоколаді! (Забирає у ТРОЦЬКОГО рибу).
ТРОЦЬКИЙ. А скільки чесних людей образив!
СТАЛІН. Чесних! Зате ж і безчесним дісталося!
ЛЕНІН. Ви безпардонно начхали на заповіт Ілліча, на високі ідеали та 
чемний міжпартійний побут. Усі ці дачі, спецрозподільники, незаслуже- 
ні привілеї — фу!
СТАЛІН. Так час же який був! Кожен тоді своє одержував.
ТРОЦЬКИЙ. Це вас не виправдовує.
СТАЛІН. А которих бронштейни, то я попросив би...
ТРОЦЬКИЙ. Антисеміт! І стукач!
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СТАЛІН. А як було жити? Масони мені мільйонників неодпису— 
вали.
ЛЕНІН. Як вам не соромно!
СТАЛІН. І маманя мені з тумбочки висмоктане з кріпаків на закордонні 
розваги не надсилала!
ТРОЦЬКИЙ. Мої батьки теж, між іншим, із селян-хліборобів, і зайвої 
копійчини ніколи...
ЛЕНІН. Обоє рябоє! Дрібні буржуазні істерики!
ТРОЦЬКИЙ. А сам?! Якщо я тут почну про дещо розповідати...
ЛЕНІН. Брехня й провокація!
СТАЛІН. А перші в світі концтабори хто сказав будувати? А людожерські 
розстріли невинних людей? Я вже мовчу про мораль.
ТРОЦЬКИЙ. Всю країну згвалтував цей скромняга.
ЛЕНІН. Фальшивка охранки.
СТАЛІН. Є свідки.
ЛЕНІН.Чия б корова! Та вас за самі лише наклепи отак на місці треба було
б розстріляти! (До ТРОЦЬКОГО). Та й вас заразом.
ТРОЦЬКИЙ. А вас повісити. І не одного. (Позирає на СТАЛІНА). 
СТАЛІН (вороже зиркає на колег). Не просто повісити, а повісити на 
стовпі, і не так, щоби на одному, а на всіх. Водночас. Усіх вас. І кожного 
персонально.
ЛЕНІН (з натяком водночас на СТАЛІНА та ТРОЦЬКОГО). І не просто 
униз головою...
ТРОЦЬКИЙ (стискає кулаки, ніби погрожує якЛЕНІНУ, такі СТАЛІНУ). 
А іржавим гаком зачепивши за певні окремо стирчачі органи!

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ з криками «Ах ти ж!», «Та я 
тебе!...», «Ти ба, яка гадина!» або їхніми замінниками починають 
кидати один в одного речами зі столу. Б’ючись, вони продовжу
ють дискусію.

ЛЕНІН. Тепер я бачу, що всі ви — банда, невдячна банда!... 
ТРОЦЬКИЙ. Найбільша у світі!
СТАЛІН. Країну загарбали! Кращих людей забили! Тепер і мене хочуть... 
ЛЕНІН. Я живцем не дамся!
ТРОЦЬКИЙ. Ненавиджу!
СТАЛІН. Що ж ти ухиляєшся? Так нечесно!

Але через те, що ці речі далеко летіти не можуть, вони нікого не 
вражають і тільки гримлять ланцюгами. На гуркіт і галас із-поза 
лаштунків вискакує ПОСКРЬОБИШЕВ.

ПОСКРЬОБИШЕВ (щось дожовує). Що таке? (Бачитьрозгардіяш). Ану, 
поклодь на місце!

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ припиняють сутичку. 
ЛЕНІН (до ПОСКРЬОБИШЕВА). Ми вимагаємо...
ПОСКРЬОБИШЕВ. Поклодь де узяв, я кому кажу!
ТРОЦЬКИЙ. Та за подібний тон.„
СТАЛІН. У нас довгі революційні руки, палке надзвичайне серце та... 
ПОСКРЬОБИШЕВ (розлючується, швидко дибає до столу). От я тобі 
з ара дам... (ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИМ, не чекаючи, що буде далі, пос
пішають зайняти свої місця за столом, ПОСКРЬОБИШЕВ підійшов, ніко
го не чіпає, нахиляється, хитає головою, збирає розкидані речі й кладе їх на 
стіл. Промовляючи, він звертається не до когось конкретно, а взагалі.) От 
чого було розкидати? Кому воно заважало?
ЛЕНІН. Ви повинні були чітко й ясно доповісти нам...



ПОСКРЬОБИШЕВ (піднімає хліб, дбайливо обтирає його). Ти робив 
його, що розкидаєш?
ТРОЦЬКИЙ. Ви чуєте, що вас питають?
СТАЛІН. Відповідай!
ПОСКРЬОБИШЕВ (раптом сатаніє, починає горлати на принишклу 
президію). Ти чий хліб їси?! Хто ти такий?! Хто тебе взагалі сюди, га?!

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ трохи оговтуються, пошепки 
перемовляються між собою.

Я тут... це, а вони!... ну ні йо...! та варто мені...
ЛЕНІН (закінчивши переговори, заявляє від імені усієї трійки). Ми вима
гаємо справедливості!
ПОСКРЬОБИШЕВ. Що таке?
ЛЕНІН. Повного відповідного забезпечення.
ПОСКРЬОБИШЕВ (махаєрукою, йде на край кону). Балакай...
ЛЕНІН (голосом трибуна). У разі невиконання вищеназваної умови 
вимагаємо забезпечення нас надійним сучасним транспортним засобом, 
який доставив би нас у вказану нами...

Біля самої завіси ПОСКРЬОБИШЕВ обертається, не може 
стримати свого обурення.

ПОСКРЬОБИШЕВ (тичеЛЕНІНУ, СТАЛІНУ та ТРОЦЬКОМУ дулю). На 
тобі засіб! (Зникає за лаштунками).

Пауза. ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ хто тарабанить паль
цями по столу, хто чеше потилицю, хто просто сидить і нічого не 
робить.

ЛЕНІН. Воно й справді якось так виходить...
ТРОЦЬКИЙ. Самі буцімто весь час кричали-хотіли, казали-балакали, а 
тільки, так би мовити, ось вам, нарешті, життя саме...
СТАЛІН. Це з погляду зовнішнього, стороннього. Бо, дивлячись із сере
дини, все має внутрішню логіку.
ЛЕНІН. І динаміку!
ТРОЦЬКИЙ. Так, динаміка тут, я бачу, присутня.
СТАЛІН. От бачите, і динаміка є, і логіка. Якого тобі ще треба? Ні! 
Вдарилися в критиканство!
ЛЕНІН. Критикувати легко...
ТРОЦЬКИЙ. Особливо якщо голослівно.
ЛЕНІН. Аякже!
СТАЛІН. А ти спробуй запропонуй щось конкретне, позитивне... 
ТРОЦЬКИЙ. Конструктивне.
ЛЕНІН. Аякже!
СТАЛІН. Звичайно, його провини немає у тому, що харчі совсім геть 
зіпсувалися.
ТРОЦЬКИЙ (вказує на хліб та рибу). їсти таке не-мож-ливо!
ЛЕНІН. Але ж і ми тут до чого? Ми що його родимо? Чи виховуємо? Ні, 
воно якось саме, стихійно... Пропоную усе списати за рахунок глобальної 
екології.
ТРОЦЬКИЙ. Так. Воно, я вам скажу, або є воно, або немає. Навіть із 
філософського погляду.
СТАЛІН. Діалектика!
ЛЕНІН. Дарма! Не журіться! Якось переб’ємося. Переморгаємо. (Запро
шує колег призволитися тим, що є на столі).

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ розбирають трунки-наїдки, 
удають, ніби їдять і ніби воно їм дуже смакує.
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ТРОЦЬКИЙ. Ще не таке перебували.
СТАЛІН. Ще не таких перебивали.
ЛЕНІН. А пам’ятаєте, як, було, зійдемося на конспіративну хатинку і, не 
вмикаючи світла, холодний чайок...
ТРОЦЬКИЙ. Це добре ще коли була заварка!
СТАЛІН. Та де! Ми заварки зроду-віку не бачили!
ЛЕНІН. А з водою які перебої були!
ТРОЦЬКИЙ. Це добре ще як на дворі зима. Вибіжиш у чому мати на світ 
привела, нашкребеш-назбираєшу жменю сніжку, криги, мерзлого послі
ду чи бурульок...
СТАЛІН. А як на дворі, не дай, Боже, літо?!
ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ (в один голос). Ой-йо-йой!

Пауза. Всі продовжують удавати, ніби вони собі десь скромно й 
таємно вечеряють, ламають хліб, обсмоктують кожну риб’ячу 
кістку, запивають наїдок рідиною із братської пляшки. 

ЛЕНІН. Ото лиш на голому ентузіазмі й трималися.
СТАЛІН. На чудесах як окремого, так і — що характерно! — масового 
ентузіазму.
ТРОЦЬКИЙ. А скромність! Яка була скромність тоді, пам’ятаєте? 
ЛЕНІН. Як же не пам’ятати! В одному, бувало, потертому, дірявому, 
засмальцьованому піджачку із Парижа до Лондона, із Цюріха аж на Капрі. 
Й нічого! Як бачите, не спіймали.
СТАЛІН. Та шо там піньжак! Я й тужурки путньої не мав ніколи. (Вказує 
на свій френч). Оце допіру з убитого фракціонера зняв, а то б і сьогодні в 
арештантському прохолоджувався б.
ТРОЦЬКИЙ (переповнений високими почуттями, а що сказати, незнає). 
АяїАв мене!
ЛЕНІН. А я, ви знаєте, люблю якось несподівано, вдень або серед ночі, 
вийти отак у поле, кинути погляд туди, тоді сюди, а тоді сісти й подумати: 
скільки вже зроблено!
СТАЛІН. А скільки ще треба зробити!
ТРОЦЬКИЙ. А я?!
ЛЕНІН. То невже ж ми не мобілізуємо маси на нові небачені чудеса й 
подвиги?!
СТАЛІН. Мобілізуємо!
ЛЕНІН. Мобілізуємо й очолимо!
ТРОЦЬКИЙ. А я?!
СТАЛІН. А Ви беріть, закусюйте. (Простягає ТРОЦЬКОМУ хлібину). 
Горбушку хочете? Часничком натерту! Масельцем змащену!
ЛЕНІН (простягає ТРОЦЬКОМУ тараньку). Та баличком придавлену! 
СТАЛІН. А ще краще ікоркою!
ЛЕНІН. Горкою нашої, пролетарсько-червоно прапорної ікрюги! 
СТАЛІН (тиче підніс ТРОЦЬКОМУ порожню пляшку). Напій хоробрості 
та завзяття. Од усіх болячок!

ЛЕНІН та СТАЛІН заходяться реготом.
ТРОЦЬКИЙ (не витримує, різко підводиться). Ах, ви ж циніки! Нічого 
святого!
ЛЕНІН та СТАЛІН-О-хо-хо! А-га-га!
ТРОЦЬКИЙ (з огидою відкидає все, що йому тицькали). Це ж муляжі! 
Бутафорія! (Бере книгу і так само відкидає її). Скільки можна брехати собі 
та людям!
ЛЕНІН (все ще регоче). Ха-ха-ха! Подивіться на цю невинність!



СТАЛІН (витирає сльози). Ти ля! Дєвочка! Наче ти не знав! 
ТРОЦЬКИЙ (пробує вийти з-за столу так, щоб не заплутатися 
мотузками). Краще давайте подумаємо, як звідси чкурнути.
ЛЕНІН. Вже думали. І не дурніші за тебе.
СТАЛІН. Навіть якщо ти втечеш, то що робитимеш там? Кому ти таким 
т а м  потрібен? А переучуватися, ламати себе...
ЛЕНІН. Вікові устої, звички, традиції!
СТАЛІН.Тут принаймні з голоду не пропадеш. І повагу завжди матимеш. 
ТРОЦЬКИЙ. Пропадеш. Тепер пропадеш.
ЛЕНІН. Це — тимчасові бздури.
СТАЛІН. Етапи борні. Хвороби розвитку. Ми ще порівняно молоді експе
риментатори. Без помилок не буває. Стариган, це — нормальний хід. 
ТРОЦЬКИЙ. А як прийдуть і запитають?
ЛЕНІН. Хто? Коли? Як? Не сміши мене.
СТАЛІН. Поскрьобишев не допустить.
ТРОЦЬКИЙ: А що, як він з ними злигається?
ЛЕНІН. Із ким «з ними»?
ТРОЦЬКИЙ. Звідки я знаю, з ким саме! Якби я знав, то був би вже ого- 
го де.
СТАЛІН (починає сумніватися). А що... Цілком може бути... Бачили, 
яким чортом він став на нас дихати?

Ця думка не на жарт зачепила ЛЕНІНА, СТАЛІНА та ТРОЦЬ
КОГО. Усі вони підводяться, починають досліджувати свої 
мотузки, силкуються розірвати їх, сіпаються то в той, то в інший 
боки кону. Знайти порятунок у такий спосіб не вдається нікому. 
Попри таку жваву діяльність, їхня бесіда не уривається. 

ЛЕНІН. Вже, видно, хтось намовив його, підбив...
ТРОЦЬКИЙ. Та запродався він, я кажу вам, запродався!
СТАЛІН. Можна подумати, ви на його місці не взяли б грошей. Скажу не 
приховуючи, що якби мені хтось заплатив по-чесному...
ЛЕНІН. Теж мені, унікум...
ТРОЦЬКИЙ. А й справді, якого дідька стовбичити тут день і ніч? Ми своє 
зробили? Зробили! Нехай тепер...
СТАЛІН. Ой...
ЛЕНІН та ТРОЦЬКИЙ. Що таке?
СТАЛІН. Ой, віщує мені серце, що приведе цей Поскрьобишев по наші 
душі якусь орду...
ЛЕНІН (з усієї сили смикає за мотузку, а та не піддається). А ви як 
думали!

СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ роблять те саме по інші боки від столу. 
Результат той самий.

СТАЛІН. Припишуть усі можливі гріхи.
ТРОЦЬКИЙ. А як битимуть... Тільки б ото не до смерті.
ЛЕНІН. Не допустимо історичної несправедливості!
СТАЛІН. Як?
ЛЕНІН. Шляхом почесного миру та непомітної евакуації.
ТРОЦЬКИЙ (роздратовано). Годі нам тут пи...
СТАЛІН (стоїть біля столу, намагається зіпхнути його з місця).Я знаю. 
ТРОЦЬКИЙ. ...пилом очі порошити!
ЛЕНІН (до СТАЛІНА). Що там таке?
СТАЛІН. Навалимося гуртом. Затягнемо у безпечне місце. Дістанемо 
там сокиру. І... (Показує, як він сокирою розрубає мотузку і звільниться).
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ЛЕНІН. Непогана ідея. І обличчя збережемо. І форму.
ТРОЦЬКИЙ. Для історії.
СТАЛІН (вказує на розкидам по столу речі). Ще й харчі які не які прихо
пимо. На перший час.
ЛЕНІН. Оце і є колективна творчість революційних мас. Ну! (Плює на 
долоні).

ЛЕНІН, СТАЛІН та ТРОЦЬКИЙ стають по різні боки столу і 
навалюються на нього, урівноважуючи свої зусилля. Стіл, звісна 
річ, не рухається.

ТРОЦЬКИЙ. Щось тут не так... Ану, поміняймося місцями.
ЛЕНІН міняється з ТРОЦЬКИМ місцями. Знову всі навалю
ються на стіл. Результат той самий.

СТАЛІН. Я зрозумів! (Переходить на місце ЛЕНІНА, ТРОЦЬКОГО ста
вить на своє, а ЛЕНІНА — на місце ТРОЦЬКОГО.) А тепер?

Усі навалюються на стіл, але той не рухається. Пауза.
ЛЕНІН. Так звичайно ж!... Ми ж це...

ЛЕНІН групує колег так, щоб усі були по один бік. З кректінням 
та характерними бурлацькими вигуками вони навалюються на 
один бік. Безрезультатно. Хутенько перебігають на інший. Нава
люються. Безрезультатно. І так чотири рази, не минаючи з жодного 
боку штаб революції. Нарешті вони кидають цю марну працю, 
обтирають піт, ЛЕНІН послаблює краватку, СТАЛІН розстібає 
верхні гудзики свого френча. ТРОЦЬКИЙ, який зовсім упрів 
під своєю шкірянкою, проштовхнувши у петлі всі гудзики, сто
їть тепер і провітрює тіло. Під шкірянкою в нього — ні сорочки, 
ні майки.

ЛЕНІН. На чому воно там, цікаво?
СТАЛІН. Хто?
ЛЕНІН. Стіл.
СТАЛІН. А біс його...
ТРОЦЬКИЙ. Добре, якщо на болтах.
ЛЕНІН. Мабуть, приварили, скоти буржуазні...
ТРОЦЬКИЙ. Я подивлюся. (Лізе під стіл).

ЛЕНІН та СТАЛІН напружено чекають його повернення. 
СТАЛІН. Ну що там?
ЛЕНІН. Ви не поспішайте. Ретельно все обмацайте.

ТРОЦЬКИЙ вибирається з-під столу. Б’ється головою об край. 
ТРОЦЬКИЙ. Та щоб ти!..
ЛЕНІН. На болтах?
СТАЛІН. Приварили?
ТРОЦЬКИЙ (тримається за голову). Не знаю, не знаю! Що я вам, слю
сар? Я — гуманітарій і за нормальних людських умов був би професором! 
Головного університету Європи! А то й усього світу. Як мені все остогид
ло! (Він ще більше спітнів і, поки товариші обговорюють його заяву, скидає 
шкірянку. Скинув. Хоче її десь покласти, але помічає, що вона не відділя
ється від штанів та черевиків. Заходить за стіл, розстібає гудзики на 
штанях, деякий час вагається, нарешті зважується на рішучі дії, трохи 
присідає, скидає штани та взуття, лишається зовсім голий, але ні до чого 
не прип'ятий. Минає кілька секунд, перш ніж він це усвідомлює. Він поти
хеньку розпрямлюється

Глядачі бачать тільки його голий торс. Захоплені розмовою 
ЛЕНІН та СТАЛІН у його бік не обертаються.



ЛЕНІН. Що значить «остогидло»? Що це за інтелігентщина!
СТАЛІН. Гнила ліберальна слизота!
ЛЕНІН. А питання сьогодні стоїть так, що треба якось рятуватися. 
СТАЛІН. Колегіально.
ЛЕНІН. Тільки в єдності всіх свідомих партійців запорука нашої єдності... 
Ні. Якось, наче не дуже красиво виходить. «У єдності — запорука єдності». 
(До СТАЛІНА). Чи як Ви гадаєте?
СТАЛІН. Головне, що всім ясно. Що сам по собі ти, голубчик, звідси — 
ніяк. Тому підбери свої шмарклі і... (Обертається, бачить голий торс 
ТРОЦЬКОГО). Е...
ЛЕНІН (теж обертається у той бік). Тобто як? Негайно одягніться! Я 
кому кажу!

ЛЕНІН та СТАЛІН з двох боків ідуть на ТРОЦЬКОГО. ТРОЦЬ
КИЙ стискає в руках щойно знятий одяг, смикається то в той, то 
в цей боки, бачить, що є лише один спосіб уникнути зустрічі з 
розгніваними ЛЕНІНИМ та СТАЛІНИМ, і прикриваючись 
шкірянкою, черевиками та штанями, задкує у бік лаштунків. 

СТАЛІН. Держіть його!
ЛЕНІН. Він збожеволів!

ЛЕНІН та СТАЛІН біжать, намагаються перехопити ТРОЦЬ
КОГО. Але тому вдається першим досягти межі, далі якої мо
тузка з одягом не пускає.

ТРОЦЬКИЙ (жбурнувши одяг на землю, прибирає гідну урочистого моменту 
поставу). Хай живе...
ЛЕНІН. Киньте в нього чим-небудь!
СТАЛІН. Чим?
ТРОЦЬКИЙ (бачить, що як слід виголосити своє кредо переслідувачі йому 

v не дадуть, махає рукою, іншою прикриває пах). А-а-а! (Назавжди пірнає за 
лаштунки).

JIEHIH та СТАЛІН зупиняються біля одягу ТРОЦЬКОГО. 
ЛЕНІН піднімає його, підносить до носа, кидає на землю. СТАЛІН 
б’є по одягу носаком.

ЛЕНІН. От Вам і Троцький. Іудушка. А я попереджав партію.
СТАЛІН (урочисто, з  огидою). Зраднику і перевертню, меншовику-реві- 
зіоністу, ліваку-правоопортуністу, троцько-зінов’євсько-кам’янсько-рико- 
бухарінсько-японо-англо-франко-германо-манджурському шпигуну... 
ЛЕНІН (стомлено). Добре, голубчику, годі. Не треба більше цього. 
СТАЛІН (з не меншою втомою). Сам знаю, що годі, але ж треба якось 
відреагувати... Щоби ніхто не подумав нічого такого... Ну, самі знаєте... 
ЛЕНІН (спирається на СТАЛІНА, вдвох вони повільно тьопають уздовж 
кону). Все це, звичайно, добре... Теорії, універсальні прозріння, людські 
пристрасті... Але інколи, серед безсонної, темної ночі, з блискавками, 
дощем, кораблетрощами... Ви ж розумієте?
СТАЛІН (запалюється). Так, так! Я сам потай у Бога вірю.
ЛЕНІН. Що ви кажете! І давно?
СТАЛІН. Та більш-менш. Тільки от щось ніяк не воцерковлюся. 
ЛЕНІН. Я розумію. Служба така у нас. Я і сам вірую, тільки не в потойбіч
ний якийсь абсолют, а в народ, у його передову частину.
СТАЛІН. А я, уявляєте, от відколи нап’яв оцю шкіру (вказує на свій френч), 
так з того самого часу плекаю в душі непозбутну мрію, бо серце — то, 
безумовно, серце, а душа... О! Ну, Ви ж розумієте?
ЛЕНІН. О, безумовно! І тому коли він нарешті так, незважаючи налюдсь-
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кі погляди, скинув із себе брудну хламиду умовностей і відкрився у всій 
своїй...
СТАЛІН. Хто?
ЛЕНІН. Як хто? Товариш Троцький!
СТАЛІН. Оцей голопуцько?
ЛЕНІН. О, не кажіть так! Бо те, що природно... Бо інколи... 
інколи!., посеред зборів... я часто думаю, що кожен народ має свій власний 
ландшафт-годувальник.
СТАЛІН (трохи спантеличено). Не зрозумів.
ЛЕНІН. Для нашого селянина це, в основному, — заливні луки, де можна 
було і сінця накосити на всю зиму, і...
СТАЛІН (підозріло, помалу відсовується від ЛЕНІНА, який дедалі щільні
ше до нього горнеться). Ну, і сидіть собі в тих заливних луках!
ЛЕНІН (притискається). Але ж не самими луками живе людина! 
СТАЛІН (знімає з  себе руку ЛЕНІНА). То що ви від мене хочете?
ЛЕНІН. А те, що тепер, коли ми нарешті лишилися вдвох...
СТАЛІН. Ну. Припустімо. Що далі?
ЛЕНІН. А те, що я інколи розумію його.
СТАЛІН. Кого?
ЛЕНІН. Та Троцького, тіть-перетіть його, Троцького!
СТАЛІН. Ну?
ЛЕНІН. Але він обрав невірну тактику.
СТАЛІН. Тобто?
ЛЕНІН. Тобто треба йти до Поскрьобишева домовлятися про розумний 
компроміс. Нас тепер двійко. Ми — люди не горді. Віддамо йому одяг 
Троцького, навіть його харчову пайку, а Поскрьобишев хай нам за це десь 
там іззовні, де він любить вештатися, принесе, по-перше, свіжих... 
СТАЛІН (який до того під дзюркіт ленінських аргументів щось надсадно 
обмірковував, раптом ні сіло ні впало заходиться криком). Я зрозумів! 
Я все зрозумів!
ЛЕНІН (відскакує). Що таке? Що таке?
СТАЛІН (волає не своїм голосом). Диявол! Диявол! (Хапається за голо
ву, падає на коліна).
ЛЕНІН (недовірливо, з переляком). Троцький?
СТАЛІН. Поскрьобишев! Він! Диявол! Князь тьми! І господар світу цього! 
ЛЕНІН. Ви дивіться! Хто б міг подумати! Але ж ви йому, якщо не 
помиляюся, в партію рекомендацію давали? Це ж треба! Яка чорна нев
дячність! Але які, власне кажучи, докази чи підстави...
СТАЛІН (палко, підводиться, хапає ЛЕНІНА за руки, потім себе за голо
ву). А такі, що ми всі тут прип’яті, а він один пурхає між світами. Не скутий 
ні мораллю, ні любов’ю до Господа нашого. (Хреститься). Ми розвиває
мося, зазнаємо якісних, кількісних, навіть і персональних змін, а він один 
упродовж усіх етапів ніяк не міняється. Сатана він! Удає, ніби служить, а 
сам... Диявол! За гріхи наші! Як я раніше не здогадався! Поскрьобишев! 
ЛЕНІН. Я, взагалі-то, матеріаліст...
СТАЛІН (гарячково). Він! Поскрьобишев!

На всі ці крики з-поза лаштунків вистромлюється голова ПОС
КРЬОБИШЕВА. Він незадоволено оглядає приміщення. 

ЛЕНІН (побачивши ПОСКРЬОБИШЕВА). ..ллє в окремих випадках, із 
суто тактичних міркувань...
СТАЛІН (кричить). Диявол! (Починає несамовито хреститися і хрести
ти ПОСКРЬОБИШЕВА).



ПОСКРЬОБИШЕВ (не розуміє, що тут відбувається). А де цей, третій, 
як його...

СТАЛІН та ЛЕНІН сприймають це як знак неминучої кари, 
кидаються спочатку врозтіч, а далі стикаються у протилежному 
від ПОСКРЬОБИШЕВА кутку, на відстані натягнутої мотузки 
від столу.

ЛЕНІН. Що робити?
СТАЛІН. Треба покаятися! (Заходиться, ламаючи пальці, скидати свій 
френч).
ЛЕНІН. Ага! (До себе). Першим куди слід прибіжить і мене закладе. Треба 
випередити фанатика-мракобіса. (Метушливороздягається). 
ПОСКРЬОБИШЕВ (робить ще кілька кроків), Що ви тут затіваєте? Троць
кий де? (Вказує на зібганий одяг ТРОЦЬКОГО),Що там валяється? 
СТАЛІН (майжероздягнувся). Якщо треба, то я постраждаю. А ти ізидь, 
нечиста сила! (Знову хрестить себе і ПОСКРЬОБИШЕВА).
ЛЕНІН (скинув костюм, стоїть біля завіси, прикривається). Ех, знову 
усякі слинтяї зі своїми нервовими вибриками намтакий грандіозний ек
сперимент зривають!
ПОСКРЬОБИШЕВ (хапається за задню кишеню, розганяється карати 
ЛЕНІНА та СТАЛІНА). Та що ж це таке?! Я також не залізний! (Витягає 
із пудла здоровенного дубця на ланцюзі і, розмахуючи ним, біжить лупцю
вати ЛЕНІНА та СТАЛІНА).

ЛЕНІН та СТАЛІН кидають у ПОСКРЬОБИШЕВА своє вбран
ня і з виском, прикриваючись долонями, зникають за лаштун
ками. СТАЛІН весь час хреститься. ЛЕНІН виявився спритні
шим за СТАЛІНА і поцілив своїм одягом у голову ПО
СКРЬОБИШЕВА. ПОСКРЬОБИШЕВ тре очі, потім нахиля
ється і за звичкою піднімає розкидані по підлозі речі. Потім 
спиняється, з серцем кидає все на підлогу.

ПОСКРЬОБИШЕВ. А от не буду! Ходи за ними, прибирай, подавай, 
догоджай!... А подяка яка?... Це ж треба! «Диявол!» Наче я не такий, як 
вони. Та якби я займався кадрами, невже б у мене такий бардак був?... Та 
ніколи! «Не скутий умовностями»! ...Чи як він там висловився? Ага! «Не 
прип’ятий до ...»я вже забув, до чого. «Ширяє, де хоче!» Яке «де хоче»?! Яке 
«не прикутий»?! (Повертається до глядачів таким боком, що видно, як 
десь із нижньої частини піджака в нього тягнеться така сама мотузка. 
ПОСКРЬОБИШЕВ починає на очах публіки розмотувати її, і всім стає 
ясно, що вона в нього така сама, як і в інших товаришів, хіба що довша, бо 
тягнеться аж за лаштунки, але кріпиться вона до того самого столу. 
Розмотуючи мотузку, ПОСКРЬОБИШЕВ усе пояснює публіці). Бачили? 
Бачили? День у день! Ніч у ніч! Та що таке? Воно що мені, більше за інших 
треба? (Починає ображено скидати піджак  ̂Все! Годі! (Заходитьза стіл 
і там знімає штани. Прикриваючи пах купою одягу, виходить з-поза сто
лу, шукає, де б його покласти, підходить то до одного виходу з кону, то до 
другого. По дорозі міркує). Яка ідея!... Що ви дивитесь? Людину не бачи
ли? Люди скрізь однакові. Прийдеш додому, зайди до ванни й дивися собі 
у дзеркало. Хто не дає?! (Нарештізнайшов, де б йому краще вийти з  гри). 
Яку ідею конкретні виконавці дискредитували!... Гай-гай... Запаскудили!.. 
Тьху! (Жбурляє на кін абияк скручений костюм на мотузці і зникає, за 
завісою у невідомому напрямку).

З А В І С А  
Кемпейн -  Урбана, Іллінойс.США
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"МЕНІ НЕ СОРОМНО..."
(інтерв'ю з Володимиром Дібровою)

НЕ КОЖЕН ЖУРНАЛІСТ МОЖЕ ЗАЯВИТИ: Я  БРАВ ІНТЕРВ ‘Ю У ВОЛОДИМИРА ДІБРО
ВИ. І  ВСЕ Ж .. ВАРТОБУЛО НАШОМУ КОРЕСПОНДЕНТУ СКАЗАТИ, ЩО ВІН  ПРЕДСТАВ
ЛЯЄ «СУЧАСНІСТЬ», ЯКАВТОР «КОРОТКОГО КУРСУ» ВІДКЛАВ УСІ СВОЇ СПРАВИ Й  ПО
ГОДИВСЯ ВІДПОВІСТИ НА НИЗКУ ЙОГО ЦІКАВИХ, ОДВЕРТИХ ТА ДОСИТЬ ГЛИБОКИХ 
ПИТАНЬ.

ПИТАННЯ: Хто Ви такий і звідки взялися? 
ВІДПОВІДЬ: Я народився за Сталіна на 
Донбасі в родині маркшейдера. Мої 
батьки.
ПИТАННЯ: Нам відомо, що ви у вільний 
від праці час пишете деякі твори. За які 
із них Вам не соромно?
ВІДПОВІДЬ: Мені не соромно за збірку 
оповідань «Тексти з назвами і без назв» 
(Київ, Молодь, 1990), за книжку «Пісні 
Бітлз» (Київ, Альтернатива, 1991). 
ПИТАННЯ: Так про що я, власне, питав? 
ВІДПОВІДЬ: Про сором.
ПИТАННЯ: Ага! Ну то_?
ВІДПОВІДЬ: Я переклав дві п’єси 
Е.Йонеско, чотири п’єси С. Беккета, його 

ж роман «Уот», за що одержав премію 
імені Миколи Лукаша, крім того_ 
ПИТАННЯ: «Короткий курс» -  це Ваша 
перша п’єса?
ВІДПОВІДЬ: П’ята. Перші три були нев
далими.
ПИТАННЯ: А четверта?
ВІДПОВІДЬ: Вона називається «Двад
цять такий-то з’їзд нашої партії». її жанр
-  стенографічний звіт-опера. 
ПИТАННЯ: Що це, соц-арт? Паразиту
єте на поваленому кумирі? Тонке чуття 
кон’юнктури? Чи не здається Вам, що ця 
тематика вже нікого не цікавить? Люди 
стомилися від усіх наших Ленінів -  Ста
нінів не менше, ніж від черг. Ау Вас вожді

все виголошують свої блювотні промови. 
Навіщо Вам (і нам -  глядачам, читачам) 
це треба? Поясніть, якщо можете, стис
ло і без зайвих термінів.
ВІДПОВІДЬ: Метою цій п’єси (так при
наймні мені хочеться думати) не є хо
луйське глузування з колишніх керівни
ків партії і народу. Як написано у пере
дмові, за гучними історичними іменами 
криються «звичайні», але ласі до влади 
«прості» люди. Одяг, грим, причандалля 
керівників революції, а також стіл і все, 
що прип’ято до нього, є атрибутами цю 
влади. Три дії п’єси можна трактувати як 
три етапи розвитку і краху революції у 
Російській імперії. Перша дія -  високий 
стиль, пафос, епіка, класицизм. Друга -  
реалізм, психологізм. Третя -  цинізм, ляк 
перед розплатою і не гра, власне, а лише 
бажання уникнути відповідальності, втек
ти, прихопивши з собою якомога більше. 
Але, як з’ясовують персонажі, зробити це 
можна, лише позбувшися усього набу
того. Куди ж саме тікають голі люди, ко
жен з яких по черзі ставав то тим, то сим 
ватажком революції? В інше життя? 
У чистилище? Просто за лаштунки? У с - 
мерть? Цього вони нам не скажуть. Так 
само, як і незмінний Поскрьобишев, яко
го вони помилково були прийняли за 
Лукавого. Таким робом їм не вдається 
перекласти на нього відповідальність за



власні вчинки, бо він єтакожлише завше 
слухняним виконавцем. Якщо, дай,Боже, 
нам вдасться м'яко, без болісних ривків 
завершити цей історичний експеримент 
(я маю на увазі комунізм), то вже наші 
діти не зрозуміють ні жаргону, на якому 
висловлюють свої думки герої цього тво
ру, та міфології, історичних алюзій ,та по
літичних каламбурів, на яких настояна 
п'єса. Але до того ще треба дожити. У -  
нас так довго натоптували цю бридню, 
що, як би високо ми не підносилися у 
своїх планах чи задумах, треба ще до
сить часу, щоби вона з нас вийшла. Ідея 
написати «Короткий курс» виникла в мене 
давно, я навіть возив за собою каноніч
ний сталінський підручник на інший кон
тинент. Думаю, можна сказати, що на
писання цієї п'єси було для мене своє
рідною терапією.
ПИТАННЯ: Добре. Припустімо. Від тих, 
хто читав Ваш «Короткий курс», мені 
доводилося чути, що це є гібрид кому
ністичної міфології та західного скепти
цизму, соц реалізм, пропущений через 
театр абсурду. Ви можете з цим пого
дитися?
ВІДПОВІДЬ: Може бути. Хоча я не вва
жаю «Короткий курс» абсурдистською 
п’єсою. Вся естетика театру абсурду є 
породженням інших умов. Спільним 
знаменником для Йонеско, Беккета або, 
скажімо, Пінтера є ставлення до мови, 
усвідомлення трагедії мови, котра не 
здатна адекватно відображати (і, відпо
відно, творити) світ. Що стоїть за «Голо
мозою співачкою», «Годо», «Уроком» чи 
«Ендшпілем»? Відчуття руїни звичних 
способів спілкування, недовіра до мови, 
пародія на неї У нашому ж випадку, тобто 
радянському (принаймні офіційно-сус
пільному) житті, ніхто й не передбачає 
первинної чистоти, «незайманості» мови 
У нас всі давно і глибоко переконані, що 
мова є насамперед ідеологічною зброєю, 
знаряддям агітації та пропаганди, або, 
інакше кажучи, брехні. І ніхто не збира
ється здіймати із цього приводу голосінь. 
Тому й персонажі «Короткого курсу» з 
остраху чи задля вигоди, але легко й 
спокійно жонглюють доведеними до 
абсурду цитатами з обов'язкових для всіх

підручників життя. А щодо відчуття аб
сурдності того, що робиться довкола нас. 
Так ми народилися з цим відчуттям. До 
чого тут французькі екзистенціалісти? 
ПИТАННЯ І все ж. якщо казати про без
посередні впливи на Вас.
ВІДПОВІДЬ: Так, у цьому випадку, зви
чайно, не обійшлося без Беккета і, особ
ливо, Йонеско. Надзвичайно близьким 
для мене є анти ідеологічний пафос 
автора «Носорога». Але, якщо йдеться 
про зразки, озираючись на які, я писав дві 
останні п'єси, то тут слід назвати, перш за 
все, твори українського та російського 
фольклорного театру, лубок, «Прикор
донники» Біль-Білоцерковського та де
які замасковані під драми водевілі Кор
нійчука. А «Двадцять такий-то з'їзд нашої 
парлТ» повністю виконано в естетиці 
коміксу, Принагідно, якщо тут доречно 
давати рекомендації майбутнім режи
серам, хочу сказати, що їх не повинна 
бентежити велемовність персонажів 
«Короткого курсу». Стрижнем п'єси є їхні 
дії, які відбуваються під акомпанемент 
безконечних насмиканих із підручників 
тирад а часто й усупереч їм.
ПИТАННЯ: Кого з українських драма
тургів, зокрема сучасних, Ви найбільше 
цінуєте? Чи можна казати тут про якесь 
учнівство або спадковість?
ВІДПОВІДЬ: Із безпосереднім учнівст
вом у мене сутужно. Живих учителів, ду
ховних наставників, гуру у мене, здаєть
ся, не було. Хоча дуже хотілося мати їх. 
Може, це вада або ж біда усього мого 
покоління, тих, чиє визрівання припало 
на кінець 60-х  -  початок 70-х  років? 
Може, за сприятливіших умов не дове
лося б шукати вчителів по книжках?
У кожному разі, шкільна освіта надовго 
відбила в мене бажання цікавитися ук
раїнською літературою. Може,й на кра
ще, бо інакше не було б такої радості 
відкриття. З 20 до ЗО років я прочитав 
увесь корпус уланської класжк На жаль, 
із цілком очевидних причин, там не було 
ні Пдмо тильного, ні Винниченка, ні Хвильо
вого, ні Куліша. Зате була «Зачарована 
Десна», ГригірТютюнник, листи Катери
ни Білокур, «Декамерон» Лукаша. Якщо 
ж казати про «зразок і недосяжний іде
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ал», то це для мене -  Гоголь. А для Вас? 
ПИТАННЯ: Питання тут ставлю я. Чіткі й 
зрозумілі. Наприклад до якого стилю чи 
напрямку Ви себе відносите? До запіз- 
нілого модернізму? Чи до нової хвилі? 
А може, до авангарду? Проти чого чи 
кого ви ворохобитеся?
ВІДПОВІДЬ: Ні проти кого я не. 
ПИТАННЯ: Але ж Вас, мабуть, утискали? 
Зараз усі на це скаржаться. Не давали 
змоги вільно висловитися, роками за
мість ширяти в надхмарних висях при
мушували заливати у себе дешеве вино 
і читати в підвалі заборонені вірші? Було 
таке?
ВІДПОВІДЬ: Не було.

ПИТАННЯ: Якими, на Вашу думку, є пер
спективи розвитку української 
драматургії та письменства взагалі? 
ВІДПОВІДЬ: Цілком позитивними 
ПИТАННЯ: За яких умов?
ВІДПОВІДЬ: За умов написання бодай 
кількома українськими письменниками 
кількох гарних творів.
ПИТАННЯ: А Вам не здається, 
що зараз, коли весь народ наш здобув 
собізиборов, тобто піднявся 
та усвідомив- 
ВІДПОВІДЬ: Ні, не здається.
ПИТАННЯ: Але чому? Адже тепер, коли 
всі ми разом вступаємо у ринкові 
стосунки, які.
ВІДПОВІДЬ: До побачення.

Ми потисли один одному руки і побажали всіляких гараздів. Щодо питань про його 
творче кредо, про єдність форми та змісту, про місію і покликання митця, про нашу 
солой'но-калиново-пшеничну-і-до-нашої-ери-де-тому-санскриту-братися мову, 
про щедру діаспору, літературний молодняк, творчі плани й про те, хто з них скільки 
й чого заробляє, то Володимир Діброва люб’язно дозволив мені відповісти на них 
самому.



ПОЛІТОЛОГІЯ

Іван ДЗЮБА

ПУБЛІЦИСТИКА 
ШАНА БАГРЯНОГО

У недавньому («Сучасність», 
1992, ч. І) « С л о в і  д о  читачів» ре
дакція нашого часопису деклару
вала, серед іншого, і таке: 

«Часопис знайомитиме своїх 
читачів із забутими або недооці
неними сторінками національної 
культурної спадщини, публікува
тиме документи політичної думки 
давнього і недавнього минулого, 
раніше не відомі в Україні, зверта
тиметься до постатей мислителів, 
політичних і культурних діячів, за
мовчуваних або необ'єктивно пот- 
рактован их у часи біл ьшови цького 
режиму». Особливо важливою зда
ється репрезентація історії укра
їнської політичної думки в усьому 
її  спектрі.

Починаємо здійснювати свій на
мір. І самі події підказали нам пос
тать Івана Багряного - одну з най
яскравіших і найдраматичніших в 
українському письменстві і грома
дянстві першої половини і середи
ни XX ст. Переслідуваний і кара
ний на батьківщині, в УРСР, він не 
для всіх виявився бажаним і зруч
ним і в еміграції, в діаспорі, його 
цькували і йому погрожували роз 
правою політичні супротивники ; 
замовчуваний в Україні всі пово
єнні роки, він тільки останнім ча
сом став відомий нашим читачам 
завдяки публікації кількох своїх 
романів. І от добра новина - йому 
посмертно присуджено Державну 
премію України імені Тараса Шев

ченка. Березень 1992 року...
А народився Іван Багряний 

(справжнє прізвище - Іван Ло- 
зов’ягін) 2 жовтня 1907 року на 
Охтирщині.Навчався в Київському 
художньому інституті.Рано розпо
чав літературну діяльність. Належав 
до літературного об’єднання МАРС 
(«Майстерня революційного слова»), 
яке обстоювало засади професійної 
кваліфікованості і намагалося чи
нити опір вульгарній партійній по- 
літизації літератури. Членами 
МАРСу були 6. Плужник, Т. Осьмач- 
ка, Б. Антоненко - Давидовим, Б. Те
нета, Д. Фальківський, М. Івченко, 
Г. Косинка, В. Підмогильний, 
Я. Савченко, Я. Качура; майже всі 
вони були репресовані на початку 
30-х років.

Іванові Багряному було лише 25, 
коли його заарештували (1932 р.). 
Але молодий поет устиг уже засвід
чити свій небуденний хист збіркою 
віршів «До меж заказаних» (1927), 
поемою «Монголія» (1927),в якій 
образ далекої азіатської країни пос
тавав не у звично-екзотичному, а 
швидше в історіософському плані, 
а контраст величного минулого і жа
люгідного сьогодення містив для 
українського читача прозорі алю
зії; поемою «Аве Марія»(1929) з її 
гімном бунтарству і запереченням 
духовного рабства -  теж досить не
безпечний на ті часи пафос; істо
ричним романом у віршах «Скель- 
ка»(1929),в якому йіїілося про екс
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пансію російської православної 
церкви,колонізаторску й русифіка
торську роль в Україні.

Певно, саме неординарний ха
рактер творчості привернув увагу 
чекістів до молодого поета, як і його 
незалежна вдача та приналежність 
до запідозреного в нелояльності 
МАРСу. У всякому разі, інкриміно
вано йому фактично його погляди, 
як видно з його «Свідчень про свою 
контрреволюційну діяльність» 
(назву таким документам давали 
самі чекісти), що їх вперше опублі
кував у «Літературній Україні» (від 
6 лютого 1992 року) Олександр 
Шугай. У цих зізнаннях Іван Баг
ряний так викладає свої «ще не зов
сім сталі» переконання:

«1) Я мушу працювати для укра
їнської культури насамперед і тво
ри мусять бути національними не 
тільки формою, а й змістом. Я ук
раїнський письменник.

2) Національну політику 
розв’язано не досить вдало, вірні
ше, в цій справі багато перекручень, 
як-то: кепсько поставлено справу з 
українізацією, а коли про це гово
рити, закинуть в націоналізмі. Потім: 
російській культурі надається пере
вага й створено для неї кращі умо
ви, за рахунок нашої російська куль
тура домінує. Ми в неї в давній за
лежності.

3) В своєму культурному роз
витку нам треба орієнтуватися на 
бвропу, а не на Москву (...)»

І ще: «Протягом 29-30, 31 та 
32 p.p. погляди мої змінилися лише 
в той бік, що стали сталішими та 
поширились на іншу ділянку нашої 
дійсності. Так, я вважав, що ми 
скривджені й економічно, що, мов
ляв, багато віддано, а мало за те 
маємо...»

Неважко побачити, що, незалеж
но від того, чи це добровільні свід
чення, чи вимушені, чи й самим 
слідчим писані, «* вони відбивають 
настрої мислячої частини українсь
кої інтелігенції, коло тем і уявлень,
S Сучасність 4

популярних в Україні 20-х - почат
ку 30-х років.

Арешт і засудження не паралізу
вали вольової вдачі Івана Багряно
го. Судячи з усього, він не був без
мовною жертвою, а, наскільки це 
було можливо, вів ідеологічний і пси
хологічний двобій із своїми пере
слідувачами - слугами системи (від
луння якого - в романі «Сад Гетси- 
манський»), тікав з табору, дістав 
новий строк.

Вийшовши на волю напередод
ні війни, опиняється під німецькою 
окупацією і, не сприймаючи фашис
тського «визволення», знаходить 
шлях до ОУН, працює в її  референ- 
турі пропаганди, бере участь у ство
ренні Української Головної Визволь
ної Ради (УГВР) та у виробленні 
програмових документів,які озна
менували об’єднання всіх незалеж- 
ницьких сил та їх поворот від тота
літаризму до демократичної полі
тичної концепції-або, принаймні, 
прагнення до такого об’єднання і 
такої концепції. Іван Багряний 
належав до тих «лівих» діячів в ОУН 
і в УГВР, які істотно вплинули на 
еволюцію ідеології українського виз
вольного руху та на зміну програ
мових принципів.

В еміграції, живучи переважно в 
Мюнхені, Іван Багряний виявив 
велику творчу енергію в широкому 
інтелектуальному і громадському 
діапазоні - як поет, романіст, публі
цист, політичний мислитель і діяч, 
організатор політичного життя. 3- 
під його пера виходили поезії, час
тина яких об’єднана в збірці «Золо
тий бумеранг» (1946), романи «Тиг
ролови» (1944, друга редакція -1946- 
1947), «Сад Гетсиманський» (1950), 
«Огненне коло» (1951), п’єси 
«Морітурі», «Генерал», «Розгром». 
Однією з головних тем творчості 
Івана Багряного було викриття сис
теми більшовицького терору, по
каз жорстоких і підступних методів 
роботи каральних органів - тут він 
використав багатий матеріал осо



бистих вражень.
Великий розголос серед українсь

кої еміграції і і в світі здобув його 
памфлет «Чому я не хочу поверта
тися до СССР?», перекладений ба
гатьма європейськими мовами. Це 
була відповідь на облудні заклики 
радянської пропаганди і на безсо
ромні дії західних урядів, які спри
яли насильницькій репатріації бі
женців до СРСР - прямо в концта
бори, - відповідь патріота України, 
який хотів використати становище 
емігранта, перебування у вільному 
світі для боротьби за її свободу.

У цьому памфлеті Багряний, зок
рема, писав:

«Для європейців і для громадян 
всіх частин світу (крім СССР) див
но й незрозуміло, як то може люди
на утікати від своєї вітчини і не хо
тіти вертатись до неї. То, мабуть, 
великі злочинці, що бояться кари 
за великі гріхи перед своєю вітчи- 
ною?

Мабуть, тому до нас ставляться 
з такою ворожістю.

Дійсно, тут є чому дивуватися 
для тих, для кого слово «Вітчина» 
наповнене святим змістом. Що може 
бути милішим за Вітчину, за ту 
землю, де родився і ходив по ній 
дитячими ногами, де лежать кості 
предків, де могила матері.

Для нас слово «Вітчина» також 
наповнене святим змістом, і, може, 
більше, як для будь-кого іншого. Але 
не сталінська «родіна». Мені моя 
Вітчина сниться щоночі. Вітчина 
моя, Україна, одна з «рівноправних» 
республіку федерації, званій СССР. 
Я не тільки не є злочинцем супроти 
своєї Вітчини, а, навпаки, я витер
пів за неї третину свойого життя по 
совітських тюрмах і концентраках 
ще до війни.

Вона мені сниться щоночі, і все 
ж я не хочу нині вертатись до неї.

Чому?
Бо там більшовизм.
Цивілізований світ не знає, що 

це значить - і може навіть не пові

рити нам. Та, слухаючи нас, мусить 
поставитися до того уважно».

ї далі, розповівши «страшну 
правду про тамтешній світ», Іван 
Багряний закінчує свій памфлет 
такою пропозицією:

«Людині, що виросла в нормаль
них людських умовах, тяжко пові
рити у все, що діялось там, на одній 
шостій частині світу, за китайсь
ким муром.

Нам світ може< не повірити! 
Добре!

То нехай нам влаштують суд. Не
хай нас судять, але в Європі, перед 
лицем цілого світу. Нехай нас обви
нувачують, у чому хочуть, але не
хай нас судять представники циві
лізованого світу. Всі оті сотні тисяч 
нас, утікачів від більшовизму, ся
дуть на лаву підсудних.

Нехай нам влаштують суд.
Але на такий суд Сталін не піде!
Ми того суду не боїмося, але він 

його боїться - «сонцюподібний», 
«батько народів», «наймудріший з 
мудрих», «найдемократичніший з 
демократичних» боїться такого суду,
бо то був би суд над ним і над цілим 
більшовизмом...» (Іван Багряний. 
Чому я не хочу вертатись до СССР.
- Накладом Комітету Українців Ка
нади. Вінніпег, 1946, сс. 4-6,37-38).

Полум’яний памфлет Івана Баг
ряного, його пристрасна розповідь 
про страждання українських робіт
ників, селян, інтелігенції (як і ін
ших народів) у більшовицькому 
«раю» та про свої власні поневірян
ня, - стає в 40-і роки одним із тих 
документів, які допомогли змінити 
ставлення західної громадськості до 
проблеми «переміщених осіб».

В еміграції у ФРН Іван Багря
ний разом з Г. Костюком, І. Майст- 
ренком, С. Підгайним та ін. ство
рив Українську Революційно-Де
мократичну Партію (УРДП), яку 
очолював від 1948 р.до своєї смерті 
в 1963 p., та Об’єднання Демокра
тичної Української Молоді (ОДУМ). 
УРДП ставила своєю метою бороть
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бу за незалежну демократичну 
Україну, орієнтуючись на всі тру
дові і національно-свідомі елемен
ти в самій УРСР.

УРДП з її  чималим інтелекту
альним потенціалом багато зроби
ла для розхитування догм «інтег
рального націоналізму» та для пере
орієнтації політичної думки укра
їнської еміграції в бік демократиз
му. Іван Багряний мав і має своїх 
послідовників у всіх країнах розсе
лення української політичної еміг
рації. Газета «Українські Вісті», яку 
він заснував і яка, його словами, 
була «трибуною нової з-підсовєтсь- 
кої робітничо-селянської еміграції, 
бідної матеріально, але сильної 
духом»гі досі залишається однією з 
найкомпетентніших українських 
газет у діаспорі.

Іван Багряний поєднував ідею 
національного визволення України 
з ідеями соціальної демократії і со
ціальної справедливості. Основною 
силою визвольного руху в Україні 
він вважав робітників, селян, трудо
ву інтелігенцію. У цьому він був 
близький до Микити Шаповала - 
діяча і теоретика українських соці- 
алістів-революціонерів у першій 
третині XX ст.

І. Багряний послідовно поборю
вав кастовий характер деяких від- 
ламів українського націоналізму та 
відповідні елітарні теорії. На його 
думку, «носієм української націо
нальної ідеї є нині не каста, не кляса 
чи якась спеціальна група, а укра
їнський народ». Проте, на відміну 
від своїх опонентів, які також за
любки оперували поняттям «укра
їнський народ», він застановлюєть- 
ся над соціальним змістом цього 
поняття: «Робітничо-селянська 
сьогоднішня Україна має відмінну 
(від інших, позарадянських країн.» 
І. Дз.) соціальну структуру, відмін
ні передумови, що зумовлює напов
нення національної ідеї відповідним 
змістом, отією «своєю правдою*. Та 
«своя правда» виходить від першо

джерел - від інтересів цілого того 
народу і ставить ту народну правду, 
«смердівську» правду, що дуже мало 
має спільного з кастовою правдою 
ідеологів «Націоналізму».

Завданням своєї партії І. Багря
ний і вважав стояти на грунті цієї 
ширшої народної правди: «Це зав
дання ми завжди маємо на оці і в 
ім'я його здійснення можемо ви
терпіти які завгодно нападки й 
провокаційну шамотню супроти нас 
всіх тих, хто жахається слова марк
сизм, матеріалізм (...), хто від одно
го слова «пролетаріат» приходить в 
сказ і трактує це як больщевизм, і 
готує розправу кулею і шибеницею» 
(«Наші позиції», 1948, ч. 1, с. 27- 
28).

У життєвому грунті українсько
го національного руху та в його ма
совому характері І. Багряний вба
чав запоруку перемоги і причину 
страху імперіалістів перед Україною: 
«Тим застрашуючим для радянсь
ких імперіалістів фактом є факт, що 
носієм ідеї самостійної* вільної, 
суверенної України сьогодні є вже 
не пара десятків «інтелігентів», ама
торів старовини й фольклору, ніко
му не шкідливих, а є тим носієм ідеї 
самостійної, незалежної України 
українське робітництво й селянст
во, український трудовий нарід» 
(«Українські Вісті», 29 травня 
1952 p.).

Як одне із найважливіших зав
дань І. Багряний завжди висував: 
«Об’єднати всю різномовну і різно
рідну масу населення України в 
єдину українську цілість». У зв’яз
ку з цим поставала проблема міста. 
Ось що говорив він про це на IIIІЬ- 
ді УРДП: «Проблема міста - це проб
лема панування в Україні. Совєтсь- 
ка і взагалі російська політика спря
мована на роз’єднання українсько
го робітництва й селянства, на від- 
чахнення міста з національного ук
раїнського комплексу й радикаль
не його зросійщення». Та, на думку 
І. Багряного, «робили це не тільки



большевики та інші російські імпе
ріалісти. Цьому в великій мірі спри
яли й сприяють прибічники різних 
расистських теорій, допомагаючи 
своїм крайнім зоологічним шові
нізмом та нетерпимістю самеболь- 
шевикам роз’єднувати той українсь
кий національний комплекс, допо
магаючи большевикам опанувати 
місто, віддавши його згори Москві, 
а собі залишивши прекрасний, іди
лічний (в їхній уяві) грінченківсь- 
кий хутір». Ця теза - складник пос
тійної боротьби І. Багряного з ук
раїнським шовінізмом та його 
політичними модифікаціями в 
еміграційних колах.

І він робить висновок: «Ми му
симо протиставити російській по
літиці, як також і політиці рідних 
українських недорік, політиці роз’єд
нання - політику зв’язування,об'єд
нання, злиття в єдину цілість, бо ця 
єдність всіх елементів українського 
суспільства нам потрібна конче, як 
найважливіша передумова в бороть
бі з могутнім ворогом. Що об’єдна
ти всі соціяльні й національні еле
менти українського народу в єдину 
націю, щоб щільно поєднати місто 
з селом, мусимо написати на своє
му щиті великий девіз українсько
го не расового, а територіального 
патріотизму».

З чого ж може випливати такий 
патріотизм? З реальних життєвих 
інтересів українського народу. На 
думку І. Багряного, хоч українські 
трудові маси «становлять собою 
грунт, абсолютно не сприйнятли
вий для ідеології вузько-націона
лістичного розуміння», вони «абсо
лютно сприйнятливі для ідеї укра
їнської держави». Для того, каже 
Багряний, є передумова, «сильніша 
за сумнівну «расовість», за «націо
налізм» чи «шовінізм». Це - риса, 
«властива однаково місту й селу і 
яка їх єднає, визначаючи по-справ
жньому національну приналежність 
як зросійщених робітників, так і 
байдужих до «націоналізму» укра

їнських селян (...), так і всіх заси- 
мільованнх, врослих в український 
грунт, в українське виробництво, в 
український виробничий процес 
росіян, жидів, греків та інших. Риса 
ця - єдність, спільність соціальних! 
політичних інтересів, нерозривно 
зв’язаних з територіяльео-держав
ними інтересами України, що в 
сукупності й творять нині національ
ні інтереси цих людей. Це могутні
ша підойма, ніж шовінізм».

У цьому зв'язку розглядав І. Баг
ряний і питання про національне 
самовизначення робітництва Укра
їни. «Найбільше, як відомо, зросій- 
щене робітництво нашого Донбасу, 
Одеси, Харкова, бо большевики саме 
там не пошкодували своїх сил і хисту,
- писав він. ^Але помиляється той, 
хто думає, що донбасівського ро
бітника більше хвилюють гасла мос
ковської ура-шовіністичної пропа
ганди, аніж його власні життєві ін
тереси, невід'ємні від інтересів решти 
населення України. Помиляється 
той, хто думає, що цей робітник з 
ентузіазмом голодує і терпить злид
ні в ім’я химерної «величі російсь
кого народу». Заперечуючи гасло 
«пролетаріат не має вітчизни», І. Баг
ряний каже, що для робітництва 
України «найкращою вітчизною 
буде та державно-політична форма
ція, яка найкраще забезпечить його 
життєві, соціяльні й політичні інте
реси на даній території. Атакою 
формацією вже не може бути чужа 
йому територіяльно й ворожа своєю 
політично-комуністичною практи
кою Росія, якщо тієї Росії не 
нав’яжуть йому самі ж українці 
своєю дикою політикою, ворожою 
до всього «неукраїнського» за мо
вою елементу в Україні».

Як робітництво, так само й усе 
населення «за самостійну Україну 
буде боротися, але лише за таку, в 
яку віритиме, що в ній йому буде 
вільніше й краще жити. Бо це насе
лення бачило вже кілька «Україн», в 
тім числі «Україну» Микити Хру
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щова й Еріха Коха».
Тут І. Багряний робить дуже ці

каве узагальнення. «Характерною 
рисою всього населення України,
- вважає він, є колосальна, затає
на, але непримиренна ненависть 
до большевицького тоталітарного 
режиму, з одного боку, й до фа
шизму у всіх його проявах, навіть 
у самій пам’яті, - з другого. Також 
друга характерна риса населення 
України, що частково витікає з 
першої, “ це відсутність національ
ного ненависництва такої міри, як 
того хотіли б деякі українські апос
толи ненависництва й ксенофобії. 
І тут деякі політики, що будують 
свою політичну стратегію на зоо
логічному шовінізмі, можуть дуже 
«сісти маком».

Щодо останньої тези - спро
буймо уявити, якої інтелектуаль
ної незалежності і громадянської 
мужності треба було, щоб кидати 
ї ї  в оточення, де ще задавали тон 
речники «інтегрального націона
лізму». Ідеї націоналізму І. Багря
ний послідовно протиставляв ідею 
демократії: «Ставимо акцент на 
демократії». Саме в демократич
ній революції вбачає найдоцільні
ший шлях розвитку України. «Що 
значить спрямувати в русло істо
ричної доцільності? А це значить, 
щоб демократична революція в 
СССР для нас, для українського 
народу, завершилася національним 
і соціальним розкріпаченням. Щоб 
новий соціяльно-економічний і 
політичний правопорядок був 
правопорядком, при якому в ос
нову основ було б покладено інте
реси абсолютної більшості нації - 
українських робітників і селян та 
української трудової інтелігенції і 
ті інтереси забезпечено. Інтереси 
українського народу. А ті інтере
си: Влада! Земля! Заводи, фабри
ки і всі блага! І свобода. Свобода 
порядкувати на своїй землі в своїх 
інтересах».

Це сказано в 1948 році.

Іванові Багряному та його при
бічникам довелося зазнати нападок 
(а часом і психологічного терору) з 
боку найрадикальніших груп укра
їнських націоналістів в еміграції. 
Особливий гнів викликала його 
принципова політична теза про те, 
що в будівництві незалежної Украї
ни свою роль відіграють ті профе
сійні кадри, які формуються в УРСР 
у надрах партії і комсомолу, - та час
тина з них, яка не байдужа до долі 
України, не позбавлена національ
ного кореня. Чого тільки не довело
ся вислухати Іванові Багряному за 
ці погляди, - але сьогодні багато хто 
в діаспорі визнає його прозірливість.

А втім, і значна частина громади, 
і найповажніші українські інтелек
туали в діаспорі ще й тоді зуміли 
більш-менш об'єктивно оцінити 
І. Багряного. Так, Микола Шлемке- 
вич, відомий філософ, політолог і 
есеїст, далекий своїм світоглядом і 
політичними переконаннями від 
Багряного, у своєму часописі «Лис
ти до приятелів» опублікував у черв
ні 1957 року статтю, присвячену двом 
далеко не схожим, але однаково 
важливим в українському житті 
постатям: Євгенові Маланюкові й 
Іванові Багряному. Він, зокрема, 
писав:

4 Євген Маланюк - Іван Багряний 
це - можна сказати - сьогодні най
більш відомі наші письменники за 
межами України. Здавалося б: - два 
світи! А все жє в них деякі подібнос
ті, і то не тільки та, що 1957 року 
завдяки ювілею першого (60-річний 
ювілей Є.Маланюка. - 1. Дз.) і успіху 
другого (обрання І. Багряного голо
вою УНРади. - 1. Дз.) увага суспіль
ства причарована їхніми прізвища
ми. Життєва постава і дух обох пись
менників глибоко заякорені в полі
тичній проблематиці України 20- 
го ст. З неї беруть вони вітхнення, 
тематику, образи.

Є різниці в життєвій поставі: - 
Є.Маланюк не посягав на ролю 
політичного провідника; він був і досі



є ведений. Багряний став політич
ним провідником і визнаним ав
торитетом порівнюючи численної 
і дисциплінованої групи, і саме 
цього року дійшов однієї з найви- 
щих почестей, які є в розпоряд
женні нашого суспільства в віль
ному світі: - він обраний головою 
УНРади.

Та це різниці особистої поста
ви в житті, але не в сфері літерату
ри -мистецтва, де їх справжня бать
ківщина і сила. Там оба є вірними 
резонаторами настроїв і духа сво
їх суспільств: -  Є.Маланюк націо
налізму 20-х і 30-х років, І. Багря
ний покоління, що свій українсь
кий патріотизм переживало в 
хвильовістському серпанкові, щоб 
аж у вільному світі влитися туди, 
куди логічно повинен був влитися 
той патріотизм; - в українське дер- 
жавництво. В цій сфері і в цьому 
розумінні вони оба ведені. Наст
рої і ідеї, що ними наповнені, іноді 
навіть переповнені їх твори, знай
шли першу мову й яскраве офор
млення в публіцистиці».

Читач в Україні в останні рік- 
два, нарешті, дістав можливість 
прочитати деякі твори Івана Баг
ряного - романи «Тигролови», «Сад 
Гетсиманський», «Огненне коло». 
Натомість його публіцистична 
спадщина залишається тут не ві
домою. Тим часом вона являє над
звичайний інтерес і багато в чому 
не втратила своєї актуальності (До 
речі, *іГ дбайливо зібрав Олексій 
Коновал, один із послідовників 
І. Багряного). Ми сподіваємося, що 
кращі її  зразки вдасться незаба
ром видати в Україні. А поки що 
пропонуємо кілька статей Івана 
Багряного.

Не всі, певно, погодяться з пог
лядами автора (та в цьому й немає 
доконечної потреби), але, поза сум
нівом, кожному вони дадуть неа

биякий імпульс до роздумів.
Читачам в У країні,особливо тій 

частині молоді,в уявленні якоГ, че
рез необізнаність, уся ідеологія 
українського національно-визволь
ного руху зводиться до Д Донцовата 
його послідовників5не зайве буде оз
найомитися із  іншими концепція
ми.

Водночас публіцистика Івана Баг
ряного подає приклади послідовно
го,безкомпромісного і аргументова
ного викриття російського велико
державного шовінізму - як у його 
популярно-вульгарних формах,так 
і у "прогресистських" та "інтелектуа- 
лістськихн.У нього була та швидка і 
непомильна реакція на імперіаліс
тичний подразник^коґ так бракує 
нам...

У згаданому памфлеті «Чому я 
не хочу вертатись до СССР?» Іван 
Багряний писав:

«Я вернусь до своєї вітчини з 
мільйонами своїх братів і сестер, що 
перебувають тут в Європі, і там, по 
сибірських концентратах, тоді, коли 
тоталітарна кривава большевицька 
система буде знесена так, як і гітле-- 
рівська. Коли НКВД піде вслід за 
Гестапом, коли червоний російсь
кий фашизм щезне, як щез фашизм 
німецький.

Коли нам, українському народо
ві, буде повернено право на свободу і 
незалежність в ім’я християнської 
правди і справедливості».

Сьогодні Іван Багряний верта
ється в Україну. Сьогодні Україна 
його вшановує.

І ще цікаво: Державну премію 
України імені Тараса Шевченка 
Іванові Багряному присуджено ра
зом з Борисом Антоненком-Дави- 
довичем, який був його першим 
напутником у літературі і друкував 
його перші твори в «Глобусі», а по
тім також став жертвою політичного 
терору.
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«Картагена мусить бути зруйнована/»

Іван БАГРЯНИЙ 

ЧАДШПЕРП*

«А  ПРОГРАММА НАША ВОТ КАКОВА ЧГОБЫ МЫ, МЕРЗАВЦЫ, ГОВОРШІИ, А 
ПРОЧИЕ ЧТОБЫ МОЛЧАЛИ. ЧТОБЫ НАШИ, МЕРЗАВЦЕВ, ЗАТЕИ И ПРЕДЛО- 
ЖЕН ИЯ П РИН И МАЛИСЬ НЕМЕДЛ ЕН НО,АП РОЧ ИХ ЖЕЛАН ИЯ ЧТОБЫ ОСГА- 
ВАЛИСЬ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ. ЧТОБЫ НАМ, МЕРЗАВЦАМ, ЖИТЬ БЫЛО ПО- 
ВАДНО, АПРОЧИМ ЧТОБНИ ДНАНИ ПОКРЫШКИ НЕБЫЛО. ЧТОБЫ ВАС, МЕР- 
ЗАВЦЕВ, СОДЕРЖАЛИ В ХОЛЕ И НЕЖЕНЬИ, А ПРОЧИХ ВСЕХ -  В КАНДАЛАХ. 
ЧТОБЫ ВАМ, МЕРЗАВЦАМ, СДЕЛАННЫЙ ВРЕД ЗА ПОЛЬЗУ СЧИТАЛСЯ, А ВСЕ- 
МИ ПРОЧИМИ, ЕСЛИ БЫ И ПОЛЬЗА БЫЛА ПРИНЕСЕНА ТО ТАКОВА ЗА ВРЕД 
БЫ СЧИТАЛАСЬ».

Навівши цю цитату (за яку ми 
теж її автора вважаємо особливо ге
ніальним російським письменни
ком), орган нью-йоркської групи 
російської Партії Соціялістів Рево
люціонерів «ЗА СВОБОДУ» ч. 18 за 
1947рік поставив над нею запитан
ня «ЧИЯ ЦЕ ПРОГРАМА?»

Звичайно, вістря нищівної са
тири, скерованої Салтиковим-Щед- 
ріним проти панівної кліки російсь
кої царської імперії, що сгяжала собі 
заслужену славу «всеевропейського 
жандарма», орган соціялістів-рево- 
люціонерів повернув проти больше- 
виків, продовжуючи з ними істо
ричний бій. Але ми цю цитату і 
запитання над нею російськими ссн 
ціялістами поставлене сьогодні 
рекомендуємо, як тему для надуми 
всім читачам всієї найновішої ро
сійської політичної літератури, яка 
з'являється в результаті великої ак
тивізації в усіх російських політич
них колах сьогодні. С ь о г о д н і -  
цебто перед лицем неминучої ка
тастрофи, перед лицем неминучо
го розпаду останньої російсько- 
большевицької імперії, в зударі то
талітарної реакції з усіми прогре
сивними силами світу.

І може саме тому, що в наступ
ному конфлікті йтиметься насам-

*  Стані Івана Багряного друкуються із збережен
ням правопису оригіналу та особливостей текс
ту.- Ред.

М. Е. САЛТЬІКОВ-ІЩДРИН. 

перед про долю російської імперії, 
весь російський політичний анти- 
большевнцький світ, в своїх уболі
ваннях за долю Росії, при всіх своїх 
партійних розбіжностях, йде під 
одним прапором - збереження ім
перії. Збереження за всяку ціну. Це 
характерно для всіх, починаючи від 
монархістів і кінчаючи соціяліста- 
ми. А може навпаки - починаючи 
соціялістами.

Перед нами купа документів - 
друкованих відозв, програм, кон
цепцій цілої низки сучасних російсь
ких політичних організацій, партій 
і рухів. Аж до нових програмових 
постулятів Російської Соціял-Де- 
мократичної Робітничої Партії 
включно. Всі вони мають одну ха
рактерну рису, а через те ми виби
раємо з них останній, як документ 
найкрасномовніший, даний в іме- 
ни нібито найпрогресивнішої ро
сійської, ще й історично славної, 
партії - РСДРП.

До речі, навівши цитату з Щед- 
ріна і поставивши над нею запитан
ня «Чия це програма?», есери в тім 
же самім числі журналу трактують 
питання соціялізму, хочуть його вря 
тувати, змодерїгізувати і протистав
лять большевицькому «соціалізмо
ві економічного автоматизму» гер- 
ценівський «соціялізм гуманности», 
підносять на щит Герцена, як про
повідника і предтечу «соціялізму 
етико-ест етичного, художньо-гума



нітарного, свобщнотворчого»,,,
І ось перед нами проект програ

ми найавторитетнішого речника 
російського того гуманного соція- 
лізму - РСДРГЇ (меншовиків). Вид- 
рукований він в першом^числі пар
тійного органу «Социалистический 
Вестник» за 1948 p., озаґоловлений 
«Новая платформа РСДРП». А в тій 
плятформі, на тлі обіцянок «найсп- 
равжнішої демократії», на тлі ни
щівної критики большевизму, як 
найреакційнішої системи в світі, на
писано дослівно таке: «Нашою прог
рамою буде створення Федератив
ної Республіки» (на місці СССР - 
І. Б.)...а в ній:

«Центральна влада повинна бути 
сильною... для того, щ об п е р е 
л о м и т и  н е а б и я к і  в і д ц е н 
т р о в і  с и л и ,  що з р о с л и  в г-  
л и б и н а х  з а  ці  роки...»

Цього досить, щоб всього іншо
го в «плятформі» взагалі не читати, 
бо при такій тезі все те виглядає як 
пустословіє, лицемір'я і фальш, так 
добре нам всім відомий з практики 
всіх російських «собірателей землі 
русскої».

Що значить «відцентрові сили» і 
як це розуміти? А це значить - всі 
оті визвольні тенденції і рухи всіх 
поневолених народів, утримуваних 
в російській тюрмі; народів, що ма
ють волю до відокремлення і до са
мостійного державного існування; 
ті рухи, які той же самий «Соцвест»» 
ник» за традицією таврує «сепара
тизмом», «шовінізмом», і т. д. А для 
подавлення їх пропонується «силь
ну центральну владу», яка, очевид
но, за російською традицією, не гре
буватиме ніякими засобами.

Ось вам гуманістичний соціялі- 
зм! Це ж є чад. Чад імперії, який 
ніяк не може вивітритися з голів і 
обертає в прикру анекдоту всі дек- 
лямації про гуманізм. Цей імперсь
кий чад затуманює мозок навіть най- 
тверезішим. Наведений зразок не 
потребує коментарів.

Так виглядає насправді навіть

найпрогреснвніший російський світ. 
Дивовижна, м’яко висловлюючись, 
короткозорість. Хоч це має більш 
точне означення, і хай панове соці- 
ялісти не гніваються, коли ми прог
раму, викладену в цитаті СалтикЬва 
Щедріна, не зможемо кінець-кін- 
цем розрізнити від програми, вик
ладеної в «Социалистическом Вес- 
тнике». Ба, занадто великий і тра
гічний досвід «сильної, централь
ної» московської влади ми маємо і 
забагато за це жертв заплачено.

Переглядаючи цей і інші доку
менти новітніх російських політич
них рухів, доходимо трагічного вис
новку:

Є межа, через яку жадна з ро
сійських політичних партій не може 
переступити, навіть всупереч чес- 
ности, навіть всупереч історичній 
конечності, навіть всупереч інтере
сам того ж таки російського народу
і тієї ж таки Росії. Цей рубіж - і м- 
п е р і я.Є окремі мислячі і чесні ро
сіяни, як от автор цікавої статті 
«Судьби імперії» Федотов, але то, 
поки що.в політичних верхах є 
винятки, що,на жаль,тільки стверд
жують правило. Ці мужні і чесні люди 
сконстатували прикрий, але кричу
щий факт, як конечність, що епоха 
імперій скінчилася і що дні останньої 
серед усіх, що вже розвалилися, а 
саме Російської імперії, теж почис
лені А сконстатувавши це, вони шу
кають виходу для Росії не в збере
женні імперії за всяку ціну, а в орга
нізації національного існування на 
нових основах, - на принципі сво- 
бідної, соціяльно упорядкованої, 
нової Росії. Росії не імперії, а сво- 
бідної від ім періялістичного чаду й 
імперіялістичного тягару національ
ної держави в етнографічних ме
жах. Бо хто поневолює інших, не 
може бути свобідний сам.

В цих тенденціях окремих росі
ян багато більше герценівського 
справжнього гуманізму, ніж у всіх 
російських соціялістів-демократів і 
есерів, разом взятих. А вже про інших
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ми не говоримо.
Хочемо вірити, що цим окре

мим передовим, тверезо-мислячим 
людям належить майбутнє; хочемо 
вірити, що російська політична 
думка, а з нею й російський нарід 
піде саме цим шляхом - шляхом 
відмовлення від імперіялістичних 
аспірацій, шляхом не тільки теоре
тичного визнання прав за всіма 
націями,поневоленими Росією, а й 
допомоги тим націям нарешті звіль
нитися з ганебного ярма. Шляхом 
не золочення того ярма, а скинення 
геть. Хочемо вірити, але... Цих пред
ставників російського політичного 
світу, з якими нам було б по дорозі, 
на жаль, поки щолише одиниці. І ці 
одиниці будуть напевне своїми ж 
таки російськими політиками розі
п'яті. І насамперед їх розіпнуть со- 
ціялісти, опановані чадом імперії, 
бо запроектована ними «сильна 
центральна влада» стосується й тих 
росіян, хто такчи так посягатиме на 
цілість імперії.

Трактуючи російську соціял-де- 
мократію, на підставі їхньої ж прог
рами, як очаділу непоправно, а тому 
як історично приречену, хочемо 
лише підкреслити, що не випадко
во російська соціял-демократія дов
гий час терпіла тяжку тривалу кри
зу і саме на грунті тенденцій до 
колябораціі з большевизмом, топак 
з большевицким соціялізмом, про
щаючи йому багато дечого за са
мий факт доконання місії «собіра- 
теля землі руської». Вона з тієї кри
зи й не вийшла фактично. І ще не 
відомо, чим вона скінчить. Коли ми 
маємо факти коляборації з боль
шевизмом навіть соціялістичних 
партій Чехо-Словаччини, Італії 
тощо, то по відношенню до російсь
ких соціялістичних партій ми має
мо більш ніж достатньо аргументо
ване право на упередження. В кож
нім разі їхні антибольшевицькі дек- 
лямації кардинально розходяться з 
програмовими деклараціями.

Але ми тут взагалі не відкриває

мо дискусії. Ми хочемо лише в об
личчі очадіпої російської проімпе- 
ріялістичної політики всіх відтінків 
сказати таке:

Панове соціялісти й не соціяліс- 
ти! Та ж ви є засліплені! Чад імперії 
заваджає вам бачити елементарні 
речі, тим самим заважаючи бачити 
й перспективу в вашій боротьбі з 
большевизмом (якщо ви хочете з 
ним боротися).

Елементарні ті речі такі - зараз є 
1948 рік. Живемо в часі проголо
шення постулятів Атлантійської 
Хартії, в часі боротьби за здійснен
ня найпоступовіших кличів і засад 
демократії в усьому світі. Але це не —  
так переконливе, є речі переконли
віші Кричущі факти за останні трид
цять років стверджують, куди веде 
логіка історичного процесу на місці 
колишньої російської імперії, іме
нованої вами ж «тюрмою народів».
Ці факти такі:

Найбільшим протиріччям царсь
кої російської імперії було нерозв'
язане національне питання. Ба воно 
навіть не стояло, воно просто існу
вало в глибинах, як «відцентрові 
сили». Це протиріччя розсадило в 
1917 році імперію царя. І ніякими 
силами, ніякою «центральною вла
дою» не вдалось її  врятувати. Вря
тували її лише большевики і то під
ступом. Але вже така імперія, як вона 
була, канула безповоротно. Больше
вики змушені були вдаватися до 
облуди, до політичної містифікації, 
щоб ту імперію якось тримати вку
пі, і те, що вони створили, в силу 
не можливосте вже створити справ
жньої єдиної і неділимої Росії, вже 
було імперію, але не в вашому розу
мінні, а перед усім світом прикри
валося плащиком більш прогресив
ним, бо інакше не можна. В цій боль- 
шевицькій змодернізованій російсь
кій імперії найбільшим протиріч
чям так само було і є національне 
питання, оті самі «відцентрові сили». 
Щоб паралізувати ці відцентрові все 
наростаючі сили, большевики ство-



рили найсшіьеішу в світі «централь
ну владу» (таку, якої ви вже не ство
рите). Але все те марне. Під тиском 
цього протиріччя з середини, при 
умові сприятливих умов зовнішніх, 
большевицька імперія лусне так 
само, які царська, але на цей раз вже 
безповоротно. Безповоротно тому, 
що «федераціями», «справжніми де
мократіями» в рямцях російської 
традиційної тюрми можна обдури
ти лише раз. Безповоротно тому, 
що оті, згадувані в «Соц. Вестніку» 
«крупні нації» за ці роки перманен
тної боротьби з большевизмом 
оформились культурно і під іншим 
оглядом в такій мірі, що не тільки 
хочуть, а вже й зможуть існувати 
самостійно, без нічиєї опіки, та ще 
в формі «сильної центральної вла
ди». Ось до цього веде невблаганно 
логіка і історичного процесу в ко
лишній «єдиній неподільній» Росії

- до розпаду і остаточної ліквіда
ції імперії.

Большевицька форма - це ос
тання форма тієї імперії. Отже, перед 
усіма прогресивними силами сто
їть дилема: або в ім‘я рятування ро
сійського народу від большевизму, 
від виродження і загибелі, боротися 
проти того большевизму спільно з 
усіма націями, які проти нього 
борються, і насамперед з націями, 
що поневолені большевизмом від
ЗО років, і зректися імперії в ім’я 
справжньої демократичної, свобід- 
ної Росії, а звідси й свобідних ін
ших «крупних» націй, що мусять 
відпасти від СССР. Або - боротьба 
за імперію, а значить - ідейна коля- 
борація з большевизмом, продов
ження його історичної лінії в час
тині російської гегемонії над низ

кою поневолених націй.
Або справжній гуманізм і посту

повість, - або реакція і насильство.
Якщо правильному розв’язанню 

цеї дилеми заважає і заважатиме 
імперіялістичний Чад, тоді ми ска
жемо таке:

Панове соціялістн й не соціяліс- 
ти, всі носії російської імперіаліс
тичної доктрини! Немає ради. ЗО 
років тому ми вам всім, опанова
ним імперіалістичним чадом, ки
нули історичну рукавичку. Ми - 
цебто представники одного з наро
дів колишньої ще царської, а тепер 
сталінської Росії, які мають страш
ний для вас і досі дефект - «відцент
рові сили» і для приборкання яких 
ви проектуєте «сильну центральну 
владу» та нову тотальну «Російську 
Федерацію». Отже, ми, як і ті всі 
народи - кинули вам рукавичку і 
повороту назад немає. Історичний 
процес на Сході Європи мусить бути 
логічно закінчений, - всі «крупні», 
як ви пишете, і не крупні нації мають 
нарешті вибороти те, за що так ба
гато пролили своєї крови і склали 
жертв в революції 1917 року, - га
рантоване право на свобідне, самос
тійне національно-державне існуван
ня.

Картагена мусить бути зруйно
вана! І вона буде зруйнована.

Тут не зарадить ніякий імперія
лістичний чад в будь-яких головах 
будь-яких рятівників тієї імперії. 
Сподіваємось, що при недалекій ге
неральній розгрі той чад з тих голів 
радикально вилетить.

"  УКРАЇНСЬКІ В ІС Т І" 
4.36.37,

2 травня 1948р.
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ШОВІНІЗМ

Ніщо так не характеризує еволюції 
большевиків та розкриття карт їхньої 
національної політики, як ця пісня, що 
тепер лунає з усіх столиць совєтських 
«суверенних» «союзних» республік. Коли 
б її почув кожен той, що щиро чи виму
шено вмирав в часи революції на бари
кадах і фронтах за ленінські гасла про 
«самовизначення аж до відокремлен
ня», як і той що вмирав за гасла інтерна
ціоналізму, -  коли б він почув цю пісню, 
цю, так би мовити, сучасну генеральну 
лінію большевиків, -  то вмер би від роз
риву серця: навіть коли б він був щирим 
комуністом:

який жах вродився з його пролитої 
крови! і в що обернулася облудна інтер
націоналістична спекуляція ленінців!! 

«Росія!
Матушка Росія!!
Моя радная русская земля!!»
Це нова -  найновіша, наймодерніша 

совєтська пісня. Програмова.
Так співається в ній. Це її рефрен, що 

повторюється через кожних чотири ряд
ки подібного ж шалу, щоб не сказати гіс— 
терії. І вся пісня називається «РОСІЯ». А 
лунає вона не з Москви, а з Ташкента, з 
Києва, з Тбілісі, з Менська_

Це мусить бути щось несамовите для 
кожного вуха, що звикло за десятиліття 
до большевицьких інтернаціоналістич
них заклинань, до гасел про боротьбу з 
«націоналізмом і шовінізмом», до гасел 
про рівність усіх націй і пошанівок їхніх 
прав. Большевики рішуче і прямо роз
крили дужи своїх темних, плутаних фор
мул про права націй та про «національ
ну формулу, соціялісшчну змістом» куль
туру тих націй. В тих дужках ось ця суть, 
прикрита шкаралущою т. зв. «ленінізму^- 
імперіялістична, хижа суть-гістеричний 
московський шовінізм.

Для нас це не новина, але офіційно 
большевики це старанно маскували. Зараз

вони демонстративно скидають машка- 
ру. І з Тбілісі та з Києва гримить:

«Росія!
Матушка Росія!
Моя родная русская земля!.»
«Матушка Росія» -  з Києва й Тбілісі!
І гримлять апльодисменти. Стоїть рев 

викликів на біс. Шаліє маса. Шаліє 
«населення». Так, населення республі
канських столиць. Але про це нижче.

Протягом усієї історії Російської ім
перії в ній був дуже ходким ярлик для 
таврування всіх тих «націоналів», які сміють 
любити свій нарід і свою культуру і про
тиставитися російській культурі, які не 
люблять російську окупацію, -  це на- 
личка «шові н і з м» ,  «шовініст», став
лячи таким чином це поняття з ніг на 
голову. Особливо цим вивертанням по
няття шовінізм визначилися большеви
ки, дуже ефектовно вживаючи його для 
боротьби з усіма ворогами «ленінської 
нац-політики», з ворогами комуністичної 
їхньої камуфляжної ідеї інтернаціона
лізму. Та цим вивертанням поняття 
«шовінізм» послуговуються й білі ро
сійські імперіялісти, й у них це поняття 
поставлене теж на голову і такувесь час 
і стоїть догори ногами. Большевики по
силили цей ярлик уточненням -  «буржу
азний націоналізм», «буржуазні націо
налісти». Білі імперіялісти посилили його 
зубоскреготальним терміном -  «сепа
ратисти», «расчлєнітєлі Россіі», в цілому 
ж -  страшні «шовіністи». Якже ж! Вони 
не лоблять милої, прекрасної великої Росй.

А тим часом тут велика несправед
ливість і блуд супроти Бога і людей, і 
супроти самого того поняття.

Слово «шовінізм», як відомо, похо
дить від імени наполеонівського фран
цузького солдата, по імени LLJOBIH 
(Chauvin), що був фанатичним прихиль
ником завойовницької*загарбницької по
літики Наполеона-Бонапарта, поклон



ником підбою світу французькою зброєю. 
Отже, поняття «шовінізм» -  це неодмін
ний атрибут імперіялізму, учадної ідео
логії завойовників і пануючих над інши
ми. А не патріотичний спротив понево
люваних.

Теотерично большевики теж так 
визначають "«шовінізм” у своїх словни
ках і в енциклопедіях В академічному 
словнику чужих слів видання 1949 року 
(Москва) поняття шовінізм означено так:

«Реакційна політика переслідуван
ня, цькування, гноблення, інших народів; 
розпалювання національної ворожнечі й 
зненависти; проповідь національної вик
лючносте; агресивна політика імперія— 
лістичної буржуазії, направлена на під
корення і поневолення інших народів».

Як викинути з цього большевицького 
визначення слово «буржуазії», то їхня ж 
характеристика шовінізму абсолютно 
підходить якраз до них же самих, до всієї 
їхньої практики національного підбою, 
поневолення й винародовлення інших 
націй в ім'я «найкращої», «найталанови- 
тішої», «найхоробрішої» і т. д, і нарешті 
«найпролетарськішої», «першої в світі 
комунізм будуючої» російської нації, Росії. 
Спадкоємці Івана Калити, як ніхто інший, 
підперли поняття «шовінізм» і власне 
його визначення, як реакційної ідеології, 
своєю практикою. Тільки вони поняття 
«шовінізм» правильно означили в теорії, 
як реакційну ідеологію; в практиці ж вони 
шовінізму за собою не признають, шові
ністами себе не вважають, де, навпаки -  
вони вважають усю свою діяльність в 
справі підбою й винародовлення націй 
за найпрогресивнішу, всіх ощасливлю
ючу, всякої похвали гідну. Спротив же цій 
політиці гноблення, навіть найменший, 
вони таврують «шовінізмом», «буржуаз
ним націоналізмом», «контрреволюцією», 
ставлячи здоровий глузд і людську честь 
догори ногами. Так червоні, так і білі 
патріоти «єдиної неподільної».

Це й є войовничий московський 
шовінізм. Ідеологія гнобителів і завойов
ників, поневолювачів інших націй.

Оцей шовінізм і пре тепер з розкри
тих дужок большевицького інтернаціо
налізму, з ленінської облудної балака

нини про «свободу націй».
«Ррросая!! Маїушка-а-а РрроссіяЬ
«Матушка»! -  чи ти ба! Якби це луна

ло з «серця Росії® Москви, то воно б 
нічого дивного. Це було б нормально. 
«Любити свій край не є злочин, коли це 
для всіх» -  писав Тичина колись, вип
равдовуючись, бідолаха, перед старшим 
братом за свою любов до змученої, зне
доленої України. Але це лунає з Києва, з 
Тбілісі, з Ташкентаї І як лунає! Авжеж 
програмово. І демонстративно. На пе
чатках революції й перші роки по рево
люції цього навіть у Москві ніхто не пос
мів би співати з одкритої естради, а тим 
більше громоподібно. Тепер же -  це 
офіційно не тільки дозволено, а й звеле
но (а в тій «вільній» країні, як відомо, без 
дозволу й наказу ніхто не тільки не спі
ває, а й не пікає! І отзаспівали! І у кожного 
співака звучить стільки тих загонистих і 
грі млявих «р-р-р-р», з серця кожноі’ «на
ціональної республік», з серця московсь
ких колоній, що це вже не любов до свого 
російського народу, це пропаганда ім
перії, це любов до імперії', це гістерія ім- 
періялістичного російського месіянізму. І 
це, власне, співає партія, це виконання її 
наказу, це виконання її «генеральної лінії» 
в національному питанні. Це кінець не 
тільки ілюзіям про «права націй», а кі
нець інтернаціоналістичним ілюзіям усіх, 
соціалістів і самих комуністів, а головне -  
це погроза насильним «кінцем» усім «бур
жуазним націоналістам», «сепаратистам», 
«расчлєнітелям»_ -  Червоний шовінізм 
перекидає міст шовінізмові білому:

«Ррррроссіяі Матушка РрррроссіяШ» 
Від Архангельська до Афганістану.

І це ж перекидання мосту з століття 
«комунізму» в минулі століття чорної ро
сійської царської реакції, антисемітизму, 
українофобства, полонофобства.

А тепер про тих, що апльодують, власне
-  про тих, кому шовінізм щепиться і чиїм 
іменем перещеплюється іншим, чиїм 
іменем прапор московського шовінізму 
так високо і так зухвало підноситься по 
столицях національних республік

Хто це так шалено апльодує, до 
очманіння доведений формулою «Ма
тушка Ррроссія», в Києві?
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Київські «громадяни», ясно ж. Співа
ють співаки, наїздні «заслужені народні 
артист СССР», трохи наїздних і ляпунів 
у долоні, організаторів «шумового ефек
ту»; але основна маса ляпунів вишколю
ється на місці й складається вона, з но
вих громадян столиці (і всіх столиць інших 
республік) Відповідь на це лежить в цифрах 
останнього перепису населення в СССР. 
Згідно цього перепису, в Україні нара
ховується близько 42 мільйонів насе
лення. З них українців 31 мільйон, решта
-  неукраїнці. А серед тих неукраїнців 
7.400.000 росіян. Майже 7 з половиною 
мільйонів! Це майже одна п’ята частина 
всього населення України! 20%! Але що 
це в дійсности значить, стане зрозуміло 
тільки після того, як узяти до уваги, яка 
роля і яке місце цих 7 з половиною мільйо

нів росіян в Україні. А ось яке місце й яка
роля;

українське населення знову, як і за 
царату, вперто спихається до ролі «знат
них» свинопасів, доярок, ланкових, 
спрацьованих, змозолених «героїв» кол
госпної' каторги, топак «соціалістичної 
праці» -  до ролі робочого плебсу, до 
ролі, слухняних рабів, погною, мешкан
ців глухих сіл і містечок, колгоспів та 
радгоспів. Міста ж опановуються росія
нами. При чому -  пляново, згори обчис
лено, систематично, явочним порядком. 
Міста посідають, головне оті, 20% або 7 
з половиною мільйонів росіян. А це зна
чить, ними обсаджуються всі ключеві 
позиції керівництва республікою, «наці
ональною формою, соціалістичною,  то
пак російською, матушкіною, змістом». Це 
ріжні директори, професори, партійні 
вельможі, міністерські «направляющі», 
главки, чиновники, генерали, інженери і т. 
д, і т. п. Фахівців націоналів помалу, але 
рішуче випихається геть, «на хутір», «на 
Україну», -  геть їх з усіх керівних посад,
-  на їхнє місце приходять «ліпші люди» 
з Москви, з «матушки Россіі» і -  роблять 
«матушку Россію» скрізь. Вони бо тво
рять еліту. А яка еліта, чия вона націо
нально, того буде й ціла республіка, того 
право і закон, того стиль, того пісня, і того 
й скажені апльодисменти. Ось ця сучас
на,живосилом насаджувана в Україні, по

її містах, еліта й задаєтон. Це вона в Києві 
й Тбілісі апльодує московським співа
кам, очоленим Микитою Хрущовим; -  це 
вона шаліє вибухами ще не бувалого 
досі шовінізму;

«РррроссіяН Матушка Рррроссійяі»
Ударна, модерна пісня!
«Матушка Россія» на сорок четвер

тому році « соціалістичної» революції й 
спекуляції на інтернаціоналізмі! На со
рок четвертому році лютої боротьби з 
«буржуазним націоналізмом» та «сепа
ратизмом» в ім'я нібито «прогресивних» 
ідеалів, нібито пошанівку прав і гідности 
всіх націй і їхнім іменем прикриваючи 
лютий терор.

І не може людина вийти з дива від цієї 2Z  
офіційної зухвалої, цинічної демонстра
ції оголеного шовінізму.

Нової ударної совєтської пропаган
ди;

«Рррроссіяі М а - а - т у ш к а - а  
РррроссіяЯ

Моя ррродная рррусская земля!!»
Нагромадження російських «р» таке 

велике й несамовите, нагнічування жи
восилом витискуваних емоцій «любови» 
до Росії нагромадженням масляного 
масла -  «россія», «матушка», «родная», 
«ррусская», «русская», «русская» -  через 
кожних пару слів, -  таке наказове, таке 
«генерально» партійне, таке «прогре
сивне», як параліч мозку в цілої компартії, 
що (повторюємо), якби встав з могили 
хтось з тих, що, обдурені, щиро боролися 
за «права націй аж до відокремлення» 
понад сорок років тому, і почув цю гісте— 
рію російську, він би вмер від наглого 
розриву серця. Або, як той Тичина, стог
нучи, сказав, ударившись руками об поли;

«Стоїть сторозтерзаний Київ (Тбілісі, 
Ташкент, Мєнськ.)

І двісті розіп’ятий я.»
Але не тільки ця асоціяція про вста

вання й реакцію поляглих ідеалістів, що 
«любили свій край», виникає від спосте
рігання сьогоднішньої чадної «генераль
ної лінії» московського планового шові
нізму. Виникає й ще дещо інше, про жи
вих

Чому цей демонстративний шал шо
вінізму? Для чого й через що ця пляска



московської гістерії по столицях націо
нальних республік?

А мабуть, тому ця войовнича демон
страція «матушкі Росії» по столицях 
національних республік від Карелії до 
Узбекістану, що самі ті республіки мають 
зовсім інші тенденції; тому, мабуть, що 
«проказа» «ревізіонізму» та «буржуаз
ного націоналізму» не в жарт загрожує 
цілості «матушкі Россіі», російському 
імперіялізмові, втративши всіляку віру в 
прогресивність московського інтернаці
оналізму та в облудні гасла права націй. 
Як узяти цей шал на тлі перманентного 
викорінювання національної небезпеки 
«на місцях» всіма засобами, тоді лиш 
стане зрозумілим, чому й через що.

Поневолені нації ставлять шалений 
спротив московській політиці національ
ної нівеляції й винародовлення, політиці 
творення «єдиного совєгського народу», 
політиці спихання «націоналів» на зад
ній плян, до ролі свинопасів і знатних 
тоєносівта гноєчистіаУ відповідь на це 
партія посилює наступ, опановуючи міс
та російським елементом, перетворюю
чи їх на фортеці російського імперіяліз- 
му. І от з тих фортець виступає вже зна

хабнілий, ощерений російський шовінізм 
в похід на всю масу хазяїв землі.

і шал цього шовінізму прапороносців 
«матушкі Россії» прямо пропорційний 
спротивові всього населення, прямо 
пропорційний силі протилежних настро
їв населення.

Відбувається великий двобій між 
метрополією й колоніями. І колонізатор 
втрачає рівновагу, войовничо й зухвало, 
суто по-московськи, здирає маску й 
ощерює справжнє своє лице -  лице 
неприкритого хижого Шовінізму й де
монстративно ричить з своїх завойова
них терором позицій;

«Рррроссія!». Матушка Рррроссія!.
Моя родная русская земля!»
«Мо-о-я!. Мо—о—я!!! Р-р-радная!!»
Іменно так воно звучить, коли лунає з 

Києва, а чи з Тбілісі.
Але ричи не ричи, а кістку колись пускати 
треба буде.

«УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ», 
Ч.13,27березня 1960 р.

(Опубліковано під псевдонімом П.Січинськт ).
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 
І «НАЦІОНАЛІЗМ»

Беремо зразу слово «Націона
лізм» в лапки і пишемо з великої лі
тери, щоб тим підкреслити специ
фічність цього означення, а тим 
самим заакцентувати, що саме це 
специфічне означення ми тут має
мо на увазі, співставляючи його з 
національною ідеєю і національною 
ідейністю; тобто - не той «націона
лізм», що ним іноді хочуть заміни
ти слово патріотизм, а то й зробити 
його універсальним поняттям (як 
це роблять не тільки деякі вороги 
українського народу, але й дехто із 
своїх), вганяючи в іде поняття вся
кий прояв національної свідомос- 
ти, національної ідейности та пат- 
ріотизму^та переслідуючи тим пев
ні політичні цілі провокаційного чи 
спекулятивного характеру. Маємо 
на увазі «Націоналізм» як конкрет
не політичне явище в дії, як понят
тя, що його життя наповнило пев
ним політичним змістом, а в нашій 
дійсності - як конкретну форму ор
ганізованого політичного чину; як 
політичну групу, що самодекляру- 
вала себе є д и н и м  носієм укра
їнської національної ідеї, тим аргу
ментуючи своє виключне монополь
не право на провідництво мнош- 
мільйонннм народом і право на 
єдину політичну його репрезента
цію, групу, що з певними ідейними 
засадами, догмами і особливостя
ми діяла на певному історичному 
етапі в певних територіальних і «клі
матичних» умовах, тобто в певному

духовому і політичному контакті з 
носіями подібних «доктрин» в цій 
епосі; з певною політичною репута
цією після історичної перевірки, з 
певними вислідами своєї діяльнос- 
ти, з певними «хвостами», за які 
мусить розплачуватись ціла мно- 
гомільйонова нація із певною, пере- 
дрішеною перспективою на май
бутнє.

Коротше, - беручи це означення 
в лапки, ми хочемо акцентувати, 
що матимемо до діла з певним п о- 
л і т и ч н и м  о р д е н о м ,  що сам 
себе іменує « о р г а н і з о в а н и м и  
н о с і я  ми н а ц і о н а л і з м у » , що  
саме його маємо на увазі і що хоче
мо розібратися - чи дійсно цей орден 
є є д и н и м  і в и к л ю ч н и м  но
сієм у к р а ї н с ь к о ї  н а ц і о н а 
л ь н о ї  ід е ї? Чи дійсно українсь
ка національна ідея й ідейність в и- 
ч е р п у є т ь с я  виключно ось цим 
«Націоналізмом», таким як ми його 
бачили і який він є? Чи дійсно укра
їнська національна ідея перебуває в 
рямцях цього ордену і в його посі
данні (ми не кажемо в експлуатації, 
бо тоді б нетреба було ставити «ч и»; 
що вона перебуває в його експлуа
тації - це так, але тоді чи така експ
луатація йде дійсно в парі з інтере
сами цілої многомільйонової нації 
і гарантує тріюмф тої ідеї, - не тої, 
якої носієм є орден, а тої, що її носієм 
є нині цілий український нарід, тобто 
н а ц і о н а л ь н о ї  і д е ї  ц і л о г о  
у к р а ї н с ь к о г о  н а р о д у  на



данім відтинку його історичного 
розвитку?).

Чи дійсно цей орден є вичерпан
ням в с і х  національних політич
них сил українського народу, а його 
націоналістичні ідеї (тобто напов
нення національної ідеї оуенівсь- 
ким змістом) чи дійсно вичерпу
ють українську національну ідею вза
галі?

Чи дійсно все національно сві
доме і національно діюче, віддане 
українській нації, - починаючи від 
Шевченка й до Хвильового та всіх 
його соратників, справді треба за
числяти до цеї «націоналістичної» 
лінії, як те роблять нині ідеологи і 
«вожді» тої корпорації?

Чи справді лише «організовані 
носії націоналізму» є гарними і єдино 
ідейними та чесними синами укра
їнського народу та мучениками за 
його національну справу, а все інше, 
в тому числі і сам народ, - є «смер
дами», «провансальцями», «коньюн- 
ктурниками», «переляканими де
мократами», «марксистами», «ма- 
теріялістами», «большевиками» і т. 
д. і т. п.; тобто всім тим, чому «Наці
оналізм» в свій час виповів волюн
таристичну смертоносну вій ну і не
терпимість, бо воно стояло не на 
«націоналістичних» позиціях «орга
нізованого націоналізму», і хоч бо
ролось і вмирало за українську 
справу, але було інше світоглядово - 
не стояло на позиціях волюнтарис
тичного ідеалізму, ачасто, навпаки, 
стояло на позиціях діялектичного 
матеріялізму?..

І нарешті, чи дійсно «Націона
лізм» - це є «хвильовизм», а не дон- 
цовщина, як пишуть нині «органі
зовані носії того націоналізму», за
числяючи спішно до своєї корпо
рації вже й «марксистів», і «кому
ністів», і «матеріялістів», зрезигну- 
вавши з свого теоретичного моніз
му...

Це на їхній мові називається, що 
вони «ростуть», «збираючи досвід», 
«розвиваються»...

Але, насправді, це називається 
«колотити оливу з мухами». Це 
називається аварійним станом - 
котитися по похилій вниз і хапати
ся за що попадеться під руку, стра
тивши елементарну пристойність і 
самоповагу та повагу до виголоше
них колись самими «виключних» 
догм, засад та постулятів. А, крім 
того, це називається ще й інакше, 
коли взяти до уваги методи, якими 
оперують ці «незбанкрутовані», «ор
ганізовані носії націоналізму» по 
відношенню до тих у к р а ї н с ь -  
ких н а ц і о н а л ь н и х  п о л і т и 
ч н и х  сил,  що допомагають їм  
засвоювати «уроки пслгпрамоти, які 
дало їм ж и т т я  за останні роки» і що 
виступають не як «вороги» та «боль- 
шевицькі помічники» чи «малоро
си», а як теж носії української наці
ональної ідеї, але не «націоналіс
тичної», а вищої якостево, - ось тієї 
самої, до якої еволюціонують самі 
«організовані носії націоналізму», 
колотячи в силу конечности оливу 
з мухами, засвідчуючи тим хіба 
тільки своє банкрутство. Лише з 
браку мужности вони не можуть 
стати на шлях чесної й повної реві
зії, а вихиляють вліво-вправо, та
рахкотячи в старий «націоналістич
ний» барабан та розмахуючи без
відповідально поняттями, аж до того, 
що проголошують себе «є д и н и м 
н о с і є м  у к р а ї н с ь к о г о  д е 
мо кр а т из му »  («Наші мсті», 1946 
p.).

Щоб розібратись в тій оливі з 
мухами, щоб внести ясність в ту 
еквілібристику, що до неї вдаються 
представники «організованого на
ціоналізму», ми власно й піднімає
мо тему НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ й 
«НАЦІОНАЛІЗМ». І то скажемо, не 
тільки в інтересах наших читачів, а 
й в інтересах авторів з «Наших віс
тей» і їм подібних, порядком, так би 
мовити, стислої лекції елементар
ної політграмоти. Ми вибачаємо їм 
їхнє політичне розмахайство, ро
зуміючи їхнє становище. Лише з
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жахом констатуємо, що «уроки 
політграмотн», що їм дало життя, 
як вони самі признаються, пішли 
на марно, - вони з них нічому до 
пуття не навчились, бо не хотіли з 
тих чи інших амбіцій. Це вони ствер
джують, ставши на шлях обструк
ції відносно українського револю
ційного руху, що сміє йти поза їхнім 
орденом, та на шлях упертого впо
ювання масам, що саме цей їхній 
таки орден є єдиним і виключним 
носієм національної української ідеї, 
що саме «Націоналізм» є прапором 
цілого українського народу і т. д., 
роблячи тим ведмежу послугу цілій 
нації.

Хоч самі вони прекрасно зна
ють, що «національна ідея і ідей
ність давно вже не покриваються з 
поняттям «Націоналізм» (це вони, 
принаймні, зрозуміли з тих «уроків 
політграмотн», що дістали на сході 
України), а тим більше в тій редак
ції, як вони його подавали.

Хоч прекрасно знають, що лави 
борців за українську національну 
ідею далеко їхнім орденом не ви
черпувалися і не вичерпуються. Хоч 
прекрасно знають, що за ту націо
нальну ідею (яка не обов’язково му- 
сілаі мусить бути «н а ц і о н а л і с -  
т и ч н о ю») віддавали і віддають 
життя не тільки десятки організо
ваних «носіїв націоналізму», а й 
тисячі, десятки і сотні тисяч зовсім 
неорганізованих під прапорами 
ОУН, носіїв української національ
ної ідеї - українських селян і робіт
ників та інтелігенції - від простих 
безпартійних патріотів до українсь
ких комуністів та комсомольців 
включно; всіх отих шумськистів, 
хвильовистів та безліч інших подіб
них означених і ще не означених 
«истів», які ніколи нічого спільного 
з ОУН не мали і не матимуть, хоч 
як би їх «Націоналісти» не притяга
ли нині за чуба до своєї корпорації, 
заміряючись на їхню репутацію, 
перечеплюючи й на них свої «до
сягнення».

Хоч прекрасно знають, що сотні 
тисяч і мільйони українських НЕ“ 
«націоналістів», звичайних кол
госпників та робітників, що розби
вали полчшца Пглера (хоч би у лавах 
червоної партизанки чи як вояки 
червоної армії), мають перед ли
цем історії й перед цілим українсь
ким народом тепер і колись право 
на пошану і повагу; бо хто візьме на 
себе сміливість твердити, що вони 
бились прот української національ
ної ідеї, рятуючи націю від цілкови
тої фашистівської заглади? Особ
ливо рекомендуємо над цим поду
мати, пам’ятаючи про 1941 рік і 
про себе і про поставу тих мільйонів 
НЕ-«націоналістів» в цім трагічнім 
році.

Для початку оці зауваги. Може 
загострий стиль. Але оскільки ті 
«організовані» слухачі «уроків по- 
літграмоти» з життєвого політ-лік- 
безу осмілились називати нас «бояь- 
шевиками» та «провансальцями» - 
сіреч ідеологами «смердів», то хай 
вибачають за нашу «смердівську» 
безпосередність.

УРДП формується зовсім не для 
того, щоб пікіруватись чи вести 
боротьбу з «націоналістами». Для 
цього зовсім не треба революційної 
партії. Досить залишити їх боро
тись самих між собою, - і цієї «рево
люційної» боротьби їм вистачить 
на десятки років. І якщо вони ста
ють по відношенню до нас. в пози
цію боротьби, кваліфікуючи «воро
гами», то ми можемо тільки запев
нити, що перший ліпший член 
УРДП прекрасно розбереться - де 
ворог української нації, а де, скаже
мо, СцМюрський або Мітринга, Отже 
УРДП існує не для «націоналістич
ної» практики. І ця стаття теж пи
шеться не для того. А пишеться 
вона для того, щоб в ім‘я національ
ної справи процідити ту згадувану 
оливу з мухами, що її  колотять 
«організовані носії» відомого і са
мим життям викінченого «Націо
налізму».

6.Сучасність 4



Чи національна ідея І «Націона
лізм» - це поняття рівнозначні?

Чи національна ідейність і «на
ціоналістична» ідейність - це понят
тя рівнозначні?

Чи «Націоналіст», тобто носій на
ціоналістичної доктрини в тім сенсі 
і в тій практиці, яку ми спостеріга
ли як форму політичного чину - є 
означенням для всього національ
но-свідомого і діючого, і вповні ви
черпує поняття - «борець за націо
нальну справу, за національну ідею»? 
Чи відповідає поняттю носій націо
нальної ідеї протягом цілої історії і 
тепер?

Большевики твердять, що так,  
вганяючи тепер в поняття «націо
наліст», «націоналізм» всякий про
яв національної ідейносте. При чому 
роблять це, переслідуючи певну мету, 
а мета, як відомо, «виправдовує в с і 
засоби».

Те саме роблять нині й наші «На
ціоналісти». І теж роблять це, пере
слідуючи певну свою мету нині (нині, 
бо вони не робили того вчора, як 
відомо, виповідаючи війну не на 
життя, а на смерть всім носіям ук
раїнської національної ідеї, «мате- 
ріялістам» та «комуністам», Хви
льовим та іншим. Це ж цій корпо
рації належить репліка, кинена з при
воду трагічного самогубства Хви
льового - «добре зробив; заощадив 
одну кулю українській націоналіс
тичній революції»). Нині вони за
числяють до своєї корпорації все, 
що будь-коли відзначалось націо
нальною ідейністю, навіть не роз
бираючись в гатунках тої ідейнос- 
ти.

То ж большевики і «Націоналіс
ти» сходяться, як бачимо, в погля
дах на це. За їхнім трактуванням 
нині термін «Націоналізм» є універ
сальним означенням для всього на
ціонального.

Гаразд. Коли так, коли «націона
лізм» і національна ідея, коли 
«Націоналізм» і боротьба за націо

нальну справу, за національні інте
реси, за націю й її  буття, розвиток 
та панування на своїй землі - є 
поняття рівнозначні, то чому тоді, 
скажемо, Черчіля ніхто не називає 
«націоналістом»? Чи можеЧерчіль 
не бореться за інтереси англійсько
го народу, за англійські національні 
інтереси, за національну ідею Анг
лії? Чи може Черчіль є кепський 
англієць?

Чому партію англійських кон
серваторів ніхто не іменує «націо
налістами»? Чи може вони не боро
лись за інтереси своєї нації? Чи може 
вони кепські англійські патріоти?

Чому партію лейбористів тієї ж 
Англії ніхто не називає «націона
лістами»? Чи може вони боряться 
за «комуністичний Інтернаціонал», 
а не за Брітанію, не за національні 
інтереси тієї ж Брітанії? Чи може 
вони не тримають традиційні пра
пори англійської національної 
політики щодо інтересів свого на
роду? Чи може їхній уряд сидить не 
в Лондоні, а в Москві, а Етлі дбає за 
СССР, а не за Англію? Чи може хто 
скаже, що вони кепські англійці?

Чому Гарібальді ніхто не нази
вав і не називає «Націоналістом», а 
цілий рух карбонаріїв «націоналіс
тичним»? Чи може то був рух не за 
національні інтереси італійського 
народу?

Чому Вільгельма II, Гінденбур- 
га ніхто не називає німецькими 
націоналістами? Чи може династія 
Гогенцолернів не стояла на сторожі 
інтересів німецького народу та ще й 
вела агресивну політику? Але чому 
Вільгельма II не називають «націо
налістом», а натомість Гітлера на
зивають «націоналістом»? І чому між 
«націоналізмом» і «фашизмом» 
неодмінно ставлять риску?

Таких «чому» можна б постави
ти безліч, в тому числі й ось так:

Чому Петлюру ніхто (навіть боль
шевики) не називали «націоналіс
том», а цілий його рух «націоналіс
тичним»? Чи може Петлюра й усі
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його соратники і його армія не бо
ролися за українську національну 
ідею, сформульовану в IVУніверса
лі? Чи може цей національний 
провідник і основоположник націо
нальної УНР, очолюючи демокра
тичну революцію на Україні, не був 
українським патріотом?

Можуть сказати, що тоді ще 
поняття «націоналізм» не народи
лось. Але тут і зарито собаку. Коли ж 
це поняття народилось і наповни
лось певним змістом, то всеодно 
ніхто не може прикласти його до 
Петлюри, бо воно прикладається, 
як горбатий до стіни.

Чому, нарешті, Шевченка ніхто 
не називав і не називає «Націона
лістом» (крім наших «організова
них носіїв націоналізму») ? При 
самій спробі прикласти цей ярлик 
до Шевченка людина почуває себе 
незручно.*

Відкладаючи поки що відповідь 
на те загальне «чому», ми констату
ємо:

Поняття національна Ідея та на
ціональна ідейність і «Націоналізм» 
не є рівнозначні. «Націоналізм», як 
певне наповнення змістом націо
нальної ідеї від певних його носіїв, 
від певного національного і соці- 
яльного середовища зовсім не ви
черпує поняття національна ідей
ність.

Навіть, при всіх тих плюсах, які 
мав «Націоналізм» (а він їх мав, як і 
все в житті має додатню й від'ємну 
сторону), його мінуси, одначе, ста
ли вирішальними для долі цього 
гатунку національної ідейности. 
Зрештою, про явища судять після 
їхніх діл, після того, як вони себе 
зарекомендували в дії, в історично
му чині, а не з вивіски. Логічне зна
чення цього слова, виведене від ко-

*Тут І Багряний припускається фактичної 
помилки.Симона Петлюру більшовицька 
пропаганда таки називала наці-оналіс- 
том.Що ж до Тараса Шевченка, то його іде
ологію АЛуначарський,скажімо, 
визначав як "революційно-демократичний 
націоналізмитРед.

реня «нац ія», через -«ізм», тобто через 
певні догми та принципи і через 
певну практику застосування тих 
догм та принципів в певній полі
тичній атмосфері, наповнилось спе
цифічним змістом. На цьому етапі 
історичного розвитку нації більшість 
його первнів виявились непридат
нім и до вжитку.

Поняття й явища трансформу
ються в житті через людський чин.

Залежить від того, хто поняття
ми диспонує і яку практику ними 
прикриває. Є підстави думати, що, 
коли большевизм потриває ще де
сятки років, то позитивне поняття 
демократії буде навіки вбито для И2. 
сходу Европи. Так само воно буде 
вбито й кожною силою, яка в прак
тиці умудриться наповнити це сло
во страшним, антинароднім зміс
том.

Отже «Націоналізм» і національ
на ідея це є поняття, які не завжди і 
не всюди, і не для всіх, покривають
ся. А звідси -претенсії «Націоналіс
тів» на національну ідейну монопо
лію безпідставні. Бо «нацюнашстнч- 
на» ідейність і національна ідейність
- це не те ж саме.

Звідси - причісування всього на
ціонально свідомого і національно 
ідейного під одну «націоналістич
ну» гребінку, незалежно від того хто 
це робить - большевики чи «націо
налісти», - є шкідливе. Коли це 
роблять большевики, то це є ні біль
ше, ні менше, як методою провока
ції, продиктованою певною метою.

Українська національна ідея на 
ріжних етапах історичного розвит- 
ку нації мала ріжних своїх носіїв, і 
ріжний конкретний зміст. Одначе, 
цілий під’яремний період нації, який 
триває й досі, мав і має у всіх носіїв 
єдине обрамлення тої ідеї, єдину 
основу, що вкладена в формулу «своя 
хата», боротьба за «свою хату». Це, 
так би мовити, єдиний знаменник



чи домінанта для всіх носіїв націо
нальної ідеї. І це буде домінантою 
доти, доки нація буде в стані під'я
ремному. Одначе, цією самою до
мінантою справа не вичерпується. 
До неї додається конкретне випов
нювання змістом тої національної 
ідеї, виповнювання «своєї хати» 
«своєю правдою», залежно від того, 
хто є її носієм, яка одиниця чи 
соціяльна група; а це, в свою чергу, 
узалежнено від історичного розвит
ку національної спільноти, що зу
мовлювало більший чи менший 
ефект в боротьбі за ту національну 
ідею; цебто ота-«своя правда», що 
помалу еволюціонувала і якостево і 
в широчінь - від правди меншости 
до правди більшости; від правди 
одиниці, групи, кляси - до правди 
цілого народу.

На політичній мові та «своя 
правда» називається соціяльно- 
політичним змістом національної 
форми, ім'я якій «своя хата», що 
знову ж таки на політичній мові на
зивається державою (очевидно 
незалежною, бо там де є національ
на залежність - там немає держа
ви).

Виповнювання «своєї хати» 
«своєю правдою» було, отже, ріжне 
на ріжннх історичних етапах. І кожне 
таке виповнювання мало своє ок
реме означення з закінченням більш 
менш на «ізм». «їзм», як запис прав 
і обов'язків того, хто хотів бути гос
подарем тієї «своєї хати», виступа
ючи як носій національної ідеї, як 
запис його «своєї правди». Тобто, 
там де починається ота «своя прав
да», - там починається певний «ізм». 
Там починається теж і «Націона
лізм».

Протягом історії, поступово 
змінюючи одне одного, носіями 
української національної Ідеї були 
ріжні якостево і кількісно суспіль
но-політичні величини, постійно 
змінюючись якостево і кількісно в 
бік наростання, аж до моменту, коли 
в ролі носія української національ

ної ідеї на історичну арену виступає 
цілий український нарід, скажемо 
сьогоднішнії робітничо-селянська 
Україна.

Порядком закономірного роз
витку сталось таке переміщення в 
черзі носіїв національної ідеї. Від
повідно до цього еволюціонувало й 
виповнювання «своєї хати» «своєю 
правдою», цебто національної фор
ми сощяльно-полггичним змістом. 
На сцену виходить новий, якостево 
відмінний «ізм», остільки якостево і 
кількісно відмінним є його носій. 
Хто є пильний, той не потребує до
казів. І то не є «коньюнктурність», - 
то є конечність, закорінена чи зу
мовлена передумовами там, - на 
велетенському історичному іиїяц- 
дармі сходу Европи.

Беручи новітню нашу історію (не 
тому, що ми починаємо українську 
історію від Шевченка, а тому, що 
нам вистачає прикладів і з цієї но
вітньої історії), що ми бачимо?

Першими активними носіями 
української національної ідеї після 
тривалою періоду національного, так 
би мовити, анабіозу виступали 
одиниці. І то власне Шевченко. Цей 
великий пророк і апостол українсь
кого національного відродження, 
бувши борцем і мучеником за укра
їнську національну ідею, одначе не 
був жадним «націоналістом» в ро
зумінні тих, хто нині намагається 
втягти його до своєї політичної кор
порації. Бо що може бути спільно
го, скажемо, між його тезою, викла
деною в словах:

«Возвеличу малих отих рабів 
німих...» і т. д., цебто отих «смердів», 
від яких і за яких став на прю, за 
правду яких дбав і про яких проро
кував, передбачаючи їхнє пануван
ня в «своїй хаті».

«Розкуються незабаром закова
ні люди, настане суд...» і т. д., аж до 
слів: «...Бо невчене око загляне Вам 
в саму душу...»

Що може бути спільного між 
цілим ідейним спрямуванням цього
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в е л и к о г о  народнього революці
онера, що вийшов один проти всіх в 
ім'я смердів, як син і речник тих 
«смердів», і між «антисмердівськи- 
ми* теоріями апостола і духовного 
вождя сучасного українського 
«націоналізму» про «богом призна
чену» касту володарів.

Що може бути спільного між 
тезою Шевченка, цього великого 
речника і борця за українську на - 
р о д н ю національну ідею, спрямо
вану, як заклик, до «найменшого 
брата» (тобто до смерда!): «Учітеся, 
брати мої, думайте, читайте...», - і 
тезою духовного вождя «націоналіз
му» про те, що «Треба раз й назавж
ди покінчити з теорією масового 
прогресу, кіно, ігор...» (Донцов, 
«Зауваги до питань програми» 1943 
Р-)-

Або між мрією про національну 
солідарність: «Розкуйтеся, братай
теся!..» - і людоненависницькою 
концепцією вибраности, виключ- 
ности і нетерпимосте до всього, що 
не належить до «націоналістично
го» ордену, а відповідно до того й 
відповідною практикою саможєртя 
в ім‘я не національної, а «націона
лістичної» догми.

Отже, - першим великим носієм 
української національної ідеї в 
новітній нашій історії є Шевченко. 
Не той, всіма фальшований, кож
ним на свій кшталт, а справжній. 
Не «націоналіст», чи «комуніст», чи 
«соціяліст», чи «монархіст» Шевчен
ко, а Шевченко - народній револю
ціонер.

Започаткований Шевченком 
процес національного відродження 
в дальшому ході історичного роз
витку нації видає по черзі низку 
носіїв національної ідеї, що по черзі 
виступали на історичну арену з 
«своєю правдою», як виповненням 
тої ідеї, роблячи або крок вперед або 
крок назад порівняно з національ
ною ідеєю, воздвигнутою великим 
сином народу - Шевченком.

Таким кроком назад був укра

їнський монархізм в часи гетьма
нату Скоропадського, Цей «ізм», ніби 
попереджаючи «націоналістичну» 
донцовську тезу про касту правля
чих, про білу кістку і голубу кров, 
покликану від Бога княжити і пра
вити над «смердами», над чорною 
кісткою гречкосіїв, в ім'я блага нації,
- цей «ізм» наповнив українську ідею 
своїм конкретним національним 
змістом. Народ того змісту на дано
му етапі вже не прийняв.

Чим те все скінчилося - відомо. 
«Своя хата» і «своя правда» в поста
новці українського монархізму, 
сперта на айхгорнові багнети та 
білоросійські чорносотенні шомпо- —А  
ли, показались українським «смер
дам» непридатньою для житла і вони 
її зруйнували. Причому, радикаль
но. І зруйнували її ті сили, що прий
шли на зміну, як інші носії націо
нальної ідеї, сили демократичної 
революції - стрільці й вояки УНР 
(українські «смерди»). На історич
ну арену вийшли інші носії націо
нальної ідеї, наповнюючи її і н - 
шим,  с в о ї м  змістом.

Цей зміст, зафіксований в IV Уні
версалі, відповідав інтересам ціло
го українського народу і якщо й не 
був підтриманий спонтанно цілим 
народом, то тому була низка при
чин. Можливо одною з головних 
причин було те, що ІУУніверсал був 
ч е т в е р т и м ,  а не  п е р ш и м .
Але ми тут не збираємось розбира
ти всіх тих причин, бо нам не про те 
ходить. Ходить про те, що носії ідеї 
у к р а ї н с ь к о ї  д е м о к р а т и ч 
но ї  р е в о л ю ц і ї, не бувши «На
ціоналістами», вписали свої імена в 
історію, як звитяжці за українську 
н а ц і о н а л ь н у  ідею. При чому, 
варто підкреслити, що ці носії, був
ши розгромлені фізично, одначе не 
розгромлені ідейно й досі. Слова Чет
вертого Універсалу не визнають «На
ціоналістичної» ідейної монополії, 
первородства та всерб‘ємлючости.
І якщо ті сили нині зійшли з істо
ричної арени, як організована, дійо-



ва, конкретна форма політичного 
чину, то в тому є свої причини. Ось 
такі самі, що спихають з історичної 
арени й «Націоналізм» - цю форму 
політичного чину, яка з реакцією 
на демократію виступила на істо
ричну арену (і то не тільки в укра
їнському середовищі, а й в  значно 
більших ма.штабах), проголошую
чи тотальне поборення всього іна- 
комислящого, виступаючи, при 
тому, в певний час і тільки на части
ні українських земель.

Були й інші носії української на
ціональної ідеї. Скажемо, у к р а ї 
н с ь к і  комуністи та «матеріаліс
ти», що наповняли українську ідею 
своїм змістом, і то не інтернаціо
нальним; а національним, і що за 
25 років боротьби з окупантом на 
східніх землях пописалися не згір- 
ше за других. І яким історія не вида
ла ще свого присуду, а ворог ще не 
дав собі з ними ради. Скажемо біль
ше ~ не виключено, що за тими всі
ма «матеріалістично» мислящнмн 
силами майбутнє і провідна роля в 
боротьбі України за національну ідею 
завтра, і що саме в них криються га
рантії здійснення тої ідеї.

Ось так в процесі відродження 
нації, що її  ніхто не годен усунути 
(хіба що винищити фізично, як то 
замірявся гітлеризм), поступово 
виходили на історичну арену носії 
української національної ідеї, на
повнюючи її своїм змістом, залеж
но від того - хто вони є, і кожна з 
тих сил була з більшим чи' меншим 
людським потенціалом за собою.

Отже, «Націоналізм» а ні не був 
першим, а мі не є сдмеим носієм 
української національної ідеї. Цей 
«ізм», як окреме наповненні! тої ідеї 
змістом, ж  «своя націоналістична 
правда», є нині не що більше, як 
вже виведена з історичного обігу 
вартість, що має відійти до архіву 
слідом за всіма попередніми, як

непридатна для вжитку.
Процес іде вперед, ведучи більш 

досконалу зміну і більш досконалу її 
«правду». Процес іде до завершен
ня. І завершується він тим, що на 
історичну арену виступає, як носій 
української національної ідеї, вже 
не група чи каста, а цілий українсь
кий народ, - українське селянство, 
робітництво і українська робітни
чо-селянська інтелігенція, що має 
«свою правду» і що в ім‘я неї буде 
боротися за «свою хату». Цей носій 
якостево нині стоїть вище ніж всі 
попередні носії й має найбільший 
людський потенціял. І це є вислід 
історичного процесу.

Чи є в тім заслуга «Націоналіс
тів»? - Є.

Чи є в тім заслуга українських 
комуністів? - Є.

Чи є в тім заслуга українських 
демократів і всіх інших активних, 
будь-коли діявших українських 
політичних сил, що щедро полива
ли колись своєю кров’ю українську 
землю? - Є.

Чи є в тім заслуга українських 
монархістів, особливо В. Липинсь- 
кого? - Є.

Чи є в тім заслуга сотень тисяч 
українських позапартійних НЕ-«на- 
ціоналістів», а навпаки «матеріяліс- 
тів», звичайних вчителів, професо
рів, агрономів, техніків, письмен
ників, мистців, акторів, репресова
них і нерепресованих т. зв. «ворогів 
народу»? - Є.

Скажемо більше - в тім є «заслу
га» й наших ворогів, в тому числі й 
Гітлера зі Сталіним, що, стріляючи 
та мордуючи наш народ, вчили його 
патріотизму, виплекали в ньому 
стихійну ненависть до себе, як до 
гнобителів національних і соціаль
них, - і зрушили до боротьби за 
соціяльно-політичну та національ
ну свободу і незалежність.

Коротше, в цілому то є вислідом 
діяння цілої суми чинників, додат- 
ніх і від‘ємних. То є вислід історич
ного розвитку, що нині носієм ук
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раїнської національної ідеї є цілий 
український народ.

Це сміливе твердження? Ні. Це є 
безперечне твердження. Хто наме
тає 1941 рік, той це визнає. Не виз
нають цього лише хіба українські 
«Націоналісти»; і вони матимуть 
с в о ю  рацію, розглядаючи і досі 
українську ідею з своєї «націоналіс
тичної» дзвіниці і з своєї такої ж 
практики. Але хіба те визнання чи 
невизнання може мати будь-яке іс
торичне значіння?

Висуваючи твердження, що но
сієм української національної ідеї є 
нині ціла робітничо-селянська 
Україна, ми маємо на увазі не кіль
кість людей, що підуть боротись за 
оунівськийдекалог,а к і л ь к і с т ь  
людей, що підуть боротись з боль
шевизмом та фашизмом, підуть бо
ротись з антидемократичним тота
літаризмом за демократичний уст
рій в Україні - в своїй хаті, за зне
сення чужого панування, в тому числі 
і панування клясового чи кастово
го.

До цього український народ пси
хологічно підготований. Підготова
ний і політично. Особливо вирішаль
ну ролю тут відіграли останні деся
тиліття. А надто останні роки. Інша 
справа, яким він змістом ту ідею 
наповнює. Про те, власне, й ходить. 
В кожнім разі він її  наповнює нині 
не змістом від Донцова, а змістом 
від Шевченка. Не змістом від тота
літарної диктатури «вибраних», а 
змістом від народоправства- Не зміс
том від монархії чи капіталізму, і не 
змістом від большевизму. А зміс
том від національної, народньо- 
демократичної (бо буває це й анти- 
народннедемократична»), неза
лежної « с в о є ї  хати».

Тут - «Націоналісти» кричать 
якраз про низький рівень національ
ної свідомости мас там, - на Украї
ні. Слушно. Але високий рівень 
зненавнстн до ворога хіба не є рів
нозначний національній свідомос
ті? Якщо говорити прямо, то воліє

мо той високий рівень зненависти 
до ворога, що є в масах українсько
го народу, аніж сумнівний рівень 
кастової свідомости. Перший зав
жди був причиною епохальних 
здвигів. І буде.

Отже, носієм української націо
нальної щ«ї е нова сила. На цім етапі 
національного (а не «націоналістич
ного») змаїу носієм національної 
(а не «націоналістичної») ідеї є ці
лий український народ. Відповідно 
до того, й о г о  і м е н е м  на істо
ричну арену мусить вийти і його 
керівний політичний авангард - 
організатор і ідейний та політич
ний керівник демократичної рево- І І  
люції на Україні й застрільщик де
мократичної революції на цілому 
сході Европи, в цілому СССР, вкла
даючи в українську національну ідею 
могутній революційний зміст.

Чи має які дані до того українсь
кий «націоналізм», як політичний 
організатор і діюча політична сила 
така, як вона була і є?

Ставимо це питання, оскільки 
він на те претендує, претенсійно і 
засліплено проголошуючи себе 
«єдиною силою» і т. д.

Насамперед визнаємо героїчну 
боротьбу цього руху і схиляємо 
голови перед кількістю жертв, скла
дених за всі роки (включаючи й ті, 
що впали від своєї руки). Але що ми 
можемо порадити з фактами, які є 
уперті. А ті факти самі відповідають 
на поставлене питання:

Ніяких даних до того «Націона
лізм» не має! «Націоналізм», як певна 
організована форма політичної дії 
з певним змістовим виповненням 
української національної ідеї, після 
певної історичної перевірки в пев
ному комплексі подібного «ізму», 
який плюндрував цілий світ й Ук
раїну, дістав присуд Історії і мусить 
зійти з арени. Тим більше він му
сить зійти з арени як речник не цілого



українського народу, а лише певночменовуючи їх в «націоналістичні» -
го середовища.

Ідейні і сштошодові первні цього 
«Націоналізму» -  ксенофобія, юдо
фоби*, «Ідеалістичний волюнтаризм» 
(в лапках, бо говоримо про такий, 
як він був),світотядова і політич
на виключність, догматизм, вож- 
дизм, антидемократизм, основана 
на «антнсмердівській» теорії кас
товість, неіування і нерозуміння 
соціяльної проблематики тощо - всі 
ці первні дістали по лобу. В силу 
чого «націоналізм», діставши, за вис
ловом його ідейних вождів, «уроки 
політграмотн», панічно еволюціо
нує. Топак, котиться по похилій, 
спускається на гальмах в невідомо
му, поки що, напрямку.

Не вважаємо за доцільне особ
ливо докладно аналізувати те спус7 
кання, як і розбирати всі ті первні, 
від яких «націоналізм» нині нама
гається за всяку ціну одхреститись 
(причому, не переборюючи їх, а за
певняючи, що їхі не було), скажемо 
лише:

Коли сьогодні непримиренний і 
виключний ідеалістичний «Націо
налізм» зачисляє комуніста і мате- 
ріяліста Хвильового і всіх його 
подібних до своєї корпорації, ось 
того самого і всіх тих самих, яким 
виповідалося спершу безоглядну 
війну, а «Хвильовнзм» вважає за 
свою основу основ, то що ще тут 
можна додати? Хіба це не є доказом 
цілковитого банкрутства? І хіба це 
не є вислідом цілковитого банкрут
ства?

Ясно, котячись по похилій, «На
ціоналізм» шукає будь-якого опер
тя.

Яка колосальна дистанція між 
сьогоднішніми «організованими 
носіями націоналізму», що зачис
ляють до свого балянсу всі, хоч і 
матеріялістичні, хоч і виховані на 
діялектиці, але національні сили 
сходу України, визнаючи нарешті 
їх національними, а звідси (пози
чаючи методу в большевиків) пере-

яка колосальна ріжниця між цим 
уже безпринципним «Націоналіз
мом» і отим ортодоксальним і неп
римиренним, що виголошував вій
ну всьому, що інакшими - не ідеа
лістичними, а матеріалістичними 
очима дивиться на світ?!!

Хто ж в такому разі проходить 
політ-лікбез?

Але, до речі, ці «організовані носІЇ» 
ніяк не збагнуть, чому саме боль
шевики, щоб скомпромітувати ре
волюційні сили на сході України, 
ліплять на них «націоналістичний» 
ярлик, і тішаться з того, мовляв, - 
«Ага! Наша бере!». Коли тут зовсім 
нема з чого тішитись, а щоб зрозу
міти треба взяти тільки зеркало і 
глянути на себе в історичному ас
пекті, але так, всестороннє і об’єк
тивно, і тоді стане зрозуміло, що 
таку саму прислугу, як і большеви
ки, роблять і «Націоналісти», квалі
фікуючи все національно свідоме й 
діюче, як свої кадри. Але, по відно
шенню до нас - багатьох представ
ників тих революційних сил східньої 
України, що знають Хвильових, Во- 
лобуєвих, Косинок і інших - ім’я їм  
легіон - не з «націоналістичної» лі
тератури ранішньої й теперішньої, 
а зі співпраці з ними живими, - по 
відношенню до нас «Націоналісти» 
більше щирі:

Поки ми були під совєтами, нас 
іменували большевики націоналіс
тами і ганяли по тюрмах та конц- 
ляграх, а як потрапили по цей бік 
демаркаційної лінії, - «націоналіс
ти» іменують нас... большевиками.

Як те все в цілому називається. 
Це називається - колотити оливу з 
мухами.

Для чого? Для наповнення зміс
том збанкрутованого «Націоналіз
му», репрезентованого «організова
ними його носіями».

Чи досягає це мети? Так, дося
гає. А саме:

Це доводить наочно, що «націо
налізм», як форма політичного чину
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і як носій певної специфічної ідео
логії розійшовся з українською 
національною ідеєю нашого часу, 
але уперто не хоче цього збагнути,! 
не хоче збагнути д е  с а м е  він ро
зійшовся. Проте, він відчуває це, 
еволюціонуючи саме в цей бік - в бік 
достосовування до того, що постає 
як зміст національної ідеї українсь
кого народу нині. А, достосовую- 
чись, переживає хаотичну, перехо
дову стадію. Це вже не колишня хоч 
і хибна, але по-свойому чітка докт
рина, а сума протиріч. Олива з 
мухами. Проте, є надії, що ця пере
ходова стадія чимось кінчиться, 
якимось завершенням. Яким, то 
інша справа.

Здаючи свої «націоналістичні» 
позиції і трансформуючи свої по
передні догматичні «націоналістич
ні» первні, цей «ізм» маневрує до 
інших позицій, перестаючи бути 
властиво тим організованим носі
єм «націоналізму» і набуваючи якос- 
тево інших прикмет. Чим це скін
читься, - побачимо.

Поки що, очевидно, що всі ті 
громохкі заяви про епохальність, про 
виключну ролю, про «примат наці
ональної революції над соціяльною» 
і інші категоричні запевнення - не 
треба брати всерйоз і вступати тут в 
принципові дискусії. Треба почека
ти, поки еволюція дійде до логічно
го завершення. Тим більше, що 
сучасний «Націоналізм» заявляє, що 
«передові політичні сили не захо
чуть повторювати помилок. Історія 
не знає помилок». Слушно. То ж і 
еволюцію українського «Націона
лізму» очевидно треба сприймати, 
як реалізацію цієї тези. І тоді, споді
ваємось, - у вислїді остаточного пере
травлення і засвоєння «уроків по- 
літграмоти», які дало життя і які 
зіпхнули «Націоналізм» з усіх його 
позицій - не буде потреби дискуту
вати взагалі про елементарні речі.

* * *

Національна ідея та національ
на ідейність і «Націоналізм» не є

поняття рівнозначні.
Так само українська національ

на ідейність і «Націоналізм» -  вчо
рашній і нинішній - не є явища 
рівнозначні.

Носієм української національ
ної ідеї є нині не каста, не кляса чи 
якась спеціяльна група, а українсь
кий народ. А відповідно до цього - 
політичний провід українського 
народу в його боротьбі мусить мати 
дещо інші прикмети й ідеологічні 
вартості, аніж «НаціоналізмРобіт
ничо-селянська сьогоднішня Укра
їна має відмінну соціяльну структу
ру, відмінні передумови, що зумов
лює наповнення національної ідеї ___
відповідним змістом, отією «своєю 
правдою».

Та «своя правда» виходить від пер
шоджерел - від інтересів цілого того 
народу і ставить ту народню правду, 
«смердівську» правду, що дуже мало 
має спільного з кастовою правдою 
ідеологів «Націоналізму».

Всі шносн попередніх рухів му
сять бути скапіталізовані, всі міну
си відкинені геть. Твердження, що 
сила, яка приходить на зміну, «ви
хлюпує з водою дитину» - нонсенс.
Процес триває і той процес вирос
тає з плюсів, анез мінусів. Скапіта- 
лізовання плюсів то є завдання 
українського визвольного руху, але 
завданням його є й засудження та 
відкинення мінусів.

Атакуючи українські цротиболь- 
шевицькі національні сили тільки 
тому, що вони світоглядово відмін
ні, бо «матеріялістичні», об’єктивно 
«Націоналізм» змикався весь час і 
змикається далі з большевизмом в 
контрреволюційний антиукраїнсь
кий фронт. Усвідомлення цього 
мусить бути п е р ш и м  уроком 
політграмоти.

Атакуючи ідеї демократичної ре
волюції, що виходять корінням від 
Шевченка, акумулюють традиції 
творців IV Універсалу і стверджу
ють волю цілого українського на
роду, піднесену на бойові прапори



Хвильовим та цілою когортою реч
ників того народу, «Націоналізм» 
прирік і прирікає себе на ролю сили 
деструктивної. Усвідомлення цього 
мусить бути першою передумовою 
для глибокої ревізії своїх позицій 
та для організації чину надалі.

І, нарешті, - «Націоналісти», як 
люди строгого принципу і високої 
ідейности, можуть залишатися на 
своїх позиціях, але тоді вони вибу
вають з національного балянсу ре
волюційних сил, переходячи актив
но чи пасивно в табір контррево
люції, реакції або в найкращому ви
падку більше чи менше розумного - 
консерватизму.

Процес, який переживає «Наці

оналізм», може мати лише два ви
ходи.

Віримо, що найбільш поступо
вими націоналістами буде обраний 
вихід до співдії з українськими 
демократично-революційними 
національними силами, а не до їх 
поборювання. А тоді це вже будуть 
не «організовані носії націоналізму», 
а співтворці організованої когорти 
носіїв нової, справді революційної, 
ідеології, носіїв нового змісту укра
їнської національної ідеї, репрезен
тованої цілим українським наро
дом.

(Надруковано під псевдом Рябовол)
«НАША БОРОТЬБА»Ч. 2,1946 Р.
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2 x 2  =  4

Є такі абеткові істини, яких запе
речити не можна, хоч би як того хо
тіли аматори сл о воблу дія. До та
ких істин належить, наприклад, твер
дження, що вибороти незалежність 
для сорокамільйонного народу еміг
рантським, хай і «найреволюційні- 
шим», свистом по таборах не мож
на, хоч би тут свистіли цілі органі
зації разом із своїми «вождями» і 
підпирали свій свист доносами й 
наклепами до чужих «охранок» на 
всіх тих, хто того свисту не визнає. 
До таких самих істин належить і 
теза УРДП, що її  так шалено остан
нім часом заатаковують у пресі і на 
різних таборових партійних зборах 
різні «патріоти», що перед тим, як 
виїхати десь до Бразилії чи Арген
тини, вирішили якнайбільше напас
кудити тій УРДП і людям, до неї 
причетним. Це теза про політичні 
резерви нації, теза про кадри. Не 
про ті «кадри», що після славетної 
таборової «державницької» практи
ки від'їжджають до Бразилії, а про 
ті кадри, що лишались десь на Ук
раїні, разом з сорокамільйоновим 
народом, який не міг утекти ані до 
Бразилії, ані до Аргентини, ані до 
якої-небудь «держави» на Фрайма- 
ні.

Воно не зручно з міркувань так
тичних розбирати цю політичну тезу 
на шпальтах преси, але що зробиш, 
коли представники духовного пле
бейства це вже зробили, та ще й по- 
своєму, з провокаційною метою 
спотворивши її й перекрутивши. А 
через те ми, щоб не було баламутст
ва, змушені внести ясність у цю 
справу. Причому, ми зовсім тут не 
апелюємо до тих, хто атакує й свис
тить, а лише до тих, хто читає й 
слухає. Бо перші будуть атакувати й 
свистіти всупереч здоровій логіці,

керуючись лише своїми партійни
ми інтересами, які, як відомо, ве
лять боротися із своїми неоднодум- 
цями всіма засобами.

Отаке, насамперед, щоб читачі оз
найомилися з цією нашою тезою 
про кадри не з «інтерпретацій» різ
них більших і менших «всенарод
них трибунів», а з першоджерела, 
наводимо її  тут повністю, взявши 
без ніяких змін із сторінок органу 91 
УРДП «Наші Позиції»:

«Розглядаючи політичні сили, 
вірніше, політичні кадри українсь
кого народу в підсовєтській Украї
ні, ми твердили і твердимо, що кадри 
ті колосальні, високої політичної 
школи, як і високого фахового та 
державницького вишколу. І той, хто 
опанує ті вздри, може боротись проти 
Сталіна за українську державу.

Але ті кадри знаходяться в 
КП(б)У і в комсомолі, тобто - під 
КП(б)У й під комсомолом, що ними 
розпоряджаються. Наша ставка на 
ці кадри власне й наводила жах на 
наших політичних супротивників, 
даючи харч найзапеклішій пропа
ганді супроти нас. Але ми стоїмо 
далі на своєму, повторюючи даль
ший хід думки, яку нашим супро
тивникам не вистачає пороху до
слухати до кінця.

Так, ці кадри під КП(б)У і під 
комсомолом. На державно-політич
ній роботі. І це всі основні кадри 
нації, бо все, що було політично 
активне і здатне до політичного 
життя, мусіло визначатися, мож
ливість же визначатися в офіційній 
сфері була і є лише одна - під еіідою 
КП(б)У і комсомолу. А тепер інша 
справа, наскільки ці кадри душею і 
серцем належать тій КП(б)Уі тому 
комсомолові. Досвід доводить тут 
щось зовсім протилежне. Приклад



Хвильового і Близька, Позичаню- 
ка і багатьох, багатьох інших хіба не 
є красномовний? А отакі Гудзенки і 
Кравченки- хіба це лише одиниці? 
Нам принаймні відомо, що ім'я їм 
легіон. А 1941 рік з масовим відсах- 
ненням всіх цих кадрів від Сталіна!

І ось, застановлюючись над цим, 
казали і кажемо: проблеми успіш
ності боротьби за українську спра
ву, це проблема включення всіх цих 
кадрів в політичний актив нації, у 
велику революційну, визвольну 
акцію. Проблема схопленим з ними 
ідейно-політичного контакту.Оче- 
видно, не про Контакт з перекона
ними комуністами й комсомольця
ми йдеться. Ні, йдеться про кон
такт з тим, хто розійшовся з кому
нізмом так,як розійшовся Хвильо
вий, Позичанюк чи Близько, а це 
значить з 90% всіх тих політичних 
кадрів.

Контакт з тим, хто своїми пере- 
конаннями стоїть по цей бік бари
кади, по нашому боці, а не по боці 
сталінському.

Але хто може схопити той кон
такт з ними? Вони розійшлися з 
комунізмом, але вони розійшлися 
й ніколи не зійдуться з фашизмом у 
будь-якій формі. Не зійдуться вони 
й з монархізмом, а тим більше з 
будь-яким політичним малахіянст- 
вом.

Звідси наші розрахунки, наша 
ставка і наші претензії на ці кадри. 
Тільки УРДП може бути тим аку
мулятором, що ці кадри закумулює 
й перетопить, і включить до укра
їнської національної акції.

Це завдання ми завжди маємо 
на оці і в ім’я його здійснення може
мо витерпіти які завгодно нападки 
й провокаційну шамотню супроти 
нас всіх тих, хто жахається слова 
«марксизм», « матеріалізм» і ла
ден був усіх, хто під впливом цих 
«ізмів» виростав, згори вішати й ви
корінювати; шамотню тих, хто від 
одного слова «пролетаріат» прихо
дить у сказ і трактує це, як більшо

визм, і готує розправу кулею і 
шибеницею. Розправу з мільйона
ми!

Чи треба говорити, до чого б приз
вела така «політика»? Замість вюйо- 
чення цих кадрів в політичний ба- 
лянс нації, вони були б поставлені 
перед дилемою або - або. Або загла- 
да, або непримиренна боротьба 
супроти тих, хто несе несприятли
ву для них і для українського наро
ду політичну та соціяльїіу концепцію. 
Тобто громадянська війна, перемо
га в якій буде без сумніву по їхньому 
боці, але коштуватиме українсько
му народові багато жертв і крови. 
Для найменше ж стійких було б ще 
третє «або».

Це вимушений перехід до дис
позиції новітньої якоїсь російської 
власовщини, чи якоїсь іншої фор
ми російського великодержавства.
1 то порядком захисту свого життя.

Ми ставимо ставку на ці кадри і 
хочемо включити їх в український 
політичний балянс.

Власне, в цих кадрах і є найбіль
ші наші політич ні резерви-ці резер
ви колосальні. Вони в армії і в дер
жавному апараті, вони в авіації і на 
виробництві, вони ж і по Сибірах, 
тюрмах та концеитраках. Це всі ті, 
що становлять найдієздатнішу, 
найактивнішу і найсвідомішу час
тину українського народу.

Повторюємо « без цих резервів 
українська визвольна боротьба не 
може бути завершена успішно». 
(«Наші Позиції». -Ч. 1. - С. 26, 27, 
28).

Ось так виглядає ця теза про 
кадри, теза про політичні та дер
жавотворчі резерви української 

нації.
Все написане в тезі чорним по 

білому не лишає, здається, місця 
для кривотовмачень. Одначе цю тезу 
заатаковано шалено, та ще й спосо
бом зведення всього сказаного до 
одного єдиного, сфабрикованого 
самими напасниками твердження, 
що «УРДП орієнтується на КП(б)У
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і Комсомол». Це твердження таке 
безглузде, а моральне нехлюйство 
тих, що його роблять, таке кричу
ще, що ми навіть не вважаємо за 
потрібне заходити з ними в диску
сію. Ми назвали цих «опонентів» од
ним загальником-представниками 
духовного плебейства. Сюди вхо
дять всі оті більші й менші блазні, 
що їздять і викаблучуються по та
борах та хваляться, як неабиякою 
чеснотою, своїм принциповим 
ренегатством - зламанням прися
ги УНР; сюди входять і оті недорі
ки, що добровільно холуйствували 
перед Сталіним, «творячи» прово
каційні писання про «щасливе» 
життя українських робітників, лі
зучи ударно в орденоносці, а потім, 
навіть не червоніючи і компроме
туючи ім‘я українського журналіс
та взагалі, признаються в цьому 
перед світом, хвалячись тим, що от 
якими-то вони були мерзотника
ми; сюди ж, до цього духовного 
плебейства належать ще й ті, що, не 
створивши ніяких вартостей і не 
здібні їх створити, шкрябають пе
рами на шпальтах газет, шукаючи 
легкої слави чи, може, й виконую
чи спеціальне замовлення на дест
рукцію українського громадсько- 
політичного життя.

Оце ми їх перелічили. Але це 
тільки для того, щоб перелічити. Дис
кутувати ж із ними дуже багато 
честі для них.

Мусимо тільки вказати справж
ню причину, чому вони нас паплю
жать і так атакують. Це ж та сама 
стара причина, що стимулює ось 
уже чотири роки боротьбу певних 
середовищ проти всієї підсовєтсь- 
кої еміграції, паплюжачи вчораш
ніх совєтських каторжників і репре
сованих усіма найобразливішими 
епітетами-«комуністами», «совєт- 
чиками», «большевиками», «енка- 
ведцстами» тощо і прагнучи не до
пустити всіма засобами до політич
ної організації цієї еміграції. Тепер 
же з’явилась деяка відміна у тій

причині, оголилась, так би мовити, 
її  глибша суть, а саме: всі ті лицарі й 
герої, сидячи на клунках і на валізах
з ашурансами в кишені, від’їжджа
ючи до Бразилій і Аргентин, зчи
няють галас від страху, як би хтось 
не проскочив поперед них туди, куди 
вони так з ентузіазмом пруть, щоб 
там засимілюватись і щезнути для 
України навіки. Вони біжать із своїм 
героїзмом не на схід чомусь, а за 
тридев'ять земель, бо там, бач, вва
жаються їм молочні ріки з киселе
вими берегами. І от із страху, щоб 
хтось не допався перший до того 
киселю, вони вирішили за всяку ціну 
не пускати туди еміграцію з підсо- 
вєтської України,«регулюючи ви
їзд за океан». Досягнути ж цього в 
даній ситуації найкраще, взиваючи 
людей «комуністами», «совєтчика- 
ми», «большевиками». Ці епітети- 
основний зміст усіх доносів у відпо
відні органи, що вирішують еміг
рантську долю. Ці доноси часом 
скріпляються підписами цілих та
борових рад. Ось де закопано соба
ку! Змагання за проблематичний 
заокеанський кисіль!

А тим часом проблема боротьби 
за свободу і незалежність українсь
кого народу лишається проблемою, 
якої не розв'яже ніякий заокеансь
кий кисіль і ніякий таборовий свист. 
Це проблема великих мільйонів, і 
вона стоїть на історичному поряд
ку денному. І вона, а не заокеансь
кий кисіль, сушила голову тим 
людям, які висували тезу про полі
тичні кадри нації, з якими ту проб
лему доведеться розв'язувати і або 
розв'язати, або все піде уперекидь 
на довгі часи. Тим то ми зовсім не 
хочемо дискутувати з плебеями, а 
хочемо для всіх чесних і мислячих 
людей довести згадану тезу до біль
шої ясности, як це можливо в ко
роткій статті й на шпальтах офіцій
ної преси.

Це аксіома, що на еміграцію із 
совєтської каторги змогли втекти 
лише одиниці, нація ж втекти не



змогла. І не тому вона не втекла, що 
вона збільшовичена, змосковлена, 
скомунізована і т. д я к  твердять тут 
наші «луччі люди», і не тому, що 
вона « національно несвідома», як 
твердять ті ж таки « луччі люди», а 
тому... Ну, скажемо, хоч би й тому, 
що в ІРО не вистачило б снаги пере- 
везти всю ту несвідому націю за океан 
по кисіль, це раз, а два - тому, що 
тоді не вистачило б у «луччих лю
дей» паперу, щоб писати доноси до 
відповідних органів на ту несвідому 
націю.

Лишившись же дома, та нація 
живе (таки живе!) і бореться (таки 
бореться!), йде на каторгу й у тюр
ми (таки, уявіть собі, йде у тюрми і 
їде на Сибір замість їхати до «тети» 
в Бразилії!), і таки переможе кінець- 
кінцем, незалежно від того, що ска 
же на це таборова управа в якому- 
небудь там таборі.

І це така велика нація, що коли 
піти до неї з кличем;«вивішати все, 
бо воно скомунізоване й збільшо- 
вичене», то можна не винести назад 
ані ніг, ані голови. І то не таборовим 
юберменшам, а соліднішим віша
телям вроді Птлера і К.

А тепер - де ж запорука отого 
«переможе»? В яких кадрах? В яких 
людських резервах? Може, в тих, 
що будуть в Гонолулу тощо збирати 
свої вічні національні збірки з укра
їнських старців? А чи в тих, що 
спеціалізувались на доносах і бу
дуть це практикувати знову ж таки 
десь і по Гонолулу? А чи в тих кад
рах, що так гарно блазенствують на 
таборових мітингах?

Ні, не в них запорука отого 
«переможе». Рівно, як і не в усіх тих 
наших «луччих людях», бо коли їх 
усіх скласти докупи, то їх не виста
чить не тільки для того, щоб вибо
роти незалежність, а для того, щоб 
обсадити хоч би одну (одну!) об
ласть на Україні, отаку собі індуст
ріальну з чотирма-п’ятьма міль
йонами населення і з усім склад
ним громадсько-політичним та гос

подарським комплексом. Не вис
тачить. Власне, обсадити вони її об
садять, але як закерують, то й паль
ці буде знати. Це видно з тутеш
нього досвіду, де всі ці «державни
ми» біля готового таборового кори
та не можуть до пуття розділити 
пару банячків таборової «юшки», а 
на громадсько-політичному відтин
ку зробили все, щоб довести його до 
руїни. Ні, не тут запорука отого 
всенаціонального «переможе»; та й 
всі ці «луччі люди», як відомо, вже 
повстеляли устілки, щоб револю
ційно озирнутися аж за океаном.

То, може, наша віра в перемогу- 
лише порожня фраза? Дійсно, коли 
б на хвилинку повірити, що все там 
під більшовиками скомунізоване й 
збільшовизоване, зденаціоналізова
не й змосковлене і що державу на 
Україну принесуть лише наші «луччі 
люди» з Фрайману, чи з Авсбургу, 
чи з Бразмії, то тоді лишалось би 
тільки сказати: «не тратьте, куме, 
сили!» та й махнути на все рукою. 
Автор цих рядків перший пішов би 
до муринів чи до чортів, бо в держа
ву, виборену й керовану блазнями й 
свистунами, він не вірить.

У чому ж запорука отого «пере
може»? Вона передусім у тих полі
тичних кадрах і в тих людських ре
зервах нації, що лишились там, на 
Україні. У тих самих, що живуть, 
ростуть, вчаться й працюють «під 
егідою КП(б)У й Комсомолу». Атож.
І нічого, панрве, тут не поробиш. 
Вони таки «під КП(б)У й під Ком
сомолом». І вони таки є в самому 
КП(б)У й у Комсомолі. Вважаємо 
за зайве повторювати сказане в 
наведеній цитаті з «Н. П.» Просимо 
тільки перечитати вже сказане уваж
но ще раз. Йдеться-бо про 80% 
української нації, про всю ту її  час
тину, що саме в цвіті літ і здібна до 
боротьби й до творчости.

Ми віримо в ті кадри. Ми віримо 
в ті резерви української нації, що 
доводили не раз і ще доведуть свою 
велику ідейність і вірність українсь
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кому народові та свої державотвор
чі можливості.

Атакуючи нас, нам вибивають 
очі Кравченком на доказ начебто 
низької, мовляв, вартості всіх тих 
підсовєтських кадрів. І які вони 
злораді, щ панове, як козиряють цим 
прикладом!

А тим часом якраз цей приклад 
стверджує найголовнішу суть нашої 
тези, саме те, що ці кадри в своїй 
основі протикомуністичні, проти- 
сталінські.Це раз.А два*що ці кадри 
високої політичної вартости. Хіба 
не факт, що один такий Кравченко в 
боротьбі проти большевизму за ко
роткий час зробив більше, аніж деякі 
войовничі партії за всі ЗО років сво
го існування?

І три-що коли ці кадри не будуть 
переставлені на наш бік, а будуть 
відштовхнуті або загнані в обійми 
росіян виголошенням громадянсь
кої війни їм, як людям, вихованим 
в совєтській системі, то українська 
боротьба буде програна.

А тепер, усупереч всім «знавцям 
сходу» і «жидівського питання», 
мусимо сказати, що Кравченко - це 
ще не приклад, бо він не типове 
уособлення тих кадрів. Як не типові 
і всі вірнопіддані холуї сталінської 
системи. Вислужники й холуї зав
жди були, є й будуть. І вони однако
ві для нас - як ті, що були холуями 
НКВД і Сталіна, так і ті, що були 
холуями Гестапо й Гітлера, рівно, 
як і ті, що будуть холуями якоїсь ще 
іншої системи. Типові ж ті кадри, 
які продемонстрували своє відно
шення до Сталіна і його комунізму 
в 1941 році, кинувши масово зброю. 
Це були всі оті прошарки українсь
кого суспільства, безпартійні й 
партійні, високі командири й рядо
ві солдати, робітники фабрик і інте
лігенти совєтської формації» рядо
ві селяни й голови колгоспів та 
бригадири. Хіба це не факт?

Це факт, такий же незаперечний, 
як 2.x .2=4.

Ось у цих кадрах і є запорука тії 
перемоги, якою кінець - кінцем му
сить закінчитись змагання й бороть
ба української нації. Вони державу 
виборять і вони ж будуть нею керу
вати так, як це було вже раз у 1918-
19-х роках, шли обійшлось без еміг
раційних опікунів. Або не виборютгьр 
то тоді вже її  й ніхто не виборе. А це 
залежатиме й від того, як поведеть
ся політичний актив нації, що пере
буває по цей бік демаркаційної лінії.
Або він принесе з собою бацилу 
громадянської війни, посіє її  і тим 
згубить усю справу, або знайде 2L  
форму взаємодії, включаючи всі 
сили нації в єдиний фронт. В укра
їнський. Ціною, може, відмовлен
ня від своїх провідницьких претен
зій, віддавши той провід Хвильовим 
та Позичанюкам...

Але саме тут зчиняється гісте- 
ричний лемент духового плебейст
ва, що на саму думку про те, що не 
вони командуватимуть нарадою, 
упадають у сказ. Навіть їдучи до 
Бразилії! Навіть уже заїхавши десь 
в канадські нетрі! Навіть прибувши 
вже в гості до парагвайських мавп!

А тим часом закидається на те, 
що Україна таки обійдеться без 
їхнього проводирства. Це з кожним 
днем стає все реальнішим фактом, 
таким же незаперечним, як двічі по 
два - чотири. Бо як прийде той час, 
що про нього поки що «ніхто не знає 
й не відає», то тяжко буде бігти з 
Аргентини до Києва, захоплювати 
провід.

А тим часом українська нація 
під совєтами має яких сорок міль
йонів, і вони зовсім не їдуть ні до 
якої Бразилії. Уявіть собі!

«УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ»,
Ч. 36, травень 1949р.



Ярослав Даішевич

УКРАЇНЦІ В КРИМУ 
(XV-ПОЧАТОК 
XX СТ.)

Безконтрольне господарювання за
лишків російської партійно-мафійної 
структури, яке здійснюється сьогодні в 
Криму, иювінюттне переслідування не
російського населення Криму, кампанія 
наклепів, яка особливо посилилася про
тягом останніх двох-трьох років з метою 
довести, що українці, в основному, з’яви
лися в Криму, нібито, лише після 1954 р. 
з ущемленням прав «исконньїх жигелей 
Крьіма» (під цією формулою розуміють, 
як не дивно, росіян), нечувані утиски ук
раїнського населення Криму, позбавле
ного в нібито Українській державі права 
на освіту рідною мовою, на негальмова- 
ний розвиток українських громадсько- 
політичних та культурних організацій і 
товариств -  при чому все це проводить
ся всупереч комуністичній же діючій досі 
конституції -  примусили мене заглиби
тися в дослідження проблеми історії 
українського населення Криму.

Свою розповідь я побудував з кількох 
частин, відповідно до періодів історії Криму 
та до правного (чи безправного) статусу 
українського населення півострова про
тягом принаймні половини тисячоліття. 
Я змушений підкреслити, що в силу тих 
обставин, в яких протягом сімдесяти років 
перебували українська т. зв. радянська 
історична і етнографічна науки, коли на 
етнічну історію українців взагалі, а поза 
межами УРСР зокрема (бо Крим до 1954 р. 
справді був поза межами УРСР), було 
накладено формальне і фактичне табу, 
історія українського населення Криму не 
досліджувалася. Моя спроба звести хоча 
б частину фактичних відомостей про

українців Криму докупи,здається, перша 
в українській науці, але я підкреслюю це 
не з гордістю, а навпаки, з мукою: втра
чено було багато дорогоцінного часу, 
який наверстати не так просто. Я цілком 
свідомий того, що в моїй інформації, що 
має попередній характер, багато прога
лин та неточностей, які в майбутньому 
треба буде доповнювати і виправляти, 
маю надію, не лише мені, але й тим 
молодим дослідникам, що систематич
но вивчатимуть етнічну історію українців 
Криму в її далекому і недалекому мину
лому.

Свідомо починаю оповідь з XV ст. 
Історія слов'янського населення Криму 
IX—ХІН ст. (проблеми Тмутороканського 
князівства хоча б) віддавна стала об'єк
том дослідження російської офіційної 
науки -  ще з часів загарбання Криму 
Російською імперією -  для того, щоб 
довести, нібито, історичні права Росії на 
Таврійський півострів. Багато таких «дос
ліджень» здійснювалося з метою підта
совування фактів історії Криму- майже 
символічним проявом цих фальсифіка
цій стала авантюристична афера -  ще з 
часів Катерини II -  з т. зв. тмуторокансь- 
ким каменем. Всі ці «дослідження» ви
магають суворої ревізії з точки зору об'
єктивної науки, яка б відсіяла полову від 
здорового зерна. Не буду торкатися цих 
проблем, хоча в них є чимало цікавого і 
таємничого (хоча б справа т.зв. Озівської 
Русі, етнічного складу Тмуторокансько
го князівства, та меж його території на 
Таврійському півострові) -  вони вимага
ють окремого висвітлення.
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Роль, яку відігравав Таврійський пів
острів. починаючи від античних часів, -  
тобто роль своєрідного ключа, еконо
мічного, а також політичного, по відно
шенню до безкраїх і незвичайно багатих 
просторів Східної Європи -  стала основ
ною причиною того, що півострів ще на 
межі першого тисячоліття до Різдва Хрис
тового та першого тисячоліття після Різ
два Христового перестав бути моноет- 
нічною територією. Пізніше нові завою
вання (а на півострові влада мінялася 
часто, зрештою, переважно співіснували 
державні утворення різних етносів) усу
вали попередні панівні нації, перетво
рюючи їх у залежні. Так виникла помітна 
етнічна мозаїчність Криму, особливо в 
горах та у його торговельних центрах -  
факторіях Треба, однак, сказати, up «сто- 
національного» Криму, про який залюб
ки досі трубить прихована компартійна 
та посткомпартійна пропаганда, ніколи 
не було в природі. Для економічно ак
тивних зон, зон пожвавленого торговель
ного обміну в цілому світі завжди був ха
рактерний поліетнізм, як в античні, так і в 
середньовічні та нові часи -  і Крим ніко
ли не був якоюсь винятковою особливіс
тю, як намагаються доводити щедрооп- 
лачувані агітатори та, треба шкодувати, 
люди, які вважають себе істориками. 
Серед мешканців таврійських торговель
них центрів східнослов'янське населен
ня -  предки сучасних українців -  прос
тежуються, згідно з історичними джере
лами, з часів існування Київської держа
ви (тут я абстрагуюся від Озівської Русі, 
етнічний склад якої вимагає вдумливого 
дослідження).

Монголо-татарське завоювання пів
острова застало українське («руське» -  
за тогочасною етнічною термінологією) 
населення в багатьох містах. Це насе
лення згадується в тогочасних джере
лах -  арабських, зокрема; для дещо піз
ніших часів -  часів генуезької колоніза
ції -  також у джерелах латинською та 
італійською мовами. Кілька прикладів. У 
італійсько-татарському розмовнику 1330 
р. т. зв. Кодексі куманікусі, що виник, най
імовірніше, в середовищі генуезької' Кафи 
(сучасної Феодосії), помітно впливи ук

раїнської мови: слово «козак» (сане там 
воно записане вперше в західноєвро
пейському письмовому джерелі взагалі) 
подається не в тюркському, а в українсь
кому звуковому оформленні Згідно з Ібн- 
ал-Асіром, руські купці та багачі, що 
мешкали в Херсонесі, втекли після битви 
під Калкою 1224 р. до Малої Азії, ібн абд- 
ез-Захвер, пишучи про 60-і pp. XIII ст„ 
говорить про місто Крим (Солхат, сучас
ний Старий Крим), заселене кипчаками, 
русами і аланамиУ статуті Кафи 1316 р. 
згадується руська церква за мурами міс
та, при цьому підкреслюється, що вона 
була там з стародавніх часів. Іспанський 
автор Перо Тафур пише в XIV ст. про те, 
що в Кафі мешкають такі християнські 
нації, як руси (їх він ставить на перше 
місце), мінгрели, абазги, черкеси, болга
ри та вірмени. На морських картах Чор
ного моря на мисі Тарханкут змальова
ний маяк, який звали «Руським» (карта 
1553 р,але відомості явно попереднього 
століття). У 1475 p., коли турки здобули 
Кафу, серед пограбованих і частково 
проданих у рабство мешканців джере
ло -  т. зв. тосканський анонім -  згадує 
волохів, поляків, русів, грузинів і черкесів. 
Подібних згадок у письмових джерелах 
XIII, XIV і XV ст. є біля двадцяти. При 
загальній бідності описових та інших дже
рел про Крим тих часів, вони свідчать, що 
майже в кожному більшому міському цен
трі Криму мешкали українці, мали свої 
церкви і, згідно з середньовічною регла
ментацією, що існувала в містах Заходу 
і Сходу, мали своі' окремі дільниці -  квар
тали. З генуезьких часів Криму зберег
лася в італійських архівах досить багата 
документація -  значною мірою це про
токоли запису торговельних операцій, се
ред яких нерідко трапляються імена, які 
можна вважати прізвищами українських 
купців Крим .̂ Ці протоколи, які поступово 
публікують італійські вчені, починаючи з 
60-х  pp., заслуговують на велику увагу 
українознавців. При цій нагоді хочу під
креслити сумне явище: якщо в Італії досі 
збереглися в архівах досить значні шари 
документів з часів генуезьких володінь у 
Криму, то документація наступного -  та
тарського -  періоду в історії Криму прос
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то зловмисно знищувалася російськими 
військами та російською владою, почи
наючи з середини XVIII а., коли було, в 
основному, спалено бахчисарайський 
ханський архів, аж до 4 0 -50-х  pp. на
шого століття, коли загинули рештки до
кументів, відомості про які маємо з кінця 
XIX ст. -  ЗО-х pp. вже нашого століття. 
Видумувати фальшиві псевдоісторичні 
побудови без джерел набагато прості
ше, аніж об'єктивно використовувати 
правдиву джерельну базу. Для контрас
ту можна ще сказати, що в такій нібито 
відсталій азійській країні, як Туреччина, 
збереглися колосальні архівні матеріа
ли про турецьку південну частину Криму, 
серед яких можна буде зробити ще не 
одне відкриття про українців пізньосе- 
редньовічного південного узбережжя.

Татарські напади на міста Криму до- 
генуезької та генуезької' епох (отже, з 
другої половини XIII ст. до 1475 р.) зав
давали великих втраттакож українським 
міським колоніям. Однак навіть турецьке 
панування, що, як я вже згадував, поча
лося погромами міського населення, в 
принципі протягом майже двох сторіч не 
порушило прав українських кварталів міст. 
У Кафі, наприклад, невеликі дільниці (ма- 
галя) зі своєю церквою (бо таким був під 
час турецького панування принцип по
ділу міст на національні квартали) збері
галися у XVI -  першій половині XVII ст. 
У 1545 р. тут було -  в українській діль
ниці -  27 дворів, у 1638 р. -  12 Коли у
20-х  pp. XVII ст.у Кафі почала працюва
ти місія домініканців, виявилося, що для 
контактів з місцевими українцями пот
рібний монах, який знав би їхню мову. 
Такого ченця домініканці спровадили. 
Десь у 40-х  pp. XVII ст.,якздається, віль
них українців Кафи (треба думати, що це 
були купці й ремісники) спіткала катаст
рофа -  мабуть, їх силою ісламізували і 
тюркізували. В кожному випадку, згадок 
про український квартал Кафи від сере
дини XVII ст. і далі поки що не знайдено.

Крім цих кількісно невеликих укра
їнських колоній у торговельних центрах, 
що складалися з людей цілком вільних, 
до Криму, починаючи з другої половини 
XIV ст., а особливо з кінця XV ст., коли

Кримське ханство стало васалом турець
кого султана, напливає чимраз більше й 
більше українських бранців-невільни- 
ків. Як відомо, Кримське ханство пере
творило напади на українські землі, ос
новною метою яких було захоплення яору, 
у своєрідний промисел. Рацції відбува
лися майже щорічно, а деколи два-три 
рази на рік За моїми неповними і, цілком 
явно, недокладними підрахунками про
тягом XV-першої половини XVII ст. тата
ри (не лише кримські, але й буджацькі та 
інші степові орди з Північного Причор
номор'я), а також турки знищили та ви
везли з України близько 2-2,5 млн. чо
ловік Треба думати, що не менше поло
вини цих людей (решту продавали поза 
межі Криму) осідало на півострові. Життя 
українських рабів було дуже важке, до 
них ставилися з великою жорстокістю, 
хоча бували періоди, коли їм жилося й 
трохи краще Смертність серед рабів була 
дуже висока. Чоловіків брали на роботи в 
сільське господарство, вони ставали ра- 
бами-слугами в містах (також у меш
канців не мусульман, а християн). Жінки 
ішли до гаремів; чоловіків часто кастру
вали. За висловом Михайла Литвина, ли
товського посла до кримського хана (це 
60-і pp. XVI ст.), невільники жили гірше 
від собак Рабство тривало різний час -  
бувало, що й досмертно, але є відомості, 
що в певний період тривало лише 6 років, 
пізніше невільників відпускали на волю, 
але без права покидати країну.

Велика кількість невільників-україн- 
ців спричинила значні зміни в Криму в 
антропологічному, демографічному, а 
навіть культурно-релігійному відношен
нях

Перевага українських жінок у гаре
мах та їх існування у ролі наложниць 
довели до виникнення великого про
шарку мішаного населення, т. зв. тумів. 
Дітей-метисів також можна було про
давати, але, так чи інакше, такий процес 
довів до антропологічних змін, помітних 
ще донедавна. Татари з аристократич
них родів, мешканці міст поступово втра
чали ознаки монгольської та туранської 
рас, чимраз більше наближаючись до 
расових типів, характерних для україн-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ціа (Такі спостереження зробив у кінці 
XIX -  на початку XX ст. А Кримський; такі 
спостереження робив і я сам у 50-х  pp. 
нашого століта, перебуваючи в сере
довищі, де були репресовані кримські 
татари як із степової, так і з гірської та 
побережньої частин Криму).

В етнодемографічному відношенні 
проживання велетенської кількості ук
раїнського -  хоча й підневільного -  на
селення в Криму довело до того, що в 
другій половині XVII ст. українці стали ос
новними мешканцями Криму. Це можна 
статистично довести відносно Кримсь
кого ханства -  це можна припускати 
відносно турецької частини (кафського 
еялету) Криму. (При цій нагоді я хочу 
застерегти від дуже поширеної в наш 
частюмилки, коли Крим у минулому роз
глядають як одну політичну цілість -  
Кримське ханство. Насправді, Крим по
ділявся на дві майже рівнозначні -  з 
точки зору кількості населення -  части
ни: Кримське ханство з столицею в Бах
чисараї і портом у Гезлеве (сучасній Євпа
торії) та турецьку провінцію -  еялет з 
центром у Кафі. До складу провінції 
входило ціле південне побережжя пі
вострова з такими містами, як Ак-Яр, тепер 
Севастополь, Балаклава, Мангул, Алуп- 
ка, Ялта, Алушта, Судак, Керч,€ні-Кале). 
Згідно з переписом населення Кримсь
кого ханства 1666-1667 pp. (його дані 
записав у своїх мемуарах турецький 
мандрівник Евлія Челебі), на 187 тисяч 
кримських татар і 20 тисяч вільних пред
ставників інших національностей (вір
мени, греки, євреї, караїми) припадало 
920 тисяч невільників, в основному, для 
даного часу, українців. Іншими словами, 
близько чотирьох п'ятих населення 
Кримського ханства були українці. Ана
логічним було, мабуть, становище у ту
рецькій частині Криму. Ще іншими сло
вами -  в абсолютних числах у другій 
половині XVII ст. в Криму було більше ук
раїнців, аніж сьогодні.

З етнодемографічної точки зору про 
український Крим можна говорити вже в 
другій половині XVII ст. Про антрополо
гічні наслідки я вже згадував. Були й 
культурно-ідеологічні. Цей же Евлія

Челебі пише, що в Акмечеті (сучасному 
Сімферополі) були дервіші, мусульмансь
кі ченці, які розповідали йому про Марію, 
матір «пророка козаків» Ісуса. Очевидно, 
такі розмови мали дуже мало спільного з 
ортодоксальним ісламом, для якого жін
ка просто не має душі.

Хоча побоювання революції рабів, 
здається, існували в тогочасному кримсь
кому суспільстві, до такого вибуху не 
дійшло. Не доходило не лише тому, що 
основна маса невільників (крім тих, які 
пішли шляхом добровільно)' ісламізації 
та тюркізації -  це робило потурнаків не
гайно вільними) була дуже сильно приг
ноблена, їх часто довго тримали в кай
данах, але й тому, що також для тих, які 
не відцуралися -  в першому поколінні -  
свого народу і своєї віри, шлях повер
нення в Україну або до об'єднання з нею 
практично майже завжди був зачинений.

Як би не підходити до проблеми 
чотирьох п’ятих українського населення 
Криму в другій половині XVII ст, навіть 
враховуючи його обмежені можливості 
репродукції в кримських умовах, то, ви
ходячи з етносоціологічної точки зору, 
майже не підлягає сумніву, що через 
деякий час українці, колишні невільники, 
разом з тумами-метисами повинні б 
утворити якусь окрему етнічну спільноту
зі збереженими українськими фізичними 
та духовними прикметами, з бажанням 
встановити такі чи інші контакти з своєю 
батьківщиною -  Україною. Політичні об
ставини були дуже мінливі, й були пері
оди, як раніше за гетьмана Богдана 
Хмельницького, а пізніше за гетьмана 
Петра Дорошенка, коли стосунки Укра
їни з Кримом були менш-більш нор
мальними і коли до сформування такої 
спільноти з вимушених емігрантів та їхніх 
потомків могло дійти.

Однак короткозора, якщо не просто 
по-жорстокому тупа і обмежена політи
ка, в першу чергу, Запорозької Січі та її 
деяких керівників (хоча б Івана Сірка, 
довголітнього кошового, постійного здо
бичника, що організовував грабіжниць
кі рейди на Крим, у Буджак -  і за це, без 
достатніх підстав, як сьогодні виявля
ється, був проголошений некритичною
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уфаінсьмою історіографією ісзацькш ли
царем, яким він ніколи не був), кинула 
кримських українців, оголошених зрад
никами, в обійми ісламізації та тюркізації

Літопис Самійла Вєличка під 1675 р. 
розповідає такий епізод Іван Сірко під 
час одного з своїх наїздів на Крим вивів з 
тої невеликої частини, яку він грабував, 
сім тисяч невільників та колишніх не- 
вільників-українців для повернення в 
Україну. По дорозі на Запоріжжя Сірко 
влаштував підступну «перевірку» виве
дених людей -  три тисячі з них (серед 
них також туми) зголосилися, що вони 
повернуться в Крим, бо там «міють уже 
свої осідлиська і господарства і для того 
там лучше себі желають жити, нежелі в 
Русі, нічого своего неімущи». У відповідь 
на таку відверту заяву Сірко звелів спер
шу їх відпустити, а потім усіх вирізати 
(С. Величко. «Летопись собутий в Юго- 
западной России в XVII—м веке.»-Т. 2.-К, 
1851. -  С. 376-377). Можна собі уявити, 
який відгомін мав такий «патріотичний 
вчинок» козацького лицаря в українсь
кому середовищі Криму. Опинившись між 
молотом і ковадлом, українці Криму -  ті, 
яким вдалося стати вільними і здобува
ти «свої осідлиська і господарства», по
повнили ряди ісламізованих і тюркізова- 
них, поступово розчинившись у панівних
-  турецькій та кримсько-татарській -  
націях

Грубо, але відверто кажучи -  шанс 
українізації, хоча б часткової, Криму було 
ліквідовано одним махом зусилляш самих 
українців.

У XVIII ст. кількість раццій на Україну 
значно зменшилася -  помітно зменши
лася питома вага українських невільни
ків чи колишніх невільників. Шляхи по
вернення в Україну відкривалися рідко; 
становище ж рабів, навіть звільнених, 
далі було дуже важким. Слова сучасни
ка (Б. Хмєлевського) з другої половини
XVIII ст: «старі ходять від хати до хати 
старцюючи, часто вмираючи по вулицях 
від голоду. Невільникам часто кажуть 
женитися і в цей спосіб шлях до волі їх 
загороджено і дітей їх продають або бі- 
сурманять» (В. Chmielewski. «Nowe Ate- 
ny albo Akademia wszelakiey scyencyi

petna.» -  4.4. Львів, 1765. -  C. 427).
У зв'язку зі зменшенням кількості рабів 

та з великим попитом на робочу силу в 
Криму, вже з середини XVIII ст. там з'яв
ляються вільнонаймані українські селя
ни, як на сезонних роботах, так і на пос
тійно. Часто це були вихідці з Ханської 
України, тобто Єдисану (території між 
долішнім Дніпром, Бугом та Дністром), в 
якому від середини XVIII ст. чимраз гус
тіше виникали українські села, спершу з 
утікачів з Правобережжя, де панувало 
жорстоке польське кріпацьке гноблен
ня. Постійно до Криму заглядають, уже 
цілком мирно, січовики з Січей, розташо
ваних на татарській і турецькій територі
ях -  з Олешківської Січі, з Слободзеї. До 
Криму потрапляли також політичні еміг
ранти з мазепинців та прихильників геть
мана Пилипа Орлика, який орієнтувався, 
без великих зрештою досягнень, на ту
рецьких султанів. Зростала кількість ук
раїнських купців-чумаків, що сезонно на
відувалися в Крим зі своїми валками

З остаточним захопленням Криму Ро
сійською імперією (після ліквідації Кримсь
кого ханства у 1783 р.) до Криму напли
ває чимраз більше українського селян
ства. Це або кріпаки, яких російські зем
левласники спроваджують у Крим, де 
поміщики отримували чи купували вели
кі земельні наділи -  або втікачі від крі
пацтва, яким напівлегальним шляхом 
вдавалося прорватися на Крим і там 
пустити коріння на землях, залишених 
кримськими татарами. Крим пережив дві 
велетенсу<і хвилі татарської еміграції до 
Добруджі та до Туреччини Першу -  в 
кінці XVIII ст, другу -  після Кримської війни 
(міграція 1860—1861 pp.), коли різко по
силилося переслідування татар, звину
вачених російською адміністрацією у зраді 
на користь Туреччини Ще на початку
XIX ст. (у 1802 р.) коза ки-у країн ці та по
міщицькі селяни -  правда, в невеликій, 
але вже статистично вловимій кількості -  
були в Акмечеті (тепер Сімферополь), 
Карасубазарі (Білогірськ), Бахчисараї, 
Гезлеве (Євпаторії), Кафі (Феодосії), Керчі, 
Мангупі; їх поселяли також окремими 
слободами (Підгородна, Ізюмська, нап
риклад). Кількість селян -  та й українсь
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ких поміщиків (зокрема з Полтавщини) -  
різко збільшилася напередодні та після 
закінчення Кримської війни. У 1856 р. в 
Крим масово втікають кріпаки-селяни 
Верхньодніпровського, Катеринославсь
кого повітів, потім також інших повітів 
Катерішславської, Херсонські Харшсь- 
кої. Полтавської, Чернігівської, Курської 
губерній. На дорогах ставили військові 
застави, що вели справжні бої (було чи
мало вбитих) із селянами, які рушали в 
Крим цілими селами, повними сім'ями, з 
усім пожитком. Ця міграція відбувалася 
внаслідок поширення чуток, що в Криму, 
в зруйнованих містах, прописуватимуть 
також утікачів з України.! хоча основну 
масу селян-кріпаків завернули додому, 
частині вдалося прорватися в Крим, де 
вони, зрештою, могли розраховувати на 
допомогу земляків, які закріпилися в Кршу 
раніше. Вже у 1855 р. більшість міського 
населення в Сімферополі були українці 
(це я цитую тогочасних російських авто
рів Корабльова і Сірякова, які у 1855 р. 
видали в Петербурзі путівник «Крум с 
Севастополем, Балаклавою и другими 
его городами»). Відомості про сімферо
польський некрополь XVIII ст., опубліко
вані на початку XX ст. кримським укра
їнським істориком А Маркевичем, підт
верджують ці дані антропонімічним ма
теріалом. Огмсуючи севаошольшш ри
нок другої половини XIX ст, російський 
письменнж К Станюкович писав, що шва 
на ньому «звучала мягким тоном мало- 
российского акцента» (оповідання 
«Втеча», події 60-х  pp. XIX ст.). Подібних 
спостережень, що говорять про сильну 
українську стихію в Криму XIX ст., є бага
то. Поки що не вдається всі ці відомості 
підтвердити статистично, бо, як відомо, 
російська статистика практично не від
різняла малоросів від великоросів, а в 
тих нечисленних випадках, коли це ро
била, дані були явно фальсифіковані. 
Вже в кінці XIX ст. з українського кримсь
кого середовища почали виходити гро
мадсько-політичні та культурні діячі. 
Одним з найвидатніших був Іван Липа, 
що народився в Керчі у 1865 p., пись
менник, видавець, політичний діяч, спі
вавтор програми «Братства тарасівців»

(1893 p.), яке слушно чи неслушно вва
жають першою східноукраїнською ор
ганізацією націоналістичного напрямку. 
Видатного українського історика-кри- 
мознавця кінця XIX -  початку XX ст. Ар- 
сенія Маркевича я тільки що згадував. 
Про організоване українське суспільно- 
політичне життя в Криму до часів рево
люції 1905-1907 рр, однак, не могло бути 
мови -  принаймні досі не вдалося знайти 
переконливих доказів його існування. 
Утиски царату були надто сильні; в таких 
умовах український національний рух у 
Криму, навіть у чисто культурному плані, 
розвиватися не міг.

Становище помітно міняється під час 
та після революції 1905-1907 pp. Укра
їнське суспільно-політичне і культурне 
життя (правда, далі неофіційне, напів
легальне) концентрується у Сімферо
полі та Севастополі. У 1905-1906 pp. у 
Сімферополі виник гурток українських 
соціалістів-революціонерів; у Севасто
полі ще до 1905 р. було утворено гурток 
«Кобзар» на чолі з директором держав
ної жіночої гімназії В'ячеславом Лащен- 
ком. У севастопольському гуртку основ
ну роль фали офіцери-українці Чорно
морського флоту. (Флот комплектувався, 
в основному, з українців -  їх кількість у 
період мж революціями 1905 та 1917 pp. 
доходила до 75%). Українці Криму отри
мують власну українську пресу -  в сім
феропольській газеті «Тавричанин» був 
постійний окремий відділ «Українцям».

До того як перейти до висвітлення 
питання про український національний 
руху Криму 1917-1918 pp., хочу коротко 
зупинитися на місці Криму в українській 
геополітичній структурі.

Інтеграція Криму з Україною почала 
здійснюватися з моменту ліквідації 
Кримського ханства. Таврійська область, 
пізніше губернія, охоплювала до 1917 р. 
не лише півострів, але і три великі повіти 
сусідньої Степової України, заселені 
майже виключно українцями. Для півос
трова ці повіти відігравали роль сільсь
когосподарського тилу. Інтеграція здій
снювалася не лише економічним, але й 
політично-адміністративним шляхом. 
В період існування Новоросійського ге
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нерал-губернаторства (з 1797 р.) Крим 
узагалі опинився, сказати б, в «українсь
кому оточенні». До складу генерал-гу
бернаторства увійшли, крім Таврійської, 
також Херсонська і Катеринославська 
губернії, в один час (до 1842 р.) ще й 
Кубань -  Область Чорноморського війсь
ка. Тому не було нічого дивного в тому, 
що з моменту утворення Центральної 
Ради вона розглядала Крим як потен
ційно складову частину України. Згідно з 
ухвалами Українського національного 
конгресу 19 квітня 1917 р. було встанов
лено норму представництва від Таврії до 
Центральної Ради -  3 члени Серед членів 
Центральної Ради був представник від 
кримських татар Ю. ДежурЖуров. Цен
тральна Рада призначила свого коміса
ра для Таврії у Сімферополі. Як згадує у 
своїх спогадах Михайло Грушевський, 
на Зїзд народів колишньої Російської 
імперії, що проходив у Києві 8 -16  верес
ня 1917 p., «з Криму прибула особливо 
велика їх (мусульман Криму. -  Я. Д) 
делегація, незвичайно горнулась до 
українського руху і викликала гаряче спо
чуття українців» (М. Грушевський. Спо
мини. Київ, 1989. № 11. С. 140). 7 листо
пада 1917 р. у Києві було утворено Край
овий комітет для охорони революції на 
Україні, який поширив свою владу на 
дев'ять губерній, включаючи Таврійську 
(цікаво, що до цього комітету, підпоряд
кованого Центральній Раді, увійшли та
кож представники російських більшо
виків, визнаючи, таким чином, підпоряд
кування Криму Києву).

Великі зміни відбувалися у самому 
Криму. У Сімферополі після Лютневої 
революції відбулися збори української 
інтелігенції (понад 200 чоловік), на яких 
було утворено Сімферопольську укра
їнську громаду, її очолив викладач гім
назії Клименко. У складі Залогової (гар
нізонної) ради солдатських депутатів 
було утворено українську секцію для 
культурно-освітньої роботи. Виник Ук
раїнський військовий клуб ім. гетьмана 
П. Дорошенка (головою клубу став офі
цер Мацько). 24 травня 1917 р. у Сім
ферополі відбулося величаве Шевчен
ківське свято, в якому взяло участь близь

ка 15 тис. осіб, делегації з Феодосії, 
Севастополя, від Чорноморського фло
ту. В цей же день з українізованих частин 
Сімферопольського гарнізону (вони 
налічували 10 тис. чоловік на ЗО тис. всієї 
залоги) було утворено Перший українсь
кий сімферопольський полк ім. гетьмана 
П. Дорошенка, що зайняв окрему казар
му, вивісивши на ній синьо-жовтий пра- 
пор.( Виходить, що у 1917 р. вивісити в 
Криму синьо-жовтий прапор було лег
ше, ніж тепер!) Під час виборів до Сім
феропольської міської ради 1917 р. ук
раїнці висунули своїх кандидатів і про
вели до складу міської ради трьох рад- 
них-українців.

В Севастополі після Лютневої рево
люції гурток «Кобзар» вийшов з підпілля. 
У березні 1917 р. він провів перші збори 
українських моряків Почався рух за ук
раїнізацію Чорноморського флоту. У квіт
ні 1917 p., на других зборах, було утво
рено Українську чорноморську громаду 
на чолі з В. Лащенком, про якого я вже 
згадував. Українська чорноморська гро
мада мала свій центр у будинку Уніон- 
банку на головній вулиці Севастополя. 
У громаді працювали військова, прос
вітня, агітаційно-пропагандистська та 
господарська секції, в яких дуже активну 
участь брали вищі рангом офіцери флоту. 
До кінця квітня українські корабельні ради 
або гуртки виникли майже на всіх кораб
лях флоту, в сухопутних частинах Се
вастопольської морської фортеці, в час
тинах морської авіації. У липні 1917 р. 
першим підняв український прапор мі
ноносець «Завидний».

Після проголошення Української 
народної республіки III універсалом 
(19 листопада) майже половина кораб
лів флоту вивісила український прапор, у 
Севастополі відбувся військовий парад.

1917 р. починають у Криму виходити 
українські книжки. У Севастополі виник
ло українське видавництво «Атос», що 
видало, між іншим, драматичний твір- 
комедію В. Товстоноса «Товариш Про- 
літайло»; у Феодосії було надруковано 
брошуру П. Нечипоренка «Про старо
давню Русь». У наступному, 1918 р., в 
Сімферополі побачили світ «Пісні та вірші»
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ДТкаченка.
Весь український громадсько-полі

тичний, військовий та культурний рух 
натрапив на страшну протидію російсь
ких шовіністичних кіл та зрусифікованої 
верхівки деяких національних меншос
тей (євреїв, поляків). З іншого боку, він 
користувався підтримкою кримських татар, 
білорусів, грузинів. При українській до
помозі дійшло до утворення в Сімферо
полі татарського куреня під команду
ванням поручика Ібрагімова.

Як відомо, в кінці грудня 1917 р. -  на 
початку січня 1918 р. більшовицькі за
колотники почали захоплювати терито
рію Криму, зміцнюючи своє панування 
жорстоким терором, який коштував жит
тя десяткам тисяч невинних людей Жер
твами терору стали також українські гро
мадські та культурні діячі.

Хоча Центральна Рада в перші міся
ці своєї діяльності займала не завжди 
послідовну позицію, в остаточному ре
зультаті вона не відмовилася від цієї' те
риторії та від Чорноморського флоту. 
22 грудня 1917 р. в Києві було утворено 
Генеральний секретаріат морських справ, 
перетворений 1 березня 1918 р. на 
Морське міністерство. Ще раніше, 14 січня 
1918 р, колишній російський Чорноморсь
кий військовий флот, а також торговель
ний флот було проголошено флотами 
Української Народної Республіки.У квіт
ні 1918 р. Центральна Рада устами мі
ністра закордонних справ оголосила, що 
Крим становить частину України. В се
редині квітня 1918 р. військова кримська 
група полковника Павла Болбочана (ви
ділена із Запорозького корпусу генера
ла Натієва) почала наступати на черво
ний Крім 20 квітня група прорвала біль
шовицький фронт на Сиваші, 22 квітня 
зайняла Джанкой, 25 квітня -  Оі мфе- 
рополь, поваливши там владу Раднар- 
кому Кримської радянської республіки і 
захопивши в полон Штаб оборони рес
публіки. Цього самого дня Гордієнківсь- 
кий кінний полк зайняв Бахчисарай. 
29 квітня Чорноморський флоту складі З 
бригад лінійних кораблів, 1 бригади 
крейсерів, 1 бригади гідрофейсері  ̂дивізй 
міноносців і 22 підводних човнів ПІДНЯВ

український прапор.
Однак під натиском німців, що поча

ли окупувати Крод уфаїнські війська були 
змушені вийти з Криму.

Гетьманський уряд, незважаючи на 
свою велику залежність від німецької 
військової влади, не думав відмовлятися 
від Криму. В такому дусі діяли представ
ники Української держави в Криму -  
контрадмірали Михайло Остроградсь- 
кий-Апостол (травень-червень 1918 р.) 
та Вячеслав Ключковський (з червня 
1918 p.). У липні 1918 р. в Києві було 
утворено Комітет Степової України з 
завданням підготувати інтеграцію Кри
му. Місцевий кримський уряд, що також 
опирався на німецьку збройну силу (уряд ЮЗ 
ген. Сулеймана Сулькевича, білорусь
кого татарина з походження), проводив 
різко антиукраїнську політику, намагаю
чись захопити ті три повіти континен
тальної України, які раніше входили до 
складу Таврійської губернії. Після митної 
війни та фактичної блокади, проведених 
з українського боку, С. Сулькевич зму
шений був капітулювати. Внаслідок ук
раїнсько-кримських переговорів у Києві 
(вересень 1918 р.) було опрацьовано пре
лімінарний договір про входження Кри
му до складу Української держави зі збе
реженням внутрішньої автономії, тери
торіальної армії, власної адміністрації, зі 
статс-секретарем для справ Криму в 
кабінеті міністрів України. 11 листопада 
1918 р. німці передали рештки Чорно
морського флоту (1 лінійний корабель, 1 
гідрокрейсер, 7 міноносців) Україні.
16 листопада в Криму, за погодженням з 
українською стороною, було утворено 
новий уряд на чолі з караїмом Соломо- 
ном Кримом.

Дальші події в Україні та Криму зруй
нували ті політичні й економічні зв’язки, 
які почали встановлюватися і зміцнюва
тися. Вони відбилися трагічно також на 
становищі українців Криму. На Крим 
насувалися нові хвилі білого та черво
ного терору_

Недаремно я зупинився докладніше 
на подіях 1917-1918 pp. Мені здається, 
що тут відчутні деякі аналогії з подіями в 
сучасному Кршу. Можливо, вивчення цих



подібностей допоможе в боротьбі за рів
ноправність українського населення 
Криму, кількість якого досягне незаба
ром 1 млн. чоловік

Закінчуючи свою розповідь, поста
раюся відповісти, хоча б поверхово, на 
питання: скільки, все ж таки, т е  бути 
українців у Криму напередодні револю
цій 1917 р. Про фальсифікаторою ро
сійської' дореволюційної статистик я вже 
згадував -  та фальсифікаторська лінія 
відносно статистики Криму тривала та
кож у радянський час Попробую засто
сувати метод ретроспекції, виходячи з 
даних перепису 1926 р. За офіційними 
даними цього перепису, в Криму на 
714 тис населення мешкало 301 тис. 
росіян (42%), 77 тис українців (близько 
11%), 179 тис. татар (25%). Відомо, од
нак, як із Криму, так і з інших регіонів 
тогочасної РРФСР, що кількість україн
ців та білорусів у 1926 р. на суміжних до 
України та Білорусії територіях штучно 
дуже зменшували. Корективи, внесені де
мографічною статистикою, припускають, 
що в Криму в цей час мешкала приблиз
но однакова кількість росіян та українців
-  по 180-200 тис. чоловік (тобто, приб
лизно по 26%). Треба думати, що спів
відношення національностей Криму не 
дуже змінилося протягом першої Світо
вої війни і т. 38. Громадянської війни. 
У 1913 р. в Криму мешкало близько 730 
тис. осіб; якщо вважати, що й тоді укра
їнців було яких 26%, то загальна їх кіль
кість становила близько 190 тис. Оче
видно, що ці підрахунки вимагають пере
вірки (якщо вона можлива), але мені 
здається, що цифри відповідають того
часним реаліям.

Які можна зробити висновки з того, 
що я говорив про етнічну, а частково й 
політичну історію українців Криму т.зв. 
дорадянського періоду?

По-перше, починаючи з періоду іс
нування давньої Київської держави, та 
ще й раніше серед мешканців Криму 
завжди була значна кількість українців 
та їхніх безпосередніх предків русів.

По-друге, у XVII ст. в Криму склалася 
така етнодемографічна ситуація, що

українців на півострові було в 3 -4  рази 
більше, ніж кримських татар і турків. 
Невміння тогочасної української сторони 
будувати відносини з Кримом на реаліс
тичних підставах, а також байдужість до 
долі українців-невільників та колишніх 
невільників стали основною причиною 
того, що в Криму ще тоді не сформува
лася багаточисельна за своїм складом 
українська спільнота. Цей висновок має 
цілком актуальне політологічне значен
ня для нашого часу. Непродумане став
лення до російськомовних прошарків 
українського населення може не лише 
закрити шлях до їхнього -  та їхніх дітей
-  повернення в лоно української нації, 
але й перетворити цю етнолінгві стичну 
групу в байдужу або й ворожу до укра
їнства. «Caveant consules пе quid res- 
publica detriment! capiat» -  говорив ко
лись Ціцерон. Тому хай справді «пиль
нують консули, щоб республіка не заз
нала якоїсь шкоди».

По-третє, національні переслідуван
ня з боку російської адміністрації та 
шовіністичних кіл російського суспіль
ства в Криму стали причиною денаціо
налізації основної маси українського 
населення Криму. Однак, незважаючи 
на це національне тоблення, сприят
ливі обставши революційних років 1917—
1918 довели до спалаху національної 
свідомості, активного і досип» міцного 
суспільно-політичного, військового і 
культурного руху серед українців Криму, 
для придушення якого було застосова
но засоби червоного і білого терору.

І, врешті, останній висновок: історія 
українців Криму як важлива і незвичайно 
актуальна дослідницька проблема ви
магає поглибленого вивчення в наш час 
Такі дослідження можуть допомогти 
зламати не лише панівні зафальшовані 
стереотипи, але й зруйнувати ті пере
шкоди, які стоять сьогбдні на шляху 
українського національного відроджен
ня Криму, на шляху, в кінці якого вже 
справді шануватимуть як права людини, 
такі права народів та націй. Також укра
їнської нації в Криму.

м. Львів
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КУЛЬТУРА

Юрій ШЕРЕХ

ПРО ДВОХ ПОЕТІВ 
З КНЯЖИМИ ІМЕНАМИ*

1. Олег Зуєвський

Як на мене, найкращим твором, щоб 
увійти (почати входити) до поетичного світу 
нової збірки Олега Зуєвського, є поезія з 
французькою назвою «А quoi penses-tu». 
Тим більше, що вона й починається запро
шенням -

Спрямовуй крок до чистої води...
І в забутті своєму віднайди
Несхибний компас охорони.»

Автор застерігає це не легко -  «вода 
розгойдана в тяжкі дзвони» і ледве чи монш 
«схопити обліком сліди» і втіху, і звабу, дарма 
що сліди ці «немов корони», розкидані 
довкола, дарма що втіха лягла «назавсіди 
На очі й безконечні гони». І тут приходить 
до нього задума. Але про що? «Про що ти 
мислиш? Як відповісти? Хіба спитати неба 
висоти, Де зваба також невимовна?» Це 
стан мислення на невисловлену тему, мис
лення, що веде кожного ти чи я (бо це тут те 
саме) до світотворчих процесів минулого 
(«голуба з Ноєвого човна»), до свого мину
лого й майбутнього, але не кристалізуєть
ся ні в слово (поза цим віршем), ні в діло. 
Воно, це мислення, спонтанне і неконт- 
рольоване. Воно не намірене, воно не за
мислене, тут твориться невідомий і невпіз
нанний світ, але воно й найвища насолода, 
Завдання поезії -  цієї поезії -  не зрозуміти 
таке мислення, бо зрозуміти (з-РОЗУМ- 
іти) його не можна, але донести стан такого 
мислення, занурити читача до такого мис
лення. Звісно, цього не можна зробити точ

*Юрій Шерех -  літературні псевдонім Юрія ШЕ-  
ВЕЛЬОВА.На прохання автора збережено деякі 
особливості правопису оригіналу.

ними словами, але так хочеться і так можна 
натяками, кружлянням довкола дати від
чути невимовне. Тут закладене, здається 
мені, найістотніше в поезіях Зуєвського в 
його новій книжці.

Сам поет, можна думати, за свою най
кращу самохарактеристику вважає поезію 
«Голуб серед ательє» -  назву цього вірша 
він переніс на титульну сторінку цілої книж
ки. Він-бо, голуб, хай «грозою наляканий 
докраю», приносить мистцеві волю стихій, 
розбурханих у буревії. Його ще нема в по
етовій руці і ледве чи він принесе здійснен
ня програми щастя в новому домі, але все- 
таки він існує і, отже, є фактор іншого життя, 
перетвореного і сподіваного, хоч і не ося
ганого свідомою дією. Але тут я полемізу
вав би з вибором Зуєвського. Бо його книж
ка не про перетворення світу, а про нев
ловне в світі і в душі, несповідиме, неофор- 
млене і неспроможне оформитися.

Саме в цьому я ладен убачати істотну 
сутність поезій Зуєвського, і в такому пляні 
буде дальша мова. Тому тут, читачу, ти 
повинен вирішити, чи йти тобі далі за пое
том і за критиком, а чи вибрати раціональ
ний світ і там лишитися. Якщо ти хочеш 
віршів про «красу відродження країни» -  
чи то Олеся ,чи то численних олесенят, тут 
і тепер остання можливість пересісти на 
інший потяг реальности, тверезости, дій— 
овости, ефективности, (на)очности -  бодай 
у прагненні. Прощавай іут, мій читачу ін
шого спрямування, наш поїзд не для тебе. 
Але не проклинай нас. Коли, нарешті, від
родження країни стане дійсністю, «завтра 
від незалежносте®, як і сформулював був 
це чорної ночі 1979 року, можливо, ти
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відчуєш тугу за прихованим, невисловним, 
незбагненим, а може, й незбагненним. Тоді 
ти і дочитаєш цю статтю. А тепер хай мар
шрути наших поїздів прокладаються в різ
них напрямах, наш -  «до чистої води», до 
«простору безмежного розмаю».

Читати поезії «Голуба серед ательє», 
збірки, можна двома способами. Один -  
шукати за їхньою позірною алогічністю 
раціональне зерно, намагатися переклас
ти їх мовою логіки. Або, другий спосіб̂ -  
забувши про логіку й звичність, віддатися 
плинові того потоку слів, з якого кожний 
вірш складається. Це не буде звукова сти
хія -  Зуєвський не йде за хрестоматійним 
Верленовим de la musique avanttoute cho
se, звукова інструментація для нього річ 
другорядна й радше випадкова. Тканина 
його поезій -  це передусім плин семантич
ний. Плин поетичного тексту для Зуєвсько
го, -  насамперед, створення в свідомості -  
чи радше підсвідомості -  читачевої наст- 
роєности на певну тональність -  тональ
ність, повторю, не звукову, а значеннєву.

Може, навіть можна було б спробувати 
характеризувати ці різні тональності звич
ними музичними термінами -  allegro, presto, 
scherzo і так далі. Але така клясифікація 
була б неповна й кінець, кінцем незадо
вільна, бо матеріял поезії -  не звуки, як у 
музиці,а семантичні нюанси, для яких тих 
музичних позначень явно не досить. Так 
складається, що мусимо, навіть усвідом
люючи недолугість такої клясифікації, не
адекватність н багатству семантичних ключів, 
повернутися до розшукування «тем» кож
ного вірша. Вичерпного опису всіх поетич
них «тем» нема і ледве чи буде, межі кож
ної «теми» не відокремлені точно від інших, 
але, попри всю хиткість таких описів, пере
ліків і клясифікацій, вони все-таки вже й 
тепер можуть хоч би приблизно надатися 
до вирізнення поетичних індивідуальнос
тей.

У поезії такій, як Зуєвського, яка живе 
недоговореністю й переслизанням значень 
одне в одне, саму «тему» визначити часто
-  справа не проста, а подеколи й сливе 
неможлива Але так виглядає, що іншої ради 
нема. Отже, спробуймо такий експеримент, 
усвідомлюючи всю його грубість і приблиз
ність. Операція ця взагалі, а тим більше,

коли йдеться про поезію, якої провідний 
принцип -  невисловлення або недогово
рений, брутально варварська, якхірургія на 
живому тілі без анестезії. Але що вдіємо, 
коли теорія літератури попри всі спроби 
чогось іншого перебуває ще на рівні при
мітивного знахурства.

Прямуємо, отже, до каталога поетичних 
тем Зуєвського. Але перед тим доцільно 
хоч приблизно визначити, як, за допомогою 
яких ключів продиратимемося крізь делі
катне плетиво поетичних нюансів, відхи
лень і маскувань, у прямому порушенні того, 
що так старанно будує поет, уникаючи тих 
пасток, які він так дбайливо розставив, 
продиратимемося до того «логічного» 
осердя, що його пильно приховував -  і, 
мабуть, не тільки від нас, а й від себе сам 
поет.

Тут чую голос читача, того, який щиро 
любить поезію, -  що ви збираєтеся робити? 
Чи не перетворюєте ви поезію на кросворд, 
на загадку, які треба розгадувати? Але тоді, 
каже він, це вже не поезія, це спорт, це 
вправи для інтелекту, це гра -  одне слово, 
грубе спростачення високої матерії, згвал
тування музи ліричної поезії Евтерпи. Ну, що 
ж, великою мірою це так, але почасти зна
ходимо виправдання на наше зухвальство 
в самого поета. Є в «Голубі серед ательє» 
такі поезії, де автор сам подає тематичний 
ключ до даної поезії, сам подає -  наваж
мося, нарешті, вжити цього слова -  роз
гадку зашифрованого в поезії. І, зрештою, 
час уже усвідомити, що здогад і розгадка 
належать до законних інгредієнтів мис
тецтва. Недвозначно такі є в традиційному 
фольклорі загадки, в механізованому 
«фольклорі» сучасного великого міста -  
вже згадані кросворди. На розгадці оголе
но побудовані детективи і пригодницькі по
вісті, але -  будьмо щирі -  чи не входить 
елемент розгадки -  «що це означає?» -  у 
загально шановані твори від хоч би «Гам- 
лета» до «Хіба ревуть»? Час уже перестати 
лицемірити й визнати законність наявносте 
й потреби вивчення загадок -  розгадок у 
літературі. Кінець кінцем особливість по
езії Зуєвського, одна з особливостей -  це 
саме приховування розгадки. У чому, мож
ливо, він пішов за Маллярме, переклад по
етичних творів якого він нам дав у книжці
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своїх переюіадів (Сгефан Маллярме. По- 
езії.-Едмонтон, 1990).

У деяких -  вони не численні -  поезіях 
Зуєвський сам дає розгадку чи то просто в 
наголовку («Бабки», де мова саме про ці 
комахи, або «Пігмаліон»), чи то коли вино
сить ключове слово в самий кінець ос
таннього рядка вірша -  «заборони» в «Згадці 
про Монако» або «зорі» в «Близнятах».Тож, 
коли такі випадки є, нема перешкод для 
того, щоб там, де він цього не зробив, ми 
розшукували ключове слово в усьому тек
сті вірша або, коли поет так і не подав 
такого ключового слова зовсім, додавати 
його самим, спираючися на провідне се
мантичне оточення цілої даної поезії 
Щоправда, особливо в цьому останньому 
випадку ми ризикуємо, що схопимося за 
фальшивий ключ -  або що ключа так і не 
знайдемо. Але наявність таких випадків не 
повинна нас відстрашувати. У першому 
випадку не слід спускати з ока, що крос
ворд має тільки одну «розгадку», але пое
тична «загадка» може припускати їх кілька 
і, може, наша, що не збіглася з авторовою, 
теж має право на існування. У другому 
випадку, коли ми так і не знайшли «розгад
ки», себто ключового слова, може бути, що 
ми не спромоглися піти за автором, а може 
бути, що автор, захоплений грою семан
тичних граней слова, так і не спромігся на 
універсальну (для даної поезії) «розгадку». 
До таких, для мене « не розгаданих» пое
зій належать, приміром,«Ефект» і «Святко
вий сонет». Never mind! Такі випадки аж 
ніяк не компрометують ані автора, винного, 
мовляв, у непрозорості (герметичності), ні 
критика, винного, мовляв, у недотепності. 
Адже поезія й далі грає пишними кольора
ми, хай «нерозгаданими», становить собою 
майстерну семантичну тканину, не вико
ристану на пошиття одежі, але від того не 
менш принадну в своїх візерунках і взорах.

Отже, після цих нескінченних передмов 
і вступів -  але вони не були зайві хоч би 
тому, що кинули якесь світло на особли
вості й своєрідність поезїї Зуєвського, -  
після всіх цих навколо, довкола і поблизу -  
до сухої прози каталога «тем». У цьому ділі 
сам поет допоможе нам мало. Він, правда, 
поділив свої поезії натри відділи. Але тільки 
перший із них -  «Первісні турботи» -  яко

юсь мірою тематичний: тут переважають 
вірші про дитинство (хоч цього не можна 
брати буквально щодо останніх віршів 
розділу). Другий розділ -  «Гіперболи» -  
бере слово гіпербола не в найзвичнішому 
тепер значенні «перебільшення», а радше 
в первісному грецькому «перевал, рух уго
ру»; а ще двозначніша назва третього -  
«Ілюмінації», де слово взяте не в сучасному 
і типовому значенні «різнокольорові світла 
з нагоди урочистости», а радше у фран
цузькому, використаному Рембо подвійно
му значенні «осяяння, просвітлення», а по
части, може,й побічному значенні «кольо
рових ілюстрацій у середньовічних руко

писах», -  так чи так у всіх цих значеннях 
ведучи нас не до тематичної клясифікації, 
а до жанрово-стилістичної. Так що, вихо
дить, треба йти не за циклами, а від вірша 
до вірша.

У підсумку, провідними в тематичному 
світі Зуєвського виявляються теми вражень 
і об'явлень дитинства й еротики -  кохання 
до жінки, дуже сублімованих, а далі йдуть 
теми пам'яті -спогаду, мрії, розлуки, забо
рон, дива світу, зоряного неба («Близнята», 
«Ad astra»), сну і снів, поезії та ars poetica, 
малости людини супроти природи -  широ
ке коло тем, радше традиційних, зосеред
жених навколо протиставлення . я -  дов- 
галля, вічниху своїй повторюваності, але ні
коли не застарілих і завжди здатних до 
оновлення. Не випадково книжка кінчаєть
ся двома апострофами до поезії (зокрема, 
в цитацй з «Держави слова» Михайла Орес- 
та) -  і останньою -  до жінки. Тільки курйо

зом, мабуть, є включення поезії «З бльок- 
нота Руссо», де йдеться про проблеми сус
пільні, а може, й політичні, і патріотичного 
«Використання мови», яке, одначе, можна 
б включити й до рубрики a la mode і її запе
речення.

Отже, тематичним новатором Зуєвсь
кий не хотів бути. Як не хотів він ним бути в 
зовнішній організації вірша. Його розміри і 
строфіка випнуто консервативні. Жадного 
вільного вірша, поспіль традиційні розміри, 
головне -  ямб, рідко -  хорей, дактиль. Поет 
тяжіє до схеми сонета і схильний навіть 
не -сонети підпорядкувати схемі сонетно
го розгортання -  так, шістнадцятирядко- 
вий вірш «Замість сонета» переносить
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канонічну структуру сонета зі схеми 8 + 6 
на схему 12+4, порушуючи правило золо
того перетину, але не зрікаючися сонете™ 
їдностн Не воює Зуєвський і з розділовими 
знаками. Усі коми й двокрапки на місці, там, 
де їх вимагають устійнені наукою (себто 
академією) і політикою (себто відповідним 
міністерством) правила, не знищені в за
палі поетичного бунту, як це спіткало їх у 
поезіях, скажімо, продеколи в «нью -  йор™ 
кчан» або Ігоря Калинця.

Так позірно -  Зуєвський у сучасній нашій 
поезії чи не найконсервативніший. Але це 
тільки позірно. Консервативні теми й форми 
потрібні йому тільки для того, щоб їх роз
саджувати. Революція в рамках передре
волюційного закону може бути спокуслива 
для серця найзапеклішого революціонера. 
Фасади неторкані, але будівля не має ні
чого спільного з традиційною, дотепе
рішньою. Поет готовий проголосити себе 
«байдужим до пародій пози», «аби звитяга 
йшла з імли помітної метаморфози» 
(«Поезія»), Виглядає, проте, що він одна
ково радий «звитязі з імли» і успіхам у бу
дуванні «пародій пози». Він не псишув старої 
споруди, він учинив бунт і здобув звитягу в 
середині тієї на око ніби не торканої будови.

Поза версифікацією й строфікою всі 
аспекти мови і так само образного вислов
лення в поезіях «Голуба серед ательє» 
висаджені в повітря. Відзначу лише найти- 
повіші явища.

Уже з римою приходить перший виклик 
Вона є, її ніде не бракує, а це в новітній 
поезії ствердження консервативности в 
поетиці. Але яка рима, -  таке неминуче 
наступне питання. Статистично беручи, у 
Зуєвського вона як правило, звична й точна, 
часом оригінальна, часом нуднувата. Але 
на сірому тлі виразнішими здаються коль
орові плями. Вони теж с Поруч традиційних 
знаходимо рими «шевченківські», себто там, 
що тримаються тільки або майже тільки на 
голосному або голосному і відірваному від 
нього кінцевому приголосному (могла б -  
скорб, свічок -  пожовк) або тичинкинські, 
себто римування наголошеного й ненаго- 
лошеного голосного (спрокволА -  півкОла, 
ручаї -  кокетЕрії, моглО -  корОмшто, прить- 
мОм -  трикутником). На відміну від тради
ційного, «сонетного» римування, Зуєвський

може поставити службове слово в кінці 
рядка, а наступний рядок почати прилег
лим до цього слова іменником, -  «_ не 
лічили ні Прибутку, ні затрати». А пригаду
єте ж Зерова програму викінчености кож
ного сонета й кожного рядка в сонеті: «Одна 
відроджує наш строгий стиль -  Ясна, дзвін
ка закінченість сонета». І мимоволі виринає 
думка: якщо канонічність зовнішньої фор
ми не пародія, то хіба тільки найвиразні
ший спосіб виявити злам форми, особливо 
виразни й при нібито дотриманні її приписів 

Ще одна революція у формі -  тяжіння 
до суперечности між строфою і синтак
сичним членуванням. Не поспіль, але часто 
й типово вірш Зуєвського стремить до без- 
конечности речення, що ігнорує поділ на 
строфи й тече безберегим плином, охоп
люючи дуже часто цілий вірш. Поезії Зу- 
євсьмого звичаїно короткі —12,14,16 рядків 
Але і в них «безконечність» речення легко 
може стати обтяжливою, а вже напевне 
вимагає дуже уважного читання і часто 
повернення до вже прочитаного, щоб не 
загубити цілости. Хай читач перечитає хоч 
би шістнадцятирядкового «Унікорна». Але 
вже своєї крайньої межі цей синтаксичний 
засіб досягає в довшому «Перекладі із 
циклу «Ехо». Маємо тут 14 катренів, себто 
56 рядків -  і це все одне речення -  на який 
вдих і видих розраховане? Якого велетня? 
Тількі не звичайного смертного.

Виглядає, що ціна такої синтакси -  при 
суворому дотриманні незбіжности синтак
си з поділом тексту на рядки і строфи -  
захаращення тексту відхиленнями від звич
ної синтакси: інверсії, пропуски слів, потріб
них для збереження зв'язків між ланками 
ланцюга слів, зсуви в синтаксичних зв'яз
ках. Таких явищ повно. Тут вистачить на
вести по прикладу:

інверсія -  «в наземній віллі, Прочанам 
де нема занять» (= де нема занять проча
нам); і навіть тоді, коли метр вірша інверсії, 
власне, не вимагає: «тобі я щиро простягаю 
У розпалі його своїх надій» -  страхітливе 
накупчення займенників «його своїх» мож
на було б легко усунути: «простягаю його у 
розпалі своїх надій»;

пропуск слова чи слів -  «Найбільша 
запорука, некоштовного обману злука І на 
щоці ганьба старих цитат». «Прозова»

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


синтакса вимагала б повторення не перед 
«на щоці»;

синтаксичні зсуви переслизання з однієї 
конструкції на іншу. Колись у молодого Зу
євського це був улюблений поетичний за
сіб. Десь коло 1950 року. Моя стаття про 
них -  «Велика стаття про малий вірш» була 
передрукована в моїй книжці «Не для ді
тей». Тепер цей засіб у Зуєвського не такий 
частий, але зустрічається не раз. Ось прик
лад; «Високим тішитись вікном і зайчики 
примхливі Ловити в пелену притьмом, Ра
діючи їх зливі Хоча й не посмішкам твоїм і 
тіла ворожбою». Дієслово тішитись вима
гає орудного відмінка. І так ужито слово ш -  
номДієслово радіти вимагає давального 
відмінка. І так ужита злив іпосшіжаміКуди 
належить орудний відмінок словажірож- 
бою? За своїм місцем після зливі воно мало 
б належати до радіти Про це ж говорить 
брак коми після твсш Проте, орудний від
мінок змушує поставити його в залежність 
від тішитись Інакше-бо мало б бути не 
ворожбою, а ворожбі Бідному читачеві не 
лишається нічого іншого, як додати кому 
після твоїм Але вимагати від читача, щоб 
він сам розставляв коми -  чи це не занадто 
багато? Краще ніби -  припустити осциляцію 
ворожби між двома керівними дієсловами 
й охрестити даність тексту як наявність 
синтаксичного зсуву.

Ускладненість синтакси, позірна нес
кінченність вірша-речення приводить до 
того, що, як правило, вірш Зуєвського вик
лючає кульмінацію. Як колись музика Баха, 
як тепер музика, скажімо, Філіпа Гласа, вірш 
Зуєвського тече рівно, не підносячися і не 
спадаючи Він не виростає в кульмінаційні 
вершини Бетговена чи Брамса. Він тече в 
безконечність і раптом згасає, хоч, могло б 
здаватися, він мав би згаснути скоріше або 
тривати далі. Він свідомо а романтичний. Він 
не прагне ad astra або в провалля пекла. 
Він просто є, поки є.

З цим пов'язана особлива роля зай
менників. Умовно можна б говорити про 
письменників, що «живуть» на певній час
тині мови Заберіть з «На острові» Коцю
бинського прикметники, із «Салямбо» 
Фльобера накопичення іменників, з футу
ристичних маршів їхні дієслова, і ви зруйну
єте ці твори як явища стилю. У Зуєвсько

го -  небувала річ -  першим впадає в око 
займенник. Цей займенник, що виступає з 
конкретним значенням,яКгот я або т . а той 
займенник, що діє на вищому рівні абст
ракції, апелюючи не до даностей оточення 
чи життя, а той, що вмокреслює синтаксичні 
зв'язки і, єдиний, уможливлює розкрити ті 
складні відтінки й пов'язання частин дов
гого і розгалуженого цілого, що ним в ідеалі 
є словесне плетиво в безконечному, зда
ється, вірші - реченні. Читач, який не здався 
на плин СЛІВ, а прате знайти за ними до
тикальні реальності, хапається за всі ці що 
і mmk чи він, як потопельник за соломинку.

При певній наполегливості й концент
раціїуваги він знаходить їх (попри граничну 
ускладненість вірш Зуєвського в своїй іс
тоті струнко логічний), але може статися, 
що радість відкриття затьмарить естетичну 
насолоду, -  немаловажливий складник у 
сприйманні поезії. Суворість у синтаксичній 
перспективі відповідає строгості в дотри
манні канонів віршування, але дивним дивом 
і те й друге тільки підкреслює пливкість і 
неозначеність семантично-настроєвої течії. 
Займенниковість, як і канонічність вірша, 
стають ніби пастками, які свідомо пере
шкоджають рухові до прозорости. Але ось 
пара прикладів (з великої їх кільюсти): «Десь 
електричний потяг пролетів Хоч іграшко
вий -  незагасла мрія, Бо він дітей розважи
ти хотів, Що їх колись хвалив для нас Месія, 
Оскільки в дівчини сама ВОНА Була, як 
цяцька давня у кишені-» -  вона -  дівчина 
чи вона -  мрія? Або: «Як залишали у кущах 
Ми коників із глини Без думки про незнаний 
страх Серед ясної днини, Що мала скрізь 
разки доріг.» -  ЩО -  глина чи дни
на? У  поєзй «Сонячне owo» у першому рядку 
читаємо: «Такий він у твоєму чарі», і тільки в 
тринадцятому рядку під це ВІН підставле
но -  йяєтелж.Сам каталог способів вико
ристання займенників міг би бути темою 
окремої розлогої статті. Бо «займенникова 
поезія» Зуєвського звичайно не обмежу
ється на займенниках, але вона не була б 
собою без тієї гри займенників і їхньої спів— 
фи з тими іншими частинами мови, що за 
нею ховаються.

Спробуймо тепер узяти і займеннико
ві сть?і інші синтаксичні особливості поезії 
Зуєвського в ширшому, позасинтаксично-
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му контексті. Що ховає в собі ця унікальна 
гра суворих приписів і розхитування ціліс
носте в сприйманні світу? Виявляється -  чи 
виглядає, -  що все це -  засіб для провід
ного в світобаченні поета -  в баченні світу 
суцільно ілюзорним. І не тому, як у симво
лістів, що СПРАВЖНЄ сховане за позірним. 
А тому, що того справжнього або нема, або 
воно незбагненне, або, в найкращому ви
падку, невимовне. Ось, скажімо, уява пое
това повна вражень від мистецтва, але він 
не знає (і, мабуть, не хоче знати), що тут 
первісне, а що похідне. Десятиріччями нас 
учили, що мистецтво відображає, відбиває 
дійсність. Але в поезіях Зуєвського ця впев
неність не існує Вечірній кінський водопій -  
це дійсність чи картина Гогена («Так гонять 
коней»)? Виступ дітей на концерті -  він 
справжній, чи в свічаді, чи -  ще один пере- 
смик -  матеріял для майбутньої картини 
(бо коли все ілюзорне і не відомо, що пер
вісне, то нема і часу -  минулого чи май
бутнього, а особливо підозрілий тут час 
теперішній- -  «Святковий сонет»). Пам’ять 
росте при дзеркалі («Данина характеру»). 
Замки з піску на пляжі -  може,це справді 
замки («Рита Гейворт»)? Вечір -  чи це 
справжнє, чи тільки «присмеркова маска- 
рада» у вірші тієї' ж назви? Поет апелює до 
садів Гюїсманса, що в його романі «А rebo- 
urs» творилися, щоб заперечите героєві 
дез Ессентові реальність, щоб створите світ 
навпаки (буквальний переклад назви фран
цузького роману), того самого Поїсманса, 
що не доробився навіть статті в «Українсь
кій літературній енциклопедії -  ще б пак, 
розклад буржуазії (а може, й роману, і ав
тора ніколи не було, це тільки ілюзія!), -  але 
і цей світ навпаки для поета неприйнятний 
(«Без моделей»). Поезія Зуєвського зви
чайно цурається певносте і означеносте, 
але один вірш він будує як звернення -  так 
він і зветься -  «До дійсносте»), А що в ньому 
стверджується? Там, у царстві нібито дійс
носте «мріям подаровано свободу»,і це ті 
мрії, що ведуть «усіх до дійсносте, хто нею 
снить» -  снить дійсністю, відтак дійсносте 
нема, її витворюють мрії. Є«до дійсносте», 
але це не означає, що є дійсність.

Світ поезій Зуєвського -  це світ дзер
кал, що відбивають дзеркала, снів, що снять 
снами, набігання вражень, чиє існування

непевне, відображень, що відображають 
тільки відображення, перевернених пер- 
винностей і вторинностей. Але в протилеж
ність символістам, що відкидали видимий 
світ заради невидимих сутностей, незапе
речно вищих, чиїми уклінними, трепетними 
жерцями вони себе вважали або хотіли, 
щоб їх уважаю, -  для Зушського цей вищий 
світ, світ сутностей і цінностей, ледве чи 
існує взагалі. Його поезія не релігія. Вона 
не навколішках, не в служінні й поклонінні 
вищому, а в констатації взаємовимінносте й 
тому незбагненносте вражень. Двічі в його 
книжці згадано Магрітта, і це, мабуть, не 
випадково. Магрітт не вірив у можливість 
продертися крізь видимості до невидимо
го, його сюрреалізм полягав у перетасову
ванні вражень, а не в намаганні схопите 
щось вище понад теми враженнями. У суті 
речі, за передзеркаленими й перетасова
ними враженнями нема вищої сили. Хто 
знає, може, десь глибоко захований таїться 
в поезіях збірки Зуєвського не містицизм, як 
у символістів, а типовий для механізовано
го двадцятого сторіччя досить-таки твере
зий прагматизм.

Чи багато є поетів, які подають свій 
образ, глибоко оригінальний і, може, навіть 
на вигляд трансцендентальний, щоб потім 
додати свій коментар-сумнів словами 
мабуть, можливо й подібними? Зуєвський 
це робить раз по раз: «За винятком хіба 
рубіна і бірюзи, можливо,сіна» або «Грома- 
да виростала колонад, можливо, симво
лом цензури». Або іронічні включення май
же бібліографічних посилань на літера
турні твори («Про них читай також напри
кінці У другій книзі «Мандрів Гуллівера»)? 
Або порівняння поета з_ кельнером, що 
чекає в ресторані на споживачів («Коор
динована свідомість»)? Або включення до 
високостильових (у традиції хоч би того ж  
символізму) пасусів разючо - прозаїчних, 
часом технічно -термінологічних етранжиз™ 
мів нової дати («в нерівних комбінаціях», 
«програма щастя»)?

Традиція приписує Сковороді, що під
сумок свого життя й науки він убрав у 
формулу: «Світ ловив мене, та не спіймав». 
У випадку Зуєвського можна б радше 
спробувати подате іншу формулу: «Я ловив 
світ (у всіх його непевних митях) -і,..впіймав
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чи не впіймав його?» Мабуть, по-чесному 
треба сказати: „ і не впіймав його. Але чи це 
невиконання завдання? Поразка? Чи мож
на світ взагалі впіймати? З гіркотою ска
ж еш  -  ні, не впіймав: але в перебігу цього 
намагання вловити його постала своєрідна 
поезія на власну нугу. І це немало.

Зрештою, цей підсумок, якого тут дохо
димо, висловлений самим поетом у назві 
його збірки «Голуб серед ательє». А в ній, у 
цій збірці, -  у поезії тієї' ж назви. Вона, ця 
поезія (займенники, займенник почина
ється прямим визнанням: «Немає голуба в 
руці твоїй», себто і моїй, і кожного (займен
ники, займенники!), поетове ательє -  «пус
тельна палата». Але тут, у палаті, в голубові 
«програма щастя залягла Для дійових осіб 
нового дому». Бо голуб цей, голуб поезії, 
хоч і ніколи не в руці, приносить із собою, 
навіть неприсутній, і «даль голубу», і «зграю 
побратимів», і «простір безмежного роз
маю», і «корабель у буревії».. У цій підне
сеній (хай часом трохи затрадиційній) зли
ві поетизмів приглушено звучить характе
ристична іронія Зуєвського, адресована тим, 
хто хотів би від поезії хоч якоїсь користи -  
може, «підпору для стола», може, для «ліжка 
у житті чужому». Це справді квінтесенція 
поезії Зуєвського на теперішньому етапі її 
буття: є ательє -  твориться поезія, є голуб -  
він невпійманий, він невпійманний. Ловимо 
і ловімо його. Але не впіймаємо, бо його 
нема.

Наприкінці допитливо -прискіпливий 
читач, аматор упорядкованого світу, запи
тає, до якого ж - ізму належить ця невелика 
збірка. Відповідь буде обтяжлива. Перше 
насіння поезії Зуєвського проростало на 
символістичному фунті. Але було це давно, 
і мало живущих соків донесено з цього 
фунту. Інші живущі соки напували потім цю 
поезію. Буяння метафор, типове для но
вітньої імажиністичної поезії, лишилося 
явищем бічним -  Зуєвський схильніший до 
пунктирности метонімії, в якій образ .скажі
мо, моря передається через атрибут човна, 
який може бути і Ноєвим, зразу переводячи 
всю поезію в іншу, не-описову площину («А 
quoi penses-tu?). Про сюрреалізм я вже 
згадував (до Магрітта можна додати й Далі,
-  взагалі поезія Зуєвського більше зорова, 
ніж музично «звукова). Звичайно, аж кри

чить -  напрошується згадка про імпресіо
нізм, він же в перевтіленні на ілюзорність і 
суб'єктивність світосприймання, -  отже, 
сказати б, -  ілюзіонізм. Можна б згадати 
навіть кубізм, певна річ, не в перетворенні 
світу на накопичення кубів. Але суть кубізму 
не в цьому, а в перетворенні світу на суму й 
розфу площин і поверхонь, в це -  сума 
образних зсувів, приміром, у таких поезіях, 
як «Черемха» або «Китайський афус» 
(«Верхівців кавалькада», що її головою стає 
«розгілля вогненне» осінньої черемхи). Як 
це все разом назвати, окреслити одним 
терміном? Звісно, таке слово є, і навіть воно 
закінчується на -ізм -  еклектизм. Але це не 
стиль і не поезія Зуєвського. Лишімїї краще 
без назви, як без єдиної всеохопної назви 
виступає в ній світ. Адже вся вона в шукан
ні того, чого знайти не можна. Я ловив світ і_ 
Далі, читачу, ти вже знаєш.. Хіба от -  світ 
Зуєвського -таїна, і його поезія -  намаган
ня відтворити цю таємність. Тайнопис Спро
буєш -  криптофафізмі Такого слова нема? 
Не біда. Це ж тільки проба. Не треба? 
Гаразд забудьмо.

НЬЮ-ЙОРК, 16 ГРУДНЯ 1991

2ІгорКашиєць
З поетичного доробку Ігоря Калинця 

мені відомі три кшижки, видані на Заході: 
«Поезії з України» («Відчалення вертепу», 
Брюссель, 1970), «Підсумовуючи мовчан
ня» (Мюнхен, 1971) і «Коронування опуда
ла» (Нью -Йорк, 1972), але тут говоритиму 
про його першу, після многорічного виму
шеного мовчання на Україні, книжку «Три
ма дцять алогій», Київ, 1991, власне троєк- 
нижжя «Тринадцять алогій», «Міф про юзака 
Мамая» і «Ладі і Марені», які автор датує 
відповідно 1975,1976 і 1977-198Ю.Най- 
більше про першу й третю з трьох, бо вони 
мені видаються найдовершенішими і най- 
калинцевішимиСереднямабуть, була дещо 
притьмарена роками неволі.1

Поет дав нам свій автопортрет, звичай
но, словесний. Жанр цей тепер не модний. 
Це барокковим поетам дозволялося порт
ретувати себе за допомогою епітафій на 
власну могилу. Тепер даремно обходили б 
ми цвинтарі, шукаючи віршованих епіта
фій. З ліричної поезії теж можна викомбіну- 
вати образ автора, але це буде витвір і
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читача, читачем докупи збитий. Не дурно в 
таких випадках критики воліють говорити 
про «ліричного героя», а не впрост про ав
тора. Тим вони вмивають руки. Але для 
Калин ця літературні умовності -  як те море, 
що сягає лише по коліна. Він їх перебрідає 
й не помітивши І в «алогіях» він дає свій 
образ-автопортрет, без сорому казка, аж 
двічі, і то не на могилу, а на життя, як образ 
минулого і програму на майбутнє. «Це той 
(що забув тверезу мову людей/ і пішов 
орати метеликами серед зілля-журілля. 
де навіть волам не під силу» («Орати ме
теликами ). І завуальованіше, ніби не про 
себе, а про інше, але таки в собі знаходить 
джерело свого надхнення: «Ти -  Білий Світ, 
Гіркава Палітра/ Золота Глина, /Нагірне 
Натхнення/і змарнований твір» ^Вероні
ка. Сльоза»),

Другий традиційний спосіб приховано 
подати свій автопортрет -  у зверненні до 
Муз. Адже в наш час Музи не небожи
тельки з тимчасовою пропискою на Геліко- 
ні, а друге я поета, об'єктивована в рядки 
вірша сутність поезії її творця. Розмова з 
Музою стає розмовою з самим собою, хай 
роздвоєною. Цей засіб найвластивіший 
клясицистам, до них наскрізь барокковий 
Калинець не належить (хоч у справжньому 
нашому барокко з Музами теревенили і С. 
Почаський, і Іван Орловський, і інші2), але в 
своїй Всеїдності він таки не втримався від 
кологеліконського діялогу і таки закрив своє 
троєкнижжя цим вискоком у клясицистичну 
гречку, яку, здавалося б, він мав би лишити 
хоча б Зуєвському. Маю на оці тетралогію 
«Золотий дощ».

«Золотий дощ» поставлений на клю
човій позиції -  він вивершує ціле троєк
нижжя Калинцеве. І це ще не все. Він вили
вається в широке гирло ріки Шевченкової 
поезії: його кінцівка -  Калинців переклад 
російськомовної Шевченкової присвяти 
поеми «Тризна», ніде так не оприміткова- 
ний, а отже, авторизований Калинцем. Ба
гато перед тим у нашому троєкнижжі було 
жарту, іронії, дитячої задерикуватости, зух
вальства -  про це далі, -  аж тут виходить 
на поверхню голос Музи, -  і це покликання, 
призначення, доля і обов'язок, це творче 
кредо, і творчий маніфест -  і -  кінець-кін
цем -  вирок Життя, каже Муза,квітчастий

луг, і солодко бавитися на ньому, але обо
в'язок поета запліднити його золотим до
щем поезії. Муза тут -  поетове я. Водночас 
вона -  голос у діялозі людини з поетом, та 
і той в одній особі. Відтак -  і це автопортрет. 
Поет тоді стояв напередодні своєї сороко
вої річниці (це одна з небагатьох роком 
позначених поезій Калинцевих, і, може, це 
не випадково). І, мабуть, ховається за тим 
перегук з початком Дантової «Божествен
ної комедії». Данте писав про те, що він 
пройшов половину свого життєвого шля
ху -  35 років -  і що він був загубився на 
манівцях, але перед ним простягалася пер
спектива збагнути світобудову.3, Ігор Кали
нець тактовно не викликає імени або обра
зу Данте, але паралеля досить певна, су
ворість йоґо Музи в її докорах за всі дото- 
гочасні легковаження («Вона бере на кпин 
і позов мій, і гнів, /  вона нещадна, нев -  
.благанна пані»)така ж нещадна.як унут- 
рішній голос у душі Данте, і голос його 
майбутнього провідника по двох поверхах 
усесвіту Вергілія так само звучить металом.

Така еволюція «автопортретів» Калин- 
ця -  грайливий у «метеликах», в обіймах 
журби і радости в «Вероніці» і в змужнінні 
діялогу з Музою в золотому дощі над квіт
частим лугом у тетралогії під останньою 
назвою. Від гри через, може, ним самим ще 
не цілком усвідомлене перше набігання 
гіркоти до остаточного, як на Божому суді, 
вироку собі і світові. Інакше: від дитинства 
через юнацтво до мужности. Так на низці 
автопортретів Рембрандга простежуємо його 
шлях від жевжикуватого молодика до муд- 
рости зрозуміння й далі розчарування й 
старечої втоми Це є сенс поєднання, в 
Калинця, трьох книжок під однією оправою. 
Звісно, перший «автопортрет» виступає в 
різноманітності вибухів гри, радости і ра
дости в грі. Уже другий скупіший на танці й 
скоки. А третій -  поки що переважно дек- 
ляратмвний (хоч розкриваний в образах нез
вичайної проникливости й власного світо
бачення й віршобудування), але ще в спо
діванні розкрить (тут слово мали б збірки ві
сімдесятих років -  адже тут ми дійшли тіль
ки року 1980, а живемо і поет живе в дев'- 
ятдесятих).

Але нам кажуть, що від 1980 року поет 
замовк у Калинцеві. Якщо це так, на це
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можна шукати причин біографічних -  саме 
тоді Калинець-людина повернувся із зас
лання в безпросвітну, здавалося, сірість 
брежнєвеького животіння. Важливіші, ли
бонь, причини творчі. Дотогочасний цикл 
завершився в собі. Від майже бездумних, -  
як поляки кажуть, а наші бароккові творчі 
діячі колись казали, -фрашод, грайливо то 
інфантильних, то задерикуватих, повних бу
яння творчих сил жартів (зразка хоч би 
«головокруг /  головочадь -  /  мак -стояк» -  
«Квіти і села»), де все, навіть ніщо, дає 
радість -  піщинка, комаха, квітка -  від цігї 
гри вільних і свавільних сил -  пройдено 
цикл до трагізму Лади-життя і Марени - 
смертм, пройдено й завершено.

Цикл такий -  не лише Калннців. Ми всі 
маємо за собою свої дитячі гри, змужніння 
і висихання творчих джерел. Моцарт, ство
ривши сотні своїх музичних «фрашок», 
прийшов до приречености «Ідоменео», 
«Дона Джованні» і Реквієму, і хто знає -  
якби не передчасна смерть, -  чи не пря
мував він до свого часу великого мовчан
ня. А можна впасти в інше завершення, 
поетичну яловість, вичерпаність, рутину. 
Виразні приклади пройшли перед нами. 
Але бувають і випадки другого цвіту, дру
гого змужніння, нового вибуху творчостм і 
знайдення нових об'явлень, інтелектуаль
них або емоційних, глибших і мужніших у 
старі роки, як це сталося хоч би з Ріхардом 
Штравсом. Якби він не написав на схилі 
життя нічого, крім «Метаморфоз» і «Чо
тирьох останніх пісень», Муза Ерато відве
ла б йому почесне місце коло Кастальеь- 
кого джерела.

Мандрівка вздовж Калинцевої поезії 
троекнижжя, тут затіяна, почалася, отже, 
коло домівки веселого пустуна Ерота, а за 
останнім високим цвітом її прийшло вига- 
сання або, щонайменше, спин, провалля 
мовчання, яке не знати, чи можна буде 
перескочити. Поки ми (і поет) стоїмо над 
тією прірвою, вдаймося до початків еволю
ції, до першої ланки, до алогій у вужчому 
сенсі. Тимчасово забудьмо про те, що 
молодість не триває вічно, а дитячі гри по
чинають здаватися недоречними й навіть 
просто неможливими. У тому і одна з особ
ливостей поезії, що в ній кожної митті можна 
сказати Фавстове -  ти прекрасна, зупини

ся. Чудо вічмости в поезії -  вже вкотре -  
здійснюється знову.

Геть пізніше, 1978 року, Калинець зга
дає про себе тодішнього зосторонь і зди
вовано: «Мене багато як!» Але в першій 
книжці троекнижжя позірна нескінченність 
проявів «мене» не була об’єктом спостере
ження і аналізи. Вона просто була Поет 
був неконтрольовано безконечно -аспект
ний, і це, здасться, навіть не залежало від 
нього. Перефразовуючи Тичину, він був 
дужий і молодий, якТичинин молоди* народ 
і дужий народ Ба навіть більше: у своїй 
шлодості відкритий навіть і дитячості Влас
не, це сполучення дужости з відкритістю 
дитинному якоюсь мірою робить ці поезії 
унікальними. Покажіть цьому поетові будь- 
що, і він перетворить це щось на повноцін
не золото поезії, в усьому багатстві її обро- 
азів і асоціяцій. Покажіть» Ні, не треба й 
показувати. Він сам шукає всі прояви світу, 
полює на них, здобуває їх, робить своєю -  і 
читача -  власністю. І в життєдайному, жит- 
тєтворчому МИГОТІННІ'Перебігу вони не 
вдовольняються собою, вони концентру
ють інші предмети, інші враження, часом 
начебто зовсім і не «поетичні». Ось узвар із 
святвечірньої вечері, а за ним біжать і 
пампушки, і книші, і горішки, і марципан -  і 
кожне не в назві тільки (як колись у Котля
ревського), а в своєрідному «портреті» й 
нагромадженні асоціяцій. Куховарська книга 
стає мистецькою галерей!), кулінарія -  по
езією.

Не треба бути фаховим поцінувачем 
літератури, щоб помітити непобориме праг
нення поета групувати свої твори в цикли, 
багато з них навіть формалізовані як такі, 
перенумеровані. Ось зільник -  цикл рослин 
і квітів, ось цикл знаків зодіяка на небі (чи на 
мапі неба?), а там -  дорогоцінних каменів, 
кольорів, звуків, регіонів України, місяців, 
козацьких приналежностей, навіть -  хто б 
повірив? -  чисел, від одного до тринад
цятьох і літер абетки. Це, звичайно, барок- 
кова традиція, колись, у сімнадцятому сто
літті Климентій Зіновіїв так групував вірші в 
цикли -  про гатунки смерти, про гатунки 
грішників, про ремісників різних профілів і 
далі й далі» Але на ділі «каталоги» Зінові— 
єва далекі від Калинцевих циклів, бо в цих 
останніх справа далеко не обмежується на
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описі, на зовнішності, а будується на багат- одного «речі», що, здавалося б, не можуть 
стві символів і асоціяцій, філософських виступати поруч. Аж ніяк Калинець не на- 
узагальнень, несподіваних ракурсів і мис- лежш» до публіцистичних поетів типу, при- 
леннх зсувів. Ось, для прикладу, вірш про міром, Василя Симоненка, але в його поезії 
чотири цифра квадрата, чйі'м символом стає розкидано силу політично -публіцистичних 
хрест, що його монументально-статичну висловлювань або натяків (Н а Україні «моє 
рівновагу порушують пристрасті («пору- брапя_ злягло,/ні коня-косача,/ні гост- 
шує ревнивець у душі», «відчувати на вус™ рого меча» -  «Дуб пишний», -  відома «фі- 
тах шовк твого подолу») і що має знайти лософія меча»; порахунки з Росією -  «Змій»; 
своє здійснення в науці відкритости для «вертайся молодий народе/до курних до- 
всіх сторін світу, а їх чотири («наділи мене мівок -  «Сапфір» тощо). Не належить К а -  
міццю йти на всі сторони світу /  м'якими линець і до поетів еротичних, -  порода в 
лугами повітрям птахів /  зеленою водою українській поезії рідкісна -  але еротизму 
штольнями алмазів»- земля- повітря- чимало в його збірках («ріка/_ятріла/в 
вода -  підземелля -  чотири). Опис -  осо- тісних берегах плоті/ у лябіринті жи/^ в 
бисте переживання -  філософія, -  усе це загратованому серці» -  «Терези», навіть 
виступає тут у єдиному стопі й перетопі. «гріховна квітка/ лесбійська» -  «Троян- 

Жадоба ввібрати в себе світ, експансія да»та ін ). Не можна вважати Калинця і за 
світу в людину і людини в світ -  ось, мабуть, поета фольклорного, але стилізацій фоль- 
найголовніше в цих циклах, складність, яка кпору в нього безліч. Не прилучити його й 
ледве чи й снилася Климентієві. Бо слово™ до поетів-сатириків, аж ось, у рослинному 
ключ для Калинцевих циклів здебільшого циклі, «Кадильник» -  незаперечно сатира
-  синкретизм, а він тільки-тільки зароджу- («нижня губа/ лісовикові /зілля курити/ 
вався в поетичних утворах Зіновієва або й бджілок медно улещати /горобцям/ па- 
куди складнішого Івана Величківського. Але мороки забивати/ а то й так / для Життєпи- 
часом і Калинця ніби провадить засада су / верхня губа шамотить/ згадує/ звідки 
простого зіставлення предметів -  не вход- вітер віє ).
ження в їхню істоту, а зіставлення їх, різних. Можна вбачати в цьому застосування 
у єдиному просторі, як у Зіновієва. Це той «принципу Нарбутової абетки», але, ма- 
принцип, яким користався колись інший буть, є в усіх цих випадках вияв і іншого, 
барокковець нашого вже століття -  Юрій глибшого і не такого аморфного принципу 
Нарбуг, тільки не в слові, а в образотворчо- -  я б назвав його альхемічним. Елементи й 
му мистецтві, може, найвиразніше в своїй сполуки їх для альхеміка важливі більше 
«Українській абетці», де під кожною літе- для перетоплення в золото, ніж самі в собі, 
рою згруповані рисунки речей, звичайно не «Золото», якого шукає Калинець, -  дай, 
з’єднаних ні в часі, ні в просторі, аби тільки Боже,тут не помилитися -  такі речі не легко 
відповідні слова починалися з тієї самої формулювати словами -  це бачення себе 
літери, наприклад аероплян, арап, акаде- по-чесному, за сковородинським«Пізнай 
мія, авто на літеру А Точною паралеллю до себе самого? Багатство світу -  так, боронь, 
цього в Калинця є цикл «Лицарія», з тією Боже, зрікатися його (Сковорода любив і 
тільки різницею, що за об’єднавчий прин- сир-пармезан!), але всі ці квіти, камені, барви, 
цип тут править не початкова літера слова, числа і що там далі -  розкриваються в 
а сусідство на (справжній чи уявній) гра- поета не своєю питомою вагою, не фізич- 
вюрі із зображенням козака. У суті справи ними властивостями, а як збудники почу- 
одначе фупування текстів у циклі чисел від вання й думки. Так і ті люди, що -  не так уже 
одного до тринадцятьох відповідає і фор- часто -  з'являються в поезіях Калинця, це 
мально Нарбутовій абетці -  з числами за- якоюсь мірою сам Калинець. Це могло б 
мість літер. бути нудно й нецікаво, якби він сам був

Цивілізація, «засада Нарбутової абет- нецікавий. Але, на щастя, в своїх поезіях він 
ки», тим прислужується поезії Калинця, що виформовується цікавим. Трохи ніжним, трохи 
дає змогу -  спрощено й перебільшено вразливим, але кожного разу як своє влас- 
кажучи -  вміщувати в поезію одне поруч не я, як «надтекст» над писаним текстом, а
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разом вони ведуть у підтекст індивідуаль
ного бачення або пульсації підсвідомого.

Сила його не в аналітичною судження, 
а в плині асоціятивної образносм У тих 
нечисленних і здебільшого коротких пасу- 
сах, де поет наче ступає на стежку аналі
тичнеє™, «нормального» бачення, це ви
ходить і не цікаво і не оригінально, зблуд- 
жує або на літературщину (ось майже 
Ольжич: «Ідуть потім тверді і незламні /з  
непереможною радістю на свої хрести/ 
торжествують над тілом / незрячим верта
ють промінь/ а прокаженим чистість/ на 
камені святіє Собор/ із загадкових ката
комб віри /щораз нові здобувають верхо
вини) огранені в сяйво астеризму/ праг
нуть обновин серця») або на газетчину («не 
вогнем і мечем,/ не грекою чи іншою лати
ною,- /  мовить Іван-Павло II/а  тою річчю, 
яку понехаєш/  у серці своїм»), -  а може,тут 
і не прямо газетність, а через Тичину часів 
«Партія веде»?

Безпрецедентна зажерливість на пред
мети оточення й явища селу (навіть у Бажана 
чи давніше Щоголіва не такого ступеня й 
розмаху, а вони ж були в українській поезії 
найзажерливіші) походить насамперед з 
того, що кожна нова «річ» відкриває нову 
продуховину до внутрішнього світу автора, 
світу, що прагнув виявлення. Це одначе не 
символи чи знаки, як у символістів, а радше, 
як у діячів барокко, «емблеми». Роля тих 
дорогоцінних каменів, чи квітів, чи місяців, 
які ніби оспівує Калинець, подібна до тих 
мітологічних персонажів чи історичних осіб 
античности -  Марса, Кліо, Севера і так далі, 
що обов’язково фігурували в одах, еклогах 
і драмах від Касіяна Саковича до Митро- 
фана Довгалевського й далі. Функція, ска
жімо, Плутона в Саковича і функція, скажі
мо, хризоліта в «Лапідарії» Калинця -  не 
опис цього бога чи цього каменя, а -  пош
товх плинові асоціяцій, нехай суб’єктивні
ших у Калинця. Глибока-бо барокковість 
поезії Калинця виявляється не в зовнішньо
му наслідуванні поетів сімнадцятого сто
річчя, а в однотипності погляду на світ і по- 
лучення об’єктивного з суб’єктивним, в аль- 
хемії ходів від зовнішнього до глибинно 
внутрішнього. Вона не наслідування, а спо
рідненість. Барокковість творчости Нарбу- 
та, попри всю її досконалість, -  стилізація

(як у молодшого, петербурзького Нарбута 
був ампір). У Калинця не маємо,як правило, 
стилізації. Це його, як сказали б романтики, 
«душа».

Пожадливість до речей і явищ довкілля 
звичайно поєднується в її носіїв з коля- 
брюньйонівською радістю життя. Але коли 
ми проникли в посутньо емблематичний 
характер явищ світу в Калинця, стає ясні
ше, як ця пожадливість може поєднувати
ся із зневірою, мелянхолією і найчорнішим 
песимізмом: «рию/ наче кріт/ підземні 
замки/ для терпких плодів/ аж на той 
рік» («Пізньоцвіт»); «розмовляв з каме
нем/ про час весіль» і «повертаюся у зга
сання/ спокійно/ як Рак» («Рак»); «тепер 
місце вчарованого/ на обрії поетів/ пощо 
йому забута стріла в руці/ всипана кош
товними зорями» ̂ « Стрілець»); «тіло/ в жому 
ще хтось існує/ вистукує калаталом/ глу
хою тронкою/ ногам наказує спинатись/ 
на гостре каміння/ ніби звідти видніють/ 
не голі урвища/ а долини життя» («Козе
ріг»); «захлиснемося у животворнім водос
паді/ ще до пришестя Ковчега» («Водо
лій»); «як брали у мандри/ талісман, що 
повеліває/ бурями/ як Христос озером Ге- 
нісаретським/ але той камінь втишував/ 
усього лиш сум’яття маленьких душ / щоб 
ми із супокійним усміхом дивилися/ як одна 
за одною захлинаються немічні каравели» 
(«Топаз»); «жах мій росте/ я вже не воло
дію лицем/ коли вона дотикає холодним 
каменем уст» («Опал»), Чи вона жінка,чи 
смерть -  від того справа не міняється. Т aid 
цитати можна множити й множити, і вони не 
тільки зойк відчаю в недогодах життя, а й 
світогляд, що виливається в бачення кінця 
світобудови й людини. Поезія «Шість» кін
чається апокаліптичним тріюмфом антих
риста: «в'януть метафори пересаджені з 
горщиків у невластивий фунт/ а на воло
хатих лапах бестії ціпеніє густий сік/ три 
шістки в кокарді/ поступ звіриного числа/ 
як неминучість/ шість». (Принагідно: звід
си тільки крок до мовчання вісімдесятих 
років. І ще добре, що поезія Калинцева 
перетривала до початку вісімдесятих!)

А він же був справжній homo ludens, він 
любив і вмів -  це тут уже сказано -  гратися 
і вмів захопити все навколо до гри, цей 
Поет, цей Ігор Калинець (вдаюся до його ж
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таки засобу залучити до гри навіть великі й 
малі літери!). Хто ж би, крім нього, вмів так 
подати заснування Києва в трирядковому 
віршику «Звили собі київце/ а ГІибідь пуху 
нанесла/ крізь Золоті ворота», -  та й усе, а 
скільки радостй й щастя! Або ось свято 
Щедрого вечора: «Завалився віл за стіл,/ 
волиха-залихо,/ амалеволеня/ хлипало 
потихо,/ уминає віл книші,/ волиха утішки, 
а мале воленя / має на горішки». Усе тут, у 
таких поезіях, фас -  і звуки, і суфікси, і добір 
слів, і образи, і ритми, і рими (або брак їх), 
наче ввесь світ пішов викрутасом і вихипя- 
сом. І все це легко, наче без найменшого 
зусилля, наче так воно завжди було й так 
повинно бути .Є в наш час поети, що пишуть 
з римами, і такі, що відкинулися їх, є такі, що 
пишуть кпясичними метрами, і там, що пшіуть 
без них -  послідовно й невідхильно, -  ну, 
хоч би, з одного боку, Зусвський, а з другого, 
хоч би Голобородько ̂ Ікар на метеликових 
крилах», правда, з одним винятком), що 
визнають пунктуацію й великі літери і що 
цураються цих «застарілостей». Не те 
Калинець -  у нього знайдемо все, як у 
дитини, яка що зобачить, те й до рота -  а 
яке воно на смак?

Пригадується мені фільм Олександра 
Сокурова «Коло друге». Було колись кіно 
німе, потім його озвучили. Було кіно чорно-  
біле, його заступило кольорове. Німих філь
мів тепер майже не роблять,чорно-білі зрід
ка. Сокуров сполучив усі в одному фільмі, 
надавши кадрам кожного різних функцій -  
то для спогадів минулого, то для мислення. 
Історія техніки кінознімань перетворена тут 
на мистецький засіб. Не людина для субо
ти, а субота для людини. У застосуванні 
технік різних епох і стилів Калинець іде ще 
далі. (Зауважу, до речі, що приклад із Со
ку ровим -  паралеля типологічна, а не пі
дозра запозичення. Фільм, що про нього 
мова, хронологічно геть пізніший -  1990). 
Строфіка, рими, інструментація вірша, сло
весні новотвори -  усе чисто -  мало не всіх 
типів і можливостей. Часто в різних функці
ях, часто тільки як елемент гри, -  наче 
кружляння метелика в сонячному промені. 
Були тут метелики Калинцеві, що ними він 
хотів орати, були Голобородькові, що мали 
летіти до сонця, хай будуть тепер ще мої -  
в застосуванні до манер і засобів Калинця.

Статистично у Калинця переважає зви
чайно те, що умовно назвемо вільний вірш, 
майже завжди коли вірш про те, що поетові 
болить. Це його «натуральна» мова, хоч і в 
цьому нема одноманітности -  то це твір з 
пунктуацією, то без неї, з великими літера
ми й без них, не кажучи вже про варіяції в 
поділі на «строфи», в довжині рядка тощо. 
Виразне підкреслення звукової організації, 
включно з римою, як правило, виходить 
наверх, коли зароджується фа, але де у 
Калинця зовсім нема гри? Є вона навіть у 
найчорнішому. Як брязкальця на блазне- 
вому ковпаку дають знати Про наближення 
блазнядак ці «прикраси» в цьому вірші. І від 
часів|(цонайменше Шекспірових, відомо, 
брязкальця можуть брязкати и тоді, коли 
блазень украй серйозний. Лірів блазень такий 
же важливий і такий же трагічний (хоч по- 
іншому), як сам Лір. Ніхто в трагедії не 
звертається до нього «ваша величносте», 
а можна було б. Так і поети. Не один з них -  
його величність блазень. В українській поезії 
таке трапляється хіба винятково. Ні до 
Рильського, ні до Тичини, ані навіть до 
Семенка цієї характеристики не прикла
деш. Якоюсь мірою Калинець може пре
тендувати на це високе звання. (Принагід
но: перша книжка троєкнижжя, «Тринад
цять алогій», тим вища від другої, «Міф про 
Мамая», що вона, та перша, сплітає біль і 
жарт, статечність і вихиляс, а друга раз у 
раз забуває про жарт і вихиляс. Юнакові 
світ і навіть власне страждання веселіші). 
Зауважу, що Шекспірові блазні неозначе
ного віку, але не юні; в Калинцеві блазень 
явно молодик

Можна було б багато писати про троєк
нижжя Калинцеве -  про теми, про ритми, 
про слова, про взаємини з фольклором, про 
історичну концепцію України, про багато 
чого- «як багато мене!». І напишуть -  на
віть у нашій країні критичних безбатченків. 
Згадають і про недогляди (чи не з причин 
радянської недоосвіти, хоч і перекритих 
багато в чому власною школою. Для прик
ладу: не міг ніхто в старій Русі говориш «іду 
на ти», говорив би він хіба «іду на тя» (тут 
невдало скальковане літописне «іду на ви»
-  «Лада. Пектораль»), не може бути «со- 
фіївське фафіті», бо графіті -  множина 
(«Кришталева чара»), не було дієслівної
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форми ведєх, а було вцдрс («Явлені пись
мена») -  це Петро І заборонив вимовляти 
ять як і,- але правильно: иоь  у «Золоторду 
дощі»; може, ще якась пара дрібниць.

Але годі, шановний читачу, ученостей і 
премудростей. Якщо ти перетерпів уо© 
тяжкостравну трапезу, яка тут передувала, 
на закінчення заслуговуєш на пообідні кіль
ка лагоминок І постачить їх сам поет.

Ось кілька новотворів поетових. Вони всі 
контекстуальні, творець їхній не претендує 
ані реформувати, ані вдосконалювати мову 
загалу. Але в контексті вони бринять і дзве
нять, і, проковтнувши їх, пальці оближеш. З 
великих розсипів ось кілька на перше час™ 
туваннячко: русин -  довговусин; ось за
гарбники -  вони приходять з Невірзеші, 
вони -  Неагьорда (підставляй, читачу, яких 
хочеш загарбників); а сідани у ридвани, 
вони ж, ті сідани, ще й ждали; вогненний 
головокрут; Миповань, Розтань, Ш ш ш , 
сніжтоньки-сні-фонькн (другу риску 
додав я); від криеоока, від иривоусіа; ні 
дюшиобка -  погибель, ні чорноворонь -  
свашечка; Мамаєва медь (збірне від ша
рів), із княж-льоху в двоєїьмі -• і сила ін
ших). Калинець кохається в новотворах(що 
'іх цурається,скажімо,Зуєвський).Часгтна з 
них,напевнез фолкльору.принципи тво
рення -  безсумнівно звідти,але всі вони в 
літературній мові-Калинцеви всі вони ad- 
hos виведені.І майже всі -які ж красені!

А ось другий -  і це вже на сьогодні 
останній -  гатунок лагоминок -  звукописи. 
Вони не типу надокучливих Чупринчиних 
звукоповторів -  дзеньків-бренью'в того 
самого звука через увесь вірш. За винятком 
циклу про літери, -  вони ніби випадково 
спалахують тут і там, невлізливо, вогниками 
фейєрверку, принадами слухові, які новот
вори -  теж ad hoc. Ось кілька: Несу в Крові 
ляК КроКу; про мушкет тільки КРемінь 
оКРемо Креше та КРеше/ я ІРЖІ не КРев- 
ня/ КРешу до Решти; ТІоЧайна. Човен. 
Човняр./ Стань на Чати ПоЧайни -  «Над 
пікою»; як ПЕМзу з ПоМПеїв («М. Бере- 
зовський»), А ось послідовніші, впертіші з 
циклу про літери -  літера Р: «завжди радіс
н е / за випалий дар/ за вибір /  офіру,/ 
навіть за хрест/ Христова літера»;а ось лі
тера Л:«мою м’якотілу вкраїнську печаль/ 
альвеолярну».

У троєкниша цих і інших лагоминок 
далеко більше. Як і багато іншого, на що тут 
уже не було місця, -  веселого і сумного, 
дитячого, інфантильного й дуже доросло
го і, найголовніше, -  людського. Дисерта
цій про Калинця ще, слава Богу, не напи
сано, але, хвалиш Бога, вже можна читати 
самі книжки Запам'ятовуються краще смі
ховинки, інфантилізми Так сталося і в цій 
статті. Вони повертаються тут знов і знов, як 
безжурні імпровізації. Але справжній Кали
нець у взаємопросяканні гумору й зажури 
Як у Гоголя, хоч інакше -  сміх крізь сльози. 
Сльози невидимі, жарт іскристий. Може, 
національна вдача?

Останнє і не найважливіше: родовід і 
рідня поетові. Родовід ясний: Маркіян 
Шашкевич -  предок далекий, Василь 
Пачовський і Богдан Ігор Антонич -  родичі 
якнайближчі. Може, ще Павло Тичина, але 
з ним стосунки складніші й трудніші. Щодо 
кожного з цих попередників -  не копіюван
ня чи переспіви. Ще перед тим усім фоль
клор і майстри українського барокко.Рідня 
(брата -  вони любляться і чубляться) -  
ранній Іван Драч, а двоюрідні й поготів -  
ранній Василь Голобородько. Іванові Фран
кові -  уклін пошани, Шевченкові -  дозем
ний уклін, але, на відміну від Стуса -  не 
переємність. А поза тим -  власні ноги, щоб 
ними ходити, розум, щоб думати, і серце, 
щоб провидіти. Несподівана ніби рідня, хоч 
ріднею бути не могла, хіба через фольклор,
-  відокремлена кордонами, колючими 
дротами й псами на двох і чотирьох ногах, 
~ Оксана Лятуринська. Схожість між її по
езіями й першими циклами «Алогій» -  ви
разна, а ідея його «Зільниканіїї «Ягілки» й 
«Туги» (ботанічна поезія) просто разюча. 
Але вона мужніша -  в неї празька школа, а 
в нього, як уже цитовано в іншому контексті,
-  «м'якотіла вкраїнська печаль/ альвео
лярна». Але він, либонь, віртуозніший.

3. Епілог, сиріч післяслово: про дві книж
ки і про двох князів.

Перед тобою, читачу, пройшов пере
гляд двох книжок поезії, дуже відмінних 
Здається, що їх зв'язує тільки рік видання -  
1991 -  та ще хіба абетка (хоч і абетка не 
зовсім однакова -  у Зуєвського на одну 
літеру більше, Калинцеві літери ґне дали). 
Одна -  криптографічна, тайнописна, та ще
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й затягнена в старорежимну, дореволю- 
ційну шнурівку, зі стуленими тонкими вус
тами, друга -  вся в емоціях, фейєрверкових 
імпровізаціях, з голосом, що то переходить 
у фальцет, то готовий чи то вибухнути плачем, 
чи то розпливтися в дитячоподібній лука
во-радісній посмішці.Одна -  Зуєвського -  
вирощена на штучно угноєних а в суті речі 
яловуватмх, хоч і високо плідних західно
європейських грунтах і вивільнена від без
посередніх зв’язків з українськими чорно- 
землями, друга -  Калинцева -  сливе зак
рита Заходові і вибуяла на козацько-мас- 
но-степових диких полях Перша езоте- 
рично-міська, плекана аж до штучносте, 
друга -  не менш майстерна, але, на вигляд, 
спонтанна, стихійна, відкрита вітрам, морям 
і пустелям. По другій, Калинцевій, ніби про
тікають Дніпро і Черемош, по першій -  
Зуєвського -  хіба міжпланетні, на комп'ю
терах обраховані траси прокладати (теж 
річ пожиточна). Сальєрі (усупереч поганій 
славі,добрий композитор) і Моцарт, але без 
загрози отруєння.

А генетично-просторово воно мало б 
радше бути навпаки. Зуєвського подару
вала нам Миргородицина, колосгеповий край, 
де козаччина гасала, а трохи згодом дер
жава Гетьманщина стверджувалася се
ред розбрату й братовбивства. А Калинець 
побачив світ з підгірянських околиць, де 
державність вигасла була ще в чотирнад
цятому столітті і сутужно під чужими вла
дами тулилася підсвідомо на скнарих своїх 
«моргах». Та, мабуть, заважила еміграція, 
ганебної пам'яті «кордони на замку». Од
ного поета формував Захід -  Маллярме, 
Георге, Еліот, на сході стояли наїжачені ко
лючі дроти. Другому відчинилися двері на 
Дніпро й степи, хоч заборонялося й не 
радилося, хоч і небезпечно було, але можна 
було вдихати запах свічок вертепу і усяких 
гагілок, намагатися глибше запускати ко
рені до споконвічного фунту, тоді як шлях 
на Захід звузився до вузького плаїчка. Різ
ниці перемістилися, відбувся обмін тради
ціями, єдність оновилася. Не треба спуска
ти з ока й спільностей прямих, -  наприклад, 
у культивуванні «трудного вірша», якого не 
випишеш «на знаменах альїх» і не пере
твориш на естрадну пісню, який вимагає 
зосередження й «розгадування». У Ка

линця він ніби легший, але це часто лег
кість оманна, будьмо обережні.

Коли в одній статті говориться про дві 
зовсім відмінні збірки, може хтось спитати, 
котра краща. У сорокових роках, коли я 
уявляв себе провісником і речником «наці
онально-органічного стилю», я беззасте
режно голосував би за Калинця. Сьогодні я 
намагаюся стерегтися всяких самооман і 
злуд. А ще згадаймо Осипа з Гоголевого 
«Ревізора». Це він, приймаючи «подарун
ки», угледів мотузок і зажадав і його: «Що 
там? Мотузочок? Давай і мотузочок -  і 
мотузочок у дорозі придасться». А поезія, 
талановита й майстерна, -  це ж не мотузок 
Це пашпорт нації на місце в цивілізовано
му світі, етап у знайденні власного обличчя. 
І дорога ж наша з тим «мотузком» яка ж  
іще далека і яка вибоїста! Тож бережімо 
поезію й відмінності в поезії -  істина абет
кова, але раз по раз забувана. А про сма
ки не сперечаються -  це знав ще Вольтер.

На закінчення, я винен читачеві пояс
нення, чому імена двох поетів я виніс у 
заголовок -  Олег і Ігор. Чи ці імена поетів 
характеризують? Адже не вони вибирали 
собі ці імена, це зробили їхні батьки. І все- 
таки -  так, характеризують.

Про історію імени Олег я писав у спеці- 
яльній статті (вона передрукована в моїй 
книжці «In and around Kiev», Гайдельберг, 
1991). Обидва ці ймення, кажучи коротко і 
тільки те, що може мати значення для цієї 
статті -  скандшавського походження, обид
ва на Русі -  з дохристиянської доби. Носій 
першого, князь Олег прибув на Україну з 
півночі, роду він був чужинецького. У ста
ро київській імперії' ім'я це було лише кня
зівське, у простолюді Олегів не було. На 
Уфаіні, поза першим йото носієм, воно типово 
чернігівське, плекане в династії Ольгови- 
чів, ворожій Києву. Останній князь із цим 
ім’ям -  рязанський (1402). Від цього часу 
до кінця XIX сторіччя Олегів (як і Ігорів), 
мало не п'ять століть, не було. Ім'я знову 
виринає від кінця XIX сторіччя і стає попу
лярним серед російської інтелігенції від по
чатку XX Церква спочатку не визнавала 
цих імен, потім прийняла, хоч обидва були 
поганські. Причина цієї моди і цього прий
няття -  російська імперіялістична ідеоло
гія, що розглядала Росію як спадкоємницю

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Візанцїї і мріяла про окупацію Константи
нополя. Адже, за літописами й традицією, 
Олег переміг Візантію й прибив свій щит на 
брамі Царгороду, а Ігоря, що уклав з Візан
тією вигідний для Руси торговельний дого
вір, літописи теж містять перед ворітьми 
переможеної візантійської столиці.

Імена ці поширилися в Україні з Росії, 
порядком суперництва за характер Ки
ївської Руси. Російська імперська ідеологія 
розглядала Русь як колиску Росії (звідси, 
між іншим, заява ,М.Горбачова про тисячо
літній російський райх), українська визволь
на програма підкреслювала тяглість укра
їнської традиції. Колись позичені зі сканді
навських мов, а тепер з російської, імена 
стародавніх князів пішли на озброєння 
української визвольної ідеології. Олеги та 
Ігорі в Україні з'явилися трохи пізніше, ніжу 
Росії (зауважу між іншим, що з російської 
мови їх позичено також до болгарської й 
навіть латиської).

Імена ці в наших двох поетів показують, 
що вони, поети, народилися не в селянсь
ких родинах, а становили принаймні друге 
покоління від селянського коріння, до яко
го була зредукована українська культура в 
часи народництва. Перед ними ми мали 
Іванів (Нечуй-Левицький, Франко), Степа
нів (Руданський), Михайлів (Старицький, 
Коцюбинський), Тарасів, Панасів (Мирний) 
тощо. Ніколи -  Олегів та Ігорів. Ці останні -  
це дороговказ до суспільства нової вже 
структури І процеси «ушляхетнення», обін— 
телігенчення зверненням дохристиянської 
системи імен тривають і далі. Дехто робить 
це сам, «виправляючи» батьків: Григорій 
стає Яром (хоч не князівське, то поганське). 
Лятуринська не змінила, свого імени Окса
на, але свою програмову збірку назвала 
«Княжа емаль». У випадку наших двох поетів 
еволюційно, без гвалтовної революції княжі 
імена дісталися їм від батьків. Вибір зроб
лено від їхнього народження. В імена влито

нову культурну або й державницьку ідео
логію, відбито нову структуру суспільства й 
культури

Життєздатна нація не та, що боїться 
запозичень, а та, що ставить їх собі на 
службу Подвійно позичені, первісно зі 
Скандинавії, потім з Росії, ці імена стали 
маніфестацією українського вибору. У т -  
ворчості Зуєвського й Калинця це пояснює 
вишуканість -  і «трудність»їхньої поезії. Це 
поезія по-своєму княжа, чого не могло бути 
сто років тому, коли народництво панувало 
в усьому, зокрема у виборі імен для дітей і_ 
в характері їхньої творчости. Княжість імен 
цих двох поетів кидає світло на їхню добу і 
їхню творчість. Ці імена -  не ними вибрані, 
але вони не випадковість4-

НЬЮ-ЙОРК 27 СІЧНЯ 1992

римгтки
Не вдаватимуся тут також у повніше видання 

Калинцевих поезій, пущене навздогін за «Алогіями»: 
«Невольнича муза». Балтімор -  Торонто. (Ввд-во 
«Смолоскип», 1991).

2 Тут не місце заходити в службові обов'язки 
Муз у нашому барокко. Скажу тільки, що там вони- 
не продукт розтріску душі поетовоі надвоє, а тільки 
важкі прикраси на тканині поетичноі мови.

3 У перекладі Петра Карманського -  Максима 
Рильського:

В путі життя на середині саме,
Я опинився в пралісі густому
І йшов наосліп нетрям и-ярами.
Аж моторошно робиться самому,
Коли згадаю праліс той заклятий, 

де поет зустрів пантеру хтивости, лева гордощів і 
вовчицю зажерливости.

4 У цих двох статтях віршові цитати не виділені 
графічно. Поділ на радки позначений на початку 
кожного радка в поезіях Зуєвського великою літе
рою, а в поезіях Калинця, відповідніше до іх нього 
характеру, рядки відмежовані один від одного скіс
ною лінією.

Поетичні збірки, що про них ці стані:

Олег Зуєвський. Голуб серед ательє.- 
Едмонтон («Слово), 1991;

Ігор Калинець. Тринадцять алогій,-
Київ («Радянський письменник»), 1991.
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Тит ГЕВРИК

15-ЛГГШЙ ЮВІЛЕЙ
УКРАЙ ІСЬКОГО МУЗЕЮ В НЬЮ-ЙОРКУ

(Текст промови, виголошеної в не
ділю 2 грудня 1991 року на святку
ванні п’ятнадцятиліття Українського 
музею в Нью-Йорку. В зустрічі взяло 
участь приблизно 250 українців з м. 
Нью-Йорка та околиці. Під час свят
кування ювілею присутні пожертву
вали сто тисяч долярів на фонд ново
го приміщення музею.)

Вельмишановні Пані і Панове!
Дорогі меценати та прихильники 

Українського музею!
Від імені управи вітаю всіх, що 

прийшли відсвяткувати п‘ятнадцяти- 
ліття Українського музею у Нью- 
Йорку. Наш музей - це діло громади. 
Дивлячись на салю, бачу довкруги себе 
наших меценатів та приятелів, люби
телів українського мистецтва - підп
риємців, адвокатів, фінансистів, спе
ціалістів ріжних ділянок, що протя
гом п’ятнадцяти років словом, ділом 
та грішми підтримували і підтриму
ють розбудову Українського музею. 
[...]

Коли організаційний комітет цієї 
зустрічі плянував сьогоднішнє свят
кування, ми, звичайно, не знали, що в 
цей самий день відбуватиметься істо
ричне всенародне голосування в Ук
раїні. Але нам пощастило - справді, 
чи можна знайти кращу дату для свят
кування, ніж день, коли Батьківщина 
стає самостійною?

Музеї належать до найбільших на
ціональних надбань - вони зберіга
ють для майбутніх поколінь кращі 
зразки людської творчості. Завданням 
сучасних американських музеїв є не 
лише влаштовувати виставки, а й про
вадити освітні програми для озна 

йомлення широкої громадськості з
‘Друкується з незначними скороченнями.У 
документальних матеріалах редакція залишає 
незмінними мову і правопис.

культурними досягненнями минуло
го.

За п’ятнадцять років професійної 
праці Український музей постійно ви
конував і виконує основні завдання, 
поставлені перед ним його засновни
ками: збирати, зберігати, експонува
ти та інтерпретувати предмети, пов’
язані з українською культурою - мис
тецької, історичної та наукової вар
тості. Розташований в одному з най
більших культурних центрів світу, Ук
раїнський музей в Нью-Йорку виро
бив собі репутацію одного з найкра
щих малих музеїв міста. Завдяки 
сталій підтримці численних мецена
тів та ентузіястів музей постійно роз
вивається. Ось три приклади роботи 
нашого музею:

1. Музейна етнографічна колекція 
є найбільшою збіркою народної ноші 
за кордонами колишнього Радянсь
кого Союзу. Образотворча колекція 
включає найбільші в діяспорі збірки 
картин таких визначних українських 
майстрів, як Василь Кричевський, Ни- 
кифор з Криниці. Водночас імпозант
но зростає архівна колекція.

2. Цього літа тривалі фонди Укра
їнського музею перевищили пів- 
мільйона долярів. З цих грошей тіль
ки відсотки йдуть на поточну працю 
музею. Ця постійно зростаюча фінан
сова база в майбутньому забезпечить 
існування Українського музею, допо
може, щоб наші народжені вже в 
Америці діти і внуки були горді за 
нашу культуру та мистецтво.

3. У наступному році в музеї екс
понуватимуться такі виставки, як 
«Оформлення книжок у двадцятих 
роках» та «Народна ноша Борщівщи- 
ни». Завдяки прихильності архітекта 
Авгусгина Сумика, весною 1992 р. від
кривається художня виставка творів 
Олександра Архипенка з колекції
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панства Августина і покійної Марії з 
Криницьких Сумиків.

Ми, ентузіясти Українського му
зею в Нью-Йорку, віримо, що грома
да завершить розбудову Українсько
го музею в Нью-Йорку споруджен
ням нового приміщення, в якому ми 
гідно могли б зберігати й експонува
ти мистецькі надбання наших пред
ків, спроваджувати виставки скарбів 
українського мистецтва з різних музеїв 
України, організувати професійну 
мистецьку галерею, яка дасть можли
вість українським сучасним худож
никам з України та Америки експо
нувати свої твори в Нью-Йорку.

122 Наші прихильники й друзі часто 
питають - як же управа музею думає 
розв’язати справу музейного примі
щення. Постараюся відповісти. Коли 
п’ятнадцять років тому Союз украї
нок Америки заснував Український 
музей у Нью-Йорку, він закупив, спіль
но з Конгресовим комітетом Амери
ки, невеликий будинок, з якого сорок 
відсотків ужиткової площі було приз
начено для Музею. В цьому будинку, 
на четвертому й п’ятому поверхах, є 
теперішнє тимчасове приміщення 
Українського музею.

Наприкінці 1985 року управа му
зею під проводом тепер уже покійно
го д-ра Богдана Цимбалістош купила 
за 1,250,000 доларів будинок на Шостій 
вулиці. В той час у нас були оптиміс
тичні пляни збудувати на закупленій 
ділянці новий великий будинок. Цього 
року, завдяки фінансовій підтримці 
наших членів та прихильників, Укра
їнський музей сплатив гіпотечну 
позичку: велика, 25 метрів завширш
ки, ділянка землі з триповерховим 
комерційним будинком на Шостій 
вулиці тепер є власністю Українсько
го музею. [...]

Враховуючи нинішню незадовіль
ну економічну ситуацію в Америці та 
широкі потреби нашої громади, уп
рава музею уважно проаналізувала 
різні можливості розв’язання пекучої 
проблеми нашого приміщення. Під 
час нарад в управі виникло питання,

чи можна перебудувати наш трипо
верховий комерційний будинок на 
Шостій вулиці на репрезентативний 
музей української діяспори? Відпо
відь на таке питання могло дати лише 
архітектурно-інженерне дослідження. 
Управа звернулася до архітекта Юрія 
Савицького, партнера нью-йоркської 
архітектурної фірми, та попросила 
провести необхідні дослідження щодо 
можливості й доцільності такої пере
будови.

Архітектурно-інженерна аналіза 
показала, що будинок на Шостій ву
лиці структурально надається до пере
будови. Нове приміщення могло б 
задовольнити потреби Українського 
музею на найближчі десятиліття, там 
досить просторої ужиткової площі на 
експозиційні салі, мистецьку галерію 
та аудиторію, а також відповідний 
простір на фондосховища, робітні, 
бібліотеку та приміщення для праців
ників музею. Приблизні кошти пере
будови - близько трьох мільйонів 
доларів. [...]

Перед нами тепер нелегке завдан
ня. Сплативши позичку за купівлю 
ділянки та будинку на ній, приступа
ємо до другої фази кампанії придбан
ня фондів на перебудову будинку на 
Шостій вулиці. Наша мета: в наступ
них дванадцятьох місяцях зібрати 
половину потрібних грошей - півтора 
мільйона долярів. За допомогою звер
татимемося до членів, приятелів та 
прихильників музею, до української 
громади Америки, до наших співгро
мадян - американців доброї волі. [...] 

Українська громада в Америці від
носно мала, вона має і буде мати деда
лі більше зобов’язань - всебічно треба 
допомогати Україні. На тлі сучасних 
подій в Україні та обмежених фінан
сових спроможностей нашої грома
ди в Америці часом зустрічаємося з 
питанням: чи потрібно в Нью-Йорку 
саме тепер будувати репрезентатив
ний будинок Українського музею? Чи 
не краще спрямувати всі ресурси нашої 
громади на підтримку України та її  
інституцій?
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Наше листування та розмови з чис
ленними гостями з України переко
нують, що управа вибрала правиль
ний шлях. Наші колеги музейної спра
ви на Україні пишуть і говорять нам, 
що Український музей у Нью-Йорку 
саме тепер більш потрібний, як будь- 
коли в минулих роках. Нам кажуть, 
що, розбудовуючи Музей у Нью- 
Йорку, ми цим самим допомагаємо 
сучасній Україні - будуємо своєрідне 
посольство українського мистецтва та 
культури в столиці політичного, фі
нансового та мистецького світу.

Андрій Новаківський, директор На
ціонального Музею у Львові, у своїм 
привітанні з нагоди п’ятнадцятиліття 
Українського музею в Нью-Йорку на
писав:

Ваших п ’ятнадцять років-це  спод- 
вижницькі цеглини у справу мистець
кого відродження нашого народу й 
незнищенності його духа ВДОМА і  на 
всіх континентах, де тільки є наші 
сестри та брати. [...]

Ми всі свідомі того, як протягом 
десятиліть Україна була герметично 
ізольована від мистецтва та культури 
західного світу. Були величезні обме
ження розвитку українського мис
тецтвознавства. Власті старанно пле
кали провінційність та меншевартість. 
Щоб здобути докторат з мистецтвоз
навства,скажімо^л юдина з України 
мусіла писати докторську дисертацію 
лише російською мовою,захищати її 
лише в Москві, дуже часто вже на схилі 
віку.

Тепер Україна вільна. Поширює
мо контакти та співпрацю з мистецт
вознавцями, митцями та інституція
ми України. В нашому Музеї експо
нувалися твори таких знаних худож
ників України, як Іван Марчук та 
Феодозій Гуменюк, Валерій Гнатен- 
ко, Петро Грицик, Борис Боряк, Ва
силь Лопата, що недавно дезайнував 
українські банкноти, які тепер друку
ються в Канаді. Музей спонзорував 
приїзд мистецтвознавців - д-ра Гри
горія Логвина та д-ра Дмитра Степо
вика. Тут на салі між нами є етнограф, 
пані Раїса Чугай зі Львова, що кінчає 
кількамісячне перебування в музеї, ми
нулого вівтірка прибув на кількамі- 12 3 
сячну працю в музеї етнограф Ми- 
хайло Селівачов з Києва. Цього літа 
Український музей планує провести 
курси з українського гончарства 
чекаємо на потвердження фондів для 
гостей зі славного гончарського цент
ру в Опішні на Полтавщині. Відкри
ваються можливості, про які недавно 
ми навіть не мріяли.

Сьогодні наша Батьківщина стає 
на свої власні ноги, вона на порозі 
нової епохи. Україна мусить поборо
ти чималі перепони, але й має перед 
собою великі можливості і перспек
тиви. Ідімо крок за кроком з Украї
ною. Завершім розбудову Українсь
кого музею в Нью-Йорку, який свої
ми виставками та програмами допо
може Україні показати світові, що наш 
нарід має свою багату, оригінальну, 
тисячолітню культуру.



5 січня 1992 р. померла в Мюнхені, в Німеччині, Дарія Ребет — колишній 
член редакційної колегії нашого журналу, видатна постать організованого ук
раїнського визвольного руху цього століття.

Дарія Ребет народилася 26 лютого 1913 р. в м. Кіцмані,на Буковині. Вищу 
освіту одержала в польському католицькому університеті в Любліні, де здобу
ла науковий ступінь магістра прав. У міжвоєнному періоді, за умов польської 
окупації західних областей України, вона в ранній молодості включилася в 
організований український визвольний рух у рядах Організації Українських 
Націоналістів (ОУН). У 1934—38 pp. — член Крайової Екзекутиви ОУН. За 
свою діяльність була ув’язнена польською поліцією і пройшла доволі важке 
слідство. Під час німецької окупації Покійна брала активну участь в організо
ваній підпільній проти німецькій боротьбі як член Проводу ОУН на українсь
ких землях і була також в’язнем гестапо. У серпні 1943 р. Дарія Ребет брала 
участь у III Великому надзвичайному зборі ОУН, на якому схвалено нову 
програму ОУН, що знаменувала зворот тієї організації від тоталітаризму до 
демократії. Ця нова програма ОУН мала також великий вплив на ідейно- 
програмове обличчя Української Повстанської Армії (УПА) і на платформу 
Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Дарія Ребет належала в Про
воді ОУН до групи уповноважених для справ організації УГВР і, як член- 
засновник, брала участь у Великому зборі УГВР в липні 1944 p., на якому її  
вибрали членом Президії УГВР.

Дарія РЕБЕТ (1913-1992)
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З доручення Президії У ГВР і Проводу ОУН в Україні, Дарія Ребет виїхала 
у 1944 р. на Захід з завданням - вести інформативні акції серед української 
еміграції та чужинецького світу про визвольну боротьбу українського народу 
під час німецької окупації. Від того часу Покійна разом з родиною поселилася 
в Мюнхені, де 12 жовтня 1957 р. від рук більшовицького агента згинув її  чо
ловік Лев Ребет.

Упродовж довгих років Дарія Ребет була членом Президії Закордонного 
Представництва УГВР, згодом членом Середовища УГВР, членом і згодом 
головою Політичної Ради Організації Українських Націоналістів за кордо
ном (ОУНз), членом редакційної колегії місячника «Український самостій
ник». Вона — автор численних статей на суспільно-політичні та громадські 
теми. Покійна була заступником голови Українського товариства закордон
них студій у Мюнхені, яке у 1950—1980-х pp. видавало наш журнал. Вона 
також належала до керівних органів Світової Федерації українських жіночих 
організацій (СФУЖО).

Похорони Покійної відбулися в Мюнхені 13 січня 1992 р. при численній 
участі місцевої української громади.

Синові Андрієві і дочці Оксані та всій рідні Покійної висловлюємо наше 
глибоке співчуття.

Редакція «Сучасності»
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Олександр БУЦЕНКО

«ДОГЛЯДАЧ ЗА ЗЛИВАМИ ТА 
СНІГОВІЯМИ» З ЧЕРКАС

"Чим можна пояснити вражаючу 
спорідненість творів мистецтва, що 
належать до різних періодів історії?"
— запитує в кінці своєї книжки «Зна
чення мистецтва» відомий англійсь
кий мистецтвознавець Герберт Рід. І 
тут-таки знаходить відповідь: «Пояс
нення цьому парадоксові може бути 
лише метафізичним. Головні ціннос
ті мистецтва вищі за особистість, час, 
у якому вона живе, обставини, що її 
оточують. Вони відбивають ідеальне 
співвідношення гармонії, схоплене 
митцем тільки завдяки інтуїції" 

Безсумнівно, однак, що час, сус
пільство, оточення, обставини накла
дають первинний відбиток на кож
ний мистецький твір, складаючи його 
візуально-декоративний шар: вибір і 
поєднання кольорів, вигини ліній, ви
користання елементів орнаменту, 
предметів тощо. Втім, пропорційне і 
спрямоване звертання художника до 
тих чи тих зображальних компонен
тів свідчить про відчуття (чи, навпа
ки, несприйняття) ним важливих 
мистецьких і світоглядних ідей, ема- 
н о ваших у духовну атмосферу людст
ва в різні часи. Чим послідовніше (хоча 
в більшості випадків, справді — на ін
туїтивному або, сказати б, польовому 
рівні) він їх розвиває, тим глибшим 
постає твір перед глядачем, набуваю
чи загальнолюдського звучання.

l.Read Herbert. The Meanind of Art.-Pen- 
quin Books, 1963.-P.196-197.

Три основні кольори в гамі стан
кових робіт останніх років українсь
кого художника Сергія Мілокумова 
віддзеркалюють насамперед час, у яко
му існує митець. Ось як він сам пояс
нює свою палітру: «Вся наша складна 
епоха постала для мене в цих трьох 
кольорах. Чорний — то, мабуть, неп- 
робудженість наша і — ширше — за
гальнослов’янська. Чому ми відста
ли? Чому не в лідерах, не в золотій се
редині? Чорний колір — то небезпеч
на межа, за якою — ще крок — і буде 
ніщо. Червоний — то наш споконвіч
ний біль, наші страждання: скільки 
разів Давня Русь мусила відроджува
тися — то монголи, то німці, то поля
ки, кого тут тільки не було! Стільки 
крові в цій землі, що вона вже швидше 
нечорнозем, ачервонозем. І воднораз 
червоне — то життя, боротьба, в якій 
народжувалась міцна нація. І, нареш
ті, золото — то таланти; золото душі, 
культури, історії. Власне, історія — це 
є золото; не знаючи історії, не збаг
неш теперішнього. І дуже важливо 
надати тепер цьому золоту блищан
ня, бо українська нація заслуговує на 
те, щоб заграти всіма золотими від
тінками талантів».

І все ж колірна палітра С. Мию ку
мова, як, власне, і композиції його 
станкових робіт, не лише віддзерка
лення історичного періоду, національ
ного соціуму та неповторної особис
тості митця. Тут, як на мене, дуже 
виразно відчувся перегук двох мис
тецьких епох — кінця XIX і XX сто-
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Сергій Мілокумов

літь, коли відкриття піонерів модер
нізму, розвинуті й підхоплені пізніше 
найрізноманітнішими течіями, зно
ву постали перед очима глядача в но
вій, змістовно осучасненій якості.

Мабуть, це змогли вгледіти розум
ні німці. Недарма перша і друга вис
тавки станкового живопису С. Міло- 
кумова відбулися саме в Німеччині. 
(Втім, в Україні взагалі не було персо
нальної виставки митця й досі, а в ко
лективних — Київ, Москва тощо — 
експонувалися лише його плакати, 
графічні твори й дещиця акварелей.) 
Певно, те німецьке трансцендентне 
(за визначенням того-таки Г. Гіда) 
мистецтво першої половини XX ст. 
зуміло виховати і сприйнятливого гля
дача. А проте, ця трансцендентність 
була притаманна не лише німецько
му чи англійському малярству, ай за
галом центрально — та північноєвро- 
пейському. І піднесенню та утверд
женню цієї риси сприяли відомі пред
ставники і українського, і російського 
авангарду. Отож і не дивно, що успад
кував її саме сучасний митець з Ук
раїни.

Сергій Мілокумов народився 1961 
року в Черкасах. Закінчив школу із 
Золотою медаллю. Ще в старших кла
сах почав заочно вчитися в Московсь

кому університеті, на факультеті жи
вопису і станкової графіки. Після 
школи вступив до Харківського ху
дожньо-промислового інституту, на 
факультет дизайну. На третьому кур
сі в числі кількох кращих студентів 
поїхав на практику до Німеччини, у 
Вищу школу мистецтв у м. Галле. Ця 
і наступні закордонні подорожі не лише 
сприяли встановленню зв’язків з ор
ганізаціями, що зацікавилися дизай
нерськими розробками Сергія, не 
лише привернули увагу європейсько
го глядача до його творчості (акваре
лі, олія, графіка); найважливіше те, 
що вони, як каже сам «художник, 
«допомогли позбутися комплексу 
власної нижчості, показали, що ми 
нічим не поступаємося своїм захід
ним колегам, а в дечому навіть пере
вершуємо їх». На початку вісімдеся
тих таке усвідомлення було дуже важ
ливим. Адже в системі радянської 
ієрархії Україні відводилася роль 
імперської провінції, а місцева струк
тура, старанно копіюючи централь
ну, обертала на провінцію всі респуб
ліканські міста поза столицею. Пізні
ше С. Мілокумов напише прозору лі
ричну акварель «Черкаси після дощу», 
показуючи яку, зазначить: «От такий 
наш маленький Париж». Справді-бо, 
не існує поняття «провінція» для 
мистецтва чи культури, але є провін
ціалізм ідеологічний та духовний. 
Позбутися його важко і в часи демок
ратичних змін.

До станкових робіт С. Мил оку мов 
прийшов не відразу. Як, власне, і до 
захоплення образотворчим мистецт
вом. У школі цікавився природничи
ми науками — ботанікою, зоологією, 
біологією, вдивляючись у життя на 
рівні мікросвіту і в такий спосіб праг
нучи дошукатися структур, що лежать 
в основі світобудови. Бабки, крильця 
бабок, листя, стільники на його по
лотнах, підхоплені колірним потоком 
(«Літо на пам'ять», «Перерваний по
літ червоної бабки», «Осінні пере
льоти», «Пасхальні роздуми»), поста
ли саме з того юначого зацікавлення.



«Ми сьогодні шукаємо прихованого в 
природі за серпанком видимості»,2— 
ці слова німецького експресіоніста Ф. 
Марка, що якнайкраще відповідають 
творчому завданню черкаського мит
ця, вказують і на глибше — метафі
зичне — джерело образів на картинах 
Мілокумова. Особливо цей перегук 
відчутний, якщо вдивитися в пізні 
твори Ф. Марка, скажімо «Доля тва- 
рин»(1913)чи "Боротьба форм" (1914). 
"В картині "Доля тварин". (Базель, Му
зей) представлений наче первісний 
хаос, що в ньому частини тварин круж
ляють у якомусь вихорі, пронизано
му світловими променями» 3 t 
З другого боку, потяг до природничих 
дисциплін пояснювався й інтересом 
до проблем життя, людської душі, 
внутрішніх психічних впливів на 
людину. Цей шлях привів безпосе
редньо до релігії. Біблійні образи й 
притчева мудрість також присутні в 
полотнах художника («Затемнення», 
Зірка, на ім’я Русь», «Вечірнє, або в 
очікуванні блудного сина»), який, 
зрештою, обрав, як він каже, «щось 
середнє між наукою та релігією»

2.Myers B.Die Malerei des Expressionismus.
3.Тихомиров А. Художники обьединения 
"Синий всадник". / /  Модернизм. Анализ и 
критика основних направлений.-Москва, 
1973-С.27.

Е. Мунк. Крик. Фрагмент. 1S93.

мистецтво: графіку, живопис.
Однією з перших технік, яку доскона
ло опанував СМілокумов ще в шкільні 
часи, відвідуючи художню студію, була 
техніка роботи кульковою ручкою. 
Монохромні композиції вимагали не 
лише зосередженості й уваги, а й були 
чудовою школою колірного розкладу
- розтяжок, контрастів тощо. Техніка 
кулькової ручки привчала також до 
відповідальності за кожен проведений 
штрих, практично позбавляючи мож
ливості щось змінити чи виправити. 
Отож роботи втілювалися на папері 
після того, як були внутрішньо вино
шені й продумані. Підготовчих ескі
зів не існувало. Зрозуміло, що в основі 
створюваних робіт мала лежати ско
ріше якась концептуальна філософсь
ка ідея, а не короткочасна імпресія, 
що пізніше дала поштовх пейзажним 
акварельним замальовкам чи лірич
ним композиціям з квітів. Перехід до 
техніки акварелі по мокрому і постав 
саме з браку кольорів, на які так бага
та дійсність. «Акварель — дивовижна 
техніка, — зазначає С. Міло кумо в, — 
кожну мить там щось змінюється, як 
у житті, Я не розумію, коли в акварелі 
щось змивають, витирають. Акварель
— то подих. Зробив — і відклади». Але 
в основу композицій кульковою руч-

Г. Клімт. Поцілунок. 
Фрагмент. Бл.1910 .
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Ненароджені яблуками. Оргаліт. Міш.техн. 70x70. 1989.

кою і пізніших станкових живопис
них робіт була покладена, як зазнача
лося вище, глибока світоглядна ідея.

Можливо, що ініціацією форму
вання цієї загал ьнофілософської ідеї 
послужило знайомство з творчістю 
американського письменника і мис
лителя XIX ст. Генрі Девіда Торо, 
зокрема з його книжкою «Уолден, або 
Життя в лісі» (1854). Шукаючи за
няття, яке б дозволило гармонійно роз
крити свої здібності, Г. Торо протя
гом життя змінив кілька професій.
Серед інших, як він пише, «багато 
років добровільно виконував обов’яз
ки доглядача за зливами та сніговія
ми*. 4 С. Мілокумов створює цикл робіт 
кульковою ручкою, своєрідні ілюст
рації до книжки Г. Торо, в яких прагне Г. Обріст. Цикламен. 
передати філософію гармонії люди- Настінний килим. 1895.

9.Сучасність 4
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Вечірнє, або в очікуванні блудного сина. Полотно.Міиі.техн. 130x90. 1991



В пошуках красивої планети. Полотно.Міш.техн. 130x100.1991.

ни, природи, часу, до якої закликав 
американський мислитель-романтик. 
«Якщо день і ніч такі, що ти їх радісно 
зустрічаєш, якщо життя духмяніє, як 
квіти й запашні трави, якщо воно стало 
радіснішим, ближчим до зірок і без 
смертя, — в цьому твоя перемога. Тебе 
вітає вся природа, і ти можеш благос
ловляти долю. Найбільші досягнен
ня, як правило, цінуються щонаймен
ше. Ми легко впадаємо в сумнів щодо 
їхнього існування. Швидко про них 
забуваємо. Тим часом саме вони і є 
найвищою реальністю. Можливо, 
людина ніколи не повідомляє людині 
найразючіших і найреальніших фак
тів. Справжні жнива кожного мого дня 
так само невловні й несказанні, як бар-
4.Торо Генри. Уолден, или Жизнь в лесу.- 
Москва, 1986.-С.396.

ви ранкової та вечірнньої зорі. Це — 
жменя зоряного пилу, шматочок ве
селки, що його мені пощастило схо
пити» 5,

Морально-екологічні та морально- 
політичні погляди Генрі Торо, а та
кож його сучасника Ралфа Емерсона, 
які й досі не втратили актуальності 
притягальної сили, свого часу впли
нули не лише на коло американських 
філософів та письменників (В. Е. Чан
ній г, Н. Г оторн, Е. Олкотт, М. Фуллер, 
У.УЇтмен...), а й могутньо відлунили- 
ся в Старому Світі (звідки, зрештою, 
й походили — зокрема, з філософії 
І. Канта, творів Т. Карлейля і С. Т. 
Колріджа). Так, безспосередній пере
гук з цитованим вище фрагментом із 
книжки Г. Торо знаходимо в словах із
5.Там само.С.535.
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Перерваний політ червоної бабки — І.Полотно.Міиі.техн. 1990.

Листок, що втомився літати.Міш.техн. 1990.



Чумацький Шлях. Полотно.Міш.техн. 90x90. 1990.

Зірка, на ім'я Русь. Полотно. 
Міш. техн. 100x100. 1990.

праці російського філософа-ідеаліста 
Миколи Федорова: «Необхідно усві
домити рух землі, взяти, так би мови
ти, участь у космічному житті, що ціл
ковито протилежне участі в ринково- 
громадському житті; часте перебуван
ня на палубі... дає змогу учневі відчути 
себе плавцем, котрий то прорізає своїм 
рухом на земному кораблі хвости комет 
і осипається цілою зливою зірок, що 
падають, то пливе через пустелі неба, 
де тільки вряди-годи впаде кілька 
крапеЛь космічної матерії чи пилу» 
Відлуння цих ідей можна відшукати і 
в творах сучасних українських поетів, 
зокрема представників Київської 
школи (В. Кордуна, В. Голобородька, 
М. Воробйова, М. Григоріва).
б.Федоров Н.Ф.Сочинения. - Москва, 1982.
- С.370.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Осінні перельоти. Оргаліт.Міш.техн. 70x70. 1989.

Я не випадково зупиняюся на роз
виткові схожих світоглядних ідей саме 
в царині слова. Адже в основі більшос
ті станкових композицій С. Мілоку- 
мова лежить власне вербальний об
раз. «У мене був дуже гарний учитель,
— розповідає художник, — Олександр 
Миколайович Кокора. Так він навчав, 
що треба, коли є якась тема, створити 
літературний образ, просто сісти й 
навіть написати». С. Мілокумов пише 
вірші. Щирі й невигадливі. В них і 
почуття, що схвилювали, й думки, які 
не дають спокою. Потім літературний 
образ може сконденсуватися в одно
му рядку, який стає назвою живопис
ного твору. І тоді починається конст
руювання композиції, робота з мате
ріалом... Власне, відтинається все на
носне, другорядне, полотно постає як П'ятниця в серпні.Міш.техн. 1990.



Пасхальні роздуми. Оргаліт. 
Міш.техн. 90x90. 1990.

наслідок розумової та духовної робо
ти, як органічне злиття багатьох важ
ливих моментів, деякі з яких були 
названі вище, як метафізичний пере
гук з попередниками й сучасниками 
в світовому малярстві.

Отож,передусім колірна гама. Сим
воліку окремих кольорів, відому ще 
від стародавніх майстрів християнсь
кого іконопису та середньовічних 
схоластів, у сучасному малярстві, як 
правило, пов’язують з іменем німець
кого романтика Отто Рунге, який, 
зокрема, вважав, що сполучення жов
того, синього і червоного виражає 
«сутність пресвятої трійці». Однак для 
того, щоб через колір стало можли
вим передавати животворні ідеї, по
чуття та настрої, світовому малярст
ву довелося минути кілька етапів.

Щонайперше — імпресіонізм, який 
розгледів най фантаст ич ніші відтінки 
кольору, надавши їм  музичного зву
чання (Мане, Моне, Сьора). Звільнен
ня кольору від суворих законів фізики 
можна пов’язати з іменем Поля Гоге- 
на. Щоправда, сам Гоген, зрештою, 
звів своє відкриття до декоративності 
таїтянського циклу. Проте важливі 
його уроки. Зокрема, даний одному з 
набістів Полю Серюзьє і втілений 

тим у картині «Ліс кохання» (1888). 
«Уранці вони вирушили (у Порт-Авені
— О.Б.) до «Лісу кохання», і Серюзьє 
під керівництвом Гогена написав на 
невеликій дерев’яній дощечці осінній 
пейзаж. «Якими ви бачите ці дерева?
— спитав його Гоген. — Вони жовті? 
От і кладіть жовтий. А ця тінь швидше 
блакитна. Пишіть її  чистим ультра
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марином. А це листя червоне. Вжи
вайте вермільйон».7

Утім, позбавити колір його внут
рішньої символіки, «того ефекту та
ємничості, що й зоря на темній бла
киті неба»,8 малярство не збиралося. 
Саме Ван Гог перший відчув косміч
ну, біопільну природу кольору, пов'я
зану з ходом небесних світил — на 
його полотні «Зоряна ніч» (1889) енер
гетичні завихрення навколо планет 
мають хвильову природу. Дивовиж
но, але у визначенні С. Мілокумовим 
кольору в несподіваний спосіб відлу- 
нилися через століття погляди Ван 
Гога: «Фарби то є хвиля, і вони якось 
відбиваються на людині, на самопо
чутті, на настрої». Ще раніше, на по
чатку століття, символізм кольорів Ван 
Гога дістав розвиток у теорії В. Кан- 
дінського (зокрема, в його доповіді — 
трактаті «Про духовне в мистецтві»), 
за якою кольори мусять бути «щу
пальцями душі», «клавішами». Не слід 
забувати і про ту значущу інтенсив
ність, що її надали колірним масам 
експресіоністи. Принаймні трагічна 
контрастність кольорових смуг на 
картині С. Мілокумова «Земля» від
чутно перегукується з драматичним 
тлом полотна Е. Мунка «Крик» (1893).
І, нарешті, ще одне ім’я-адреса: Ми
хайло Врубель. Глибока емоційність у 
поєднанні насичених тонів на полот
нах Врубеля («Бузок», 1900) просту
пає і в роботах Мілокумова. «Три фарби
— чорна, червона і золота, — каже 
черкаський художник, — не дають 
спокою одна одній, ці три проблеми
— творчого пошуку, історії та бороть
би — міцно переплелися. Якщо чо
гось більше — то вже прірва, якщо ж 
менше, то бракує гармонії, можливо, 
щастя. Останнім часом з’явилися 
роботи в одному кольорі — червоні, 
тепліші чи холодніші, з більшим чи 
меншим глянцем.Усе-таки перемог
ла любов до живого, до боротьби. З

7.РевалдД* Постимпрессионизм. От Ван 
Гога до Гогена. - Л .; М., 1962. -  С.128

8.Ван Гог, Винсент. Письма. -  Л .; М.,1966.
— С. 3 8 0 .

10 .С у ч а с н іс т ь  4

К. Сомов. Арлекін і  панна. 
Фрагмент. 1912.

іншого боку, весь світ тримається на 
нюансах. Адже такої очевидної грані 
між добром і злом не існує»?

Одна з цих монохромних робіт, ви
конана в червоному («Без назви»), 
являє собою полотно, розділене на дві 
нерівні частини. В одній з них (мину
ле панує самий тільки колір: точить
ся боротьба; у другій — виникають 
уже якісь згустки: завдяки боротьбі 
народжуються нові форми. Цікаво те, 
що за своєю конфігурацією згустки 
на полотні відтворюють одну з найти- 
повіших ліній стилю модерн, так зва
ну «лінію Орта», і відсилають до своє
рідної програмної пам’ятки того сти
лю — роботи Германа Обріста «Цик
ламен» (1895). Цей настінний килим 
має й іншу назву — «Удар батога». 
Реальні форми рослини абстраговані 
тут до значка формули. Однак ця 
формула лінійних пошуків митців
9.Тут можна простежити глибиніший виток 
сучасного образотворення колірними масами
- звернення до ідеалістичної теорії 
Платона: "Хіба ти не помічав, що між муд - 
рістю і неуцтвом с щось середнс?" (Платон. 
Избранньїе диалоги. -  Москва, 1965. -  С.156) 
Новий цикл робіт С. Мілокумова -  біле на 
білому, де тремтлива грань проступає лише 
рельєфно.
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минулого ніби отримує друге прочи
тання, постаючи згустком живої 
матерії на полотні Мілокумова.

Зупинимося ще на деяких елемен
тах представлених робіт. Скажімо, по
лотна «Нічний вітряк», «Пасхальні роз
думи», «Чумацький Шлях». У компо
зиціях наче репродуковано орнамен
тальні «шахівниці» Густава Клімта 
(«Поцілунок», бл. 1910). Однак якщо 
в австрійського художника елемент 
орнаменту не виходить за межі деко
ративної функцій й, власне, породже
ний прагненням прикрасити, оздо
бити відмінну за стилем центральну 
сцену, то в роботах С. Мілокумова ці 
елементи мають іншу природу. Візу
альні відкриття Клімта раптово пов
торилися в образах, породжених дій
сністю — щільник, клаптики поля, 
побаченого з висоти пташиного по
льоту. Тут не декоративність, а пік
тографічна стислість, що досягає най
більшої виразності в роботі «В пошу
ках красивої планети», де відтворено 
знаки пустелі Наска.

Вдивляючись у чорне нічне небо 
на картинах «Затемнення», «Зірка, на 
ім’я Русь», «Чумацький Шлях», ми
моволі відновлюєш у пам’яті небесне 
тло на картинах К. Сомова, зокрема, в 
його «Арлекінах». Сомов переосмис
лював реальність через театральне 
дійство, що розгорталося на переднь
ому плані твору. Проте небо над цим 
«театром життя» було нічним, з хо
лодним блищанням зір.Таким воно 
постаєі на полотнах С. Мілокумова - 
загрозливим, готовим обрушити 
зоряну зливу, «космічний вогонь» на 
театр людства, де розігрувана в маш- 
карах трагедія набула глобальних рисі 
квіти,що проступають з темряви коль
орів, позбавлені вже ліризму аква
рельних композицій, це перші зірки, 
що впали.

Смислове навантаження несе і глян
цева поверхня творів. «Кожна робота

10.Зі статті французького критика Альбера 
Ор’ев "  Mercure de France" (1890.). Наводить
ся в книжці Дж. Ревалда „Постимпрессио- 
низм...н, с. 309 -  310.

породжена якоюсь проблемою — проб
лемою землі чи пошуками найкра
щого в житті, проблемою смерті», — 
каже С. Мілокумов. Тому кожен твір 
вимагає уважного, неквапливого роз
глядання, осмислення композиціє, 
співпереживання ідеї. Глянцева по
верхня, віддзеркалюючи глядача, 
робить його невільним учасником 
твору. Він наче «вписується» в компо
зицію і дивиться сам собі в очі на тлі 
картини, яку розглядає й пізнає. Звіс
но, покривати поверхню картини 
глянцем — не нове відкриття. Однак 
функціональна спрямованість цього 
елементу має новітнє походження. У 
цьому розумінні пригадується один з 
авангардних творів, що його експону
вала на своїй виставці вже в «післяф- 
луксусівський» період дружина відо
мого музиканта Джона Ленона Йоко 
Она. Робота мала назву «Коробка з 
усмішкою» і складалася з коробки, в 
глибиніякої було вмонтоване звичай
не дзеркало. Зазираючи всередину і 
розуміючи суть твору, глядач мимо
волі усміхався і таким чином народ
жував власне мистецьку композицію.

Нарешті, червоні лінії, що виника
ють на багатьох роботах С. Мілокумо
ва. Пояснення червоного кольору вже 
дав вище сам художник. Лінії ж пос
тають графічним зображенням долі
— окремої людини чи всього людст
ва, долі, що її  закодовано в небесній 
абетці зір. «Для ока художника... пред
мети як такі... можуть існувати... лише 
як знаки. Вони — літери неосяжного 
алфавіту, складати з яких слова здат
них тільки талант...»10

Повертаючись до думки Г. Ріда, 
наведеної на початку статті, зауважи
мо, що «вражаюча спорідненість» стан
кових творів С. Мілокумова з карти
нами майстрів різних епох, спорідне
ність справді метафізична (оскільки 
на запитання про впливи черкаський 
художник стенув плечима і не знай
шов відповіді), лише наголошує на 
тих мистецьких цінностях, що при- 
тамані представленим роботам. І аж 
ніяк не применшує ні їхньої самобут
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ності, ні національної прописки. У 
цьому плані хотілося б торкнутися двох 
негативних і певною мірою небезпеч
них тенденцій, притаманних сучас
ному українському малярству остан
ніх кількох років.

Перша з них проявилася в тому, 
що після того, як упала ідеологічна 
«залізна завіса» наприкінці 80-х і на 
наші голови обрушився «дев‘ятий вал», 
інформації,на багатьох художніх вис
тавках молодих митців України з’яви
лися твори, Які сліпо наслідували 
західних майстрів. Чи була це тема
тика, чи композиційні структури 
(візуально-декоративний шар), чи 
дійство (акції), позбавлене власне 
причинності (художньої пригоди й 
метафізичного зв’язку), обумовленос
ті творчими пошуками, таке насліду
вання поставало вульгарним провін

ційним епігонством, яке вело в глу
хий кут. На щастя, ця пошесть досить 
швидко минулася, лишивши пооди
нокі рецидиви: хто в такий спосіб 
намацав тверду й надійну ринкову 
стежину, хто щасливо переніс «щеп
лення» заборонених тут упродовж 
десятиліть художніх течій.

Друга тенденція виявилася в де
монструванні псевдонаціональної са
мобутності, що в кращому випадку 
було свідомим гендлюванням на темі 
Але не воно небезпечне. Суспільно- 
політичні зміни в Україні, покликані 
(сподіваємося) принципово змінити 
саму організацію нав'язаного тут сус
пільного ладу, почалися насамперед
із змін ідеології, породженої тим ла
дом, структури якого й досі активно 
діють і, мімікрувавши, збираються 
пережити ще не одне потрясіння.
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Отож, відкинувши стару ідеологію, 
вони охоче прикриються іншою, ско
риставшись послугами тих самих фа
хівців. Що ми й бачимо: урочистості, 
професійно зрежисуровані людьми, 
котрі з не меншим умінням влашто
вували партійні форуми ще кілька 
років тому; гасла й плакати, мальова
ні яскраво й категорично, полотна 
,вірші, пісні...
Все це скромно називається новим 
мистецтвом, хоча з мистецтвом пов'
язане лише формально. Адже якщо, 
можна використати мистецтво в ідео
логічних цілях, то обернути ідеологію 
на мистецтво аж ніяк неможливо.

JdiL Тож нова ідеологія так само небезпеч
на для мистецтва, як і стара, оскільки 
встановлює нові жорсткі рамки, а далі

— реконструює і завісу, аби убезпечи
ти себе від «шкідливих» впливів.

Слід давно зрозуміти, що в словос
полученні «національне мистецтво» 
логічний наголос падає природно на 
другу частину, без якої перша взагалі 
втрачає сенс. Справедливо сказала в 
одному з недавніх інтерв'ю відома 
французька актриса Фані Ардан: 
«Спершу я сприймаю мистецтво, а 
тоді вже цікавлюсь, де воно народи
лось, хто його автор — чоловік чи жінка 
іт. д.».Утім, подібну думку висловлю
вав свого часу і Іван Врона. А ми, ще 
раз оглянувши збірку полотен Сергія 
Мілокумова, подумаємо про те, як 
чудово, що в наших Черкасах живе 
людина, котра «доглядає за зливами 
та сніговіями» на шляху людства.
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Анатолій СВІДЗИНСЬКИЙ

КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН 
САМООРГАНІЗАЦІЇ

І

Парадоксально, але факт: культу
ра - явище, притаманне тільки людсь
кому суспільству, його найхарактер
ніша, визначальна ознака залишаєть
ся досі поняттям значною мірою роз
митим, нечітко означеним, а отже, - і 
недостатньо зрозумілим.

І це при тому, що слово «культура» 
у всіх на устах, всюди говорять - і ціл
ком слушно - про занепад, кризу куль
тури, інтуїтивно розуміючи, що коре
нем соціальних, економічних, еколо
гічних труднощів, з якими ми тепер 
змагаємося, став страшний розгром 
тоталітарною системою саме культу
ри, і не тільки через винищення її 
найактивніших творців і носіїв, але й 
через демонтаж якихось її найгли- 
бинніших механізмів.

Гадаю, що глибше пізнання фено
мена культури важливе для нас не тіль
ки у суто академічному плані (проб
лема культури насправді дуже цікава з 
теоретичного погляду), але й у прак
тичному. Бо для ефективного відрод
ження культури важливо розуміти ті 
механізми її функціонування, про руй
націю яких ми говоримо.

Втім, можливо, читач не поділяє 
критицизму автора щодо становища 
у культурології. Адже у нас існують 
міністерство культури, комісії з пи
тань культури, жваво дискутуються у 
парламенті асигнування на культуру. 
То ж хіба усі ті люди, що мають з нею 
справу, не знають достеменно, що це 
таке?

Якщо читач, виходячи з цих мір
кувань, поцікавиться, що пишуть про 
культуру деякі визнані авторитети, 
приміром, акад. Д. Лихачов (до речі, 
не лише голова «Советского фонда

культурьі», а й автор численних вис
тупів у пресі з питань культури), то 
легко натрапить і на очевидну непос
лідовність міркувань цього автора, і 
навіть на внутрішні суперечності. Чи
таємо (Лихачов [1]): «Наука - най
важливіша частина культури». Але 
поруч - зауваження про те, що далі 
буде розглядатися тільки та частина 
науки, «яка має до культури безпосе
реднє відношення». Виходить, є нау
ки, що не мають до культури безпосе
реднього відношення, але це не зава
жає їм бути частиною культури! Або 
декларується, що «релігія явище 
культури». Але яку роль вона відіграє 
в культурі? Відповідь доволі дивна: 
«допомагає при відвідинах музеїв, а 
також вчить милосердя». Очевидна 
поверховість такого розуміння і релі
гії, і культури. Таких прикладів мож
на навести досхочу.

Д. Лихачов наголошує, що рівень 
кожної культури визначається «її 
вершинами, а не нижчими і навіть не 
середніми її виявами». Цю думку ще 
більше загострює російський пись
менник Б. Васильєв, додаючи, що «не 
фольклор, який більше підлягає істо- 
рії»(?), заслуговує бути встановленим 
на п’єдесталі культури, «не загальна 
грамотність», а лише - «висота, підко
рена великими творцями культури».

Ніякої аргументації на користь цих 
ажніяк не безсумнівних тверджень 
автори не подають, вважаючи достат
нім послатися на цитати з Л. Толсто- 
го та В. Бєлінського, які твердять за
галом те ж саме, хіба що не користую
чись кумедною в такому контексті 
спортивною термінологією.

Логічним наслідком цього погля
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ду є твердження про незрівнянно 
високий рівень російської культури, 
більше того, якесь хронічне замилу
вання нею (див., напр., Лихачов [2]), 
бо ж - ось аргумент! - її «репрезенту
ють Пушкін, Лєрмонтов, Достоєвсь- 
кий, Толстой, Мусоргський, Чайковсь- 
кий і т. д. і т. д...» (Лихачов [1]). І вод
ночас Д, Лихачов [3] не може не виз
нати, що «культура починає поїдати 
саму себе. Падіння відбувається із 
зростаючою швидкістю». Але ж, про
бачте, щойно перераховані велетні 
російської культури нікуди з неї не 
ділися! То в чому ж річ? Чи не слуш
ніше констатувати, що наявність 
«вищих досягнень» у культурі - це лише 
необхідна, але зовсім не достатня умова 
її розквіту, що вся проблема значно 
складніша. Зрештою, вона навіть не 
поставлена у всій серії цитованих 
статей. А карколомні стрибки від 
ейфорії, навіяної великими іменами, 
до відчаю, який викликає сьогодніш
ня сумна дійсність, не допомагають 
зрозуміти, що саме сталося з культу
рою і - головне - чому.

Якщо йдеться конкретно про ро
сійську культуру, то вихідним для зміс
товніших роздумів мусить бути факт 
глибокого її  занепаду, який не можна 
пояснити зовнішнім втручанням9,а 
насамперед - внутрішніми процеса
ми. Але такий аналіз можливий тіль
ки за умови, що замість аматорсько
го, поверхового розуміння культури 
як об’єкта опікувань відповідного мі
ністерства, ми побудуємо концепцію 
культури, яка відповідає рівневі су
часної науки про світ та про найза- 
гальніші закони його розвитку. Лише 
така концепція дала б змогу зрозумі
ти, де у фундаменті тої зверхньо блис
кучої будови були фатальні недороб
ки, які спричинилися до її руйнації.

Будуючи наукову концепцію куль
тури, не можемо обминути проблеми 
визначення цього поняття. Жодною 
мірою не абсолютизуючи дефініцій,

'Звичайно, ми відкидаємо як безглуздя вигадки про 
’всесвітню жвдомаеонську змову" і тому подібну 
маячню.

які, звичайно, не розкривають понят
тя чи об'єкт у всій повноті його відно
шень до інших, ми одначе не повинні 
ігнорувати потреби короткого озна
чення. Воно повинно виокремити 
поняття з якогось загальнішого шля
хом встановлення сукупності рис, 
необхідних і достатніх для відмежу
вання цього поняття від інших.

Як же стоїть справа з означенням 
культури у сучасній культурології? 
Виявляється, що таких означень за
надто багато (В. Чурбанов [4] налічує 
близько 250), а це не може не свідчи
ти про незадовільність ситуації. Справ
ді, знайомлячися з ними, мимоволі 
згадуєш відому притчу про сліпих, 
які обмацали кожен різні частини тіла 
слона і дійшли до цілком різних уяв
лень про його вигляд. У повній відпо
відності з цією притчею кожен автор 
виділяє з поняття культури той ас
пект, який йому ближчий, внаслідок 
чого різні автори розуміють культуру 
по-різному.

Є й така думка, хоч вона чітко й не 
формулюється, що культура - понят
тя гранично загальне і тому невизна- 
чальне, Певно, саме так міркує В. Зін- 
ченко [5], рекомендуючи «йти не за 
дефініціями, а шляхом прикладів та 
метафор». На жаль, це неможливо, бо 
серед наявних «прикладів та метафор» 
трапляються такі, що суперечать одне 
одному * *. А коли в системі вислов
лювань є суперечності, в ній, як відо
мо, неможливо розрізнити хибні твер
дження від істинних (улюблений при
клад математиків: якщо 0  = 1 , то існу
ють відьми).

Основна теза цієї статті полягає в 
тому, що труднощі з означенням 
культури справді пов’язані з відсут
ністю загальнішого поняття, але - лише 
в системі понять гуманітарного знан
ня. Якщо ми звернемося до сучасного

‘"‘Як приклад взаємовиключних тверджень наведемо 
думку Л.Гумільова £б] щ о " культура -  система 
жорстка, хоча замкнена, нездатна до самостійного 
розвитку",і тези О.Тофлера(8)та М.Гаспарова[7]гщо 
відкритість культури, яка постійно змінюється і пере
будовується.
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природознавства, конкретніше - до су
часної фізики, яка є фундаментом всієї 
системи природничих знань, то таке 
поняття знаходимо.

Але це - тема наступного розділу 
статті. Спершу ж розглянемо деякі 
спроби означення культури, запро
поновані різними авторами.

У літературі незрідка зустрічаєть
ся думка про те, що «культура - це все, 
що є результатом людської історії»
[9], або, трохи інакше, «культура - це 
все те, що людина створила власним 
розумом, а не одержала від природи»
[10]. Якщо погодитися з тим, що куль
тура - то все, що твориться людиною, 
то постає питання: звідки ж береться 
те, що культуру нищить? Невже у 
цьому винні якісь сліпі сили приро
ди? Які? І хіба немає людей, суспіль
них сил, що руйнують культуру?

Отож треба погодитися, що наве
дена думка неправильна. Разом з тим 
виникає потреба зрозуміти, що саме у 
людській діяльності створює культу
ру, а що - ні.

А. Швейцер [11] вважав, що «куль
тура є прогрес, матеріальний та ду
ховний прогрес як індивідуумів, так і 
різноманітних спільностей». Тенден
ція цього означення зрозуміла, але 
задовільним його вважати не можна. 
Порушується основна вимога озна
чення: пояснювати незрозуміле че
рез щось більш зрозуміле. Суперечки 
навколо поняття «прогрес», які особ
ливо загострились у зв’язку з еколо
гічною кризою, що постала перед 
людством, переконливо показують 
наявність істотних суперечностей між 
різними точками зору на це поняття і 
на величезні труднощі, які виника
ють у багатьох конкретних випадках 
його застосування. Чи є прогресом 
атомна енергетика, генна інженерія, 
космічні дослідження і т. ін.?

Якщо не задовольняє швейцерівсь- 
ке означення, то що й казати проМар- 
ксове: «Культура - міра людяності у 
людині»? Що ж саме людяне в люди
ні, а що - ні? Тут уже згадаєш глузливі 
слова Б. Паскаля:<Є люди, які дохо

дять до такого абсурду, що слово по
яснюють тим же словом. Я знаю 
людей, які визначають світло таким 
чином: світло є світловий рух тіл, що 
світяться».

Цікавим є підхід Ю. Лотмана, який 
визначає культуру так: «Культура - це 
сукупність неспадкової інформації, яку 
накопичують, зберігають і передають 
різноманітні члени людського суспіль
ства». Позитивним тут є спроба ін
формаційного підходу до проблеми 
культури. Втім, з формальнологічно- 
го боку слід зауважити, що Лотман не 
визначає культуру внутрішньо, а лише 
стосовно спадкової інформації. Але 
найголовнішою вадою, на мій по- —— 
гляд, є ось що. Щоб накопичувати, 
зберігати і передавати інформацію, 
треба спершу її мати, створити. Саме 
акт створення інформації, а кажучи 
ширше - знання, духовних надбань є 
найсуттєвішим у культурі. Інформа
ція є те, що мозок породжує внаслідок 
його взаємодії з процесами, які відбу
ваються у природі. Когнітивні функ
ції мозку аж ніяк не полягають у від
дзеркаленні дійсності, а у здатності 
стиснути її  опис до ступеня, опти
мального з погляду завдань виживан
ня і успішного функціонування у цій 
дійсності. Саме тут розігрується мак
симально творчий акт усієї драми 
пізнання. Колективний характер піз
навальної діяльності, безумовно, має 
принципове значення і визначає усю 
сукупність проблем, пов’язаних з об
робкою, кодуванням, траспортуван- 
ням і прийманням інформації. Зро
зуміло, створення відповідних алго
ритмів також потребує творчих зу
силь.

1978 р. Л. Батйн у своєму блиску
чому есе про культуру піддав гострій 
критиці поверхове тлумачення куль
тури, яке зводить її  до чогось готово
го, закінченого, що передається за 
традицією з покоління до покоління, 
що можна вивчити, засвоїти. У різко 
полемічній формі Л. Баткін стверд
жував: «...культуру не можна «знати», 
ї ї  ніколи не знають, її  творять». Ці



свіжі, яскраво висловлені думки не 
могли бути прийнятними для нагля
дачів за ідеологічною стерильністю, 
отож стаття Баткіна з’явилася за кор
доном і лише значно пізніше - у СРСР 
[12]. Звичайно, Баткін мав рацію, хоч 
есе все ж таки не строге дослідження, 
і певний сенс слід визнати й за погля
дом, характерним для багатьох істо
риків, археологів, що культура є «су
купністю артефактів» [13].

Звичайно, у науковій концепції 
культури різні аспекти цього склад
ного явища повинні бути синтезова
ні, а не механічно звалені до купи. 
Такий синтез спроможна здійснити 
концепція, яка пропонується у даній 
статті. Для того щоб її побудувати, 
нам знадобиться дуже важливе по
няття, яке порівняно недавно виник
ло у природознавстві, - поняття само
організації.

II

Вживання слова «самоорганізація» 
надто широким колом людей, причо
му часом у доволі розмитому сенсі, не 
повинно затьмарювати той факт, що 
у сучасній науці це досить точно виз
начений термін. Деякі розходження 
між фахівцями пов’язані з трохи від
мінними кількісними критеріями 
самоорганізації і зумовлені відносною 
молодістю теорії самоорганізації 
(інакше - синергетики). Ця дисцип
ліна зародилася кілька десятиліть тому 
на перехресті фізики та теорії інфор
мації і розвивається настільки бурх
ливо і плідно, що її не можна не вва
жати одним з найперспективніших і 
широких шляхів людського пізнан
ня. Існує вже чимало монографій із 
синергетики, надзвичайно цікавий 
зміст яких прихований від гуманіта
ріїв складним математичним апара
том. Спроба якісного, але досить за
гального, майже філософського, об
говорення основних ідей представле
на вже цитованою книгою [8].

У цій статті обмежимося дуже стис
лою характеристикою суті явищ са

моорганізації та окремими п прикла
дами.

Протягом століть фізика вивчала 
процеси двох типів. Перший найяск
равіше репрезентується різноманіт
ними механічними рухами у відсут
ності тертя. Його найзагальнішою 
рисою є однорідність і оборотність у 
часі, а також принципова можливість 
обчислення стану на будь-який мо
мент уперед і назад. Спостерігаючи ці 
рухи, неможливо відрізнити минуле 
від майбутнього, тобто напрям часу 
встановлюється довільно (справді, 
картина коливань маятника без тер
тя, знята на кінострічку, не змінюєть
ся, якщо почати прокручувати її у 
зворотному напрямі).

Другий тип процесів спостеріга
ється у системах, що складаються з 
великої кількості молекул, скажімо, 
газах (такі системи вивчає термоди
наміка), і визначається, навпаки, од- 
носпрямованістю еволюції від довіль
ного стану до стану рівноваги, коли 
вирівнюються такі характеристики, як 
температура, тиск і т. ін., і відповідно 
припиняються будь-які макроскопіч
ні процеси. Така поведінка властива 
замкненим системам і визначається 
особливою величиною - ентропією, 
що характеризує ступінь безладдя у 
системі. Закон зростання ентропії (і 
відповідно - безладдя) завдав свого 
часу великого клопоту фізикам і фі
лософам, бо, поширений на весь Всес
віт, він прирікав його на теплову смерть
- деградацію у структурному і функці
ональному сенсі.

Але фактична поведінка реального 
Всесвіту зовсім інша. Він не є стаціо
нарним, а розширюється, починаю
чи з великого Вибуху, що стався 10-
20 мільярдів років тому. Процеси 
виникнення і ускладнення структур 
явно домінують у нашому світі над 
процесами їхнього розкладу чи дег
радації.

Чому цієї обставини в певному сенсі 
«не помічали» вчені? Вичерпну відпо
відь дати складно, але основні причи
ни можна трохи спрощено схаракте
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ризувати так. По-перше, механіка, як 
було відкрито близько 1960 p., фак
тично обмежувалась вивченням лише 
найпростішого класу рухів. У загаль
ному ж випадку система проходить 
через стани, що визначаються гра
ничною нестійкістю (це означає, що 
як завгодно малі зовнішні впливи 
змінюють подальшу еволюцію кар
динально). Це - так звані точки біфур
кації, в яких траєкторії розгалужують
ся, система опиняється перед вибо
ром різних шляхів, і передбачити, який 
саме шлях вона обере, неможливо. 
Еволюція набуває рис історії, вона 
неповторна, інакше кажучи - унікаль
на, себто якщо систему повернути у 
вихідний стан, то вдруге її  еволюція 
піде зовсім іншим шляхом.

По-друге, у термодинаміці розро
били методи вивчення систем, дале
ких від стану рівноваги і до того ж від
критих, які, в загальному, здатні об
мінюватися з навколишнім середо
вищем речовиною, енергією і інфор
мацією. Механізм біфуркацій був від
критий і для них, причому виявило
ся, що він забезпечує перехід системи 
до стану вищої структурованості, впо
рядкованості як у просторовому, так і 
у функціональному сенсі. Підвищую
чи складність, система виявляє но
вий тип поведінки, а саме - певну фун
кціональну цілісність, якої не мають 
її  окремі частини. Це явище і було 
назване самоорганізацією (елемент 
само підкреслює, що підвищення ор
ганізації сталося внаслідок внутріш
ніх потенцій системи, а не було нав’яза
не їй ззовні).

Всеосяжність самоорганізації у на
шому світі найповніше розкриваєть
ся на прикладах. На жаль, відносно 
прості, найкраще вивчені математич
но і дуже яскраві приклади самоорга
нізації, що відбуваються у досить 
простих вихідних структурах, не 
можуть бути тут розглянуті. Відсила
ємо до книги [8 ] для ознайомлення з 
явищем конвекції, яке має місце при 
певних умовах у звичайній воді і суп
роводжується виникненням структур,

подібних до бджолиних сот, із узгод
женим напрямом їхнього руху, з хі
мічними реакціями, у яких самоор- 
ганізується «хімічний годинник»; з 
явищем турбулентного потоку рідин і 
т. ін.

Але всім хоч у загальних рисах ві
домо, що народження Всесвіту супро
воджувалося виникненням основних 
структурних одиниць матерії, таких 
як фотони, кварки, електрони, і склад
ніших - як протони та нейтрони. Добре 
досліджений процес синтезу легких 
ядер, якими відкривається початок 
періодичної системи елементів. Про
цесами самоорганізації є процеси 145  
утворення зірок і нуклеосинтезу тяж- ' 
ких елементів у їхніх надрах, процес 
утворення зірок другого покоління і 
планет. Зокрема, наша планета Зем
ля за 4,5 млрд. років свого існування 
підвищувала свою структурованість: 
постала геосфера, далі, 3,9 млрд. років 
тому, - біосфера, процес спрямованої 
еволюції якої істотно вплинув на 
подальший розвиток геосфери (тут 
маємо цікавий і характерний при
клад переплетіння різних процесів 
самоорганізації). Дуже важливим 
стрибком процесу самоорганізації є 
формування людської істоти з її  уні
кальним мозком, який зараз вважа
ється системою найвищої відомої 
складності (близько 10  млрд. нерво
вих клітин, кожна з яких має до 
80 тисяч дендритів). З появою люди
ни на Землі та з її  пізнавальною і 
виробничою діяльністю у біосфері 
сформувався особливий шар буття - 
ноосфера.

Це поняття ввели Е. Леруа та Тей- 
яр де Шарден, грунтуючись на ідеях 
В. Вернадського. Ноосфера не є прос
тим об’єднанням образів, уявлень, ідей 
усіх людей на Землі, а новою якістю 
буття, виявом того, що у фізиці нази
вається колективним ефектом, коли 
ціле має властивості, яких не мають 
його складові частини. Подібно до того, 
як бджола втрачає фізіологічну пов
ноцінність, коли губить зв’язок із 
сім’єю, так і людина не може навіть



сформуватись як представник виду 
homo sapiens, якщо з раннього дитин
ства розривається її зв’язок з ноосфе
рою.

Для нас найважливішим є те, що у 
ноосфері одразу ж розгортаються 
процеси самоорганізації, які, до речі, 
ідуть не ізольовано, а переплітаються 
з дещо іншим процесом самооргані
зації, етногенезом, який надає струк
турованості самому людству, перетво
рюючи його на сукупність етносів.

Очевидно, для усієї сукупності 
процесів самоорганізації ноосфери 
слід мати певну назву. Але фактично 
ця назва є, відповідне поняття існує, 
не було лише усвідомлено, що це є фе
номен самоорганізації. Ми.прийшли 
до основної ідеї статті.

Процес самоорганізації ноосфери 
є культура.

Ш

Перш за все зазначимо, що внас
лідок переплетіння двох процесів са
моорганізації - етногенезу, який по
чинається в біологічній сфері люди
ни, і культури, яка розгортається у ду
ховній сфері, - ми не спостерігаємо 
культури як такої - це до певної міри 
абстракція, метапонятгя. Вочевидь на
явні - культури окремих етносів. Об
разно кажучи, потік культури розга
лужується на струмки, що, зливаю
чись і розходячись, невпинно взає
модіючи один з одним, але не втрача
ючи своєї ідивідуальносгі, цілісності, 
творять хоча і єдиний, але істотно не
однорідний культурний простір. Інак
ше кажучи, етнічна структурованість 
людства породжує відповідну струк
турованість культури і, навпаки, куль
турна цілісність етносів підгримує саме 
збереження етносів як культурних 
одиниць антропосфери. Втрата етно
сом своєї культури спричиняється до 
його розчинення в інших етносах.

Процеси етнокультурної самоор
ганізації - це явища, які є виявами 
найзагальшшнх тенденцій і законо
мірностей розвитку світу. Намагання

протидіяти їм - безглуздя, точнісінь
ко таке, як і спроби діяти всупереч за
конам природи. Визнання цього, як і 
усвідомлення того факту, що розма
їття етносів та їхніх культур збагачує 
людство і являє собою дорогоцінний 
дарунок творчих сил світу, на мій 
погляд, - єдино здорова теоретична 
основа для побудови гармонійних 
міжнаціональних відносин, творчого 
співробітництва між людьми різних 
етносів.

Наша дефініція визначає культуру 
як процес. Але було б помилково ду
мати, що вона не охоплює і артефак
тів культури. Справді, вже наголошу
вано на характерній рисі процесів са
моорганізації, яка полягає в тому, що, 
починаючись в одній сфері буття, вони 
виходять за її  межі, впливаючи на 
процеси в інших сферах. Розпочина
ючись у ноосфері, культура глибоко 
впливає на всі аспекти людської ді
яльності, організує матеріальне ви
робництво, стосунки людей між со
бою, а також людини з природою, 
власне, все її  буття у світі. Тому куль
тура є процес, який дістає своє завер
шення на якомусь стані, «матеріалі- 
зуючись» у найрізноманітніших вит
ворах - артефактах. Це речовинний 
матеріал, трансформований, структу
ро ваний єдністю думки і праці люди
ни.

Навіть найбільш «чисті» устрем
ління людської думки не залишають
ся у сфері духу (власне, залишившись 
там, вони вмирають, щойно народив
шись), а закріплюються у речовині 
хоча б у формі символів, знаків, у 
деяких випадках - в усталених фор
мах поведінки людей.

Загалом культура матеріалізуєть
ся у творах літератури і мистецтва, 
науки і філософії, у формах організа
ції виробничої діяльності людей, 
способах виробництва (технологія) та 
його знаряддях (техніка), у формах 
організації і регламентації суспільно
го життя (політичні структури і уста
нови, юридичні інституції), у релігій
них рухах, догматах і установах, у
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формах побутової поведінки людини 
(традиції, звичаї» обряди), у структу
рах, що забезпечують комунікацію 
людей, обмін енергією та речовина
ми.

Звичайно, зв’язок між ноосферою 
і матеріальною сферою буття двобіч
ний. Культура в свою чергу одержує 
імпульси від природи, а також від тих 
ланок діяльності людини, які пов’яза
ні з виробництвом І задоволенням 
матеріальних потреб. Мені видаєть
ся, що ставити питання, яка сторона у 
цій тісній взаємодії є головною, наїв
но і неплідно.

Вертаючись до тем, обговорених у 
першому розділі, зауважимо, що див
ний погляд на культуру як на жорст
ку, замкнену систему, нездатну до 
самостійного розвитку (Л. Гумільов), 
пов’язаний з тим, що, міркуючи про 
культуру, вчений мав на увазі світ 
артефактів, які, справді, можуть лише 
руйнуватися. Але таке бачення куль
тури надто однобічне. Аналогічним 
чином, здеформоване розуміння зна
чення культурної спадщини є вито
ком тих тверджень Д. Лихачова, про 
які вже говорилося. Насправді пам’ят
ки минулого, загалом уся культурна 
спадщина, для сьогодення є насампе
ред «культурним потенціалом». Зро
зуміло, що його значення колосаль
не, бо він здатний глибоко впливати 
на актуальні процеси, стимулювати 
їх. Врешті, без культурних надбань 
минулого доводилося б щоразу все 
починати спочатку. Але культурний 
потенціал діє лише за певних умов. 
Вирішальна з них - існування живих 
творців, носіїв культури, загалом, 
людей, здатних сприйняти цей по
тенціал, зрозуміти сенс культури 
минулого, взяти від неї те, що потріб
не нині. Якщо ж носіїв культури бра
кує (а це на території СРСР було до
сягнено майже тотальним їхнім ви
нищенням), культурний процес роз
ривається, занепадає, а культурний 
потенціал минувшини залишається 
хай і величним, але все ж - монумен
том. І якщо трагедія сталася внаслі

док внутрішніх причин, - то й німим 
докором звироднілим нащадкам ве
ликих предків.

Має рацію Г. Грабович [14] у тако
му своєму зауваженні: «Суть культур
ного тексту - парадигматично літера
турного - факт, що він як жива ціліс
ність (у протиставленні до потенцій
ної схеми), попросту не існує поза ре
цепцією (підкреслення моє. - А. С. ), 
поза актуальним спілкуванням з 
одиницею чи колективом». Ця думка 
точно визначає не тільки місце куль
турного потенціалу минувшини в 
актуальній культурі, але й характер 
труднощів, пов’язаних з відновленням 
зруйнованої культури.

Наголошуючи те, що культура є 
процес, наша концепція природним 
чином відображає злети і спади куль
тури як явища, властиві кожному ре
альному процесові. Вона якнайкраще 
узгоджується з тим поглядом, що в 
культурі все плинне, немає і не може 
бути повної завершеності, усталенос
ті, постійно відбувається оновлення, а 
те, що здається цілком закінченим, 
як, скажімо, твори літератури і мис
тецтва, насправді «прочитується» 
наново кожним новим поколінням. І 
ця вічно динамічна, рухлива картина 
аж ніяк не виключає важливої ролі 
традицій, духовної спадкоємності, 
творчих зв’язків між поколіннями. 
Навпаки, неперервність процесу є 
передумовою його ефективності.

Будь-яка складна система, що 
здатна до адаптації, тобто до зміни 
своєї поведінки під впливом зовніш
ніх змін, так, щоб стабілізувати важ
ливі параметри поблизу їхніх опти
мальних значень, використовує для 
цього механізм зворотних зв’язків. 
Власне, стабілізація досягається за 
допомогою негативного зворотного 
зв’язку. Навпаки, відхилення від ста
більності, потрібне для пошуку прин
ципово нових станів, здійснюється 
позитивним зворотним зв’язком. 
Нічим не обмежена дія позитивного 
зворотного зв’язку веде до катастро
фічних наслідків. Тому у складних
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системах високої ефективності діють 
ланцюжки зворотних зв’язків обох 
типів. Що відповідає цим механізмам 
у культурі?

Культура, якщо розглядати її з пог
ляду функціональності, має виріши
ти два головні завдання. Перше - за
безпечення внутрішньої стабільності 
людства та різних його спільнот, 
обмеження тенденцій, які ведуть до 
розпаду соціальних структур. Вико
ристовуючи термін, популярний у 
кібернетиків, можемо сказати, що 
першою функцією культури є підтри
мання гомеостазу [15]. Але лише це 
не може вичерпувати призначення 
культури. Людство - відкрита систе
ма, воно є частиною Всесвіту, який 
перебуває у динаміці, відповідно куль
тура має зв’язок з глобальними про
цесами самоорганізації світу, з Цент
ральним Порядком, за виразом В. Гей- 
зенберга [19], або з Космосом у розу
мінні греків. Тим-то культура і не може 
бути чимось застиглим, і хоч ми не 
розуміємо тепер телеологічно ані 
глобальні процеси, ані тенденції куль
турного розвитку, їх певною мірою 
завжди відчували геніальні творці 
культури. Не лише гомеостаз, потріб
ний, та сам собою нудний, але і праг
нення до змін, стрибки у невідоме - 
ось друга функція культури, яка супе
речить першій, і тільки в одвічній 
боротьбі обох тенденцій народжуєть
ся та картина культурного розвитку, 
свідками якої ми є.

Зрозуміло, негативні та позитивні 
зворотні зв’язки реалізуються через 
діяльність людей. Відповідно виявля
ємо два полярні типи: консерватив
ний та революційний (останнє понят
тя вживаємо не у звичному сенсі: 
криваво-насильницький, - ідеться про 
революціонерів духу, таких, як Копер- 
нік). Л юди другого типу трапляються 
дуже рідко (якби їх було надто багато, 
життя, мабуть, стало б нестерпним, 
тим більша їхня цінність. Вони вмі
ють мислити і творити в науці, мис
тецтві, техніці, інших сферах не тіль
ки нестандартно, але й єретично. Вони

скасовують канони, руйнують звичні 
уявлення, спростовують загальновиз
нані погляди. Вони незручні для ба
гатьох, особливо для тих, хто при владі 
Народ усвідомлює їхнє значення зде
більшого після їхньої смерті їхня доля 
переважно трагічна з погляду зовніш
ніх обставин життя, але, що головні
ше, - вона завжди трагічна внутрішньо. 
Бо руйнація старого, необхідна для 
творення нового, прирікає їх на неза
хищеність, адже масив уже створеної 
і засвоєної культури, що гармонізує, 
робить затишним буття людей, - для 
них уже не є підтримкою. Якщо до 
цього додати величезне духовне на
пруження, якого вимагає творчість, 
їхню самітність і невизнаність, то под
вижництво великих творців культури 
видається чимось неможливим, май
же дивом. Але ними керує загадкове 
♦усвідомлення власної правоти» 
(О. Мандельштам), і це усвідомлення 
не може не випливати з могутнього 
джерела Центрального Порядку, 
зв’язок з яким у хвилини натхнення 
відкривається творцям культури.

Вище було сказано про два типи 
людей з огляду на роль, яку вони ві
діграють у культурі. Але існує ще й 
третій тип. Щоб зрозуміти його міс
це, потрібні деякі попередні зауважен
ня.

Процесам самоорганізації, які зба
гачують структури світу, підвищують 
упорядкованість, протистоять проце
си розпаду структур, зростання хаосу, 
збіднення можливих варіантів пове
дінки.

Між обома типами процесів існує 
докорінна різниця. Перші вимагають 
напруги, зусиль. Процеси другого типу 
мають спонтанний характер, тобто 
відбуваються самі собою, не потребу
ючи ніяких зусиль, не мають ніякого 
джерела.

Класичний елементарний приклад. 
Якщо ми впорядковуємо на полиці 
книжки за якоюсь ознакою, скажімо, 
за абеткою, це вимагає певного во
льового напруження і - хай несклад
ної - розумової діяльності. Якщо, ко
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ристуючись книгами, ставитимемо їх 
на полицю на перше-ліпше місце, то 
кінець кінцем помітимо, що вихід
ний порядок порушився сам собою, 
хоч ми не докладали до встановлення 
безладдя ніяких спеціальних зусиль. 
Вказана особливість процесів дезор
ганізації є ключем для розуміння 
проблеми зла, носіїв зла - третього 
типу людей з погляду їхньої ролі в 
культурі.

Як уже давно зрозуміли філософи, 
проблема зла тісно пов'язана з проб
лемою свободи. Тому звернемо увагу 
на важливу особливість процесів са
моорганізації, яка стосується понять 
свободи і необхідності (детермінова
ності).

Як відомо, розуміння механіки, яке 
склалося на початку XIX ст., привело 
до переконаності (її найяскравіше 
сформулював Лаплас) у повній де
термінованості явищ природи. Ця 
переконаність зазнала краху у XX ст. 
після створення квантової механіки. 
Але воістину вражаючим стало відк
риття того, що завдяки біфуркаціям 
лапласівський детермінізм не працює 
навіть у колі явищ, підпорядкованих 
класичній механіці. Уявний класич
ний світ, де біфуркації не мали б міс
ця, був би жорстко детермінованим, а 
власне, не міг би й існувати, бо не був 
би створений: народження Всесвіту 
сталося саме внаслідок біфуркації. Але 
якщо його собі все ж таки уявити, то 
легко зрозуміти, що в такому світі не 
було б ані добра, ані зла. Ці категорії 
втратили б сенс, оскільки не було б 
свободи. В реальному світі завдяки 
біфуркації виникає проблема вибору, 
а наявність вибору є ознакою свобо
ди.

Якщо ми розглядаємо самоорга
нізацію у порівняно простих систе
мах, вибір реалізується внаслідок ви
падкових зовнішніх впливів, хоча б і 
дуже слабких. У системах, які мають 
пам’ять, а також у певний спосіб за
програмовану мету, вибір відбуваєть
ся складніше: крім випадковості, його 
тією чи іншою мірою визначають дані

попереднього досвіду та інтереси до
сягнення мети.

У найскладніших системах, таких 
як організм, тим більше сукупність 
людей, гранично - людство, більша 
чи менша свобода вибору наявна у 
будь-який момент, тому історія люд
ства визначається і випадком, і зако
номірністю (зараз погано пізнаною),
і до певної міри вільним вибором на 
основі так чи інакше усвідомленої мети
і кращого чи гіршого розуміння об
ставин та підстав для вибору.

Принципово, що свобода, у світлі 
даних сучасної науки, не є лише інту
їтивно усвідомленою категорією бут
тя з розмитою сферою застосовності, 
свободу тепер розуміємо як катего
рію об’єктивно наявну, закладену в 
самий фундамент світобудови, пере
думову самоорганізації. І якщо у лап- 
ласівські часи свобода була парадок
сом, інтуїтивне її  відчуття суперечи
ло тодішнім науковим уявленням про 
світ, то нині такого парадокса не існує. 
Втім, у будь-які часи абсолютна біль
шість людей ігнорувала теоретичні па
радокси, якщо взагалі усвідомлювала 
їх, тоді коли проблема вибору поста
вала як нагальна життєва необхідність. 
У такій ситуації для соціальної істо
ти, якою є людина, потрібне якесь 
надійніше і тривкіше підгрунтя для 
думки і дії, аніж хаос бажань, праг
нень, які до того ж повсякчасно всту
пали у суперечність із бажаннями і 
прагненнями інших. Без такого під
грунтя існування людей перетвори
лося б на хаотичну війну всіх проти 
всіх, оскільки система табу руйнуєть
ся тим ефективніше, чим вище роз
вивається здатність до абстрактного 
мислення.

IV

Культура людських спільнот усіх 
часів долала соціальний хаос і будува
ла підгрунтя, потрібне для певної 
єдності, за допомогою релігії - своєї 
основної організуючої сили. Власне, 
«момент» переходу від тварини до лю
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дини саме і визначається появою хоча
б початкових релігійних уявлень, і ар
хеологи, в разі виявлення ритуальних 
предметів, ознак наявності обрядів, 
визначають відповідних антропоїдів 
як людей.

Торкнувшись питання про релігію, 
мусимо взяти до уваги дві обставини: 
1 ) кризу релігійної свідомості, яка 
виникла внаслідок внутрішніх зако
номірностей розвитку західної куль
тури з часів Відродження і суттєво 
поглибилася під впливом великих 
відкрить у фізиці та астрономії, пізні
ше - у біології (дарвінізм), 2 ) штучне 
і насильницьке насадження атеїзму 
тоталітарними системами, що виник
ли в країнах, які стали на шлях соціа
лізму.

Безумовно, войовничий атеїзм як 
одна з підвалин тоталітарної ідеології 
з очевидних причин не заслуговує 
критики, хоча як явище потребує 
аналізу. Але не можна не рахуватися з 
тим, що його тривале панування зде
формувало суспільну свідомість, і 
навіть ті, хто щиро вірять, ніби звіль
нилися від ідейних пут тоталітариз
му, при слові «релігія» перш за все 
згадують інквізицію, чернечу аскезу, 
ортодоксальну схоластику середньо
віччя, релігійну нетерпимість і таке 

інше - тобто власне продукти не релі
гії як такої, а фанатизму, якості, при
таманної певній категорії людей. Однак 
фанатизм буває не лише релігійним, 
він може бути прищеплений будь до 
чого і не меншою, а життя показало - 
ще більшою мірою й до атеїзму*

Не вільні від подібних упереджень 
і цілком серйозні вчені. Ось перший- 
ліпший приклад. У праці М. Стеблі- 
на-Каменського «Міф» [16] читаємо, 
що «„.міфотворчість була виявом твор
чих потенцій людини, тобто кращого 
у ній, релігія ж була, навпаки, виявом 
гіршого в ній - тенденції до плазуван
ня перед тим, хто уявлявся їй могут
нішим за неї». Кумедно, що це пише
*Цю тезу грунтовно розглянув Щ ію бищ ев у 
змістовній, та, на жаль, досі неопублікованій праці 
"Наука релігія"

дослідник, який сторінкою вище оці
нює як блискучу працю Еванса-Пріт- 
чарда «Theories of primitive religion», де 
спростовано всі теорії походження 
релігії, в тому числі й емоціоналістсь- 
кі. Тому я б закликав колишнього 
«радянського читача» * * сприймати 
подальші рядки без стереотипів.

У рамках цієї статті не маю змоги 
зосереджуватися на темі загальноєв
ропейської кризи релігійної свідомос
ті та її наслідків, хоч питання це вкрай 
важливе для проблеми культури і дедалі 
частіше порушується у пресі [17], [18]. 
Зауважу лише: гносеологічні підста
ви для критики релігії одійшли в 
минуле, а поширена донедавна дум
ка, ніби освічена людина не може ві
рити в Бога, нині є анахронізмом. 
Насправді відродження релігійної 
свідомості почалося на рівні найви- 
датнішихучених, зокрема геніальних 
творців атомної фізики. Вирізняю цю 
категорію дослідників, тому що не знаю 
глибшого і точнішого аналізу релігії, 
ніж той, який виконали провідні фі
зики копенгагенської школи: Н. Бор, 
В. Гейзенберг, В. Паулі. Цінність їхніх 
думок підвищується тим, що ці вчені 
позбулися ілюзій за доби двох світо
вих воєн і революцій, пройшли крізь 
горнило нищівної критики всякої 
метафізики з боку позитивістів, а 
концепція доповнювальності Н. Бора 
навчила їх рафінованих методів ана
лізу широкого кола най делікатніших 
проблем не тільки у фізиці, а й за її  
межами. Тому рекомендую читачеві 
праці В. Гейзенберга [19], [20], особ
ливо розділи VII та XVII книги «Час
тина та ціле». Тут гранично стисло 
схарактеризую ідейну еволюцію
В. Гейзенберга, Вихідною позицією для 
нього стало усвідомлення того, що

* ^Поняття "радянський читач” заслуговує на увагу 
не тільки фейлетоністів. Цей читач мав такі дивовижні 
якості: а)засуджував твори, яких не читав, б) наперед 
знав,що для нього становить інтерес, а що ні, тому 
заздалегідь погоджувався з усіма цензурними ви
лученнями, в) з легкістю незвичайною цінний зміст 
твору закордонного автора відокремлював від його 
ідеалістичних перекручень.
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наука і релігія належать до різних сторін 
людського буття. Наука має справу з 
об’єктивним світом, її мета - зрозу
міти реально існуючі зв’язки між яви
щами. «Релігія ж має справу» світом 
цінностей. Вона говорить про те, що 
повинно бути, а не проте, що є. У при  ̂
родознавстві йдеться про істинне та 
неістннне, у релігії - про добро та зло». 
«З цього погляду конфлікт між обома 
сферами, що почався у XVIII столітті, 
грунтується на непорозумінні, яке 
виникає, коли образи та символи 
релігії тлумачимо як природничо- 
наукові твердження, що, звичайно, 
безглуздо». Але вже 1927 p., після 
Сольвеївського конгресу *Гейзенберг 
дійшов висновку, «що людські спіль
ноти навряд чи можуть довго жити з 
таким розмежувашіям знання і віри».

Шлях до синтезу відкрився після 
завершення інтерпретації квантової 
механіки на основі принципу допов- 
нювальності Бора. Вражаюче гармо
нійна структура нової теорії, поши
рення концепції Бора па біологію, 
застосування її  до процесів мислення 
та психічного життя поглибили від
чуття того, що за світом явищ існує 
глибший шар буття, де діють струк
тури, що мають ближчий зв’язок з 
Центральним Порядком. Ось мірку
вання Гейзенберга влітку 1952 p.: 
«Коли ставиться питання про ціннос
ті, то, скорше, мається на увазі вимо
га, що ми мусимо діяти в дусі цього 
центрального порядку, - саме для того, 
щоб уникнути хаосу, який може ви
никнути, коли діють розрізнені час
тинні порядки. Дієвість єдиного ви
являється вже у тому, що ми сприй
маємо порядок як добро, безладдя та 
хаос - як зло... У науках про природу 
центральний порядок виявляє себе у 
тому, що ми можемо врешті вживати 
такі метафори, як «природа створена 
згідно з цим планом».» І, нарешті, на

‘ Нагадаю, що погляди Гейзенберга визрівали у 
дискусіях з Паулі та Бором, а також під впливом 
Старших сучасників -  Ейнштейна та Планка. Зокре
ма, вихідну точку зору найчіткіше сформулював 
Планк.

пряме питання Паулі: «Чи віруєш ти 
в особистого Бога?» - Гейзенберг від
повідає ствердно, пояснюючи, що 
«центральний порядок може сприй
матися настільки ж напружено і без
посередньо, як і душа іншої людини».

Звернімо увагу, що ключові понят
тя, вживані у цих та інших, тут не на
ведених, висловлюваннях, спільні з 
синергетикою. Бракує лише самого 
слова самоорганізація. Почасти через 
відсутність цього узагальнювального 
поняття, почасти через те, що космо
логія на той час ще не здобула цілко
витого визнання (реліктові фотони - 
світло, створене в акті Великого Вибу
ху, - були відкриті пізніше, 1965 p.), у _ 
міркуваннях Гейзенберга недостатньо 
відбита динамічність Всесвіту, а та
кож риси фіналістичності у його роз
витку. Ці елементи знаходимо у книзі 
«Феномен людини» [21], автор якої, 
Тейяр де Шарден, був не тільки філо
софом, але й біологом, що зробив 
видатний внесок до картини еволюції 
людини. Образ «пружини розвитку», 
який домінує у його праці, символі
зує нестримну тенденцію світу до 
самоорганізації. Говорячи, зокрема, 
про біологічну еволюцію на Землі, 
Тейяр де Шарден пише: «Від одного 
зоологічного пласта до другого щось 
невпинно, стрибками розвивається і 
зростає в одному і тому ж напрямі.
І це фізично найсуттєвіше на нашій 
планеті». Втім, прозріння геніального 
біолога поступаються у точності стри
маним, але глибоким думкам фізи
ків.

Створення і бурхливий розвиток 
теорії самоорганізації додали, сказа
ти б, заключні (але все ще попереду!) 
акорди до нашого розуміння картини 
розвитку світу. Вже наголошувано, що 
самоорганізація відбувається лише у 
відкритих системах. ї ї  передумовою 
є потоки, що проходять через систе
му. Тому Бор високо цінував древній 
образ живого організму як вогненно
го потоку енергії та речовини.У середи
ні XX століття Е. Шредінгер [22] 
зробив суттєве* уточнення: до цих
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компонентів слід додати інформацію. 
Узагальнюючи: передумовою само
організації є потік речовини, енергії, 
інформації.

А тепер поставимо природні запи
тання: до чого чи до кого відкритий 
Всесвіт? Який потік запалив смоло
скип його життя у момент Великого 
Вибуху, коли не було ще ані речовини, 
ані енергії, бо не було світу? Мабуть, 
лише інформаційний. Чи не про це 
біблійне: «На початку було Слово, і 
Слово було у Бога... Усе існування Бог 
створив Словом»?

Друга приголомшлива обставина 
виявилася зовсім недавно. Стало ясно, 
що сценарій розвитку світу дуже чут
ливий до варіації фізичних констант. 
Найменша їх зміна відносно фактич
них значень веде до таких уявних 
сценаріїв, за якими виключається 
утворення практично всіх структур 
реального світу. Отже, реально існую
чий Всесвіт - унікальність, а поява 
всього наявного багатства його струк
тур аж до людини включно зобов’яза
на точному узгодженню фундамен
тальних фізичних констант і синхро
нізації всіх процесів самоорганізації в 
часі.

У такій ситуації ідея Бога як абсо
лютного буття понад простором і 
часом, що породжує світ, і виявляєть
ся в його поведінці як Центральний 
Порядок, видається абсолютно при
родною.

Для сучасного вченого вже не існує 
провалля між Богом-розпорядником 
природи і Богом - законодавцем 
моральних норм. Це провалля щезає, 
як тільки ми усвідомлюємо, що само
організація є добро, а її брак - зло.

Таке розуміння етики радикально 
поширює сферу її дії, до якої тепер 
належить не тільки людство, не тільки 
жива природа (таке поширення обс
тоював А. Швейцер [11]), а й увесь 
Всесвіт. Воно вимагає від людини 
морального ставлення до живої, не
живої природи, навіть до космосу * 
Цей ширший моральний принцип 
проголошуємо не тільки тому, що еко

логічна злочинність шкодить люди
ні, більше того - підважує самі основи 
людського існування на Землі, але й 
тому, що усвідомлюємо самоцінність 
не нами керованих процесів самоор
ганізації у всьому Всесвіті. Справді, в 
контексті теорії самоорганізації еко
логічна криза постає як розузгоджен- 
ня фундаментальних процесів само
організації у вузькій сфері власне 
людського буття з відповідними про
цесами на Землі: самоорганізації 
геосфери та біосфери. Але якщо най
менша похибка у значеннях парамет
рів світу в момент його Зародження 
могла назавжди знищити потенціаль
ну можливість процесів самооргані
зації, що привели до виникнення 
Сонця, Землі, унікальних умов життя 
на ній і, нарешті, людини, то, мабуть, 
факт вибору у момент творення саме 
реального сценарію не є випадковіс
тю. Це має якийсь глибокий, поки що 
таємний для нас сенс, а поява люди
ни - певне призначення. Зрозуміти це 
призначення - надзавдання для люд
ства; величезної ваги завдання - збе
регти світ у повній відповідності із 
задумом Творця. Цей моральний 
обов’язок посилюється тим, що лю
дині дано значно більшу свободу у ви
борі шляхів самоорганізації, а отже, - 
й відповідальність за правильність 
цього вибору. Звичайно, йдеться не 
про те, щоб «повертатися назад у пе
чери», а про те, щоб дійти до збалансо
ваного у вищезазначеному сенсі роз
витку. Це проблема не тільки науко
во-технічна, але й моральна, і релігій
на. Вона пов’язана із зміною самого 
типу культури, який почав складати
ся з часів Відродження, з повернен
ням, але на новому, вищому рівні до 
культури релігійної і притому такої, 
яка органічно включала б вищу - кос
мічну - етику. Власне, треба чітко ус
відомити, що безрелігійна культура - 
поняття, яке містить у собі внутріш
ню суперечність. Це доводить як нев
*  Засмічення ближнього космосу покидьками кос
монавтики вже перетворилося на пекучу практичну 
проблему.
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далий досвід побудови атеїстичного 
суспільства на одній шостій планети, 
так і та екологічна криза, що спіткала 
суспільство споживання, побудоване 
на перевазі гуманістичних засад над 
релігійними. Саме цей дисбаланс 
призвів до закону експоненціального 
розвитку, який властивий процесам 
на стадії катастрофи і який не може 
діяти тривалий час, що можна довес
ти елементарними математичними 
розрахунками.

Справді, якби приріст населення 
Землі зберіг нинішній темп (подво
єння кожні 36 років), то вже за 530 
років на кожному квадратному метрі 
суходолу знаходилася б одна людина. 
Оскільки така ситуація виключена, 
зростання населення має сповільни
тися. І справді, 70-і роки позначили
ся зменшенням індексу приросту, але 
поки що незначним. Тільки в разі зміни 
типу культури можна сподіватися, що 
зростання народонаселення буде об
межуватися її внутрішніми механіз
мами, а не такими чинниками, як 
війни, голод, епідемії, хвороби.

Щодо перегляду принципів гума
нізму, слід зауважити, що з теоретич
ного погляду стародавній принцип 
«людина є мірою всіх речей» незадо
вільний, оскільки породжує питання: 
що є мірою для самої людини? Воно 
не може бути вирішене в принципі, 
якщо не звернутися до зовнішнього 
по відношенню до людства критерію. 
Це міркування тривіальне. Матема
тикам уже давно відомо, що розумін
ня теорії вимагає побудови метатео
рії. Однак з практичного погляду 
питання про гуманізм досить делі
катне. Усвідомлення цінності люди
ни - величезне досягнення культури. 
Ми живемо в добу, коли права люди
ни порушуються ще в багатьох краї
нах, а пам’ять про страшне лихоліття 
на нашій власній землі важким тяга
рем лежить на свідомості людей. За 
таких обставин критика гуманізму, 
на перший погляд, видається блюз
нірством. Однак треба чітко усвідо
мити, що всі позитивні досягнення

гуманізму ввійдуть неодмінною скла
довою частиною до нової культури, 
адже людина як найскладніший вит
вір самоорганізації залишається тим, 
що має незаперечну цінність. Ідеться, 
отже, не про знецінення людини, а 
про радикальне розширення сфери дії 
моралі Нині передові верстви суспіль
ства змагаються за утвердження двох 
високих гуманістичних принципів: 
скасування смертної кари та усунен
ня війни як засобу вирішення конф
ліктів між народами. Але чому, пита
ємо, ми не поширюємо подібні прин
ципи на всю природу?

Наведена вище концепція зла за- .  
перечує його субстанціональність, — -  
тобто існування якогось джерела зла, 
або, використовуючи термінологію 
християнської релігії, - диявола. Це 
випливає з того, що на відміну від са
моорганізації, яка полягає у побудові 
структури, впорядкованості, дезорга
нізація означає відсутність структу
ри, порядку, тобто не є чимось існую
чим. Як наголошувалося вище, вона 
спонтанна. Тут маємо аналогію із 
світлом, яке є наявністю фотонів, і 
темрявою, яка є відсутністю фотонів. 
Зазначимо, що в християнстві близь
ку концепцію зла створив бл. Авгус- 
тин.

Усе сказане не означає недооцінки 
зла і лихих людей - третьої граничної 
категорії, про яку згадувано вище. На 
долю таких людей та організацій 
випадає сумна роль рунначів культу
ри. Зло - у відступництві від Бога - 
джерела самоорганізації, порядку, які 
ми розуміємо як добро. Спонтанність 
відступництва породжує його легкість.
У людини може навіть виникнути 
відчуття волі, зрозумілої як уседозво
леність, відсутність бар’єрів. Навпа
ки, повернення до Бога потребує нап
руженої роботи свідомості, совісті, яка 
вимагає покаяння - єдиного шляху до 
відновлення контактів з Богом. Без 
цього людина морально гине.

Сказане про людину стосується та
кож злочинних організацій, партій, 
установ, держав. Виникаючи як пере-

11 .Сучасність 4
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родження здорових структур суспіль
ства, вони швидко втрачають свою 
конструктивну силу, руйнують куль
туру і тим прирікають себе на крах. 
Дехто вважає, що тоталітарні систе
ми зберігають або навіть створюють 
певну культуру, хоч і «погану». Це 
непорозуміння пов'язане, очевидно, 
з тим, що злочинні системи не всти
гають зруйнувати всю культуру: їх 
розвал відбувається раніше.

Приреченість зла не означає мож
ливості хоч на мить припинити бо
ротьбу з ним, бо, зазнавши поразки 
тут і зараз, воно спонтанно виникає в 
іншому місці та в інший час.

Самоорганізація - процес творчос
ті. Всі духовні структури культури ви
никають унаслідок творчих зусиль 
людства. Це мова, яка водночас є уні
версальним інструментом подальшої 
самоорганізації; релігія, яка виникає 
внаслідок дарованого людині над від
чуття Центрального Порядку; міфо
логія - витвір розуму, який щойно 
народився, та вже розпростав могутні 
крила фантазії Але міфологія, за 
влучною метафорою С. Авєрінцева 
[23], - це ще «нерозчленована ідеоло
гічна первоматерія». На наступних 
етапах культура народжує нові струк
тури: мистецтво, філософію, науку. 
Наш час - доба інформаційної рево
люції, потужний інформаційний обмін 
став важливою організуючою силою 
суспільства, хоч часом відіграє і нега
тивну роль, стандартизуючи мислен
ня і уяву людей.

Підсумовуючи сказане вище про 
добро, зло і творчість, можемо 
подати інакше формою, - порівняно 
з наведеним на початку, але 
цілком рівнозначне суттю озна
чення культури:
Культура є процес подолання зла твор
чістю.

V

На закінчення позначу проблеми, 
суттєві для нашої теми, які не могли 
ввійти до цієї статті. Не сподіваюся,

звичайно, дати їх повний перелік.
Найцікавіша, але й найскладніша

- це проблема вихідного субстрату для 
того процесу самоорганізації, який ми 
назвали культурою. Йдеться, очевид
но, про духовний та інтелектуальний 
рівень первісного, новонародженого 
соціуму і про виникнення механізмів 
людського мислення. Нині в літера
турі дискутуються надзвичайно ціка
ві, принципово нові ідеї, які пов’язу
ють фундаментальні вихідні структу
ри інтелекту - архетипи - з не менш 
фундаментальними поняттями тео
ретичної фізики - атракторами. Це 
коло питань стосується таких складо
вих когнітивних здібностей людини, 
як пам'ять, розпізнання образів, аб
страгування, мова, здатність до нав
чання. Певні успіхи досягнені й на 
традиційніших шляхах дослідження. 
Синтез їх з методами синергетики 
вкрай важливий.

Потребує аналізу історія культури 
з погляду виявлення логіки самоор
ганізації ранніх її структур і народ
ження та розвитку на їхній основі 
нових.

Не таким загальним, але досить 
актуальним для нас є питання полі
тичної творчості. Вжив таке, на жаль, 
незвичне для нас словосполучення, 
аби підкреслити, що не поділяю пог
ляду, ніби політична діяльність - ца
рина другого гатунку, більш того - не
одмінно брудна справа. Вважаю, що 
створення ефективно діючих політич
них структур - надзвичайно складна 
практична і теоретична проблема, 
яка вимагає інтелектуальної напруги 
не меншої, ніж побудова природоз
навчих дисциплін. З нею не впорали
ся цілі народи! Зокрема, російська 
культура у цій галузі мала фатальну 
прогалину. Поряд з деякими іншими 
причинами духовного порядку це 
призвело до трагічних подій в історії 
як російського, так і багатьох сусідніх 
з ним народів. Це питання потребує 
уважного й об’єктивного розгляду. З 
ним пов’язане й інше - про синерге
тичні механізми відродження куль
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тури з руїн.
Заслуговує розробки також питан

ня про міжнаціональні відносини з 
погляду розвинутої щойно концепції 
культури.

Нарешті, цікавим залишається пев- 
ною мірою термінологічне питання 
про розмежування понять «культура» 
та «цивілізація»; на мій погляд, воно 
проведене не зовсім вдало.

(м. Сімферополь)
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ПАМ’ЯТЬ

Микола ХРІЄНКО

ЩОДЕННИК 
З ЧОРНОБИЛЬСЬКО! 
ЗОНИ

У моєму житті склалося так, що до 
першої групи журналістів, які їхали в 

*56  Чорнобильську зону, я не потрапив, бо за 
вказівкою згори до неї не включили 
жодного кореспондента з українських 
газет. А потім несподівано я мусив лягти 
на операцій, і мені вже було не до Чор
нобиля -  після лікарні дуже заслаб і 
довго хворів_

Вперше в Чорнобильську зону поїхав 
тільки в липні 1989 року. Все побачене й 
почуте тоді вразило до глибини душі. 
Вразило настільки, що мені не хотілося 
жити. Саме в ті дні я й домовився з 
кореспондентом газети «Be стик Чер- 
нобьіля» Юрієм Дронжкевичем, щоб він 
неодмінно зателефонував мені в Кйі'в, як 
тільки з'явиться «вікно» в штаті редакції 

А потім були ще поїздки в Народиць- 
кий і Поліський райони, в забруднені ра
діацією села Білорусії. Але найсильніше 
притягувала до себе Зона, та земля, що 
була відокремлена від усього світу щіль
ними рядами колючого дроту. І коли, 
нарешті, Юрій повідомив мене про віль
не місце в редакції, я негайно виїхав до 
Чорнобиля, пройшов там медичну комі
сію, підписав трудову угоду на дванад
цять місяців і з 1 березня 1990 року 
почав працювати кореспондентом га
зети «Вестник Чернобьіля».

Робота в Зоні організована за вахто
вим методом, тобто п'ятнадцять днів у 
Чорнобилі і п'ятнадцять -  вдома. На від
починку. Але журналістика настільки не
передбачена й стихійна, що кожному з 
нас доводилося часто залишатися в 
редакції' і «після дзвінка». Обставини зму

шували працювати і за «рваним графі
ком» -  кілька днів у Чорнобилі, а потім 
кілька днів на відпочинку вдома-у Києві.̂  
І ось недавно, коли я зробив необхідні 
підрахунки, то з'ясувалося: протягом 
одного календарного року мені довело
ся попрацювати в Зоні не півроку, а 214 
днів.

Повернувшись до Києва «назавж
ди», я привіз додому, крім багатьох фо
топлівок, ще й два зошити. Це -  мої що
денники, в яких я робив записи про все 
побачене під час вахту ЧорнобилЮсь 
деякі із записів:

ЮНИЙ ПЕС, ВГГЕРІ БІЛИЙ ПАПІР
Ми йшли пізно ввечері з Юрієм Дрон

жкевичем додому і раптом побачили під 
ліхтарем молодого собаку, який гнався -  
був сильний вітер -  за клаптем паперу.

Тут, у Чорнобильській зоні, всіх бро
дячих собак періодично відстрілюють. А 
цей юний пес ще живий. Він, як мала 
дитина, котра не знає, що попереду -  
смерть.

2 березня (П'ятниця).

ЯЛИНА І ВОРОНИ
Співробітники нашої редакції Юра 

Дронжкевич і Юра Тарарін розповіли, 
що минулої зими на високу ялину біля 
хвіртки нашого будинку сідали на ніч 
багато ворон, а вранці їх бачили під цим 
деревом мертвими. Пізніше з’ясувалося, 
що ворони грілися в теплому повітрі над 
трубами атомних реакторів, опроміню
валися, а потім гинули й падали з дерев.

2 березня. (П'ятниця).
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На вулицях Прип'яті.
СЕЛА БЕЗ ГОРОБЦІВ

Сьогодні я помітив одну особливість
-  у покинутих селах і в Чорнобилі не 
живуть горобці. А цих пташок я бачив 
навіть в Евенкії. Виходить, що горобці 
легше переносять страшні морози, аніж 
безлюддя.

14 березня (С ереда).

«МИ ВІД БОЛЮ ПРИЙДЕМО 
ДО ДОБРОТИ».

Якщо більшість людей називають Чор
нобиль «мертвим містом», то про 10- 
кілометрову зону годі й казати. Там справ
ді тиша й пустка, як на цвинтарі. Нещо
давно мені разом із співробітниками мі
ліції довелося побувати в селі Товстий 
Ліс. І несподівано ми побачили серед ві
кових дубів напрочуд гарну церкву з 
блакитними банями Вона побудована з 
дерева без жодного цвяха Воскресенсь- 
кій церкві вже 212 років. Важко і сумно 
стає на душі, коли бачиш поламані рами 
та вікна, сліди від викрадених ікон, роз
биті підсвічники.

Але чиясь невідома та добра рука 
поклала до вівтаря буханець пшенич

ного хліба й букет польових квітів. Ще не 
всі втратили людське обличчя.

Багато років у селі Товстий Ліс чинив 
відправи священик Федір Григорович Л е- 
нок. Після аварії він був евакуйований, та 
потім повернувся в Чорнобильську зону 
Приїхавши з Товстого Лісу, я розшукав 
Федора Григоровича.

-  Куди ви, отче Федоре, були ева
куйовані піспя аварії і як сталося, щр по
вернулися в Чорнобильську зону?

-  Нас вивезли в село Андріївку М а- 
карівсьмого району. А повернувся в Роз'Ьк- 
дже тому, що квартири мені не дали. Я 
півтора року її чекав. Нікуди не писав і не 
жалівся. А коли звернувся до одного на
чальника з проханням допомогти, то він 
порадив: «Молись, папашо, побільше, і 
тобі квартиру Бог дасть)». Після цього я 
зібрав у вузлик свої пожитки і пішки по
вернувся до рідного обійстя. Там жінка 
моя похована, там і я свій вік звікую.

- 1Чи залишилася у вашій душі обра
за за ті слова?

-  Кожній людині стає боляче від нес
праведливості. Бо ми не зі своєї волі по



кинули свої х а т  Зараз у Зоні мешкає 
понад 1200 чоловік, котрі повернулися в 
свої села з різних місць евакуації При
чина приблизно та ж  сама, що і в мене. 
У цих людей змучені багаторічними 
стражданнями душі. Я відчуваю і знаю, 
що я їм потрібен у цей важкий час.

-  Оіче Федоре, що ипме одлмшм 
жител» Чорнобильцями і  теперішню 
Зону?

-  Пам’ять про рідну землю -  і більше 
нічого. Своя свята хата, своє подвір'я, 
город і колодязь. А могили рідних людей! 
Вулиці села, самотні дерева, ліс, річка -  
все це жива пам'ять про дитинство і про 
молодість. Я живу переважно в Чорно
билі. Але ось нещодавно побув три дні на 
своєму подвір'ї, у своїй хаті в Розїжджо- 
му -  і мені стало спокійніше на душі.

-  А звідки ви берете сили, щоб не 
опустилися руки?

-  У святій вірі в Бога. Бо хто вірує в 
Бога, той ніколи не збідніє ні в чому. Сам 
Христос сказав: «Вір у мене -  і ти ніколи 
не вмреш».

21 березня (Середа^

ХАТА БІДНО ЛЮДИНИ
Потрапші у будь-який покинутий бу

динок - і  можна зрозуміти, хто в ньому 
жив -  шофер, мисливець, учитель, ри
балка, пасічник, тесля, лікар чи худож
ник.

Та маленька хатинка на високому 
пагорбі гршернуш мою увагу своєю над
звичайною убогістю. Через силу я змусив 
себе зайти в оселю бідної людини. І мені 
дихнуло в обличчя могилою.

Над столом висів портрет бабусі на 
столі лежали окуляри, наперсток, поду
шечка з голками і тоненька книжечка з 
хрестом на обкладинці -  «Поминаль
ник» із списком померлих людей. Бід
ність у хаті була така, що мародери май
же нічого не зачепили, і тому мені здало
ся, що бабуся недавно померла і лежить 
зараз на печі. Але календар з листком за 
1 травня 1986 року засвідчував інше.

Несподівано заскрипіли сінешні 
двері -  і я здригнувся, ніби злодій: а рап
том сюди зайде господарка оселі? Але 
то був тільки порив вітру. Ці хати вже

давно стали могилами, в яких живуть 
лише тіні -  привиди колишніх людей.

26 березня. (Понеділок).

ПРО АТОМНИЙ ВИБУХ І ЛЮДЕЙ
Недавно познайомився у Чорнобилі з 

самоселом Михайлом Мойсейовичем 
Туменком, Записав у блокнот його слова 
про аварію на ЧАЕС: «Той вибух на атом
ній станцї розсіяв радіацію по всій землі, 
а людей розкидав по чужих містах і се- 
najt Я з дружиною був евакуйований у 
Шпилі І Банківського району. Син Віктор 
живе тепер у Білій Церкві, дочка Марія і 
брат Іван у Києві, брат Дмитро у Черка
сах, сестра Валя у Дрогобичі. А я жити в 
тих Шпилях не захотів, бо народився в 
Чорнобилі і саме тут хочу й померти, щоб 
не мучитися в чужій землі. Для того і 
повернувся додому».

29 березня (Четвер).

ТУТ НАРОДИВСЯ ВОЛОДЯ ПРАВИК
Сьогодні наша прибиральниця На

дія Петренко (вона сама з Чорнобиля) 
водила нас з Віталієм Романовим у бу
динок на вулиці Шевченка, 46, де наро
дився і виріс пожежник, Герой Радянсь
кого Союзу Володимир Правик.

У тому будинку все розграбоване ма
родерами. Навіть люстри на стелі й ви
микачі вирвані разом з електропровод
кою. Знайшли дві маленькі фотографії: 
Володя у формі курсанта пожежного 
училища і його батько Павло Панасович 
з фупою військових десантників у зимо
вому одязі із парашутами під час ар
мійської служби. Ці фотографії я пере
дам рідним Володі, які тепер живуть в 
Ірпені біля Києва.

ЗО березня (П'ятниця).

ПОМИНКИ В ЗОНІ
Як сказали мені в міліції, тільки з 17 по 

27 квітня у Чорнобильській зоні побува
ло на поминках 12 тисяч чоловік, які при
їжджали до рідних могил з інших місць. 
Напередодні «гробкв» наша газета над
рукувала «Правила відвідання кладо
вищ», встановлені Управлінням внутріш
ніх справ Київської області. Ось деякі 
рядки з цих «Правил»:
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«На території ЗО-млометрової зони 
ЧАЕС нині знаходиться 32 кладовища, 
де є 10 тисяч могил. Після авари 1986 
року грунт на кладовищах став дуже ра
діоактивним. Особливо у 10 — юломет- 
роеій зоні. Навіть одноразове коротко
часне перебування тут є особливо не
безпечним для відвідувачів і може приз
вести до гострого опромінення і важкої 
хвороби У зв’язку з цим доступ до могил 
у 10-кілометровій зоні, як шкідливий для 
здоров’я, закрито. Але для тих, чиї рідні й 
близькі поховані у 30-кілометровій зоні, 
заплановано організоване відвідування 
могил з 1 квітня до 10 травня цього року. 
Для перевезення людей від КПП «Ди- 
тятки» виділено 200 автобусів.

Під час відвідування кладовищ ка
тегорично заборонено:

-  розпушувати грунт біля могил;
-  спалювати сміття і розводити вог

нища;
-  ходиш босоніж, купатися у водой

мищах і загоряти;
-  сідати або лягати на землю (траву);
-  користуватися місцевою питною во

дою;
-  відвідувати свої колишні квартири 

або будинки;
-  брати з собою малолітніх дітей_»
Для тих, кому було заборонено побу

вати на кладовищі біля міста Прип’ять, 
наш фотокореспондент Володимир Сав- 
ран зробив там детальну фотозйомку 
могил (він був одягнений у спеціальний 
захисний скафандр), а потім організував 
фотовиставку у чорнобильсько^ Будин
ку культури

Люди дивилися на великі фотогра
фії, ставили свічки, хрестилися і плакали 

27 квїткя. (П’ятниця).

ГРО КАБАНІВ І КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ
Сьогодні з вертольота двічі бачили 

на землі диких кабанів. Як сказав мені 
кандидат біологічних наук ігор Рябов, 
їхня чисельність у 30-кілометровій зоні 
після аварії зросла у вісім разів. Тепер 
цих тварш тут напічуеться понад дві тисячі.

Але різко скоротилася кількість ко
лоній коловодних птахів -  озерної чайки 
і річкової' крячки На грані зникнення опи

нилися деякі види комах -  довгоносики, 
сокви, тля, хлібні жуед стафіліпіди, жу
желиці. Хоч як це не дивно, у Чорно
бильській зоні стало погано жити навіть 
колорадському жуку: у цього виду комах 
виявлено дуже великі відхилення від 
норми.

23 травня. (Середа).

ХАТИ БЕЗ ОЧЕЙ

ДИТИНА В ЗОЙ  
їздив з майором міліції Варченком у M 2 , 

село іл л ін ц і до самоселки Ольги Доро- 
фіївни Коваленко, до якої в Зону повер
нулася з П'ятигорська, розлучившись із 
чоловіком, дочка Ніна з маленькою ди
тиною. Коли майор почав кричати на 
молоду жінку, що, мовляв, посадовить її в 
тюрму іт. д,то я непомітним кивком голо
ви попросив його вийти надвір. А там 
сказав: «Ви кричите на цю нещасну жін
ку, а коли ми поїдемо звідси, то вона 
може піти за село і повіситись прямо на 
колючому дроті, бо їй нікуди дітись. І тоді 
не вона, а ви сидітимете в тюрмі*.

Майор був новою людиною в Зоні і від 
цих слів аж обм'як Запитав;«А що ж мені 
робити?» -  «Будемо разом добиватися 
цій жінці квартири за Зоною», -  відповів 
йому.

Коли ми знову ввійшли до хати, то 
півторарічне дитшча попросилося на руш.
Я взяв його, але не дуже притискав до 
грудей: у цій куртці я був недавно на 
пожежі і тому боявся, щоб моя радіація 
не перебралася, як чума, на маленьку 
Ганнусю.

18 череня. (Понеділок)

ПОДВІР'Я, НІБИ МОГИЛИ 
Стовпи на воротях з червоними зі

рочками, де жили до аварії ветерани 
війни, нагадують тепер обеліски на мо
гилках,

27 червня. (Середа).

Хати, в яких вікна забиті дошками, 
схожі на людей із забинтованими очима.

І7  червня (Неділя)і



МАТЧ НА РАДІОАКТИВНОМУ ПОЛІ
7 липня, в сонячний суботній день, на 

футбольне поле в Народичах вийшли 
дві команди -  збірна ветеранів київсь
кого «Динамо» і збірна Народицького 
району. Свисток судді Івана Дідковсько- 
го -  і рівно о 16-й годині матч розпочав
ся І на 18-й ш т ж і першого тайму точний 
удар нападаючого Станіслава Донсь
кого по воротах збірної ветеранів «Ди
намо» досяг цілі -  рахунок став 1 :0 .1 
люди в цю мить забули про своє горе.

-Т а к  це ж мій сусід забив гол!-  
радісно каже молода жінка, яка сидить 
ліворуч від мене. -  Я йому за це наварю 
сьогодні повну миску вареників.

А тим часом динамівці вдало розви
нули атаку, і Анатолій Шепель сильним 
ударом поспав м’яч у ворота збірна' району. 
З рахунком 1:1  закінчився перший тайм.

А фінальний свисток судді зафіксу
вав рахунок 2 :1  на користь гостей.

Якщо мене хтось запитає, навіщо було 
проводити матч на радіоактивному полі, 
то я відповім: дйя пам'яті, для спогаду 
про рідних і близьких людей, які вже 
ніколи й ніде не зберуться в житті разом

Так, гамма-фон на стадіоні в Наро
дичах того дня становив 70 -  мікрорен- 
тген на годину. Але це незмірно менше 
від того рівня, який був тут 1 травня 1986 
року, коли люди, обдурені брехнею, вий
шли на святкову демонстрацію. І ще про 
одне: вже чотири роки молоді хлопці з 
Народицького району орють землю і 
збирають отруєні врожаї на радіоактив
них полях Там ризик в тисячу разів біль
ший, ніж на футбольному полі. І не 90
ХВИЛИН-

9 липня (Понеділок).

ПРО ЖІНКУ, СВІЧКУ І РІЧКУ
Сьогодні Віталій Романов розповів про 

жінку, яка приїхала в Чорнобиль, щоб 
пом'янути свого чоловіка. А її будинок
уже був зруйнований. Вона подалася на 
берег чорної Прип'яті, запалила свічку і 
просиділа біля неї всю ніч.

14 липня. (Субота).

ХЛОПЧИК І ЯБЛУНЬКА
Онук каже своїй бабусі: «Якщо 
мені не дають у Чорнобиль велжої пере
пустки, то візьми для мене хоч малень
ку -  я хочу побачити свою яблуньку».

21 лтш . (Субота).

ЖНИВА НА РАДІОАКТИВНОМУ 
АСФАЛЬТІ

Сьогодні разом з інженером Чорно
бильського автотранспортного підпри
ємства М. Євтушенкомїхали з Прип'яті до 
контрольно-пропускного пункту «Дібро
ва». Коли наблизилися до села Іллінці. то 
побачиш незвичайну картину: майже вся 
сіра асфальтована д орога попереду була 
вкрита золотистими снопами. Чоловіки 
били по них ціпами, а жінки в білих хус
тках віяли зерно на узбіччі.

Під'їхавши ближче, Михайло Якович 
зупинив автомашину, але люди замаха
ли руками:мовляв,їдьте,їдьте-незвер
тайте уваги на наші снопи!

Наїжджати колесами на людське 
добро ми не наважилися, і тому вийшли
з авгомашшк Колииній фронтовик Сергій 
Корнійович Федоренко сказав: «Оце 
готуємося до зимі, урожай збираємо. Ми 
всі тут в Іллінцях старі та хворі -  сили 
геть немає. Отож і виносимо з своїх горо
дів снопи вівса та жита і розкладаємо на 
асфальтованій дорозі так, щоб колоски 
потрапляли прямо під колеса проїжд
жих автомашин, вони гарно зерно вими
нають. Чим більше машин проїде по до
розі, тим менше нам ціпами доведеться 
махати».

Я дивився на запорошені обличчя 
людей, на їхні почорнілі руки, на ціпи, ре
шета, дерев'яні ночви і думав: «Якби не 
оця асфальтована дорога, то тут можна 
було б знімати кінофільм про феодаль
ний лад Якщо трапиться, не дай Боже, 
ще одна така атомна аварія, як у Чорно
билі, то всі ми опинимося у кам'яному 
віці»..

Коли ми знову сіли в «газик», Михай
ло Якович круто повернув кермо -  і ко
леса нашої автомашини пройшли поміж 
снопами, не зачепивши колоски. І всю 
дорогу ми мовчали, ніби поверталися з 
похорону.
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7 серпня (Вівторок).
ЗАГОТОВЛЯЮТЬ СІНО

Вранці йшов на роботу і побачив чо
ловіків, які кидали вилами сіно на трак
торний причеп. Запитав: «Куди будете 
його везти?» Вони відповіли: «На Буря- 
ківку -  в могильник».

А пахне сіно чудово.
4 вересня (Вівторок).
ПРО «САРКОФАГ»

«Саркофаг» -  це могильний склеп 
над совістю людини Його інженерне дос
тоїнство не захоплює, а давить на психі
ку».

(Слова Люби Дем'яненко).
5 вересня (Середа).

«НАШІ ДУШІ -У  ТОВСТОМУ ліа».
Два дні були за Зоною -  у селі Гав- 

ронщина Макарівського району Київсь
кої області Готували з Володимиром Сав- 
раном матеріал для нашої газети про 
життя переселенців з ЗО-кілометрової 
зони.

Після першої радості від новосілля у 
людей настало гірке розчарування: в 50 
нових будинках було поселено по двоє, а 
то і по троє зовсім чужих людей, які, ясна 
річ, мали свої звички, різні життєві ПОНЯТ
ТЯ- До того ж yd нові будинки за крес
леннями інституту «Жигомирагропроект» 
будівельники Миколаївського облаїро- 
буду спорудили, як-то кажуть, на швид
ку руку дахи протікають, стіни криві, під
лога в кімнатах настелена з тонких дощок 
а стеля підбита, звичайним картоном

-  У такому будинку, -  сказав нам ко
лишній фронтовик Т. Т. Синяченко,- 
ходити не можна ні по горищу, ні по 
кімнатах, щоб не провалишся. Можна 
тільки літати, як сова або НЛО. Ці буди
ночки пристосовані для літнього відпо
чинку, а не для постійного проживання.

Багато жителів «дачного» селища 
показували нам, крім будинків, і свої са
райчики. Вони такі маленькі, що в них 
можна тримати хіба одну свиню і кілька 
курей.

-А  тому ми й не заводимо корів,-  
сказала у розмові з нами О. X Мартусен- 
ко. -  Ми б самі звели більші сарайчики, 
та ділянки для садиб нарізані дуже ма

ленькі -  6 -8  соток Ніде й курці з півнем 
розминутися.

Дізналися ми й про таке: для зни
ження рівня фунтових вод щоб не за
топлювало погреби, недавно спціалісти 
«Київводбуду» зробили навколо нового 
села дренаж Після цього в погребах 
зникла вода, але почали всихати моло
ді дерева в садках. Було, як-то кажуть, 
погано, а стало ще гірше.

Ну, а як живеться людям, яких проти 
їхньої волі поселили під одним дахом?

Ми побували в будинку по вулиці Тов- 
столісівській, 21, де вже чотири роки му
чаться біля однієї' плити старі жінки. Ось 
що сказала 58-річна М. А Качан: «Коли 
мене поселили в цей будинок із сусідка- 161 
ми, то запевнили -  тимчасово. І це тим
часово вже тягнеться п'ятий рік Сварки 
на кухні постійні. За що мені така кара?
Адже у мене була своя хата в селі Тов
стий Ліс. Якби дозволили, то я поверну
лася б туди хоч сьогодні, бо там -  моя 
душа. Я була там 9-го травня. Вікна в 
моїй хаті побиті, двері зірвані, ікони вкра
дені. Хто так позбиткувався? Яжту хатку 
своїм трудом будувала, руки надривала 
роботою, і ось тепер така наруга над нею.
Так мені не хотілося йти з рідного двору, 
що хоч руки на себе накладай. Серце 
болить. їжджу на уколи в лікарню. По
рошки п'ю. Ходжу в церкву Боже слово 
слухати. Але мені вже нічого не допомо
же. Ніколи не думала, що помиратиму в 
чужій хаті».

А це монолог 80—річної 3. X Соло- 
ненко: «Мій чоловік починав воювати на 
фінській війні, а голову поклав на Вітчиз
няній. Недавно і синочок рідний помер -  
інфаркт. У мене теж була своя хатина у 
Товстому Лісі Я повернулася б туди з 
дорогою душею, так не пускають. А тут, у 
чужому будинку, життя немає. Мене 
сусідка лає, образливими словами обзи
ває, наче я винна, що нас в один будинок 
поселили. Я б отрути випила, але буде 
гріх перед Богом Треба своєю смертю 
померти».

3 83-річною М. М. Глюзою розмова 
не вийшла,бо вона дуже погано чус 
Мотря Михайлівна тільки показала нам 
жесташ: мовлявдочу туди, додому, в Тов-



стий Ліс, або в землю. Тобто -  померти 
Але тут, у цьому будинку, жити не хочу.

Ось так мучаться ті, кого силоміць 
помістили під одним дахом.

-Т а  біда не тільки в цьому, -  сказав 
на прощання 0. М. Володько, заступник 
голови місцевого колгоспу «Комунар». -  
Нашим людям заборонено повертатися 
в рідні місця навіть після смерті. Суть тут 
ось у чому. Згідно з заповітом, на кладо
вищі в селі Товстий Ліс вже після аварії 
поховано п'ятеро наших земляків, Усе 
робилося по-лкщсьюму: наш райвикон
ком оформляв відповідні документи, мі
ліція виписувала спільну перепустку у 
Зону, і люди їхали на автотранспорті через 
КПП «Діброва» на кладовище в Товстий 
Ліс. Але потім ховати померлих на рідній 
землі хтось заборонив: радіація. Ну, а 
далі -  ще гірше: в цьому році на КПП 
«Діброва» нас не пустила міліція навіть 
на поминки, пояснивши, що «не можна 
розносити радіацію». Це образило й 
озлобило людей Вони все одно прийш
ли до рідних могил, перерізавши колю
чий дріт. Питається, в якому випадку люди 
наберуться більше радіації: тоді, коли 
їдуть на кладовище на транспорті, чи 
коли пробираються до могил, як парти
зани, крізь забруднені стронцієм і плуто
нієм ліси?

7 вересня (ГТятнщя).

РОЗБИТИЙ БЮСТ ЛЕНІНА
Нам зателефонували в редакцію і 

сказали, що колишню чорнобильську 
школу-інтернат після виїзду військової 
частини грабують. Ми з Юрою Дронжке- 
вичем і водієм Сергієм Майдановичем 
поїхали туди. Але грабіжників уже не 
було, залишилися тільки їхні сліди. На 
всіх чотирьох поверхах усе було розки
дане, розірване й побите -  тумбочки, 
ліжка, умивальники, дзеркала, шафи. 
Всюди валялися порожні пляшки від 
горілки. А в бібліотеці всі книги розкидані 
й подерті. Висіли незайманими на стіні 
тільки портрети молодогвардійців і Зої 
Космодем’янської.

На подвір'ї школи лежав розбитий 
гіпсовий бюст Леніна. Його лицева час
тина здавалася на чорній землі посмер

тною маскою.
15 вересня (Субота)і

[утрщ\<С№отш>
Його підняли 1 жовтня 1986 року о

13 годині над трубою 4-го  блоку ЧАЕС 
ліквідатори Олександр Юрченко, Вале
рій Старо думов і підполковник Олександр 
Сотникоа Загальна висота від землі -  
150 метрів. А висота труби від даху 
машинного залу -  75 метріа Це був не 
тільки підйом прапора: під час сходжен
ня провели і дезактивацію гвинтових 
східців навколо труби. Маленький ула
мок радіоактивного графіту прапоронос
ці знайшли аж на верхівці труби -  на 
оглядовому майданчику.

Скільки рентгенів «набрав» кожен під 
час сходження, домовилися журналіс
там не говорити.

Коли ліквідатори закріпили прапор 
на трубі зруйнованого енергоблоку, над 
«саркофагом» пролетіла зграя голубів. 
Звідки вони взялися -  ніхто не знає

(З розповіді Олександра Юрченка під 
час нашої розмови по телефону. Він і 
зараз працює в Зоні).

16 вересня (Неділя).

ПРО ЗОРЮ «ПОЛИН»
Сьогодні прочитав у «Біблії» на сто

рінці 1509 такі рядки:
«І засурмив третій Ангел, -  і велика 

зоря спала з неба, палаючи, як смолос
кип. І спала вона на третину річок та на 
водні джерела. А ймення зорі тій «По
лин». і стала третина води, як полин, і 
багато людей повмирали з води, бо згір
кла вона». (Об'явлення св. Івана Богос
лова).

Тексту цьому -  «Апокаліпсису» -  
майже дві тисячі років. Відомо, що в тих 
місцях, де на АЕС стався атомний вибух, 
гірку траву полин місцеві жителі назива
ють чорнобилем. Звідси, мабуть, і назва 
міста Чорнобиль.

А в третьому томі «Тлумачної Біблії», 
виданому в Стокгольмі кілька десятиліть 
тому, на сторінці 549 написано:

«Про страждання людей через ура
ження фізичної природи говорить і така 
кара. На звук труби третього Ангела з
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Цей обеліск споруджено в пан ять про екіпаж військового вертольота, 
який трагічно загинув біля стін " саркофагу 

неба падає зірка (названа Полином) пря- ЗНАЙОМСТВО З ДИВНИМ ЧОЛОВІ-
мо на землю, і це падіння має бути в бук
вальному розумінні.

Наслідки падіння зірки передбача
ються в її назві -  Полин, гірка трава. 
Можна вбачати, що води були отруєні її 
гіркотою не на якомусь просторі землі, а 
по всій землі, так що люди всього Всес
віту, без усякого винятку, повинні були 
вживати гіркувату воду; ця гіркота води, 
до чого треба додати наслідки попе
редніх покарань, і призвела до великої 
смертності людей. Це -  подія майбут
нього часу».

Невже атомну аварію на Чорно
бильській АЕС передбачено майже дві 
тисячі років тому? Яка ж тоді роль проек
тантів реактора і операторів 4-го енер
гоблоку, що виконували в ніч з 25 на 26 
квітня той трагічний експеримент? Хіба 
аварія була запрограмована? Ким і за
ради чого?

24 жовтня. (Середа).

КОМ
Учора познайомився з дивним чоло

віком -  Миколою Мухіним. Він цікавий 
тим, що за весь час роботи в Зоні не зїв 
жодного яблука, жодної ягідки, але вже 
кілька років улітку і взимку купається в 
річці Прип’ять. Працює він завскладом в 
Інституті «Атоменергопроект», а раніше 
трудився у Кривому Розі в прокатному 
цеху. Там і заробив хворобу -  радикуліт, 
яку вилікував холодною водою. А коли 
перестає купатися, то спина знову почи
нає боліти. Саме через той біль радіація 
йому не така страшна, як радикуліт.

29 жошня (Гкшедіиш̂

ВІРШ «ЖУРАВЛІ»
Сьогодні до нашої редакції наді

йшов лист, а в ньому вірш під назвою 
«Журавлі»:

Летить по небу журавлиний клин -  
посланець із минулого століття.
Де взявся він серед димів і сміття, 
мов сирота, у просині один?

Старий вожак минає наш



що там реактор трави оросив?
І ми злітаєм, мов би журавлі, 
хоч вже давно відбилися від клину, 
безсилі врятувати батьківщину -  
найкрасивішу часточку Землі.

Вікторія ІвченкоДО років, 
мКиїа

Діти, які пережили Чорнобильсьіу тра
гедію, вже не ростуть, а старіють- 

18 листопада (Неділя).

ПРО СТРАХ і ЦІКАВІСТЬ 
Мені було цікаво працювати в Зоні до 

того часу, поки було страшно. Після походу 
164 в «саркофаг» страх пропав, а після цього 

почала зникати і цікавість.
7 грудня. (Пятнщя).

НЕСПОДІВАНИЙ ДІАЛОГ 
Йшов по вулиці Київській, а там ве

личезний бульдозер руйнує будинки Нес
подівано коло бульдозера з’явилася стара 
жінка-самоселка і почала кликати до 
себе рукою молодого хлопця-тракто- 
риста. Той виліз із кабіни, зняв респіра
тор, підійшов до неї, а жінка йому й каже:

-  Ви ламаєте наші хати, а Богусе ба
чить. То за наше горе нехай і ваші хати 
закопають у землю разом з вами.

Тракгорист докурив цигарку, кинув 
недопалок і сказав мені:

-  Все! їду в свою контору і подаю 
заяву на звільнення.

-  Невже злякався? -  запитав його.
-  Ні! Але з мене вистачить тих старих 

проклять, яких я наслухався від чужих 
людей в Афганістані. А заробляти нові та 
ще й на своїй землі -  я не хочу.

14 грудня. (Гїйтш цй).

ЗУСТРІЧ З «РОБІНЗОНОМ» 
Пролітаючи на вертольоті з пожеж

никами уздовж річки Прип'ять, ш  поба
чили серед безлюдних просторів велике 
голубе озеро, а біля нього -  одиноку по
чорнілу хатинку. Білі кури у дворі, рудий 
пес і протоптана через скопаний город 
стежка до колодязя свідчили: людина 
живе тут постійно.

Поки наш вертоліт кружляв і пілот

Сергій Липовий підшукував місц 
посадки, з хатини вийшла жінка в чо, 
спідниці, червоній кофтині і, приклави. 
до брів руку козирком, дивилась на гвин- 
токрилу машину. І коли ми після посадки 
пробралися крізь густі зарості шелюги 
до хатини, нас зустрів незлобливим гав
канням собака, а потім з’явилася і бабу
ся. Сказала:

-  Не бійтеся, проходьте. Мій Тузик не 
кусається.

За півгодини незвичайної зустрічі ми 
дізналися багато чого про життя 6 8 - 
річної жительки колишнього хутора 
Тарасиця Тетяни Володимирівни Коля- 
кової.

.Щ е до аварії на атомній станції цей 
маленький хутірець потрапив під затоп
лення, коли якийсь рибколгосп почав спо
руджувати на маленькій річці великий 
став (Тоді, ясна річ, ніхто згоди в людей 
на переселення не питав). Бабусина ха
тина стояла трохи осторонь хутора, і тому 
вціліла. А коли вибухнув реактор на Чор
нобильській АЕС, Тетяну Володимирівну 
евакуювали в село Сукачі Іванківського 
району. І поселили в будинку, де вже 
жили вивезені із Зони чоловік з дружи
ною.

-  Не життя було в мене з тими людь
ми, а суцільне горе. Вони мені проходу не 
давали, ображали найгіршими словами. 
Я навіть умивалася по-котячому: наберу 
води в рот, вийду на вулицю і тією водою 
хоч трохи лице освіжу. Потім зібрала 
свої вузли і подалася пішки додому. 
Спочатку міліція хотіла мене звідси виг
нати, та я не піддалася. Сказала: «Я вже 
нікуди не поїду. Цю хату я сама будува
ла, в ній і помру». Спасибі автолавці -  
коли хліб везе в Ладижичі, то водій не
одмінно біля моє хати зупиняється. По
росятко тримаю, є два котики і песик 
А радіація не така страшна, як лихі люди.

28 грудня (П’ятниця).

НЕБЕЗПЕЧНІ ГТТАХИ,
Прочитав перекладену з англійської 

статтю «Радіоактивні сезони чорно
бильської пернатої дичини». Американсь
кий вчений Лер Бірсбін з екологічної ла
бораторії Саванна Рівер (штат Південна
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радіоактивних територій під час весня
на повені. Скинули 28 бомб по 120 кі
лограмів кожна. Але результат від 

цього -  нуль, бо всі бомби прошива
ли лід, як газетний папір, і розривалися 
на дні. А крижані поля -  залишилися»

23 січня (Середа).

Кароліна) пише, що перелітні птахи з 
району Чорнобиля становлять серйозну 
загрозу для здоров'я людей Північної 
Африки та Південної Європи, які 
полюють на них і споживають їхнє м'ясо.

Колючий дріт навколо Зони сяк-так 
затримує людей, але безсилий перед віт
ром і перелітними птахами.

Цікаву цифру називають наші орні
тологи: під час осінньої міграції через 
Чорнобильську зону уздовж русла річки 
Прип'ять пролітає понад сто мільйонів 
різних птахів Затримуються вони в ра
діоактивній зоні на тиждень або два, щоб 
відпочити перед далекою дорогою. І за 
цей час стають радіоактивними.

29 грудня (Субота}

ПОХОРОНИ ЗЕМЛІ
У землю ховають усе -  і золоті скар

би, і померлих людей. А в Чорнобильсь
кій зоні у землю ховають землю. Недавно 
бачив, як на Буряківці самоскиди звалю
ють у величезні могильники забрудне
ний радіацією чорнозем І мені так жаль 
було оту землю, бо вона вмерла натисячі 
років. А потім я підбіг до кабіни КрАЗа, 
відрекомендувався і запитав літнього 
водія: «Про що ви думаєте, коли везете в 
могильник радіоактивну землю?» Він по
думав і відповів: «Може, це й дивно, але 
мені іноді здається, що я везу ховати 
самого себе. З’являються й фантастич
ні думки Наприклад поки ми отут порпа
ємося в Зоні, нашу отруєну планету вже 
тяте на буксирі якесь НЛО в космічний 
могильник».

«Цікаво, що таке, по-вашому, щас
тя?» Водій КрАЗа відповів*Ниста земля.

Чисте яблуко і чиста річка. Кухоль води_ 
А ще -  трава і ліс, в які не страшно захо
дити».

Ми потисли один одному руки і розі
йшлися.

14 січня (Понеділок).

БОМБИ НАД ПРИП’ЯТТЮ
Разом з Володею Савраном літали на 

військовому вертольоті в гирло ріки 
Прип’ять і фотографували з повітря, як 
два інші бойові вертольоти бомбили кри
жані затори, щоб не було затоплення

М И -Н ІБ И  ОКУПАНТИ 
Учора йшов однією з чорнобильсь

ких вулиць і побачив кількох бабусь- 
самоселок Вони добралися сюди з да
леких ал, щоб здати гроші на обмін, Я де..
тав фотоапарат і навів на них об’єктив, а 
одна з бабусь сказала мені: «Хвотогра- 
фуйте нас. Робіть з нами, що хочете. 
Після такого горя, яке ви наробили на 
нашій землі, нам і пекло буде здаватися 
раєм»..

Багато корінних жителів дивиться на 
нас, як на окупантів А хіба ж я винен у 
тому, що трапилося під Чорнобилем?!

24 січня {Четвер).

СПОГАД ПРО ВИБУХ НА АЕС 
Учора після обіду до нас у редакцію 

зайшов літній чоловік і попросив примір
ник газета, де надруковано проект За
кону УРСР «Про статус громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». Розбалакалися. З'ясува
лось, що це -  корінний житель Чорноби
ля Петро Юхимович Бардик (Нині живе 
в Києві на Троєщині, але працює вахто
вим мєіодом у Зоні). У ніч з 25 на 26 квіт
ня мав о 1-й годині ЗО хвилин заступити 
на тре по зміну на заводі залізобетонних 
конструкцій, розташованому неподалік 
4-го енергоблоку ЧАЕС. Ось дослівна 
розповідь Петра Юхимовича про поба
чене й почуте в ті хвилини:

«Переодягнувшись, я йшов у свій цех 
подвір'ям заводу. І саме в цей час стався 
вибух Над трубою 4-го енергоблоку 
з'явився сіросталевий дим, і з неї, як від 
бенгальського вогню, вилітали срібні іскри. 
А над реакториим залом заселилося білен 
жовто-синє полум'я, яке нагадувало елек- 
трозеарку. Потім вгору почали злпши чорні 
кулі в білій окантовці. Вони долітали до 
середини вентиляційної труби і падали 
вниз. Годинник на руці показував 1 годи



ну 24 хвилини. Звук вибуху, який я почув 
на кілька секунд раніше, був глухий, ніби 
від тієї протитанкової міни, яку після війни 
ми кинули з човна в річку, аби наглушити 
риби».

Діагноз захворювання у Петра Юхи
мовича такий: вегетосудинна дистонія, 
променеві опіки шкіри, болить серце і т. д  
Кілька хвилин покалічили йому все жит
тя.

1 лютого. (П’ятниця^

ЗУСТРІЧ З БАБУСЕЮ
Мороз на дворі такті, що аж очі 

сльозяться. Довкола на мертвих вулицях 
Чорнобиля -  жодної душі. І ось бачу, як 
засніженим провулком іде бабуся з па
личкою в руці. Я сфотографував її кілька 
разів, а коли вона підійшла ближче -  
привітався. І сказав:

-  От ходжу по Чорнобилю вже пів
дня, а зустрів тільки вас. Зовсім безлюд
ним стало місто.

-  Еге, воно справді так -  відповіла 
старенька. -  Але хоч місто й опустіле, 
проте дихається мені тут легко. Я після 
евакуації у Києві жила, але у мене там і 
руки, і ноги повідбирало. Сказала дітям: 
«Якщо не відвезете мене в Чорнобиль -  
помру. Не беріть гріх не душу». Привезли 
вони мене додому -  і мені полегшало: і 
ходити почала, і руки відпустило. Вже 
чотири роки тут живу. А якби не поверну
лася, то вже давно лежала б на кладо
вищі. Повітря тут хороше -  тому й живу.

-  А звідки зараз йдете?
-  Від сестри.Її хата он там, у кінці ву

лиці. Вона теж повернулася додому.
Я дивився у вицвілі очі старенької і 

думав: після аварії з Чорнобильської зони 
було евакуйовано понад 100 тисяч міс
цевих жителів, а повернулося назад 
самовільно бшзьмо 1200 чоловік Ці люди, 
попри загрозу смерті від радіації, відда
ли перевагу можливості жити в рідному 
краю, де вони народилися, і про кожного
з них можна написати цілий роман.

2 шутого. (Субота).

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА 
-Ц Е ДЕРЖАВА

Справді, Чорнобильська зона -  це

ніби модель маленької, але самостійної 
держави, в якій чітко визначено терито
рію й кордони, є своя міліція, пожежна 
частина, поштове відділення, їдальні, кі
нотеатр, ощадна каса, автотранспорт, вер
тольоти і навіть власна газета й радіо
мовлення. Немає тільки тюрми.

18 лютого. (Понеділок)

«ГЕНІАЛЬНИЙ» НАКАЗ 
Щойно переписав у Миколи Петри- 

ченка один «геніальний» наказ, який дав 
йому прочитати постійний автор нашої 
газети Олексій Шульгін. Ось дослівний 
текст цього «шедевру»:

«Наказ начальника цивільної обо
рони міста Прип'ять. Наказую:

Начальникам цивільної оборони об'
єктів народного господарства, установ і 
учбових закладів, начальникам служб 
цивільної оборони міста.

1. Головним завданням по цивільній 
обороні на 1984 рік вважати:

-  неухильне виконання рішень 2 6 - 
го з’їзду КПРС, 26-го з’їзду Компартії Ук
раїни, наступних пленумів ЦК КПРС, ЦК 
КПУ, постанов пленуму обкому КПУ_ 

Начальник цивільної оборони міста, 
голова Прип’ятьського міськвиконкому 
Волошко В. П.

Начальник штабу цивільної оборони 
міста Ракпін І. Н.»

Але як засвідчили події 1986 року -  у 
Прип’яті цивільної оборони ніколи не було. 
Було тільки безмежне обдурювання ци
вільного населення після атомної катас
трофи

26 лютого. (Вівторок):
МАГНІТІ РАДІАЦІЯ

Коли б якийсь учений придумав та
кий магніт, що збирає радіацію з землі, то 
я молилася б йому і вдень, і вночі.

(Слова жінки -самоселки з Чорноби
ля).

27 лютого. (Середа).

ВСЕ! ЗАЛИШАЮ ЧОРНОБИЛЬ 
Нарешті я дожив до того дня, коли 

можна проснутися і нікуди не поспішати 
Сьогодні я відіспався так як після вихо
ду в «саркофаг». Прокидався, пив міне
ральну воду і знову лягав спати.
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Похорони в Чорнобильській зоні. ( село ІЛЛІНЦІ

Сьогодні я відіспався так, як після вихо
ду в «саркофаг». Прокидався, пив міне
ральну воду і знову лягав спати,

А після обіду у відділі кадрів НВО 
«Прип’ять» здав обхідний лист і отримав 
взамін «Трудову книжку» й довідку про 
те, що я пропрацював у радіоактивній 
зоні один календарний рік І кожен день 
у ньому зараховувався за пітора.

„Коли Чорнобиль залишився позаду, 
за вікном автобуса, як на екрані телеві

зора, прошшли такі знайомі села -  Залісся 
й Черевач. Колодязі з обірваними відра
ми. Хрест на могилах Вибиті вікна. При
темнений сніг на вулицях без жодного 
людського сліду. Все було точнісінько 
таким, як і рік тому. Тільки ми виходимо з 
ціа Зони зовсім іншими людьми.

28 люшга. (Четвер).

м. Чорнобиль, 
1990-91 pp.

Фото Миколи Хріенка.



ПРО АВТОРІВ

Анатолій Свідзинський — доктор фізико-математичних наук, профе
сор Сімферопольського університету.

Юрій Шевельов — автор багатьох мовознавчих і літературознавчих 
праць, колишній голова УВАН і головний редактор «Сучасності», профе
сор Колумбійського університету, СІЛА.

Володимир Д іброва — прозаїк, драм атург, перекладач, 
літературознавець. Живе в Києві, працює в Інституті літератури Академії 
наук України.

Микола Воробйов — поет, лауреат премії ім. Павла Тичини, автор 
збірок віршів: «Пригадай на дорогу мені», «Місяць шипшини», «Ожина 
обрію», «Верховний голос». Упродовж багатьох літ творчість поета була 
невідомою широкому загалу читачів.

Віктор Кордун — поет, лауреат премії ім. Павла Тичини, автор трьох 
збірок віршів: «Земля натхненна», «Славія», «Кущ вогню». Протягом три
валого часу в Україні його твори не бралися до друку.

Микола Хрієнко — журналіст, працював у редакціях республіканських 
газет «Молодь України», «Радянська Україна», «Сільські вісті». Зараз — у 
парламентському «Голосі України», пише переважно на екологічну тема
тику.

Олександр Буценко — поет, перекладач, публіцист, мистецтвознавець. 
Закінчив Київський інститут іноземних мов. Автор книжки «Правдивьіе 
ключи» (1987), численних перекладів, мистецтвознавчих і 
літературознавчих статей, живе в Києві.

Тит Геврик — мистецтвознавець, професор Пенсільванського 
університету, СПІА.
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ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Передплатників просимо замовляти журнал у всіх відділен
нях зв'язку, посилаючися на додатковий список (телеграму Мініс
терства зв'язку України), число індексу 74459; на рік: 60 крб., на 
півроку: ЗО крб., на квартал: 15 крб.

Адміністрація в Україні: 254655 Київ-мсп, вул. Мельникова, 63.

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ В США

Передплата журналу Сучасности в усіх західніх країнах ста
новить 60 ам. долярів на 1992 рік.

Просимо всіх наших вельмишановних передплатників і коль- 
портерів виставляти чеки на Sucasnist і висилати представникові да
ної країни.

Передплати з країн, де немае представництва, просимо над
силати безпосередньо на адресу адміністрації в США і в амери
канських долярах виготовляти поштові перекази чи чеки (з ам. бан
ковими числами знизу) на: Sucasnist.

АДРЕСИ НАШИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

АВСТРАЛІЯ: Sucasnist/  Dr. D. Н. Pyrohiv ІЗРАЇЛЬ: Sucasnist/ Mr G. Shakhnovich
75 New Road Harav Maymon St. 2, Apt. 31

Oak Park, Vic. 3046 Bat -  Yam 
Melbourne

АРҐЕНТІНА: Sucasnist /  Dr. M. Wasylyk ШВАЙ- Sucasnist /  Dr. R. Prokop
Nahuel Huapi 5381 ЦАРІЯ: Muristrasse 82
1431 Buenos Aires 3006 Bern

ВЕЛИКО- Sucasnist /  Mr. T. Kuzio 
БРІТАНІЯ: 74 Nibthwaite Road

Harrow, Middx. HA1 1TG

Адміністрація в США:
SUCASNIST/Mr. Y. Smyk 
744 Broad St., Suite 1116 
Newark, NJ 07102-3892 

(201) 622-0545 Fax.: (201) 622-1933



ISSN 0585-8364.Сучасність. 1992. №4.1-168

П ропонуєм о  найкращ у зб ір ку  в ідео-записів  
найновішого документац/йного матеріалу та фільмів для 
розваги.

* ЛИС МИКИТА 94 хвилин. Ціна: ЗО ам. долярів 
Новітня постановка в двох діях (Львів, 1990) оперетки 
за поемою І. Франка —  для дітей.

* ПРОПАЛА ГРАМОТА 76 хвилин. Ціна: 35 ам. долярів 
Пригоди козака Василя та його товаришів-козаків, у 
дорозі до столиці Російської імперії (Кіностудія До
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
Анімаи}йні відео-фільми для дітей віком 3— 10 років. 
Ціна двох фільмів для дітей (І+ІІ) разом: 25 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.

1 КНЯЗЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ 100 хвилин. Ціна: 35 ам. 
дол.
Епічний фільм Одеської кіностудії (1988) про князя 
Данила.

Чеки чи поштові перекази просимо виставляти в амери
канських долярах на: Prolog Video. Мешканців штату Нью- 
Д ж ерзі, Нью-Йорк і Коннектікут зобов'язує податок. 
Приймаємо замовлення зі США і Канади на конто кредито
вих карток Visa, Master Card та доставляємо фірмами 
Federal Express чи UPS.

ЗАМОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНИМ ТЕЛЕФОНОМ ІЗ США І
КАНАДИ:

1-800-458-0288

ПРОЛОГ-ВІДЕО

Prolog Video
744 Broad St., Suite 1115 Newark, NJ 07102-3892

ЧИТАЙТЕ В 
НАСТУПНОМУ 

ЧИСЛІ:

EMMA АНДІЄВСЬКА 
Поезії

МИКОЛА ХОЛОДНИЙ 
Поезії

ГЕНРІ А.КЇССІНДЖЕР 
Нове російське питання

РОМАН ШПОРЛЮК 
Євразійський дім

ЄВГЕН ПАШКОВСЬКИЙ 
Безодня 

Роман

МАРКО ПАВЛИШ ИН 
Українська культура 

з погляду 
постмодернізму
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