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ЛІТЕРАТУРА

Олег ЛИШЕГА

ДРУЖЕ ЛІ БО, БРАТЕ ДУ ФУ.. 

Містерія

Д і й о в і  о с о б и

Лі Бо 
Ду Фу
Молодий
Дівчина
Великий Джміль 
Інші

д і я і

ГОЛОС ЗА ЛАШТУНКАМИ. ..з моїх босих ніг осипається земля..
коли щось довго робити, задумавшись, 
чи просто задивитися в далечінь, 
все може затопити тепла повінь., 
тріскаються капіляри, 
так легко, як молодий листок, 
прокусити до крові вуста..

Повільно розходиться завіса. На сцену, прибрану кількома убогими сосонками, 
виходить Молодий. Рухи його скрадливі. Одягнений він у типову для подібних місць 
уніформу, за поясом набір саперних лопаток.

МОЛОДИЙ. Я — подонок, я писав колись про багульник, що розцвітає 
на далеких сопках, тепер я у віддаленій провінції, я докладу всіх зусиль., 
(іОглядається). Вчора мені приснився дивний сон: я в сосновій посадці, 
усі сосни рівні, як підстрижені, і всі в мій зріст; і я ніби довго блукаю 
між них, і кожна з них — то моя поразка. Я шукаю між ними якусь 
іншу, неподібну, і так приглядаюсь, так уважно прогортаю молоду глицю, 
так, ніби зазираю кожній в самі очі — і не знаходжу..

Здалеку чиїсь голоси. Молодий починає гарячково копати яму, голосно приговорю
ючи.

МОЛОДИЙ. Я подонок, я писав колись про багульник, що розцвітає 
на далеких сопках, тепер я у віддаленій провінції, я докладу зусиль.. 
(Оглядається). Чим глибше закопуюсь, тим більше заспокоююсь., земля 
тут глиниста, пухка, за весь цей період мій заступ не зачепив жодного 
каменя..

Здалеку наростає шум, Молодий метушиться, описуючи кола, він ніби хоче заховатись 
від когось і не може. Моторошні крики і вся його войовнича подоба починають 
нагадувати танець шамана. Несподівано присідає за деревом. Виходять, ковзаючись 
як на льоду, двоє в спідній білизні, один несе невелику пластмасову каністру.
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ПЕРШ ИЙ. Як я люблю цю пору, коли листя вже не листя, і разом 
з тим ще не тлін..

ДРУГИЙ. Я теж люблю, коли ти дивишся на нього і не бачиш, а 
воно ще ж є.. Особливо під ногами, воно як прозора вода, бо слизьке, 
але ж товщини ніякої, тільки слиз.. Присядьмо., ось і вогонь.. (Вит ягає 
з  кишені якісь папірці і підпалює). Тут спокійно.. Друже Лі Бо, чомусь 
останнім часом лише й думаю про фотографію.. Де о не йшов, що б не 
робив, мені весь час здається, я перегортаю велетенський фотоальбом.. І 
кожне наступне фото стає то лісом, то полем.. На якійсь сторінці бачу 
себе невиразною плямою, а то мене зовсім немає, хоч таки бачу цю 
темряву, цей день, але мене там немає.. Де я тепер? Зачекай.. Бачу 
темну течію., і ніби на дні з пологого берега котяться грудки глини, 
злипаючись у велику драглисту кулю. А тепер вона розсипається..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, а хіба ти не бачиш зараз цього лісу, хіба там 
немає нас двох серед цього осіннього краєвиду, підхоплених спільним 
поривом в цю ніч?.

ДУ ФУ. Друже Лі Бо, бачу, бачу нас двох, п ’ю з тобою і ділюсь 
теплом цього вогню, та лише змружу очі і бачу набагато виразніше крізь 
нас, бачу тілом і душею невиразну течію, і в ній на глибині щось глухо 
вибухає, але нечутно.. Знов і знов якісь новоутворення.. І знову вони 
розсипаються., бачу ніщо..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, підлий трохи, мені холодно.. (Ду Фу подає йому 
каністру, той відпиває з  неї). Іней довкола..

ДУ ФУ. Друже Лі Бо, довкола повно битого скла., усе довкола іскриться 
битим склом, а я так любив колись гуляти тут, провалюючись у прілі 
листяні ями..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, підлий ще трохи, мені холодно.. Тиждень тому 
за кущем по той бік огорожі я побачив одного з портфелем, підперезаного 
шнурком. Він дивився на мене мовчки, може, глухонімий, а пальцем 
тицяв у мій бік, мовляв, прийміть до себе, пригрійте, ви ж бачите, мене 
тягне до вас.. Вчора біля Західної Брами повз мене промчали дві здичавілі 
вівчарки.. Ти чув коли-небудь, як кричить загнаний пацюк? За мить від 
нього лишились тільки бризки крові на стовбурі. Вони роздирають тут 
все живе.. Біля бараку на стежці чиєсь пошматоване хутро..

ДУ ФУ. Друже Лі Бо, ти кажеш, довкола кишить здичавілими 
собаками. Але ж вони не завжди такі.. Ранньої весни вони такі кволі, 
може людяніші за людей. Тоді вони байдуже вибігають на дорогу, просто 
під колеса, ніби промовляючи: ось, дивіться, ми зовсім не трусимося за 
своє життя, ми зневажаємо його в ім’я чогось іншого, недоступного вам.. 
Колись я щось пробував писати, може, й згадаю..

.. вони розкидані по лісі як валуни, 
і голову так підводять — череп, оплутаний павутинкою

жилок..
у вітрі звіється і ляже відмерла шерсть., 
з глибокого прілого листя, як з дитячої купелі 
їхній погляд горить тихою фанатичністю..

Обоє мовчать, задумались..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, я боюсь наглої смерті.. Чуєш, гупнуло?. Підточене 
дерево.. Воно ж могло перебігти своїм темним гіллям вздовж мого обличчя, 
продовжившись яскраво-червоними плямами по твоїх руках, адже ти 
сидиш трохи збоку..

ДУ ФУ. Друже Лі Бо, тебе спаралізує в човні вночі посеред великої 
ріки, звідки не видно вогнів довколишніх сіл., але звідки ж тоді легенда, 
що ти перед смертю захотів обійняти відбиток місяця у хвилі?..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, ти сконаєш у достатку, в чистій сорочці за 
столом, нарешті у себе вдома.. Твої очі заскліють, перш ніж зберешся 
промовити “добра каш а..” ..у твоїм горлі застрягне кусок недовареного 
м ’яса..

ДУ ФУ. Друже Лі Бо, здається, хтось кличе.. Не забудь, на сніданок 
плов!..

ЛІ БО. Брате Ду Фу, до завтра!
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МОЛОДИЙ. Пів на п ’яту, а вже темно.. Ці двоє пригрілись на кухні.. 
Видко, не ховають по кишенях чорного хліба, щоби потім вночі пожувати.. 
Звідки цей холод.. На кухні, мабуть, тепліше.. Якось, підштовхуючи 
передніх у черзі за гарячим обідом, краєм ока заглянув за їхні двері, у 
глибину на кухню, викладену білими кахлями.. А коли відносив посуд, 
знов бачив запітнілі кахлі, нікельовані ванни, мідні краники.. усе дзюр- 
чало, скрапувало., чиїсь м ’які розпашілі руки підхоплюють твої тарілки 
і вправно підставляють під гарячий струмінь., бачиш лише середину тіла, 
руки і живіт, весь у плямах, що аж розпирає засмальцьований халат.. 
Мене чомусь завжди тягнуло до тарілок, до гарячої нечистої води, де 
твої побільшені червоні руки із жадібністю великих потворних рибин 
хапають залишки їжі.. А може, в цій атмосфері задухи і нечистоплотності 
мене притягали хоч якісь натяки на операційну., з її блискучістю 
нікельованих деталей, з її ножами., з її гидливістю до слів., до всього 
зайвого, непотрібного здоровому організмові., з такою найглибшою насо
лодою розітнути чиюсь рану,.

Розходяться. Тиша. З-за дерева повільно встає Молодий.

З а в і с а  

Д І Я  II

Ніч на кухні. Посеред тісної, викладеної білими кахлями кімнатки гуде здригаючись 
електрокартоплечистка. Молодий і Ду Ф у мовчки видовбують ножами вічка з почищеної 
картоплі.

МОЛОДИЙ. Вчора біля озера в хащах обліпихи я випадково набрів 
на цілу колонію порожніх пляшок з-під чорного пива “Стелла” .. Учителю, 
а чиє це пиво?..

ДУ ФУ. Не пригадую., здається, арабське..
МОЛОДИЙ. A-а., деякі хропіли, зарившись по горло в сухе листя.. 

Інші усамітнились по різних закутках і кайфували по-двоє, по-троє, 
простягнувши свої лискучі темні тіла в солодких позах. Решта плутались 
у сухім пирію, падали, і вставали, і знов падали.. Коли здалеку в 
шорохкім листі мені лукаво підморгне якесь темне денце, щось у мені 
обривається.. Учителю, на днях пригнали нову партію.. Один високий 
такий, щоки горять, ніс загострений.. У руках целофанова торбинка з 
милом, зубною щіткою, електробритвою і ще якоюсь книжкою, не нашою.. 
Вчора моя зміна заготовляла дрова. Ми порались швидко, нечутно, як 
зграя вечірніх птахів. Коли вже дрова попиляли, наші пішли грітись у 
кочегарку. Я затримався біля гори покидьків, на .неї падало якраз світло 
від прожектора. Поміж бурого капустяного листя, гнилої картоплі, в купі 
вишкірених голів мороженого хека леж ала та книжка. На колись 
білосніжній обкладинці темно-синім назва невідомою мовою.. Довгий 
слимак переповзав її навскіс, лишаючи по собі блискучу в’язь слизу.. Я 
відкинув її трохи далі, в тінь, щоб не так кидалась в око..

ДУ ФУ (глянув на свій годинник).. Може, вже готова.. Сходй на 
кухню, риба вже готова.. Візьми миску.. Скажи Лі Бо, він дасть.. Передай 
йому цибулі. Візьми цілий вінок, скажи — це я сплів.. Спитай, може, 
йому чогось треба.. У мене, правда, вже більше нічого немає.. Спитай.. 
Спитай, може, йому ще щось треба., може, я ще знайду щось.. І скажи 
йому, хай прийде., зачекай., або скажи йому, що я впораюсь і прийду.. 
Скажи — я впораюсь з цим усім і вже йду..

Молодий виходить.

..Щ о це зі мною.. Ніж вислизає з рук.. На мене ніби сиплеться гостре 
сіно без запаху.. Я не можу підняти голову.. Це різке світло засипає 
мене своїм невидимим сіном.. О третій годині ночі в закуті, викладенім 
білими кахлями осідає стіжок без запаху., а довкола ліс, загорожі.. За 
стіною помішують, цідять, розливають.. (П ритуливш ися щокою до стінки, 
шепче). ..Друже Лі Бо.. Друже Лі Бо., я тут, ти чуєш, нас тепер розділяє
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тільки ця стіна., зараз я дмухну, і вона впаде.. Друже Лі Бо, між нами 
тепер лише ця біла шкаралупа яйця.. І якщо ти вже там, то слухай., я 
вже пробиваюсь, ти чуєш глухі поодинокі поштовхи? — то забилось моє 
серце, я вже виходжу, вже появляюсь..

Входить з порожньою мискою Молодий.

МОЛОДИЙ. Учителю.. Лі Бо вже немає і не буде.. Що з вами?! 
(Підбігає до Ду Фу. Той сидить на колінах лицем  до стіни, глухо 
вдаряючись об неї головою ).

ДУ ФУ. Не знаю.. Принеси усі мої речі..
МОЛОДИЙ. Для Вас я готовий на все! (Вибігає. За мить вертається 

з  бляшанкою згущеного какао, на ній етикетка з  мініатюрним зобра
женням корови. Подає і виходить).

ДУ ФУ. ..Це ти.. Ти в собі ще тримаєш ту глуху зиму з її 
п ’ятдесятиградусною студінню? Щодня я витягав журавлем з криниці 
відро, повне крижин, ставив перед тобою на сніг, ти пила, засовуючи 
голову все глибше, не відриваючись, аж доки твої губи не смоктали дно. 
Тоді аж відривалась.. І ще раз, ще половину відра, а я чекав, задивившись 
поверх твого густого в інеї хутра, як по рівнині вздовж обрію попід 
сопками в тінях призахідного сонця ніби мчить до мене далекий вершник..

Вбігає Молодий і вручає Ду Ф у щось подібне до подушки.

ДУ ФУ. Що ти приніс., ти приніс мені дорогу в поїздах., відшліфоване 
лежанням лаковане дерево верхньої полиці, зім’ятий одяг і сажу у волоссі?. 
Від чаю до чаю крізь запітнілу шибку в мороці пропливають хвойні ліси, 
зрідка висвічені арками незламаних вітром беріз.. І ти, з порябілими 
очима від безконечного проминання за вікном, важко сповзаєш вниз, 
підходиш до заспаного провідника, що саме миє склянки після вечірнього 
чаю, питаєш, в якому вагоні буфет, і починаєш довгу зухвалу мандрівку 
у невідоме.. Штовхнувши важкі тамбурні двері, виходиш у напівтемряву, 
повну випарів, чийогось ослаблого плачу, тоді як у світліших вікнах 
пропливають понуро чорні сосни і часом зблисне осколок місяця.. 
Проминаєш пом’якшені його сяйвом умиротворені обличчя з розтуленими 
до тебе устами, вологим зіпрілим волоссям, складками звислих до землі 
простирадл, і руки.. Опущені безвольно вдолину, розкидані, відкриті 
долонею до тебе, в такому здивованому запитанні, ніби вона, оголена до 
ліктя, чекала на тебе вже стільки літ в цьому темному проході.. На 
якусь мить ловиш себе на думці, що ніхто і ніщо в світі не задовольнить 
її, розтулену в німому запитанні.. І знов, штовхнувши оббиті залізом 
двері тамбура, відхиляєш інші, пластмасові двері, піддавшись уже звично
му колиханню, торкаючись час від часу нікельованих поручнів, заходиш 
в інший світ, устелений пухким трав’янистим хідником, що скрадає твої 
кроки під розсіяним верхнім світлом, і лише гірко подумаєш, що ти тут 
ніколи не був, і тебе тут немає в цьому лагідному, недоступному для 
таких, як ти, світі.. І знову ще одні двері, за ними знов безконечні двері 
кудись туди, вперед, десь у вагон, де в зовсім іншій напівтемряві тремтить, 
подзвонює склянка на мокрому столику.. (Замовкає). І ще ніби я мав 
щось у руці., від чого лице моє аж пашіло..

Входить Молодий, подає стару, почорнілу електроплитку.

ДУ ФУ. Ти розігріваєш собі трохи молока навпотемки? Перед тим як 
тобі відняло мову і пам’ять, ти якось розповідала, як сімдесят років тому 
ти була молода і в кінці вашого саду текла річка — млинівка.. І що ти 
пішла прати, коли вже був сніг, і ти довго прала, виляскуючи праником 
далеко над водою, а потому тобі закортіло сильно скупатись, і ти не 
довго думала, скинула довгу полотняну сорочку і скочила у воду., ти 
мені тоді не сказала, то було до Нового року чи після?., згадай мені, 
згадай, щось у мене було., щось я ніби мав у руці, від чого лице моє 
аж пашіло..

Входить Молодий. Він розгублено мовчить, опустивши руки..
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(Д у Фу, заплющившись, декламує).
..з моїх босих ніг осипається земля., 
в алюмінієвій мисці мокне сорочка, 
і коли прогорнути небесну мильну піну — 
вода аж чорна..

Пригадай мені, пригадай, щось було у мене в руці, від чого лице аж 
пашіло..

І лише тепер ловимо себе на думці, що так 1 не бачили обличчя Ду Фу. На протязі 
всієї дії він сидить спиною до глядача. Тепер, слухаючи його голос, нам так хочеться, 
щоб він обернувся хоча б на якусь мить, одночасно усвідомлюєм усю небезпечність 
такого поруху. Ще більше за неможливість заглянути в його очі нас вражає його 
непорушність.. Молодий вибігає і вбігає.. Його фігура і рухи вже давно нагадують 
юного, невтомного Меркурія. На цей раз у руках у нього слайдовий діапроектор. 
Ставить його на стілець і вимикає світло. На кахлевій стіні зображення темних плям.

(Ду Фу продовжує декламувати).
..легкі, поблідлі бур’яни., 
зморщені, позеленілі сливи., 
поріділе волосся пирію, 
ще не вискубане вітром., 
ти їхній ровесник., 
торішнє листя.. —
з якою ласкою ще вгортає його сніг., 
як запопадливо, перебігаючи від стовбура 
до стовбура, ховається від мого погляду., 
чи ти там., чи ти там..

Слайди швидко міняються. Як хмари, пропливають обриси далеких гір, дедалі 
невиразніші. Зблискують тонкі, покручені ріки, безконечні лісові масиви. Вже щезає 
різниця між землею і небом. Тепер зображення нагадує аерознімки хуртовини, мороку. 
В темряві голос Ду Фу особливо самотній.. За якийсь час кімната починає наповнюватись 
людьми. У темряві вони підходять до Ду Фу і мовчки обнімають його. Поступово тіні 
зливаються в один в’язкий клубок темних тіл у слизьких, обляпаних рідкою глиною 
плащах. Розбухає велика драглиста куля.. Тишу зрідка пронизує глибокий, притлумлений 
стогін.. Павза.. На авансцені знову Молодий. Його важко впізнати. Обличчя позбулось 
колиш нього виразу багатообіцяючого крутійства, зникнув рум’янець, який він 
підновлював, не криючись від людей, половинкою столового буряка —  тепер його 
лице пашить зсередини незнаним досі вогнем.

МОЛОДИЙ. .. ті що відходять,
своїм прощальним, відчайдушним поглядом 
виривають нас із життя., 
або ж у своїм плавнім польоті 
фотографують нас у невиразному просторі 
байдуже покидаючи тут, далеко внизу, 
ніби даруючи нам вічність..

З а в і с а

Д І Я  III

Інший час, інакші люди.. Кухня. Вона трохи глибше. Це будка, зліплена з бамбукових 
штор. Дірки завішені чимось, та все одно ясно —  це кухня. Хоч звідти не тягне 
димом, ніщо не брязкає, і не гупає сокира.. Хто знає.. Якби полатати її темним 
оксамитом, могла б нагадати й кабіну для таємного голосування.. А то й садову 
альтанку, обвиту хмелем, де під вечір хтось у самоті чекає на соловейка.. Але це 
глибше. А перед нами —  Столовий Зал. У ньому не конче мають стояти лавки чи 
столи —  люди там можуть сидіти І на солом’яних матах. Та й людей зовсім мало.. 
І хто знає, що вони там їдять.. Але він називається —  Столовий Зал.. А спереду, щоб 
нам не здалося, що й ми сидимо на підлозі у тому залі і чекаємо на вечірній чай —  
конче має бути грядка живої землі. Земля має бути зволожена і пухка. І заскороджена. 
На ній жодного знаку —  ні людського, ані пташиного. Це має бути непереступним 
законом.. Але кожен погляд, кожне слово ні-ні та й замре на цій аж чорній магнетичній 
латці.. Далі вже, за нею —  ліс і ліс, далекий світ..

Кухня темна і тиха. Може, ніч. Від неї віє пусткою. І важко повірити, що там хтось 
міг колись жити.. Але чого не буває.. Всередині спалахує світло, сліпучий вибух у 
мороці. Загули, забамкали бамбукові дудки на шторах. Усередині, як у могутній 
прямокутній жінці, почались роди. Вона випручується і тремтить. Але замість стогону
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зовсім несподівано високий дівочий спів. Він уривається сміхом і сльозами.. Вона, 
мабуть, сама не своя.. Чисті, безслівні уривки арій. їх дуже давно тут ніхто не чув.. 
Та й чи був то спів?.. Важко повірити, що в самій Пекінській Опері міг озватися 
кращий голос.. І раптом звідти вибігає дівчина. Вона на собі не має нічого і починає 
танок нічного сонця.. Хіба без неї воно може не зійти?.. Але звідки, поки добігла, на 
ній взявся такий халат, якісь старцівські ланці? Може, це сон?.. Вона закружляла 
волохатим метеликом у нічнім саду, блискавично розкидаючи на підлозі Столового 
Залу миски. Усякі, більші, менші, зовсім крихітні.. Та сліпуча, із гострими, як лезо, 
вінцями, а та навпаки —  незграбна, закурена, як величезний валун у бистрім потоці.. 
Видно, вони з різних епох, і та, що найближче до нас, очевидно, найглибша.. Вона 
метнулась назад до кухні, звідти вигулькнула з гримучим оберемком ложок. Підбігає 
до кожної миски і губить по ложці, співаючи.

ДІВЧИНА: Тебе нема, днесь чарівна весна,
А в моїм серцю залишилася туга..
Ти відійшла у незнаную даль..
А я лишилась, та й мій рідний край..

(Витанцьовує поміж мисок. Здається, вже всюди по ложці.. А ле вона 
знов і знов перебігає, хапає миски, знов розкидає, співаючи).

Нині, нині мами нема-а..
Нині, нині вдома сама-а..
Прийди, як тільки сонечко зайде,
Як місяць зорі розішле,
Прийди до мене в останній хоч ра-аз..

(Несподівано підбирає добру половину мисок і відносить на кухню. 
Звідти вертається з глибоким алюмінієвим баняком, і ставить його 
посередині Залу. В руці довга закурена копистка, вона мішає нею щось 
на дні, вибамкуючи.. Вона стоїть над баняком і довго в нього дивиться.. 
Ї ї  личком пробігають світ ляні брижі. Здається, вона ось-ось ускочить, 
шубовсьне у купіль.. Але видно по її тілі, як вона вагається.. Щ о вона 
там бачить?.. Чого так довго стоїть?. Чекає, поки роз?ясніється дно?. 
Вона навіть урвала спів і не дише.. Зривається і щодуху пропадає десь 
далеко. Ї ї  довго нема.. Аж десь із глибини поволі народжується спів). 

Ой заходь, коханий, устонька пода-ай..
Поцілунок зразу змінить світ у ра-ай..
Ой заходь, коханий, і нікого не цурайся,
Ой заходь, коханий, устонька пода-ай..

(Співаючи, вона виходить зі снопом молодого очерету на руках. 
Підходить до баняка, хапає звідти копистку і жбурляє її у кухню, тоді 
засовує увесь сніп усередину. Очерет не дається. Вона обходить, по
правляє пишні стебла, трохи нижчі за неї..)

Я бачила його лише раз.. Учора він заїхав до нас у залізнім агітфургоні 
з конем.. Як він прорвався?.. Але ні., не було чути гавкоту.. І мовчала 
сирена.. Але хіба може мовчати сирена?.. Сюди можна впустити, і надовго.. 
Але звідси.. Тим краще, він буде довше, набагато довше, ніж він думає.. 
Я бачила по воді: кола ніяк не сходились, глухо бовтались.. І на дні 
розбурхалась темна хмара і довго не сідала.. Він буде тут довго., він 
буде тут довго, як цей очерет там, звідки я його принесла.. Він такий 
добрий.. Він узяв лагідно за руку і запросив до себе, у фургон.. І там 
розповідав про інший світ, далекий-далекий.. А потім звів залізними 
східцями вниз і показав на коня., дивись, він каже, яка в нього збруя.. 
Які в нього могутні груди.. І він підходить до коня і кладе руку йому 
на бік.. І тоді він простягає другу руку до мене, щоб я підійшла і 
торкнулась його руки: Ти чуєш, як сіпається його бік? Скільки він світу 
перейшов — чуєш?. І раптом вихапує руку і вилітає на коня одним 
скоком., і провисає у нього на череві головою униз.. Я його бачила вчора 
лише раз.. Єдиний раз.. Він узяв мене за руку і спитав, чи б я поїхала 
з ним.. Чи б ти поїхала зо мною., до мене, у далеку любу землю.. І 
тоді., і тоді я очима попрохала його попросити знову, так., і тоді він 
попросив, чи я., так, кажу, так, мій горній цвіте, і найперше я обняла 
його раменами, так, і пригорнула його додолу, до себе, аби міг чути мої 
перса, їхній пахощ, так., і серце його забухкало, як у шаленця, і так, 
я сказала, я хочу Так.. Щ е він сказав, що ми одні, лише ми одні у 
цьому лісі.. Але там, за Великою Рікою, уже все інакше.. І що збирається 
туди завтра після вечері на танці і хоче взяти мене.. Він каже, там буде
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грандіозне нічне шоу, зберуться з усієї Західної Провінції, там буде увесь 
Південь і Схід.. 1 що я там засліплю собою всіх.. Він так і сказав:“Ти 
засліпиш там усіх..” А я чомусь думала, що там, за Північною Брамою, 
ще дрімучіший ліс.. Правда, ночами я чула крики десь звідти., але була 
певна, що то наші пси роздирають заблуканих.. (Розбурхує над собою 
довгі вороні коси). Він казав, там танцюють інакше.. Може, так?.. (Ривком  
скидає коси наперед і вся зіщулюється.. Ї ї  руки загубились під косами, 
здавалось, чорні скойки перлівниці збираються задушити глибоко все
редині захований плід., але що відразу за цим могутнім стиском один 
видих — і вона вся розтулиться, і перлина спалить усіх.. А ле ніби 
злякавш ись т ої близької миті, вона, така ж зіщулена, темна, не 
відгортаючи кіс, підбігає до очерету і навпомацки припадає до нього, у 
його соковите зілля.. Висмикує добрий жмут і розкидає над собою.. Вона 
хапає ще і ще.. Ї ї  нападає шал, може, вона хоче зірвати із себе кухарську 
шкуру, але щоб її заслонив хоч очерет.. Стебла ламаються, падають 
на свіжу, чорну грядку землі.. Вона довго нічого не бачить — що вже 
сама толочить зем лю , її босі ноги вже давно чорні.. Напад шалу 
уривається, як і почався: вона раптом бачить свої сліди.. Вона падає 
на коліна і гарячково визбирує, пригладжує сліди долонями.. Вона хоче 
усе повернути як  було.. Очеретяною китицею заскороджує довго стоп
тану землю .. Вона вит ягає з  баняка решту стебел, влазит ь усередину, 
нагинаєт ься і, трохи присівши, вимиває ноги.. Вилазить, знов устром
лю є  очерет.. Заколю є ззаду волосся.. П оправляє надламаний очерет..)

Він каже, в далеку дорогу., у світ.. Але хто йому покаже ту дорогу?.. 
Ту справжню дорогу.. Хіба не дальша., хіба не дальша дорога до мого 
лона?.. І чи побачить він гори., без мене.. Гори і глибокі ями.. Він хоче 
мене забрати у далеку землю.. Але він не знає, де вона.. Чи він має 
належати їй, а не мені?.. Він не знає, хто я.. Він не хоче знати.. Він 
каже, що може все простити.. Але він не знає, що я можу.. Чи я можу 
простити.. Чому він утік з тої далекої землі.. Він каже, шукав., шукав 
мене всюди, все життя.. Але він не бачить.. Він весь час оглядається.. 
У нього очі дивляться назад.. Він давно вже їде назад!.. Але хіба не 
найвища гора тут?.. Я можу показати ще вищу гору.. Мене малою 
прозвали Вогняною Феєю.. Я під своїм вікном посадила чорнобривці.. Я 
їх викопала коло тої ями, де загрібають утікачів.. Я перенесла їх уночі 
й посадила під вікном.. І там була ще мальва.. Я не можу більше чекати.. 
Я вся горю.. Він загориться в моїх обіймах.. Він ніколи не вернеться.. 
На моїх очах цей очерет блякне.. Я бачу, як він жовкне.. Я бачу, як 
він палає.. Але він цього ніколи не побачить..

Заходить Молодий. Його важко впізнати. Це зовсім інша людина.. Хоч ті, що знали 
його очі, могли впізнати його відразу.. Але, може, вони були єдині, що пам'ятали його 
давні очі.. У нього на очах легка пов’язка.. Вони сходяться на березі чорної земляної 
річки і розминаються, не торкаючись одне одного, кожен продовжує сам свою далеку 
дорогу.. Вогняна Фея, перехоплюючи його пильний, проникливий погляд на землю, 
продовжує свій монолог.. Вона рухається паралельно до нього, стрімко, ривками.. Вона 
жалить його кожним словом..

Я бувала там кожного разу, як закопували.. Вони хотіли, щоб я була 
там кожного разу.. І після того давала їм їсти.. Вони хотіли, щоб я 
давала усе їм своїми руками.. І щоб кожного разу була з кожним..

МОЛОДИЙ. Мене послали до Великої Ріки. Я прибув до Великої Ріки 
пізно надвечір. Я довго сумнівався, чи переходити.. Але мій кінь голодний.. 
Я розпряг його і він, заточуючись, зайшов у воду.. Я сидів на березі в 
очереті і не знав.. Але я бачив, як він п ’є.. І як він дивиться поверх 
води на той берег.. І як він покликав.. І тоді почав сходити повний 
місяць. Він зійшов над Великою Рікою, і я відчув, що маю увійти у 
воду і йти за ним.. Хоч би що чекало на тому боці.. Коли ми перебрались, 
була ніч, і не вмовкав соловейко.. Нас ніхто не перестрів, хоч десь далеко 
чув постріл.. Але де світ обійдеться без мисливців?.. Мене лише здивувала 
ця чорна, розбурхана земля.. Вона вся здиблена.. Вона вся піді мною 
дихає.. Я ще ніколи не бачив такої землі.. Вона підводиться назустріч, 
але коли станеш на неї, вона завмирає.. І раптом відчуваєш, як затягує 
всередину.. Мені темніє в очах, невже я так і не зустріну тут нікого?..
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ДІВЧИНА. Я скопала під вікном і перенесла звідти холодну м ’яту. Я 
весь час думала, що то холодна м’ята. Вона мала грубе шорстке листя, 
і воно пахло.. Але коли розрослась вище за вікно, я побачила між листя 
згустки і з них бризки крові, і я зрозуміла, що то червона рута.. Вони 
дуже люблять квіти.. 1 ще я звідти принесла кущ любистку, але він не 
прийнявся.. Я люблю садити квіти.. Я люблю їх доглядати.. Я люблю їх 
нюхати пізно увечері і на зорі. Я нюхаю кожного разу кожну квітку., 
до того, як іти до них.. У це важко повірити, але останнім часом я 
втомилася.. Я втомилася їх нюхати.. Вони стали довше затримувати коло 
себе.. Вони пахнуть ще густіше і неохоче випускають мене зі своїх 
обіймів.. І я  мушу випручуватись.. Але від їхніх пахощів не відбудешся.. 
Вони найгустіше пахнуть надвечір, і я цілу ніч борсаюсь у квітах. Вони 
затягують уві сні до себе, у землю.. Ту, що з вечора я так рясно 
поливала.. Вони ніби хочуть мене вберегти від чогось ще страшнішого..

МОЛОДИЙ. Ми лише побачили тут здичавілі сади у кропиві і жодної 
людини.. Я бачив, як раптом із землі вирвався півень, весь у червоній 
глині, він розчепірив крила і кинувся довбати у череп зіщулену лисицю, 
аж поки не розтерзав її пишне хутро.. Я бачив, як весь час кудись 
бредуть корови, спиняючись лише, аби народити, і знову рушають далі.. 
Вони всі оули червоно-вохристі, усі одної масті.. Ми йшли за ними, бо 
я сподівався, що мають відчувати недалекі вже гори.. Було дивно, що 
вони позаду лишають соковиті луки, а під деревами винні купи груш і 
яблук.. Але видко, високе сонце їх весь час гнало далі, далі, до тих 
прохолодних печер, де кожен з нас в прохолоді зможе заснути, трохи 
вгамуватися, і уві сні дочекатися сходу сонця, вже з іншого боку.. Але 
вчора, вже над вечір, ми несподівано стріли тут жінку. Вона весь час 
співала.. Її спів був навіть кращий., о, наскільки він був чистіший навіть 
як у самій Пекінській Опері, коли я ще зовсім зелений закохався., і 
кожен вечір пропадав у їхнім підземнім склепі, вони його називали між 
собою “Комариком” , там можна було замовити трохи вина, і я там чекав, 
прислухався до легких, повітряних кроків на крутих східцях зі сцени, 
звідки вона спускалась, ще не урвавши своєї арії., і змовкала аж лише 
в моїх обіймах, відпивши ковток.. Ні, він був інакший, той спів.. То 
була зовсім інша мова, це правда.. Але спів ніколи не уривається.. І 
коли ми стріли ту жінку, я раптом відчув у собі бездонний голод і такий 
самий, ще глибший голод мого коня.. І я очима попросив її нагодувати 
нас..

ДІВЧИНА. Він сліпий!. Куди він іде?. Він мене не бачить!. На моїм 
тілі тисяча очей!. Вони за кожним деревом!. Я йду, і тисяча очей 
наближається!. Я відходжу — і вони відходять!. Кожен хоче бачити!. 
Кожен мріє, щоб зірвався темний смерч і засліпив моє око.. Моє глибоке 
лоно.. Вони вже вертаються!. Я чую, вони вже вертаються, щоб знов 
мене забрати до тої ями.. Вночі я чула крик.. Мені приснилось, я віддаюсь 
Великому Джмелю в густому кущі червоної рути і ніяк не можу 
виплутатись зі своєї вогняної спідниці і розпанахую її зубами.. І тоді я 
прокинулась, і почула той страхітливий крик.. І я зрозуміла, що його 
вже немає.. Що він вже мене не побачить.. Я.. Я не смію.. Я не можу 
його нагодувати!. Я не смію нагодувати сліпого!. За це чекає всіх нас 
ще більша., ще страшніша кара, ніж вони заслужили від нього.. Чому 
їх так довго немає?. Тепер вони йдуть по нас обох.. Вони вже все знають!. 
Вони обходять здалеку, щоб надивитись востаннє!. Вони чекають, щоб я 
ще його нагодувала..

Молодий і Дівчина зупиняються навпроти. Він простягає перед собою руку, але в 
останню мить вона відсахнулася за сніп очерету посеред зали..

МОЛОДИЙ. Переходити річку то тут, то там — і рвати однакові 
квіти.. Мені здається, тут хтось є.. Хтось привів мене сюди.. Я ніколи 
не ходив сам у темряві.. Я не можу сам ступити навіть кроку.. Але я 
знаю, я не спав і йшов, і йшов цілу ніч.. Обминав кожне дерево.. Мене 
жодна гілка не вдарила в очі.. Хтось вів мене.. П ам’ятаю, як вийшов з 
дерев — земля почала підніматись.. І я поповз угору.. Земля була свіжа, 
пухка., і я в ній провалювався, грузнув, я ніколи ще так близько не 
дихав свіжою землею.. Вона дихала підо мною.. Мені здалося, що то міг
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бути якийсь курган.. Ще свіжий, бо на самій горі не було трави.. Я 
виповз і аж там мене наздогнало сонце.. І я довго стояв там на вершку, 
відігрівався.. Я дивився вгору, на нього, і мені здалось, ніби я знов 
починаю його бачити.. Я стояв довго.. Аж відчув, що мої ноги вгрузають 
у землю.. І я скотився униз.. Може, то був покинутий могильник.. Може, 
колись там ящур викосив худобу, і вона вся там лежала.. Я не міг сам 
зайти аж сюди.. Може, я йду знов до Великої Ріки.. Увійти до неї. Мені 
здається, чую запах далекої води..

..сам? ні, я не сам., а може, сам?., 
та ні, не сам., хто сам — я? тільки не я!., 
серед лісу? вечір? близько ніч? зривається вітер? 
де., що там за річкою?., хтось втік?., 
вечір., ніч близько..

(Підходить до очерету, обіймає його, занурює в нього лице..)
Я знов у тобі.. І тепер я вже не хочу з тебе виходити.. Я лишаюся 

в тобі і вже ніколи не заблукаю.. Я можу ще йти далеко, але вже 
знатиму, що йду весь час у тобі.. По шию у прохолодній зелені.. Аж 
тепер я можу трохи спочити.. ( Осідає на зем лю ..)

Вислизає Дівчина зі своєї схованки. Похапцем загладжує долонею заступлену 
Молодим землю.. Здалеку чути шум, кроки.. Дівчина схвильовано кружляє.. Шум 
зростає.. Дівчина дуже хоче заховатись і не може.. Знов починає арію.

ДІВЧИНА. Ой заходь, коханий, устонька пода-ай..
Поцілунок зразу змінить світ у ра-ай..
Ой заходь, коханий, і нікого не цурайся,
Ой заходь, коханий, устонька пода-ай..

Урочисто заходить чоловік. Він увесь слизький, задрьопаний рідкою грязюкою. 
Незважаючи на поранену ногу, його хода широка, як у водяного павука.. Його лице 
темне, заросле густою щетиною.. Він витягує соковиті губи, прицмокує, ляскає 
соловейком.. З усього видно —  голодний.. Він заходить якось стрімко, боком, глибоко 
загрібаючи ногами.. Дівчина розгублено стоїть посередині.. Чоловік підходить, угинається 
в глибокім поклоні, на розтуленій долоні сяє перстень..

(Дівчина повертається до нього спиною, вона не візьме з  нього 
нічого.. П оволі відходить, наспівує сумно.)

Грає море зелене,
Тихий день догора..

Чоловік якусь мить чекає, низько похилившись у поклоні, завмер з перснем.. 
Стрімко зривається і бігом зникає, звідки прийшов.. За якусь хвилю звідти виривається 
весь у сліпучо-білій накидці, у високій оксамитовій чалмі.. Хто він?.. А може., може, 
це сам автор “Сатанинських віршів"?! Чалма від бистрої ходи розплутується, спадає 
важкою хусткою з китицями йому на очі.. Він поспішає, паДає їй до ніг.. У його 
розтуленій долоні —  каштан.. Він опускає його до землі, котить їй до ніг.. Дівчина 
відстрибує, бридливо і шумно, наче від миші.. Підбігає до очерету, висмикує звідти 
грубу лозину, біжить до нього, шмагає усе його тіло, хльоскає по руках, б’є його 
маленькими босими ногами, штрикає кулачками під боки. Вона схлипує і крізь сльози 
сміється.. Вона ось-ось розридається від великого жалю.. Вона рвучко випростується 
і довго, невидюще дивиться на незграбну гору перед собою, що заклякла в німій 
просьбі, вся сповита в білий оксамит, глибоко нещасна. Вона довго, німо оглядає себе, 
може, в цій горі на колінах побачила себе.. Вона вже зрушилась до нього, щоб, може, 
погладити його.. Але кидається в протилежний бік, підбігає до Молодого, що, 
скорчившись, лежить долілиць, і, схлипуючи, пестить його лице, цілує в очі.. Молодий, 
здається, спить, уві сні йому щось ввижається, він усміхається щасливий.. Дівчина 
зривається на ноги, біжить кудись до себе, на кухню. Звідти приносить облізле хутро 
якогось чорного ведмедя і вкриває Молодого, як дитя.. Лишає його, підходить упритул 
до землі, дивиться вниз.. Щось промовляє до себе пошепки, осідає на коліна.. Набирає 
в жмені землі, підносить до лиця.. Вона сама не своя. Розсипає знов свої коси.. 
Глухо зойкнувши, падає до землі.. Борсається в землі.. Вимащує себе з ніг до голови 
землею.. Увесь цей час трохи далі Великий Джміль закляк у глибокім поклоні.. І коли 
шал охопив Дівчину, він ще очікував.. Далі підводиться, і сліпуча накидка сповзає йому 
до ніг. Він голий, порослий довгою шерстю.. Кидається в різні боки, як випущений 
нарешті з темниці тигр.. Повертається, звідки прийшов і приносить кілька великих 
мисок чи відер, повних жовтої, чорної, білої, червоної землі. Його хода пружна, рухи 
певні. Він підливає до землі води, розминає її.. Починає мазати себе червоною землею. 
Різко, роздряпуючи тіло. Груди, шию, волосся.. Він харчить від злості, що ніяк не 
може замазати собі весь хребет.. Він не може дотягнутися до своїх лопаток.. Хапає 
білу землю і маже собі лице.. Потім перемазує усе червоним, вуха, очі, брови.. Вимахує
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головою, стріпує руками^ Кидається до жовтої землі і нею на бігу обмазує усе довкола 
снопа очерету у воді.. Його тіло здригається у корчах, розбризкуючи кров по стінах.. 
Здається, хтось щойно відрубав йому голову.. Вибігає знов назад, вертається з дрючком, 
цілим стовбуром, спиляним у його зріст, гладким, ошкуреним.. У руці в нього якесь 
дерев’яне чи залізне калатало.. Він прив’язує себе животом до дерева, затулившись 
ним од усіх, молотить калаталом по своїм дереві.. Це ще свіжий, сучкуватий таран, 
вистромлений угору.. Він глухо гуде.. Але до дерев’яного чистого дзвону несподівано 
додається гул, гарчання далекої машини.. Він поволі урочисто підходить до Дівчини, 
обнімає її, підводить.. Вона вже притихла, зводиться.. Вони йдуть обнявшись, заточу
ються.. Вони обминають очерет і поволі прямують до кухні. Вона ще пробує спинитись 
і вже не випручується, промовляє тихо.

ДІВЧИНА. Я ще хотіла там., пересадити на ніч красолю.. Коли я 
вернуся.. Чого ви забираєте сьогодні так рано?.. Красолю і нагідки.. І 
майори.. Підходить їхня пора цвісти.. їх  пересаджувати можна лише 
вночі.. Коли б ви мене відпустили трохи раніше.. Мені б не хотілось 
лишати її такою., такою невпораною.. Мені соромно.. Я не знаю, коли 
тепер буду..

Чоловік не слухає її, твердо веде на кухню. І там, за бамбуковими ширмами чути, 
як щось велике гупає об підлогу.. Тим часом наростає гул машини.. Він переходить 
усякі межі людського вуха.. Може, це знов невідома нам сирена?. Чи з неба падає 
ще одна, на цей раз точніша, комета Галлея-2?. Здіймається вихор, піднімає хмару 
землі.. Порожня зала, пустка.. Лише десь чути' сплаканий, втомлений голос дитини.. 
Молодий і далі лежить непорушно в глибині, прикритий чорним, волохатим хутром.. 
Кожух облізлий, але ще теплий.. І він, цей прикритий горб, ще дихає уві сні.. І коли 
нестерпний свист згори досягає апогею —  до зали вривається., зграя мисливців чи 
сторожів, з усіх боків падає до мисок.. Падають один на одного, у мокрих слизьких 
плащах.. Припадають і зміщуються, голодні, в один в’язкий темний клубок.. Вони, 
мабуть, щось знаходять у тих мисках, бо перелазять один через одного, звиваючись 
від насолоди.. У них розпачливі голоси сойок і вивільг, може, їм мало.. Мало.. І вони 
знов і знов сплітаються між собою.. Раптом різкий постріл з глибини, від кухні —  і 
всі метушливо зриваються й пропадають, як не було.. Лише розтоптана земля і 
поламаний очерет.. Тиша.. Знов заходиться далекий дитячий плач, ледь чутний.. Він 
притихає, але не мовкне.. З кухні вислизає Дівчина. Вона з ніг до голови кутається 
в сліпучу оксамитову накидку в темних плямах.. Вона крадькома підбігає до Молодого, 
одгортає кожуха, цілує навколішки, знов прикриває лице і ставить коло нього на підлозі 
миску зі смаженою рибою.. Сама втікає назад на кухню. Звідки чується погрозливий 
рев.. Молодий прокидається. Він сідає і бачить перед собою пахучу рибу. Починає 
їсти.. Риба справді добра. Можливо, амурський сом. Він їсть і їсть, ніколи ще не їв 
такої смачної.. Виходить Дівчина. У неї в руці біла пластмасова каністра. Вона вся 
висока, у довгій прохолодній сукні в рясні квіти. Ставить каністру перед ним. Молодий 
витягає затичку і п’є.

ДІВЧИНА(с.шє'ться). Вам що, снилось, може, від вас забрали мамину 
цицьку? Бо мені звідти, з кухні наче вчувався плач дитинки.. Я знов і 
знов вибігала, але бачила лише вас..

МОЛОДИЙ. Мені снилось, я зайшов у глибокий, дрімучий ліс. 1 там 
посеред лісу я вибрів на галяву і на ній стояла..

ДІВЧИНА^ Хіба не я? (Сміється).
МОЛОДИЙ. Ви довго тримали своє вино?..
ДІВЧИНА. Я могла його ще довше..
МОЛОДИЙ. І доки?..
ДІВЧИНА. Поки тече Велика Ріка.. (Сміється. З  кухні лунає глухе, 

погрозливе гарчання..) Почекайте, я прийду.. (Біжить на кухню).
МОЛОДИЙ (сам). Мені приснилося, що я впав лицем у землю.. І що 

зібрались довкола ворони.. Вони падали недалеко і походжали по траві. 
Між ними була ніби одна галка, а може, й ні.. І кожна навшпиньки 
підходила до мене аж під вухо і пильно придивлялась до мого ока, чи 
темніє хоч у кутику волога щілина?. Але я стис їх як міг і привалив 
аж по брови землею.. Вони прилетіли здалеку.. Я не розумів їхньої мови.. 
Вони когось шукали?. Але то був не я.. І тоді стали мене просити полетіти 
з ними і показати того, кого вони насправді шукають, якщо я був саме 
тим, кого вони не застали на тій галяві.. І я хотів крутнути головою — 
ні, я не полечу з вами, я вас не знаю!.. Але раптом відчув, що можу 
кивнути лише ствердно, бо вони уже навалились на голову.. Але хто міг 
мені сказати, де є той інший я, хіба я знав? Хто ще міг мені підказати?.. 
(Підводиться, загорнувшися з  головою у ведмежу шкуру. Але усю його 
постать, велику темну гору починає раптом хитати. Він робить кілька  
непевних кроків, заточується, падає.. Спалахує сліпуче світло, висвічує
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в глибині низькорослі сосонки. Молодий пробує ще встати навколіш ки). 
Я не можу встати.. Уві сні вони підхопили мене із собою, і я вже далеко.. 
Вони надули моє тіло іншим духом — запахом марноти, зношеного, 
мертвого пір’я.. Я не можу навіть стати на коліна. Я бачу під собою 
лиш е байдужу блакитну сліпучість.. І там, унизу, поміж кволих 
підстрижених сосонок, десь має бути інший я.. Я не впізнаю себе!.. Хочу 
народитися знову! Де моє прадавнє тіло?.. Я падаю.. Я не бачу ніяк 
Великої Ріки!.. Я падаю.. Я хочу впасти в неї! Я хочу так увійти у 
нічне дзеркало, шоб не відколоти жодної бризки!.. І якщо вже піді мною 
лише суцільний, безмежний місяць, відбитий у хвилях — то чому мені 
ще так темно тут?.. (Хоче зірвати з  себе ведмежу шкуру..)

Знов чується дитяче квиління, знов погрозливе гарчання і знов сердешні дитячі 
хлипи.. Між них встряє невидимою флейтою дівочий сміх і пісня.

ГОЛОС ДІВЧИНИ. Тебе нема, днесь чарівна весна,
А в моїм серцю залишилася туга..
Ти відійшла у незнаную даль,
А я лишилась, та й мій рідний край..

Молодий нарешті зриває із себе шкуру. Під нею якісь білі ланці, видно, спідня 
білизна, аж чорна. Він хоче і її здерти, але не слухаються руки, падає на груди голова.. 
Нарешті зубами і руками таки розпанахує її на грудях, виповзає з неї.. А під нею ще 
темніє давня, вже невідомо, чи то зелена, чи синя уніформа.. І за поясом у нього, 
здається, брязкає залізо.. Похитуючись, він ще пробує войовничо розмахнутись, але 
замість бойового крику з його вуст чути майже шепіт.

МОЛОДИЙ. Я — подонок.
Я писав колись про багульник,
Що розцвітає на далеких сопках..
Тепер я у віддаленій провінції..

(Він падає. Його останні рухи сповнені гідності і гармонії.. Павза..)

Виходить Дівчина. Але, мабуть, вона нічого не бачить. На її очах сльози.. Вона 
сміється і плаче.. Вона ходить і приглядається до всього, але, здається, нічого не 
бачить.. На ній тепер сукня холодного цитринового відтінку. Осінній повний місяць.. 
Шукає щось на землі.. Нарешті схиляється над Молодим.

ДІВЧИНА. Я його бачила вчора лише раз.. Єдиний раз.. Він узяв 
мене за руку і спитав, чи б я поїхала , з ним.. І тоді.. І тоді я очима 
попросила його попросити знову., так.. І тоді він попросив, чи я., так, 
кажу, так, мій горній цвіте, і найперше я обняла його раменами, так, і 
пригорнула його додолу, до себе, аби міг відчути мої перса, їхній пахощ.. 
так., і серце його забухкало, як у .шаленця, о так, я сказала, я хочу.. 
Так.. (С хиляєт ься до його очей). І ще ти сказав, сьогодні за Великою 
Рікою танці..

Неохоче розгинається, виносить миски, поламаний, знівечений очерет.. Вертається 
незадовго з кошиком чорнозему. Висипає на витоптану землю. Приносить ще і ще, 
аж поки знов земля не стає чиста і свіжа.. Вона, видко, щось згадала, бо дзвінко 
засміялася і кинулась кудись у пітьму.. Що вона принесе цього разу звідти?.. Повний 
поділ яблук? Чи довгий, аж до землі вінок цибулі?.. А може, подушку? Прохолодну,
з тонким пахом чебрецю чи рути?.. Хто знає.. Вона виходить і вертається.. І завжди 
щось приносить.. І ще вона набере свіжої води, і там, де колись стояв розсмиканий 
стіг очерету, поставить таке, що найбільше личить останньому часові: сніп з півоній 
чи з того ж очерету, ще буйнішого і соковитішого.. І вряджаючи новий букет, вона 
заспіває.. І голос її буде чистий і довгий, як перший сніг.. І їй може навіть здатися, 
що вона сама., одна-єдина на цілий світ.. Та коли раптом її голос урветься, всіна в 
тиші почує чиїсь дуже далекі кроки.. І вона зіщулиться і сховається за букет.. І тоді 
здалеку, з-поміж дерев вийдуть чи випливуть дві постаті у місячному сяйві.. У чомусь 
світлому, може, в спідніх сорочках аж до п'ят, вони підходитимуть довго, так, ніби й 
нас уже немає, хоча ще не стих шум за нами.. Чи присядуть вони недалеко, на грядці 
чорної, розпушеної землі? Хто знає.. Може, проминуть собі і розпалять вогонь трохи 
далі?.. Чи здивовані недавнім співом таки оглянуться?.. Але ніхто не насмілиться вийти 
їм на очі.. І тоді хтось із них, може, тихо промовить:

Все видно, рукою доторкнешся —  а ніби ніч..
І тільки очерет блищить на сонці..

З а в і с а
1979 — 1989
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ФЛЕЙТА ЗЕМЛІ І ФЛЕЙТА НЕБА
...Може, ти й чув людську флейту, але 
не чув флейти землі; може, ти й чув 
флейту землі, але не чув іще флейти неба!

Чжуан-цзи, розд. II,
“Згладжування протилежностей”.

1. Ad amussim!

Кажуть, у Давньому Китаї, коли бралися до якогось пильного діла 
нехай десять чоловік, то завжди з-поміж себе вибирали одного трутня. 
Усі щось мудрують, носять, копають, а один має просто бути коло них. 
І це вважалось його роботою. Ну, скажімо, будують домну. Той носить 
воду, той місить вже глину, той тримає буйвола і відмахує від нього 
хмару гедзів, той сипле в рідку глину перетерті кізяки — а він лише 
сидить в кінці подвір’я, підмостив під себе шовкову подушечку і або 
співає, або голосно хропе... Той подався обніжком до недалекої Жовтої 
Ріки, витяг з очерету схований човен, відіпхнувся дрючком і поплив, 
щоб трохи далі нарвати лотосового коріння для поросяти, аби не так 
верещало у хліві... Той підгодовує трохи менших за павичів курей і 
качок і згодом виганяє їх на пашу до Жовтої Ріки... І кожен знай мудрує: 
як би то хапнути там найтовстішого коропа чи хвацько копнути під ребра 
чужого кабанчика, чи сховатися під найбільшою в світі спідницею... А 
він лежить собі і все співає... Присмалить сонце — перекотиться в тінь, 
піднесуть, доллють ще цуйки, він вип’є, утреться, вийде посеред двору, 
розстібне ширінку, трохи потанцює — і знов у холодок... І всі знали: 
інакше і не могло бути. Він їм давав абсолютну свободу вмерти і щасливо 
переродитися. Інакше тихенько показяться, усі, як один!..

2. Ohne Name.

І ніби давно і недавно Європа ловила останню свою викопну ящуриху. 
Її голівка на довжелезній шиї то пірнала, то виринала у мільйонах голів, 
і кожна голова була мініятюрним скелястим Лох-Нес... Хоч єдиним, хто 
мав повне право розбити це чарівне водяне дзеркало, був сніговий чоловік, 
порослий ведмежим хутром. Зі сліпучих Альпійських гір він часом сходив 
у людські доли і вишукував собі там жінку... Але минає трохи часу і 
заклопотаний світ раптом задирає голову і роззявляє рота: згори падають 
небесні гриби. Але не долітають, і такі ж недосяжні, як і та голошкіра 
викопна жінка, вихляються в небі... А те, що тут, під ногами, якось 
відразу поблякло, змізерніло... Тихо відходить в землю Генрі Мур, і десь 
аж за рік по смерті Всесвіт згадує і просить щось написати... І я згодився. 
Навіть придумав назву: Армстронг Бронзових Гір... Або так: Медвяні Гори 
Пізньої Бронзи... Чи могло бути щось легше? Чи не простіше було 
написати розвідку про довжину нігтів у китайських імператорів династії 
Хань? Але уявіть собі той час... Писати про Луї Армстронга, зазирати в 
його далеку пащу, звідки в сліпучих спалахах його язик вивергає 
безконечні бронзові гори Генрі Мура, — тоді було все одно, що балакати 
про зовсім іншого Армстронга, того, що гупав по Місяцю, тобто мати на 
увазі не так гори, як вигаслі кратери, і, не дай, Боже, навіть і впасти 
у якусь місячну яму... А що може бути легше і ближче за Місяць!.. 
Одним словом, через мої лінощі не відбулась мандрівка на Місяць, і 
Всесвіт про Мура так і не почув... А тут знов як грім: Паунд і Лоуренс! 
Все на купу! І я мушу пов’язати їх разом, інакше не впоратись... Тому, 
згадуючи нещасних поетів, матимем на увазі щось набагато коштовніше, 
хоч би й бронзово-золоті гори пана Мура... І навпаки — посмоктуючи 
мед із бронзових дупел і прислухаючись уночі до ведмежого рикання з 
глибин сліпучої пащі, подумаємо й про кисло-гірких Паунда і Лоуренса.

* Чиста робота.
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Тобто unus vir nullus vir — однією рукою не заплещеш в долоні? Аякже. 
Бо кажуть ipsa se velocitas implicat — навпростець тільки ворони літають... 
Або: скоро робиться, сліпе родиться. Тобто, подивитись на Захід зі Сходу? 
Але чи не буде це mulgere hiccum — видоїти цапа? Ні: infelix mus est 
cui non lare plus est — бідна та миша, котра лиш одну дірку має. Або 
й так можна ще сказати: in magno magni capiuntur flumine pisces — 
великому й велика яма.

3. Luna Iatrantem canem non curat*

Паунд і Лоуренс... Все одно, що сказати: хрін і перець. І той, і той
— продукт однаково відомий в поетичній коморі. Я почав був з Паунда, 
але щойно розкусивши кілька рядків, прожогом кинувся до Лоуренса. У 
Паунда стіл багатий, але трохи ніби пісний. Там алкоголь у делікатних 
наперстках. У Лоуренса трохи пересолене, зате багато простого червоного 
вина. І коли смакував його, у мене часто було відчуття, що п ’ю з 
реальним чоловіком, хоч, повторюю, для багатьох він уже lupus in fabula, 
якщо не більше. І хоч я пізнавав його, як пізнають, скажімо, гірчицю 
чи тертий хрін з буряком, чи той-таки стручковий перець, — за всіма 
цими гарячими рисами ховалась урочиста монументальність. Гадюка, що 
виповзає з вогняного кендюха під сіцілійською Етною. Слони похитуються, 
трохи підпилі в ритуальній нічній оргії в Індії... Він, може, після надто 
розлогих, надто виснажливих і розумних шматків прози любив витесати 
якийсь віршик так, як зі свіжого дерева завзятий майстер з якогось 
племені в самім серці Африки витесує маску. Всі знають цю техніку, 
але бояться. Бояться, що свіже, розбурхле соком дерево потріскає на 
очах. Але він не боявся. І що будуть тріщини, і сліди від сокири надто 
різкі, грубі. Поколені, але живі. Це не є речі, що ними бавляться, вертять 
і так і сяк... Ні, це не ляльки. Це живі істоти, котрі вистояли. Бо що 
таке сама людина? Власник кількох десятків кісток (з декількох справді 
може вийти непогана флейта, якби хтось умілий провертів дірочки де 
треба), доброї торби м’яса, крові, жменьки мозку... Хтось колись, дуже 
давно, міг володіти навіть і жінкою... І цілою державою. Але той, котрий 
володіє знанням диких звірів, — тисячоокий, тисячокрилий, всемогутній 
і лагідний. Хоч кажуть і так: inops potemtem dum vult imitari perit — з 
їжака не буде бика. Або й так: не буде баба дівкою. Хоч я не думаю, 
щоб це стосувалось поетів...

У тому числі Паунда. Це поет повітря. У нього все вібрує, 
переливається. Це повітряний змій. Він любить пірнати у сліпучі ями 
високого осіннього неба. Це ніби про нього: in altum tendens cadit ab alto
— високо літає — низько сідає... Яка людська мудрість розкішна... і яка 
жорстока. Знаючи, що немає краю ані вгорі, ані внизу, він мусив довго 
і низько падати і, обминувши Пізанську вежу, влетіти до пізанської 
в’язниці... Хоч і там усе пір’я й луска і далі мінились у нього, вигравали... 
Коли торкаєшся його слова, за ним нема відчуття близької людини... 
Нема теплого дихання... А може, насправді й не існувало такого чоловіка, 
а лише була дуже сильна, потаємна, спільна мрія мати такого чоловіка, 
мученика і дракона водночас, із чималим хвостом?.. Бо підніматись у 
небо під цим вітром — що може бути трагічніше й радісніше? І там 
немає вже такого звичного запаху, кольору. Відполіроване вітром, там 
усе чистіше... дзвінкіше чи як... назвати це міг колись молодий Тичина 
хіба... той теж знав флейту неба... їх , таких знавців, не так і багато... 
Знаних і зовсім незнаних... Ці щасливці або вмирали ще маленькими і 
відлітали туди одразу, або заліплювали собі вуха воском... Бо підніматись 
у небо — це стрімголов пірнати в Абсолютний Час. Небо — усе, що 
було і що нас чекає, наша Інша історія...

Дерева вкриті снігом.
На вершинах вітер і білий шепіт.
Напливи з дзеркал у місячні ночі.
Це дуже високі дерева.
Необережного шлях.

* Пес виє, а місяць світить.
2. Сучасність-11
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Так сказав Воробйов, знавець неба. Ранкового і вечірнього. І нічного
— коли людина сама вже стає великим бездонним нічним небом, стає 
Всім... А Паунд вибрав ясний день, захмарений кількома європейськими 
війнами... І його цей день пік немилосердно. Усе, увесь цей “розбитий 
сніп дзеркал” розпікав його безжалісно. На його місці кожен би звуглився. 
А він вистояв. Може, Конфуцій не дав згоріти?..

Я згадав Воробйова невипадково. Цей індо-арійський поет повітря за 
найкоротший свій відтинок часу бере величину “барва”. Можливо, колись 
так називалась якась пракомаха чи ще щось. Можливо. Бо я щось у 
жодному словнику не знайшов такого терміну. І як сумно буде, коли й 
згодом, у третьому тисячолітті його ніхто не знайде... Так от, ця одиниця 
(позначення її зовсім інакше, аніж згадане нами недавно, — автентичні 
позначки переховуються в надійному місці) вимірює дуже витончений 
вид енергії, котру виділяє невелика пелюстка певної соковитої квітки в 
затінку літнього дерева. Як неважко здогадатися нашому любому читачеві, 
котрий, як то кажуть liguam caninam comedere — з ’їв собаку на таких 
штучках, — оце і є усім нам відомий “людський час” , а те дерево — 
народ, або інакше — “небесний час”. 1 коли дерево в цвіту — кажуть: 
“зоряний час”. Ми оминаємо свідомо стихію води, де індо-арійський 
майстер не гірший, аніж у небі. А може, й кращий... Небесні часи 
об’єднуються, творячи так звані “епохи”, а ті вже можуть утворити і 
“вічність”. Це вже від них залежить. Існує ще так звана “музика небес” , 
але це вже відноситься до “вічності” — про неї трохи згодом. Ми ж 
лише розглянемо поки що так званий “ с о ц і а л ь н и й  час”, що є тотожний 
“небесному часові” , хоч і не завжди... але таким він принаймні має бути. 
Це, зрештою, теж не зовсім наша справа — судити, який він... luna 
latrantem canem non curat — пес гавкає, а місяць світить...

Паундові оди — це епохи, без сумніву. Хмари в небі. Такі ж перебіжні 
й великі, і розбурхані. Чи можна їх назвати Високими Одами чи Гімнами? 
Це так називалось у каноні Конфуція, я їх просто називаю одами, мені 
здається, Паундові смерчі витягують у небо забагато людського сміття, 
але, можливо, я помиляюсь. Приглянувшися, там завжди когось впізнаєш. 
Он та хмарина трохи нагадує патетичного, незрівнянного дуче, ось він 
виголосив полум’я не слово, і на виноградники понад Тібром закрапав 
тихий дощ. Ось небом квапляться довгі трубадури, у них обвислі від вина 
і співу животи, вони ніяк не знайдуть Пезаро, трохи перебрали... Ось 
налітає величезний Сигізмундо Малатеста і над Флоренцією раптом 
випорожнюється зі страшним гуком і помпою... Все велике переселилось 
на небо, в його оди. І то чим далі від так званого нашого часу, тим 
тонше, опукліше. Можновладці Ренесансу, меценати, банкіри... Ану, 
пригляньмося пильніше — чи нема там самого пана з панів, Езри Паунда? 
Є! Він там, між усіх їх, такий самий занесений, строгий з профілю. У 
всіх він — у Белліні, П ’_єтро_дела_Франческа,_Фра Анжеліко, Дуччо, 
Джотто... Скелі, як гусяча шкіра, готичні жінки, Кавальканті... Усюди 
він свій... Невидимо він перейняв спадки найбільших володарів того часу 
у свою потаємну власність. Добрих пів-Італії... Але разом з їхніми 
краєвидами, з їхніми палацами і найманцями Паунд успадковує і їхнє 
оглушливе падіння, їхню величну поразку. Окрім його томів — сама його 
доля. Це те, що відбулось, гірко, але відбулось і може бути перенесене, 
як фреска на стіну кінця другого тисячоліття. Він пішов і повернувся. 
Його зір — це все, що відкривається перед загонистим дрібним хижаком 
із сім’ї яструбів, він чигає легко і безтурботно і так само легко роздирає 
кігтями здобич. Часом у нього гірко-кисла міна знудженого підмайстра- 
маляра чи кінного найманця. Але що далі в давнину, його вираз м ’якшає, 
і вже, аж на тім кінці світу, коли надходять давні китайці, він просто 
розцвітає дівочим рум’янцем, стелиться травою під ноги чи визирає 
замилуваними очима коропа зі ставка, куди високий Конфуцій кидав 
жменями твердий, як кістка, корм.... Але не треба забувати: Паунд — 
повітряний змій, дракон. Ця істота вишита золотом на імператорському 
одязі. Він раптовий і щедрий, і гнівний, але завжди справедливий. Це 
великий хаос, що насправді є виявом найточнішого розрахунку, тут уся 
найповніша гама блиску Піднебесної... Так, але навіть у нього з ’являється

18
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


якась нехіть у  виразі... lassus tamquam caballus in clivo — втомився як 
собака... Особливо у пізніх одах. А хіба не втомишся? luna latrantem  
canem non curat — пес виє, а місяць світить...

*
4. Ipsi testudines edite quicepistis

У багатьох мудрих людей на Заході склалась поважна думка, ніби 
Лоуренс галопує по буйних квітучих луках Персефони... Може, й так. 
Що любить повалятися, погасати в соковитій траві — правда. Але хто 
не любить? Хто з нас не любить на якусь мить сп’яніти від гострого 
земляного духу, цього найміцнішого, найреальнішого алкоголю. Хоч він 
і страшний... найближчий до смерті... Паунд боявся його. Він ховався у 
камінь, хотів освоїтись у пізній готиці, там, де ще не охолов слід 
різьбярської руки, переховувався у фресках дученто, треченто і квадро- 
ченто, він хотів би доглядати розарій, що обвівається Середземним морем. 
Це те, що найдальше від Тут, звідки пронизливо тхне земляним духом. 
Лоуренс змайстрував таку собі книжечку “Квіти, птахи і звірі” — і в 
ній є все: нетерплячість, незграбність, затягнутість... Так, але в нього є 
Тут, що найближче до Мене з Тобою, доторк до смерті-народження. Цією 
хмільною брагою насичено все — фіги, райські яблучка, кипариси, риба, 
гадюка, осел, рудий вовк... І, чи не найбільше, черепаха. Її залізними 
кігтями він розбурхує цілий шквал земляного духу. Це вам не байка 
про хитромудру черепашку... Ні, це Вона і Ви — вона з чорно-бурим 
лисячим боа на шиї з вами під ручку виходить матюкаючись з якоїсь 
прокуреної діри десь на Подолі чи в Лондоні, виводить вас із неонових 
ліхтарів, стиснувши міцно руку, звертає у темніший, чимраз нижчий і 
вужчий завулок...“Куди ти мене ведеш? — Ви питаєте занепокоєно. Тут 
темно і мокро, на мене тут може скочити якийсь скіфський емігрант з 
ножакою... я хочу назад у Європу...” Але хіба тут, у Європі, Ти чуєшся 
по-справжньому Тут?

Не варто у цім житті спокутуватися швидкістю. Це ще не рух. Рух
— усе, а швидкість — може, хитрість, не більше... Чи може Ахілл 
наздогнати черепаху? Свого часу філософ Зенон дійшов своїм розумом, 
що ні, людської швидкості тут замало. Трохи пізніше один старий 
нещасний чоловік ще за епохи Великого Застою у своїм трактаті 
“Приручення скла” пробував довести, що відомий поет Середнього і 
Великого Застою Воробйов таки зміг наздогнати Черепаху, вимірюючи 
Простір довжиною забарвлення квітки, що насправді є Часовою категорією, 
і, таким чином, пролітаючи над Простором майже як джміль. Більше 
того, авторові трактату “Приручення скла” навіть здалося, що той джміль 
переганяє самого себе... Така перемога у науковім світі означала 
щонайменше сенсацію, міжнародний шок — тим часом той-таки Простір 
зумів запропастити унікальний трактат десь у кришталевих стайнях 
Молоді. Одним словом, ad amussim, чиста робота... Так, то був геройський 
чин. Автор трактату лише може це знов і знов потвердити і додати, що 
якось літом, десь під кінець Великого і на початку Більшого Застою він 
сам власноручно тримав за ногу переможця поета у затоці Чорторию, 
коли той пірнув у погоню за раком на відчайдушну глибину. Бистрина 
зносила його прудке тіло у Простір, але автор трактату “Приручення 
скла” міцно тримав його за одну ногу з берега, прив’язавшись до якоїсь 
столітньої верби і зазнаючи такого відчуття, ніби в його руках 
випручується жилава нога лотоса, пориваючись у прірву Часу... Тоді, в 
той момент, поет уже наздоганяв на дні рака з голими руками, лише зі 
шкіряною торбиною в зубах. А уявляєте, що може рак? Це черепаха в 
кубі! Чи поет наздогнав його тоді? Автор трактату вже не пам’ятає... Не 
пам’ятає, й чи випірнув тоді сам переслідувач... Це було так давно...

5. Chrobacus galapagossi

Тим часом у Тихому океані, де трапляється найбільша черепаха, коло 
Галапагоських островів, у товщі води раптом знаходять впадину углиб 
на два й півкілометра, де має бути крижаний холод і ніякого життя...

Ви піймали черепах, ви їх і їжте.
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Аж там кишить всілякими істотами. Ще і ще опускають свій глибинний 
невід океанологи — і знов тріпочуть якісь жовті медузи, звиваються якісь 
черви з червоними гривами, велетенська риба... І це звідти, куди не 
прослизає жоден промінець. А саме дно тріснуло, і з тої тріщини булькає 
лава. І там скраю вони собі живуть, забуті сонцем. Але не забуті Землею! 
Вона сама, своїм утробним теплом пригріла їх, найглибших... Тоді вчені 
знов пхають туди безконечно довгу елястичну рурку, подібну на завислу 
ліану, чий один кінець губиться у сліпучому небі, а спідній лягає коло 
тієї печі на дні. Витягують за кілька днів. Аж там довжелезний, до двох 
метрів, хробак усередині. І не має він ні голови, ні хвоста, ні очей, ні 
вух... Нічого. Але аби він мав голову, то чи не глянув би на людей як 
на якусь найдрібнішу верхоплавку?.. Але нащо йому голова, коли він 
сам — одна суцільна універсальна голова?.. І він навіть не озвався до 
тих людей — так, ніби їх там ніколи і не було...

6. 1st аес in me cudetur faba*

Що їх усіх об’єднує? Вони ще пам’ятають про “затонуле золото” . Де 
воно лежить? І тут погляди Паунда і Воробйова парадоксально перетина
ються: Візантія. Найтоншим волоском довжелезного хвоста, яким завер
шується його IX ода, Паунд виводить у повітрі: Сан Вітале. Так, це 
Равена V—VII ст., мозаїки візантійського храму Сан Вітале, однієї з 
перлин Адріатики. Це мозаїки Святої Софії в Києві. І Велике Розширення 
очей почалось, мабуть, таки з очей Оранти... Розкіш, монументальна 
статичність — що може бути надійнішим “підмальовком” для суб’єктивно- 
рафінованого? Глибше — урочистість, білі шати, золото, блакить, порфір, 
а поверх цього тла — буйна гра, неймовірні вибрики, дитячі малюнки 
на піску, мерехтіння і манірність — усе, що заперечує поважність і 
статику — тобто доповнює її. Усе велике — з великого надміру, з буяння. 
Бездонність дитячого сміху, невичерпність чаші з вином. У своїй суті 
вони гурмани, естети. І водночас — стихія. Одним словом — повітряний 
змій, дракон — головою занурений в Архаїчність, а хвіст бовтається перед 
нашим носом...

Лоуренс — варвар, якщо подивитися з Візантії. Але де вже той 
Царгород, звідки б ми стали оглядатись? Лоуренс вдихнув у свої хворі 
європейські легені увесь етруський світ — і з ним зійшов під землю. 
Вони його навчили навігації у водах Смерті, що є лише перепочинком 
перед новою зорею. Це перевернута Візантія, її антипод, земляне дзеркало. 
Він учить вдивлятися в земляне дзеркало очима черепахи. Налягаючи на 
дзеркало усім тілом, їй чутно пульс Землі. Але хто вона, що ми знаєм 
про саму Черепаху?.. “Щу Ц зін” каже:

“...Тріщини на спині черепахи творять дощ, або по дощі небо, що 
розпогіднюється, або стіну гнітючого туману, або зловісні сплутані 
хмари...”

Ви хотіли познайомитися з мадам Черепахою? Зачекайте трохи, пана 
Лоуренса нема вдома — він прийде, і ви познайомитесь... а вже Вона 
рекомендуватиме вас Етрускам, s ’il vous plait...

7.

Щойно торкнувся земляного дзеркала, як відчув, що все, діло зроблено 
і мені пора усуватись... Res est in vado. Рибка в сітці...

* Цей біб на мені будуть товкти.
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Дейвід Герберт ЛОУРЕНС 

І ЩЕ ВОНА МЕНІ СКАЗАЛА

І  ще вона мені сказала: “Чого ти соромишся?
Та лат ка грудей, що визирає з  розрізу сорочки, 
нащо її ховаєш?
Чому твої лит ки і тугі мускулясті стегна
не мають бути тверді і зарослі? Я рада, що вони такі.
Ти соромишся, дурнику, соромишся.
Чоловіки найцнотливіші істоти, ніяк не можуть вилізт и  
зі своїх покровів. Як та гадюка, 
що прослизає у лігво з  сухого листя, 
так ти квапишся у свій одяг.
А ти як є мені лю бий! Просте і чисте,
усе з  єдиного кусня чоловіче тіло,
який інструмент  — як заступ, як спис чи весло,
як мене воно тішить”, —
і вона провела рукою вздовж мого тіла,
аж сам здивувався, хт о ж я насправді.
Вона сказала: “Щ о за інструмент, твоє тіло!
Єдиний і досконалий, незрівнянний!
Який виріб в руках Господа!
Лише Бог міг його створити.
І, здається, його рука, даруючи тебе,
Вигладила тебе і поглибила,
поглибила цю впадину у боці, перехопила попід грудьми 
і вт ілила якраз тебе,
витонченішого за давній, виглянцю ваний смичок

“Коли я була малою, мені подобалась
батькова нагайка для верхової їзди, він часто її брав.
Я  лю била тримати її, вона здавалась невід1 ємною його часткою. 
Так само його пера, яшмова печатка на столі.
М ені аж дух забивало, коли їх торкалась.
Те ж і з  тобою, але зараз я чую радість!
Не знаю, що зі мною робиться, але ж це радість!
Глянь, весь ясний і гарний, обраний!
Я  захоплена тобою, ти прекрасний: цей ясний вигин 
твоїх боків, твердість, точена форма!
Я  б умерла, аби хтось уразив це тіло хоч шрамом.
Так і хочеться тебе затиснути, як у Божу долоню, 
і мати тебе”, —

так вона сказала, 
і мені стало не по собі, 
я відчув себе пійманим.

І  відповідаю їй: “Н іякий не витвір, не інструмент, не Бог!
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Н е торкайсь і не оцінюй мене.
Ц е нечесно.
Ти ще подумаєш, чи підійти і погладити на огорожі ласку, 
коли та підведе білу шийку.
Твоя рука не буде така безпечна і грайлива.
Або та гадюка, що ми були якось підстерегли, —
Вона поклала собі голову на плече 
і виляглась на сонці, ніби принцеса; 
коли вона підвела голову в делікатному подиві 
ти ж не підступилась, щоб приголубити її, 
а вона ж була така рідкісно прекрасна,
і, як  уві сні, попливла від нас.
А  молодий бугай у полі, з  поморщеним сумним лицем, 
ти ж боїшся, щоб він не зірвався на ноги, 
хоч увесь він задумливий і патетичний, 
як вкопаний моноліт, незрушний.
Невже ніщо в мені тебе не насторожує?
Кажу ж тобі, усе це є.
То чому ти їх недобачаєш в мені?”

ЧЕРЕПАШЕ ДИТЯ

Ти знаєш, як  воно — народитись самотнім,
Черепаше маля!

У перший день випручувати ноги з-під панцира...
Щ е сонне,
Загублене на землі,
Напівживе.

Крихіт на ожила бубка.

Розт улят и крихітного дзьобатого рота,
Важко й уявити, що розтулиться —
Якась залізна брама;
Піднят и верхню, яструбину накривку дзьоба 
І  вит ягт и наморщену шийку,
І  вперше куснути якусь бліду бадилину,
Самотня комашка,
Бистроока,
Неквапна.

Уперше куснути
І  рушати далі на самотні неквапні лови.
Твоє лискуче темне очко,
Твоє око т емної розбурханої ночі 
Під важкою заст иглою  повікою  
Таке вперте.
Н іхт о ніколи не почує твоїх нарікань.

Витягуєш поволі голову зі свого каптура 
І  сунешся вперед, повзком на чотирьох дибах,
Прогрібаєшся вперед.
Куди, куди, пташку?

Зовсім як немовля, сучиш ніжками,
А все ж рухаєшся,
А немовля і того не вміє.

Доторк сонця розбурхує тебе,
А розт ягнут і ст оліт т я і вайлуватий холод  
Змушують перепочити і позіхнути,
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Отворивши замкнутий наглухо писок,
Різко загострений, широченний —
Якісь хапливі обценьки;
Ніжний червоний язик і тугі тонкі ясна,
І  на вістрі гірського кряжа —
Твоє личко.

Ти дивуєшся світові, коли повертаєш голову у каптурі?
Хоч окидаєш бистрим темним зором?
Чи сон знову знеміг тебе,
Небуття?

Так важко отямитись.

Ти можеш дивуватись?
Чи це просто твоя залізна воля і гордість первісного життя, 
Озираючи
І  поволі пробиваючи собою інерцію, —
Що, здавалось, непоборна?
Великий безрух,
І  чудовне сяйво твого очка,
Зухвальцю.

А ле ж, панцирний пташку,
Яке бездонне небуття маєш розгребти,
Який незмірний безрух.

Зухвалець,
Крихіт ний Улліс, піонер,
Не більший за ніготь мого великого пальця,
Buon viaggio.

Увесь світ на твоїм плечі,
Вперед, малюнький Титане, під бойовим щитом.

Неосяжний, гнітючий  
Неживий світ;
І  в ньому ти, першопрохідцю, ти сам.

Яка виразна твоя хода зараз, у схвильованім сонці,
Стоїчна, уллісівська кровинка;
Раптово поспішна, бездумна, на здиблених ногах.

Безгучний пташку,
Висунув півголови зі свого каптура 
У неквапливім, гіднім перепочинку у вічності.
Сам, не усвідомлюючи самотності,
Тому у сто раз ще самотніший;
Викінчена у неквапливім доланні дрімучого часу 
Твоя округла хатка посеред хаосу.

Понад землею  в саду 
Пташку,
П оза край усіх речей 
Мандрівнику,
Твій хвіст трохи зсунувся набік,
Як у пана у довгополім пальті.

Усе живе тримається на твоєму плечі,
Непереможний зухвальцю.
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LUI ET ELLE

Вона велика й поважна,
І  досить брудна,
Трохи сардонічний вираз: а що ж, сім'я, дім.
Хоч яка в неї морока, окрім того, ц о  кладе четверо яєць

десь в саду раз на рік
І  злягаєт ься зі своїм чоловіком,
Я  й не знаю.

Любить собі попоїсти.
Біжить, вся зіп 'ялась на довгих страхіт ливих дибах,
Лиш угледить їжу.
Так-так, уміє бігати, як  захоче.

Вона хапає з  руки свіжий хліб захланними ковтками,
Отвирає свій навіть симпатичний клин залізного, чистого личка, 
Широким дзьобом,
Як різко вигнутими ножицями,
Хапає більше, ніж може лигнути, соває грубим, пухким язиком,
І  хліб звисає їй з підборіддя.

0  пані, пані,
Пані рептиліє,
Твоє око дуже темне, дуже яскраве
1 ніколи не гасне,
Хоч так пильнуєш.

Вона знає,
Добре знає узят и їжу,
Та мене не бачить;
Ї ї  чисте око бачить, але не мене, нічого,
Видюще, сліпе, бачить і не розрізняє,
Пані рептилія.

Хапає хліб кривим беззубим писком, 
їй  байдуже, що своїм дзьобом вчепилась у мене,
По-зміїному т ягне за пальця, а я ніяк не вирвусь.

Пані, пані рептиліє,
Ти така страшна, я  майже злякався.

Він набагато менший,
Підстрибує коло неї,
М алий піжон.

Ї ї  тверезе око матеріальне, земне,
А в нього, бідолашного, воно аж горить.

І  каптур, і просте, рубане лице,
Низьке чоло, зморщена шийка, і довгі лускаті натруджені ноги — 
Пнеться, пнеться —
Набагато делікатніший за неї,
А на панцирі ще й глибокий шрам.

Нещасний, плутається їй під ногами,
Тулиться до неї, як пес, покусує її брудні, вивернуті стопи, 
Хапає за п’яти,
Вона їх мляво вивільнює, хоч і не ховає зовсім під панцир.

Вічно тихий,
Зі зловісною впертістю рептилії,

іІ
і
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Холодною, німою, бездонною рішучістю гада.
Старий чоловічок,
Борюкається коло неї, ловит ь свій момент,
Р озхиляє сталеву пастку лиця і раптом хапає її лускату ногу, 
Висне на ній затято,
Нарешті відпускає,
Стулю є сталеву пастку.

Сталеве, стоїчне, позачасове, вродливе личко,
Боже, як  дурнувато він виглядає у тому каптурі.

А як йому це відчувати!
Самотній весляр, стоїк, звитяжець хаосу,
Недосяжний, живий,
Сповитий у самоту,
П  ершопроходець.
Гляньт е на нього!

Боже, в його самітньому боці стримить спис.
Зрілість розчахнула його на стать,
Приречено розіп’ят ий на хресті бажання,
Мусить завершуватись поза собою.
Розділений на спраглу пару,
Він, такий завершений і осібний, зараз потрощений на 
Пристрасні осколки,
Приречений нестерпно блазнювати,
Пнутись до втраченої цільності.

Нещасний, мізерний тутешній Озіріс,
М іст ичний бик розтерзав його зрілим,
Мусить ницо добиватися знов зцілення.

Ось, полюбуйтеся ним, не відстає від хвоста,
Щ о визирає з  хатини його забрьоханої жони,
Як якийсь недолугий бугай за хвостом корови,
А ле зі страшнішою, як у того, зловісною, зем ляною  нахабністю  
Раптово кидається на її потворні лапи,
Місить грунт,
Чи, як вдасться, мне загострений, тугий хвіст  
Під низькою стіною її шкаралупи,
їхн і панцири зіштовхуються, бамкають, як два наладовані човни,
Ї ї  величезний, його малий;
їхн і вивернуті лапи гребуть, як  весла,
Перечіпаються, сплітаються  
У лю бовних перегонах —
Пара черепах —
Вона величезна, він малий.

Вона видається заземленою, знудженою,
А в ньому зміїна зловісна затятість.

Я  чув, якось одна жінка пожаліла її, пані Черепаху.
А мені... мені жалко Пана Луї.
“Як же він її вимордував...”, вона сказала.
“А що вже він вимордуванийГ, кажу я.

Бо що він може?
Він німий, сліпий,
Безплідний.
Його чорне, у сумних повіках око дивиться, але не бачить,
Як її зем ляна могила сунеться далі,
І  він хапає її за зморщену, зашкарублу шкіру,
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Кігт ями хапає ту зміюку під панциром,
Вовтузить її дзьобом,
Скубе і кусає,
А  вона все вивільняється, глуха могила, і гребе далі.

ЧЕРЕПАШИЙ СКРИК

Я  гадав, він німий,
Казав, він німий,
І  все ж я чув його скрик.

Перший несмілий зойк  
З  бездонного світанку життя,
Віддалено, так віддалено, як божевілля, з-під самого обрію, 
Далеко, аж там, найдальший зойк.

Черепаха in extremis.

Чому нас розчахнуто в плоті?
Чому не обмежені собою, не викінчені,
Так, як починали,
Як, певне, він починав, довершено сам?

Віддалений, кволий зойк,
То озвалась, може, сама плазма?

Слабший за перший скрик немовляти,
Писк,
Схлип,
Вигук,
Пеан,
Агонія,
Роди,
Упокорення,
Кволий, геть кволий і далекий, у первіснім світанку.
Бойовий крик, тріумф, передсмертний видих рептилії,
Чому запону прорвано?
Ш овковий зойк прорваної мембрани душі?
Мембрани чоловічої душі,
Роздертої зойком, лагідним і жаским.

Розп’ ят т я.
Самець черепахи, прилиплий до халупи т ої величезної самки, 
Н апнут ий і зверхній, розпростерся, як орел, виповз із панцира, 
У черепашій наготі,
Вит ягнут а шия, і розтягнені безпомічні кінцівки, розкарячені

понад її хатою,
І  глибокий, потайний, проникливий хвіст, вигнутий під її стінами, 
Сягає і пружніє, стискує, тисне аж до нестями,
Аж раптом, у спазмі злит т я, розвергається, смикнувшись у

ривку, і о!
Розтулилось заціплене личко на напнутій шиї 
І  витисло той кволий зойк, той схлип,
Занадто виразний,
З  багряної тріщини старечого рота 
Випускаючи дух
Чи, як  на Святу Трійцю, впускаючи його.

Зойк і на мить спад,
М ит ь вічної тиші,
Але ще не вивільнений і за мить раптовий, нищівний кидок і знов 
Невимовний, кволий писк —
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І  знов, знов, аж поки ост ання плазма його т іла не розчинилась, 
Аж до первісних зачатків, до таїни.

Покриває і зойкає,
Час від часу той кволий, зранений зойк,
За кожним кидком довший віддих,
Черепаша вічність,
Прадавня впертість рептилії,
Тіпається пульс, повільний, за кожним приступом.

Пригадую, хлопцем
Чув писк жаби, як  випручувалася з  гадючої пельки;
Пригадую, як  вперше мене вразив хор жаб навесні;
Пригадую, дика гуска горлала з  ночі,
Горлала далеко понад води;
Пригадую, як  уперше в пітьмі, з  хащів
М ою  душу до дна пронизали соловейкові хлипи;
Пригадую якось серед ночі у лісі писк кролика;
Пригадую мукання безперестанне телиці, розпаленої, невгамовної; 
Пригадую перший страх від потойбічного ридання закоханих котів; 
Пригадую спалахи і в них іржання схарапудженого, пораненого коня; 
І  як ховався від крику жінки на пологах, щось ніби ухкання сови;
І  як  завмер при першім блеянні ягнят и,
І  першому горланні дитини,
І  як моя мама наспівувала про себе,
І  спів першого тенора з  натхненного горла молодого шахтаря,

що вже давно відтоді спився до смерті,
Перші склади інш ої мови 
З  диких темних вуст.

І  понад усе те,
І  тихше за усе те 
Оцей останній,
Дивний, кволий статевий зойк  
Черепашого самця у спазмі кохання,
Невиразний з-під самого краю найдальшого обрію життя.
Хрест,
Колесо, на котрім наша мовчанка захиталась,
Секс, що прорізає нам голос, аби волали понад глибини

і кликали, кликали собі доповнення, 
Співає і кличе, і знов співає, зачувши відгук,
Роздертий, щоб знов зростись докупи, по довгих пошуках,
Той самий крик з  черепахи, що й у Христа, Озірісів скрик

прощання,
Те, що цільне, роздерте навпіл ,
А що осібне — знов через увесь світ віднаходить цільність.

КОРАБЕЛЬ СМЕРТІ 

1

Уже осінь, і падає плід, 
і довга мандрівка у забуття.

Яблука падають, як величезні краплі роси, 
забиваються, щоб вийти із себе.

Час вирушати, проститися 
із самим собою і вийти
з  опалого себе.
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Чи збудував ти свій корабель смерті, чуєш?
О, збудуй свій корабель смерті, він згодиться тобі.

Уже лю т ий мороз недалеко, і яблука 
гупатимуть, як грім, об закляклу землю.

І  пахне смерть у повітрі попелом!
Хіба ти не чуєиі?

І  в пробитім т ілі перелякана душа 
усихає, тремтить від холоду, 
що задуває крізь рану.

3

ї  чи може людина заподіяти собі смерть 
оголеним вістрям?

Кинджалами, піками, кулями можна 
зробити надріз чи отвір для свого життя, 
але чи є це кінцем, скажи мені, це кінець?

Певне, що ніІ бо як може вбивця, навіть самовбивця 
вчинити кінець?

4

О, давай поговорим про знайоме, про знайомий кінець, 
про те, що можем знати, про глибоке і лю бе успіння 
міцного серця у мирі!

ї  як  нам такого кінця собі дійти?

5

То ж будуй корабель смерті для себе 
у найдовшу мандрівку, до забуття.

І  рушай у смерть, довгу і зболену смерть, 
що є між колишнім собою й новим.

Наші т іла вже впали, забиті, зранені, 
уже наші душі просочуються крізь урази 
по лю т и х ударах.

Уже темний безконечний океан кінця 
вливається у пробоїни наших ран, 
уже течія над нами.

О, збудуй корабель смерті, свій маленький ковчег, 
і споряди його харчем, трохи коржів і вина, 
на темний вирій у забуття.

6

Кусень за куснем відмирає тіло,
і темним потоком сором’язливій душі вимиває опору.

Умираємо, умираємо, кожен з  нас умирає 
і ніщо не спинить потоку смерті усередині нас,

2
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незадовго підніметься він над світом, над зовнішнім світом.

Умираємо, умираємо, кусень за куснем відмирають наші тіла, 
і наша міць покидає нас,
і наша думка щулиться гола у темнім дощі над потоком, 
укривається останнім гіллям  з  дерева життя.

7

Умираємо, умираємо, і лиш ається нам
хіба що наше хот іння вмерти і збудувати корабель
смерті, аби вирядити душу у найдовші мандри.

Суденце з  веслами і харчем
і трохи посуду і всього,
що так згодиться відпливаючій душі.

Тепер запускай суденце, тепер, поки т іло вмирає 
і відходить життя, випускай безборонну душу 
у безбороннім суденці відваги, ковчезі віри 
зі своїм запасом їжі, дещицею посуду 
і переміною одягу 
на темні обшири потоку 
на води кінця
на море смерті, де ми ще стернуємо,
хоч напомацки і навмання, бо порту не знаєм.

Порту нема, нема куди, 
лиш е глибша і глибша темрява 
понад тихим, нехлюпітким потоком, 
темінь у теміні, згори і зісподу,
і так само з  боків, і вже ніякого не може бути курсу.
І  там  — суденце; а проте вона відійшла.
Невидима, бо ні від чого не відрізнити.
Вона відійшла! відійшла! а проте 
вона там десь.
Ніде!

8

І  відійшло все, відійшло тіло, 
розмилось, пропало цілком.
І  вже горішня темінь не легш а за спідню, 
поміж них суденце 
пропало, 
вона пропала.
Це все, забуття.

9

А проте з  безмежності жилка 
видніється на чорному тлі, 
поперечна жилка 
ледь блідніє на темнім.

Чи привиділось? чи воно 
жевріє трохи вище?
О, зачекай, зачекай, ще буде світанок, 
жорстокий світанок повернення 
із забуття.
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Зачекай, зачекай, суденце
хилит аєт ься попід мертво-сірою попелястіст ю  
припливу-світання.

Зачекай, зачекай! рівненько так, спалах жовтого 
і негадано, о змучена заклякла душе, спалах багрянцю.

Спалах багрянцю, і вся штука зачинається знову.

10

П риплив відступається, і тіло, як викинута морська мушля, 
виринає, дивне і незрівнянне.
І  суденце стернує додому, заточуючись і спотикаючись 
у рожевій хвилі,
і тремка душа зіступає і входить знов у свій дім, 
виповню ю чи серце миром.

Розгойдує серце, відсвіжене миром 
хай і забуття.

О, збудуй своє судно смерті, повір! 
воно згодиться тобі.
Бо мандри у забуття перед тобою.

З  англійської переклав 
Олег Лишега
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Езра ПАУНД  

CANTO IX *

То підійшла повінь,
То завалило снігами,
То вибило градом усе, і дерева, і мури.
Якось, нижче звідси, в болоті вони цькували його,
І  він ст ояв у воді по шию

аби не дістали пси,
І  виблуджував у багнах

і видибав аж по трьох днях,
То був Асторре Манфреді, з  Фаенци родом, 

що засів на нього з  псами,
На мочарах, нижче звідси, під М антуєю,
І  він воював у Фано, у вуличній бійці,

і там трохи не сконав;
І  король зійшов і взяв нас на службу,
А в них був дерев’яний замок для забав,
І  якось Базініо вийшов у двір,

де арена була й частоколи 
пороблені для турнірів,

І  щось він бовкнув проти греків,
і там якраз був спадкоємець володаря, 
а пані Ж еневра умерла,

І  він, Сіджізмундо, був Капітаном венеційців.
І  він порозпродував малі замки

і вибудував на свій штиб пишний Рокка,
І  він рубався як сто чортів під М онтелюро,

і не здобув нічого, крім перемоги,
І  старий Сфорца вилаяв нас в Пезаро;

(sic) березень, 16-ого:
“що Пан Алессандро Сфорца

стає власником Пезаро 
через підступність Ясн. Вельм. Пн. Федріко (УОрбіно,
Кот рий зат іяв підступ у спілці з  Галеазом

при потуранні Пн. Франческо,
Котрий викомбінував, щоб той Галеаз спродав Пезаро — 

Алексові, а Фоссемброне — Федді; 
а він не мав права продавати.
І  це він вчинив по-свинськи; тобто Сфорца вчинив по-свинськи, 
як і обіцяв йому, Сіджізмундо, per capitoli, — 
ще побачите, він, Малатеста, посяде Пезаро  
І  так нас відрізало від нашої південної половини

і урвало нам гру від самого початку 
1 він, Сіджізмундо, виклав Франческові усе, що думав про нього, 

і ми відпровадили їх з  Марше.

І  Король Рагони, Alphonse le roy d’Aragon,
так само залив нам сала за шкуру,

* Зберігається авторська пунктуаціа. — Рсд.
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Коротше, одним словом,
Він, Сіджізмундо, скликає міську раду,
А Вальтуріо каже: “як за вівцю, так і за ягня”,

І  ця перетряска (haek traditio)
Як старий капшук висловився: “rem eorum sa lu a v if,
Спасла Флорентійську державу; а це, мабуть, таки щось.
І  “Флоренція наша споконвічна спільниця”, як виступали на раді, — 

що варте було усього там чутого.
І  він розпочав будову Храму,

а Поліксена, його друга жінка вмерла.
І  Венеційці споряджають посла 
І  радять: “кажи спокійно,
Але скажи йому, що зараз не пора підвищувати йому плат ню ”
І  Венеційці випроваджують посла

з трьома сторінками таємних вказівок 
На предмет: Чи не гадає він, що вся ця затія  — 

така собі безтурботна гулянка?
І  старий в’юн Ват л махнув до Мілана,
Бо таки не стерпів, що Сідж так занісся перед Венеційцями,
І  він перебалакав з  Федді; а Федді лиш е сказав: “Пезаро”, —
І  старий Фоскарі пише: “Саго тіо,
Аби ми розділилися з  Франческо, ти б мав що треба,
А ми від себе зробим усе можливе”

А ле Федді запропонував раніше.
І  Сіджізмундо звів кілька арок,
І  вкрав той мармур в Классі, вкрав, як випливає,

Casus est talis:
Foscari doge — префектові Равени:

“Як, що, котрий, грім би його побив????”

Casus est talis:
Філіппо, настоятель парафії 

Святого Аполінарія в Классі, Кардинал Болоньї,
Одної ночі (quadam nocte) був продав 
Найясн. Пн. Сіджізмундо Малатесті,
Володареві Арімнію, мармур, порфир, змійовик,
Которого люди, Сіджізмундові, п ід  їхали були на
більше як сотні волячих двоколок і забрали все на прикраси
собору, де була М атір Божа в Трівіо,
що й бачите тепер на стінах. Чотири сотні
дукатів належиться повернути парафії за вищезгаданий грабіж
Кардиналові чи його наступникам.

гурр! хурр, пхх. 
колеса, курява, воли, темна ніч,
І  від 13 серпня: Алойзій Пуртео,
Аббат, для Пн. Сіджізмундо, квитанція на 200 дукатів 
Н а збіжжя, аби якось згладити шкоду у тій заворусі.

І  ще пішов поголос за ту німецько-бургундську бабу,
І  випав йому страшний, Поліорсетів рік,

але він ще й був трохи Полуметісом,
І  Венеційці не дали йому піврічної відпустки.

І  він вибрався до старого глиняного Пезаро 
й чекав там на Федді,

А Федді зрештою каже: “Я вже йду!..
на поміч Алессандро”

І  він сказав: “Цього разу пан Федді встругнув”.
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І  сказав: “Брогліо, я  йолоп. Цього разу
добродій Федді встругнув (m ’la calata)”.

І  він вт ратив Венеційців,
І  камінь не прийшов з  Істрії:
І  ми послали людей на шовкову війну;
І  ніколи не було так, щоб Ват л заплат ив одразу,

хоч і наймали людей аж з  М ілану й Флоренції; 
І  він поставив бомбарди в гноїську в низині під Вадою,

Д е ніхто й не подумав би їх ставити,
І  забрав дерево з  бомб

і зробив їх черпаками з  металу,
А наймані розбігалися й розбігалися,

Аж доки він не набрав із Сієни;
І  в тім часі хапонули його поштову торбу.
Щ о ж то було там?

Пітільяно, власник ділянки у десять акрів,
І  двох каменів туфу,

І  вони відібрали йому пасовисько,
І  Сіжд завертає їхніх коней,

І  він мав два величезні камені туфу 
і шість сотень свиней у підніжжі.

І  бідні чортяки здихали від холоду.
І  ось що знайдено у тій торбі:

E x Arimino die Decembris 
Magnifice ас potens domine, mi singularissime 

Я  раджу в. Величності як  
Я  був з  майстром Олвіджем який  
показав мені рисунок нефу того що посередині, 
церкви і рисунок даху і., 
їсус,
Magnifico ехсо. Пане М ій
От нині мині порадили що я  маю звідомити вам мого 
батька думку котрою він поділився з  п. Женаром про 
волю т и в церкові... і т. д...
Жованні майстер завшди P.S. Я  гадаю краще якби мині вибратися 
до рима побалакати з  паном Альбертом аби я знав що 
думає він про це правильно”.

“Sagramoro...”

“IUustre signor тіо, пане Бат іст а..

Перше: Десять плит найліпшого червоного, сім на 15 на одну треть 
Вісім ditto, доброго червоного, 15 на три й на один,
Ш ість того самого 15 на один на один.
Вісім колон 15 на три й на треть

і т. д... з  перевезенням денарів 151

“Величност е:
Пані Ізот т а була написала мині нині за п. Галеаццову доньку. 

Той хт о сказав з  молодих курочок не густо навару, знав що каже. 
Ми вибралися відвідати дівоньку на днях і старалися як могли а вона 
затялася і ніяк. Я  гадаю у пані Ізотти все ясно. М і pare che avea 
decto hogni chossia Діт и здорові. Там де ви є кожен тішиться і 
радіє бо ви здвигаєте храм а тут ми навпаки як би ви сказали 
пливем за водою. Пані Лукреція вже написала чи мала б написати 
вам, сподіваюсь, уже дійшов досі лист.
Кожен шле вам гарячі вітання.

21 Груд. Д. з  М ”
3. Сучасність-11
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“...sagramoro встановити підойми. Надійшло брусся...”

“Вельможному Панові з  низьким поклоном:
“Панич М алатеста чується добре і питає про вас щодня. Він 

не може натішитися тим коником, мені і місяця не стало б описати 
усю радість що він має від того коника. Я  хотів би вам нагадати 
знову щоб написали до Джорджо Рамботтома чи до його десятника 
аби укріпив ту стіну до садочка де гуляє пані Ізотта бо вона чисто 
повалилась на землю що я  йому не говорив, тисячу раз, уже як  міг 
через що пишу вашій величності у цій справі я зробив усе що міг 
що б не було тут ніхто нічого палець об палець не вдарить без вас. 

щиро ваш 
Лунарда да П алла  
20 Груд. 1454”

“...радився з  усіма десятниками і механіками. І  про те срібло 
на медальйон...”

“Magnifice ас poten... тому що стіни...” “M alatesta de Malatestis 
ad Magnificum Dominum Patremque suum. E x so D no et D no sin 
D™ Sigismundum Pandolfi Filium Malatestis Capitan General Прек
расний і Всемогутній Володарю і Батьку зосібна мій пане смію 
звернутись: вашого листа вручено мені через Джентіліно да Градара 
і з  ним гнідий поні (ronzino baiectino) котрого ви прислали мені 
він виглядає мені бойовим скакунчиком під попоною  і на нім  
сподіваюсь подужаю верхову їзду, дякуючи в. отчій ласці ще раз 
дякую так коротко і прошу дозволити мені і надалі перебувати у 
вашій ласці сповіщаю через посильного, що ми всі при добрім здоров'ї 
і сподіваюсь і прагну аби й ваша Найясн. Величність були такими ж: 
з  неослабною шанобою лишаюсь 

Ваш син і слуга 
М алатеста з  М алатестів 
Подано в Ріміні, це 22-го дня Грудня 
року божого 1454”
(на його шостім рочку від віку)

“Славний князю :
Не випадає мені давати поради Ганнібалові...”

“Magnifice ас potens domine, domini ті Singularissime, humili 
recomendatione permissa etc.

Це що стосується ваша найм. Величносте як  друга партія  
мармуру з  Верони нарешті дісталася до нас після того як її 
спинили під Феррарою зі страшним шумом і тяганиною , увесь 
камінь там вивалили на землю.

Я  дізнався як воно вийш ло , мені обійшлося те в кілька флорінів 
аби знов підняти з  землі той камінь, котрий було захопили через 
якийсь борг чи розтрату у шкіпера; він чкурнув ще до того як  
захопили ліхтер. Але хай В. Найм. Вел. не викидає грошей на 
той кошт я той ліхтер привів сюди і тримаю його і не пущу. 
Щ е чого матимем і ліхтер.

Щ ойно минуть Рзд. Хр. свята , в мене вже буде викінчена 
кам'яна долівка в хрещальні, для котрої камінь вже поколений. 
Стіни вже готові і тепер беруся за дах.

Ми ще не починали обкладати новим каменем каплицю  велико
мучеників;
по-перше сильні морози зіпсували б усю працю; а друге бо ще
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нема аліофантів і не можна зробити розрахунків від карниза до 
колон, що мають стати на аліофантах.

Вони вже мостять сходи до вашого покою в замку... Я  вже 
викінчив ат т ичний дворик для Пана Ант оніо і поставив там  
камінні лави. Оттавіан освіт лює бика. М аю  на увазі бика в 
каплиці. Усі каменярі лиш е чекають весняного т епла аби знов  
стати до праці.

Склеп вже готовий, окрім частини віка, і як  тільки пан 
Агостіно вернеться з  Цезени, я  подбаю, аби він його викінчив, 
вічно вдячний В. Найм. Вел.

щиро відданий вам 
Петрус Генарііс.”

Оце все що знайш ли в поштовій торбі 
І  дещо інше стосовно того що

він “жив і панував”

“et amava perdutamente Ixotta degli A tti” 
e “ne fu  degna”

“constans in proposito 
Placuit oculis principis 
pulchra aspectu”
“populo grata (Italiaeque decus)

і звів храм повен поганських творів” 
тбт. Сіджізмундо 

у ст илі “після падіння Лаціума”
Філігрань прикриває готику,

загалом пишнувато,
І  давні саркофаги,

як і ті, порослі травами під Сан Вітале.

CANTO XIII

Кун проминув
родинний храм 

кедровим гаєм, 
зійшов до нижчої річки,
І  з  ним Хуей, Чі

і Ц янь з  тихим голосом  
“М и незнані”, — промовив Кун,
“Може, займетеся перегонами на колісницях?

Тоді прославитесь,
А може, й собі зайнят ися перегонами чи стрільбою з  лука?
Чи красномовством?
І  Ц зи-лу сказав: “Я  б уладив укріплення”,
А Хуей сказав: “Коли б я  був князем,
То навів би тут лад".
І  Чі сказав: А мені якби малий храм у горах,
Та лад у храмовій службі”,
І  Ц янь промовив, не спинивши струн лю т ні,
Тихі згуки бриніли

хоч і прибрав зі струн руку,
І  згук вився ніби дим попід листям,
І  він провів очима згук:

“Старий ставок,
Хлопці виляскую ть на кладці,
Чи сидять у кущах, виграють на мандолінах”.
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І  Кун усміхнувся до всіх однаково.
І  Цень-зі поцікавився:

“Хт о ж правий?”
І  Кун сказав: “Вони всі праві,
Тобто кожен у своїй суті”.
І  Кун замахнувся ціпком на Ю ань Яна, 

старшого за себе,
Той Ю ань Ян сидів при дорозі,

набираючись мудрості.
І  Кун сказав:

“Ти, старий придурку, отямся,
Роби щось потрібне”.

Кун сказав:
“Треба вчитись, ще як  
Лежиш поперек ліжка,
А в п’ятдесят літ  —

вже не поможе”.
І: “Коли б князь до себе скликав
Усіх мистців і вчених, його дббра окупилися б сповна”, 
ї  Кун сказав і зазначив на листкові бо:

“Як у чоловіка немає ладу всередині,
Не дасть він ладу довкола себе;
І  як у собі не має ладу,
Не буде ладу у його родині;

А коли князь не має ладу в собі,
Не буде ладу в його володіннях”
І  Кун задав слова “лад” 
і “братня чуйність”
І  не згадав “життя після смерті”.
Він сказав:

“Кожен зможе бігати до скону,
Легко влучати поза ціль,
Важко утриматись посередині”.
І  вони спитали: “Коли чоловік убивця,

То чи має батько його захищати чи переховувати?”
І  Кун сказав:

“Він має ховати його”.

І  Кун віддав доньку за Конь-Чаня,
Хоч той сидів у в’язниці.

І  віддав свою небогу за Нан-Ю ня,
хоч той був без посади.

І  Кун сказав: “Ван правив помірковано,
В його пору Держава була доглянута,

Я сам пам’ят аю
Час, коли історики лиш али чисті сторінки в своїх творах, — 
Себто для явищ, їм ще не доступних,
Але та пора, здається, минає”
І  Кун сказав: “Без твердої вдачі

не зіграти на тім інструменті,
Не добути музики, рівної самим Одам.
Цвіт персика

лет ит ь зі сходу на захід,
І  я  пробував лиш е сповільнити облітання”
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CANTO XLV

з  лихвою

З лихвою  не змурує чоловік дому з  твердого каменю  
де б кожна брила була гладко обтесана й припасована 
і укладався узір на стіні, 
з  лихвою
не зобразить чоловік раю  у церкві 
harpes et luthes
ані як  діва одержує благу вість 
і сяйво просочується з  прорізу в небі, 
з  лихвою
не узрить чоловік Гонзага, його спадкоємців, його наложниць 
не твориться ані картина для вічності аби дихати нею, 
але робиться, аби продати, і то якнайскориіе 
з  лихвою , гріх проти єства, 
се хліб  твій з  ганчір’я, сухий, як  папір, 
і немає ні гір пшениці, ні добірного борошна 
з  лихвою  полотно розлазит ься  
з  лихвою  зникає лад
і не знайде собі чоловік грунту під житло 
Каменяр відлучений від каменю  
і ткач від верстата свого 
з  лихвою
вовна не надходить на ринок
вівця не дає зиску
лихва то худо&яча чума, лихва
зат уплю є голку у дівочій пучці
і відбирає зграбність у прялі. ГГєтро Ломбардо
не постав з  лихви
Дуччо не постав з  лихви
ані П ’єро делла Франческа, Джованні Белліні, 
ані ,cLa Calunnid' не була намальована.
Не з  лихви постав Анжеліко, ані Амброджо Предіс 
Не стало б церкви, мурованої з  тесаного каменю  

із написом: Adam o те fecit 
Не з  лихви зріс Св. Трофимій 
Не з  лихви Святий Гілярій,
Лихва роз'їдає різець
Вона губить ремесло й майстра
Вона рве нитку на верстаті
Жоден не вивчиться тягнути золот у волосінь
Лазур кришиться, кармін блякне
Смарагд не знаходить свого М емлінга
Лихва душить плід у лоні
Уриває лицарську обітницю
Зат ягає параліч на ложе, моститься
поміж ю ною  нареченою і молодим
Супроти єства contra naturam
Понаводили курв до Елізіума
Трупи сідають бенкетувати
за помахом лихви

З  англійської переклав 
Олег Лишега
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політологія

Андрій БІЛИНСЬКИЙ

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Що таке “держава’7

Ст. 1 проголошує: “Україна є де
мократичною, правовою, соціальною 
державою”.

Ст. 2, ч. 2: “Держава відповідальна 
перед людиною і суспільством за свою 
діяльність” .

Ст. 4: “Держава визнає, підтримує 
місцеве і регіональне самоврядуван
ня, не втручається в його сферу”.

Ст. 64: “Д ерж ава підпоряд
ковується служінню громадянському 
суспільству і спрямовує свою 
діяльність на забезпечення рівних 
мож ливостей для всіх як основи 
соціальної справедливості” .

Ст. 65: “Держава не втручається у 
справи людини і суспільства...”

У країна є державою . Д ерж ава 
відповідальна перед людиною і 
суспільством за свою діяльність. Де
ржава визнає місцеве і регіональне са
моврядування і не втручається в його 
сферу. З цих статей виразно 
пробивається думка, що держава є 
щось інше, ніж “лю дина” , “суспіль
ство” , “громадянське суспільство” , 
“місцеве й регіональне самоврядуван
н я”. Так тоді треба питати: що чи хто 
є держава?

М им оволі н асу в аєт ь ся  д у м ка , 
що а в т о р и  п р о ек ту  К о н с т и т у ц ії 
п е р е б у в а л и  під в п л и в о м  тео р ій  
Г е г е л я , д л я  як о го  д е р ж а в а  є “ в 
собі і для себе р о зу м н е” ; держ ава 
є самодостатньою  метою , вона не 
п отреб ує  якогось об грунтуван н я. 
А з другого боку, індивід для Ге
г ел я  я в л я є  собою  л и ш е о ст іл ьки  
я к іс т ь , о ск іл ь к и  є ч лен о м  д е 
рж ави . Д ерж аву не мож на розгл я

дати тільки як засіб для захисту інте
ресів індивіда.

Інший підхід до питань держави 
був серед марксистів. Вони вважали, 
що кап італ істи ч н а держ ава  — це 
апарат влади диктатури експлуата
торської менш ості над народом, 
отже, це адміністративний апарат в 
руках буржуазії для гноблення про
летаріату. Н а противагу до бурж у
азних держ ав, рад ян ська  соц іа
лістична держ ава була диктатурою  
пролетаріату. Ц е також  був апарат 
влади в руках партії. Тому партія не 
підпорядковувалася державі, а стоя
ла над державою.

П роект К онституції в ст. 2 го
ворить про те, що “держ ава 
відповідальна перед людиною і 
суспільством за свою д іяльн ість” , 
отже, “людина і суспільство” стоять 
над “державою” , держава перед ними 
відповідає. З цього виходить, що про
ект Конституції, говорячи про держа
ву, має на думці держ авний адмі
ністративний ап арат . Ц ей апарат 
визнає регіональне і місцеве самовря
дування, не втручаю чись у його 
сферу. Ст. 64, говорячи про те, що 
“держава підпорядковується служін
ню громадянському суспільству” , має 
на думці держ авний адм іністра
тивний апарат.

З другого боку, проект Конституції 
говорить, що У країна є демок
ратичною, себто народоправною, де
ржавою. Народ обирає своїх депутатів 
до Н аціональних Зборів, обирає 
Президента держави, значить, народ, 
кожний, громадянин є складовою час
ткою держ ави. Його не мож на по
ставити поза державою, даючи йому 
право говорити держ аві, що вона
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перед ним відповідальна (як це прого
лошує ч. 2 ст. 2).

Ст. 6, ч. 2 проголошує: “Держава 
гарантує рівне право громадян і їхніх 
об’єднань на участь у державних 
справах”. Якщо громадяни є часткою 
держави, отже, є державою, то вони 
тих гарантій від себе не потребують, а 
якщо державою  є адміністративний 
апарат і він дає ці гарантії громадя
нам, то це треба виразно сказати. Але 
тоді вийде, що держ авний апарат 
стоїть над громадянами, дає їм права, 
гарантує, захищає і так далі. Ст. 13, ч. 
3: “Держава захищає етнічну, куль
турну, мовну та релігійну само
бутність усіх національних меншин 
та піклується про забезпечення умов 
для її самовиявлення” . В проекті є й 
інші такі посилання на “державу” .

Хотілось би пригадати, що євро
пейські конституції, наприклад, 
французька чи німецька, не вжива
ють слова “держава” з принципових 
мотивів. Вони виходять з того, що де
рж ава є корпорацією  громадян, 
своєрідним товариством чи коопе
ративом, юридичною особою, яка мас 
свій статут (конституцію). Цей статут 
регулює, як ми — як корпорація — 
хочемо жити. Ф ранцузька кон
ституц ія , коли треба говорити про 
цілість корпорації, не вживає слова 
“держ ава” , а “республіка” . Ц е вже 
щось зовсім інше. Пропоную це слово 
застосувати у відповідних статтях 
Конституції, наприклад, ст. 1. “Укра
їна є демократичною , правовою, 
соціальною республікою”. Звичайно, 
не всюди слово “республіка” 
підходитиме. Ст. 4 можна б змінити 
так: “Державні установи визнають, 
підтримують місцеве і регіональне са
моврядування, не втручаються у його 
сф еру” . Ст. 6, ч. 2: “ Гарантується 
рівне право громадян...” . Ст. 13, ч. 3: 
“Державні установи (органи) захи
щ аю ть ...” . Ст. 74: “Гарантую ться 
свобода підприємництва...” .

“Громадянське суспільство”

Хотілося б висловити застережен
ня до терм іна “громадянське 
суспільство” — не тільки тому, що 
можна думати, буцімто крім грома
дянського існує ще якесь інше 
суспільство. Вислів “громадянське 
суспільство” має бути перекладом

німецького “biirgerliche Gesellschaft” , 
терм іна, якого вжив у своїй “Ф іло
софії права” Гегель. XVIII сторіччя — 
це сторіччя абсолютних монархій у 
Європі. Теоретики тодішнього періо
ду визначили як мету держави щастя і 
благополуччя всіх підданих. Цим мав 
турбуватися державний апарат, тому 
міг обмежувати права громадян, втор
гатися в їхню приватну сферу. Грома
дянин ставав невільником держави. 
Гегель обожнював державу як носія 
найвищої моральної ідеї. Водночас він 
бачив дійсність міст (село було 
закріпачене), в яких перехрещуються 
інтереси різних класів і прошарків на
селення. На його думку, це був “терен 
боротьби індивідуальних приватних 
інтересів усіх проти всіх” . Для нього 
це було “b iirgerliche G ese llschaft” , 
себто міщанське суспільство, буржу
азне суспільство. Російсько-радян
ським ученим, які мали справу з 
ф ілософією  Гегеля, не випадало 
перекладати цей його термін як “бур
жуазне суспільство” , оскільки слово 
“бурж уазний” в радянській політо
логії мало лайливий присмак. Тому 
вони переклали його як “гражданское 
общество” , розуміючи при тому зна
менито, що Гегель розумів це 
“суспільство” як об’єкт державного 
ф ормування. В українській мові це 
відповідало б “горожанському су
спільству” . Та українці переклали як 
“громадянське суспільство” і зробили 
з того новий терм ін , який значить 
стільки, скільки його “антипод” 
“суспільне громадянство” . Тому я 
пропоную  терм ін “громадянське 
суспільство” викреслити. Ст. 64 і 65, 
ч. 1 перередагувати. “Лю дина і 
суспільство” — це дуж е важ ливий 
елемент держави і як такий не стоїть 
поза державою. У такому контексті 
зворот “держава підпорядковується 
служінню  громадянському су
спільству” є нісенітницею. Ст. 65 го
ворить, що “держава не втручається у 
справи людини і суспільства”. Таке 
формулю вання .підходило б до 
ліберальної держави XIX ст. Але го
ворити це про державу, яка проголо
ш ує себе “соціальною  держ авою ” , 
досить небезпечно. Н ем ає тепер у 
світі держави, яка не втручалася б у 
справи людини і суспільства. Напев
но, автори проекту мали на думці, що 
держ авні органи не втручаю ться в

39



приватне ж иття громадян та їхніх 
об’єднань. Так тоді треба це виразно 
сказати.

Безпосередня чи посередня 
демократія

Ідеалом була б, звичайно, безпо
середня д ем о кр ат ія , в як ій  народ 
вирішує всі державні справи у всена
родному голосуванні. Практично це 
можливе в дуже малих державах. У 
Ш вейц арії всі справи кантонів 
виріш ує їхній народ. Тому в сучас
ному світі держави прийняли посе
редню, репрезентативну, представ
ницьку систему: народ на періо
дичних виборах обирає своїх пред
ставн и ків  (деп утатів) до законо
давчих органів держ ави . Ц е пред
ставництво не є представництвом в 
юридичному сенсі. Інакш е депутат 
став би поштарем, мусив би кожно- 
часно питати думку виборців і потім 
передавати  її парлам енту . П ред
ставницька демократія полягає в то
му, що виборці ш ляхом  виборів 
обираю ть найкращ ого (на думку 
більшості) з-поміж себе, який гідно 
виконуватиме обов’язки  народного 
депутата протягом усього виборчого 
періоду. Депутат відстоюватиме там 
не волю  виборців, а свою власну 
думку. Тому пропоную викреслити 
Ст. 133, ч. 4: “Повноваження члена 
Національних Зборів припиняються 
достроково в разі відкликання його 
виборцям и” . Інститут відкликання 
депутата виборцями був уведений в 
радянські конституції з метою пов
ного контролю  п ар тії над деп ута
тами. Нині тієї потреби немає. Н а
вп аки , хтось м усить агітувати  
виборців, переконуючи їх, що депу
тат веде шкідливу роботу й тому тре
ба його в ідкли кати . Ц е поле для 
діяльності різних демагогів, які мо
жуть дезорганізувати роботу парла
менту. Ст. 129, ч. 1, постановляє, що 
“Д еп у тати  і Посли — члени 
Національних Зборів — представля
ють народ У країни і є відпові
дальними перед виборцями” Якщо 
ця відповідальність має полягати в 
тому, що в наступних виборах депу
тат не буде обраний, то це самозро
зуміле. Але коли ця відповідальність 
має п олягати  в достроковім  від
кликанн і його виборцями (ст. 133,

ч. 4), то — на мою думку — треба це 
місце уточнити.

Розширення прав виборців коштом 
представницьких органів є підкопу
ванням поваги до парламенту. В тому 
сенсі безпосередня і посередня демок
ратії не доповню ю ть одна одну, а 
підкопують свій авторитет. Н а мою 
думку, слід виходити з того, що Укра
їна потребує сильного пред
ставницького законодавчого органу. 
П роект К онституції відстоює іншу 
лінію:

1. Ст. 157 постановляє: “ Народ 
здійснює законодавчу ініціативу ш ля
хом внесення:

ч. 1. до Н аціональних Зборів 
відповідного законопроекту, який 
розглядається у пріоритетному поряд
ку;

ч. 2. Законопроект вноситься від 
імені не менше 300 тисяч виборців.

ч. 3. Законопроект про зміни та до
повнення Конституції вноситься від 
імені не менше 2 мільйонів виборців” .

Немає ніякої перешкоди, щоб гру
па виборців звернулася до депутатів із 
пропозицією  виявити законодавчу 
ін іц іативу на основі виробленого 
ними проекту. Ст. 157 передбачена 
для випадків, коли “народ” недовіряє 
парламентові, виробляє власний за 
конопроект і прим уш ує парлам ент 
розглянути його пріоритетно. Звичай
но, Н аціональні Збори можуть цей 
проект відхилити. Справа, проте, в 
іншому: законопроект вноситься від 
імені не менш як 300 тисяч виборців, а 
якщо йдеться про зміну або доповнен
ня Конституції, то від імені не менш 
як 2 мільйонів виборців. Хтось мусить 
цю акцію  орган ізувати , збирати  
підписи виборців, добиватися їхньої 
згоди, отже, переконувати  їх , 
агітувати. Ц е прегарне поле для 
різних демагогів. Треба мати на увазі, 
що виборці У країни ще не маю ть 
відповідного політичного досвіду і 
легко можуть стати жертвою  хи т
рощів цих демагогів. Тому пропоную 
постанови статей 156 і 157 про законо
давчу ін іц іативу народу У країни 
викреслити. К онституції інших де
ржав постанов про законодавчу 
ін іц іативу свого народу не знаю ть. 
Чому Україна має бути тут винятком?

2. Згідно зі ст. 154, ч. 2, повнова
ження Національних Зборів можуть 
бути припинені за ріш енням все

40
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


українського референдуму, який про
водиться на вимогу не менш як 2 
м ільйонів виборців. Пропоную це 
право виборців викреслити з цих 
самих мотивів. Коли референдум 
висловиться за припинення повнова
ж ень Н аціональних Зборів і в 
наслідку вони будуть розпущені, а в 
нових виборах будуть обрані інші 
Національні Збори, то це не перекрес
лює прав виборців (отже, інших дема
гогів) починати збирання нових 
підписів. Ц е вогнище провокування 
політичних криз!

3. Ст. 157, ч. 4, постановляє, що 
“порядок здійснення законодавчої 
ініціативи народу регулюється зако
ном ” . Думаю , це питання загально 
повинно бути врегульоване в 
К онституції, принаймні треба ска
зати, чи проект закону народу мусить 
бути прийнятий Національними Збо
рами. Коли не мусить, то законодавча 
ініціатива народу не має практичного 
зн ачен ня. Ст. 116 каж е, що “ Все
український референдум — консти
туційний спосіб прийняття безпосе
редньо народом законів” . Тож треба 
думати, що Національні Збори не мо
жуть відхилити законопроект народу.

Президент

“Вся повнота влади в Україні на
лежить народові” (ст. З, ч. 2). “Народ, 
який  складаю ть громадяни усіх 
національностей, є єдиним джерелом 
державної влади...” (ст. З, ч. 3). Народ 
обирає Н аціональні Збори, обирає і 
Президента. Така сама система існує 
у Франції. Французи роблять з цього 
висновок, що як парламент, так і 
президент — речники “національного 
суверенітету” . В проекті Конституції 
України існують відхилення від цього. 
“П резидент У країни є главою дер
жави і виконавчої влади ” (ст. 175, 
ч. 1). “Від імені народу України мо
ж уть виступати  виключно Н аціо
нальні Збори У країни” (ст. З, ч. 5), 
зрозуміло, бо ж народ обрав їх. Але 
Президент України може виступати 
т іл ьк и  від ім ен і держ ави  (ст. 175,
ч. 1), хоча його також обрав народ. 
Президент є главою держави і вико
навчої влади. Я вже на початку цих 
зауважень згадав, що в проекті понят
тя “держави” дуже неясне. Тим часом 
для кожної людини, для кожного гро

мадянина немає сумніву, що глава де
ржави — глава всіх громадян. На це 
він отримав легітимацію від народу. 
“ П резиден т є політично в ідп ові
дальн и м  перед народом У к р а їн и ” 
(ст. 175 ч. 2). У Ф ранції чи США 
політична відповідальність президе
нта перед народом означає, що його в 
наступних виборах не оберуть. Крім 
того, там  (у США і Ф ранції) існує 
кримінальна відповідальність прези
дента. У Франції лише в разі держав
ної зради. Звинувачення мож уть 
зробити тільки обидві палати парла
менту кваліфікованою більшістю го
лосів. Справу вирішує найвища судо
ва установа (адже йдеться про 
крим інальний злочин!). У США 
ім пічм ент стосується не тільки де
рж авної зради, а взагалі кримі
нальних злочинів.

Не так у проекті К онституції 
У країни. “ У випадку злочинного 
поруш ення П резидентом У країни 
Конституції і законів України під час 
виконання ним службових обов’язків 
справу про його усунення з посади 
(!) в порядку імпічменту порушує Р а
да Депутатів перед Радою Послів. Р а
да Послів приймає рішення про усу
нення Президента з посади не менше 
ніж двома третинами голосів встанов
леного К онституцією  її складу” . 
Отже, справу вирішують не юристи і 
не судові установи, а політичні 
органи. Таким чином Президент має 
стати забавкою в руках політичних 
сил. На мою думку, цю статтю треба 
грунтовно перередагувати в тому 
сенсі, що лише найвищі судові уста
нови мають вирішувати, чи вчинки 
П резидента мож на в конкретному 
випадку кваліфікувати як криміналь
ний злочин.

В У країні політична відпові
дальність Президента має йти на нга- 
то далі, як це випливає з проекту 
Конституції. Згідно зі ст. 186, не менш 
як два мільйони виборців можуть 
вимагати провести референдум про 
відкликання Президента. Проект не 
говорить нічого, звідкіль береться ця 
ініціатива виборців, хто нею керує. 
Рішення про проведення референду
му, в тому разі на вимогу двох 
мільйонів виборців, ухвалю ю ть 
Національні Збори більшістю голосів. 
Референдум вирішує долю Президе
нта.
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Національні Збори можуть із влас
ної ініціативи (не менше ніж двома 
третинами голосів) ухвалити рішення 
про проведення всеукраїнського 
референдуму про дострокове припи
нення повноважень Президента. 
Коли в цьому останньому випадку на
род на референдумі висловить довіру 
П резидентові, то П резидент може 
(але не мусить) розпустити Націо
нальні Збори. Це єдиний випадок пра
ва П резидента розпустити Н аціо
нальні Збори.

Щ е на один випадок треба звер
нути увагу. Згідно зі ст. 178, ч. 8, 
Президент має право накладати вето 
на схвалені Національними Зборами 
закони і повертати їх на повторний 
розгляд Національних Зборів. Ідеться 
про те, щоб закони були в кожному 
відношенні бездоганними. Так буває і 
в інших державах. Після повторного 
розгляду Президент зобов’язаний за
кон скріпити, себто підписати. Але 
проект Конституції в ст. 164 говорить 
таке: “З а  ріш енням Н аціональних 
Зборів або однієї з їхніх палат закон до 
його скріплення Президентом може 
бути винесений на всеукраїнський 
реф ерендум . Закон , ухвалений на 
всеукраїнському референдумі, скріп
ленню Президентом не підлягає”. На
певно, автори проекту мали на увазі 
випадок, коли П резидент “ зловжи
в а є ” своїм правом вето. (Не зро
зуміло, як можна зловживати правом 
вето?!) У цьому випадку Національні 
Збори мож уть обійти П резидента, 
вилучити його із законодавчого про
цесу, передаючи справу референду
мові. Чи це не зловживання референ
думом?

П резидент є главою виконавчої 
влади, а К абінет М іністрів очолює 
прем’єр-міністр, який за посадою є 
заступником  П резидента, відпові
дальний  перед П резидентом, йому 
п ідпорядкований  і п ідзвітний . До 
К аб інету  (уряду) входять заступ 
ники прем’єр-міністра, міністри та 
інш і посадові особи. К абінет 
м ін істр ів  як  уряд У країни не має 
н іякого  віднош ення до Н ац іо 
нальних Зборів, як це є, наприклад, 
у парлам ентарній  системі. Але й у 
президентській Франції уряд мусить 
мати довіру з боку парламенту. Коли 
п арлам ен т висловить недовіру, то 
уряд подає у відставку. Президент

мож е відставку  п рий н яти  або роз
пустити парламент.

У країнський проект цього не 
передбачає. Але існує одна стаття, яка 
ослаблю є керівництво  П резидента 
виконавчою  владою: “Міністр, 
керівник іншого центрального органу 
виконавчої влади, діяльність якого 
визнана Національними Зборами не
задовільною, підлягає звільненню з 
посади указом П резидента”. Не ска
зано тільки, як  це “в и зн ан н я” має 
відбуватися.

Президент має право законодав
чої ініціативи, не мають цього права 
ні міністри, ні уряд в цілості.

Підсумок

У перехідному періоді до ринко
вої систем и  У к р а їн а  потребує 
сильної виконавчої влади. П рези 
д ен тська  си стем а в ід п о в ід ає  цим 
вимогам. Народ обирає П резидента 
на п ’ять років б ільш істю  голосів, 
отже, в тому переконанні, що він у 
цьом у періоді добре кер у вати м е  
д ерж авн и м и  сп р ав ам и . П роект 
К онституц ії п еред б ач ає  додаткові 
форми політичної відповідальності 
П резидента, про як і вгорі згадано 
(дострокове припинення його пов
н оваж ен ь , в ід к л и к а н н я  П р ези д е
нта і т. п .) , напевно, виходячи з то
го, що Президентові не мож на в то
му пер іоді д о в ір я ти . Я кщ о це є 
провідною думкою  тако ї додаткової 
відповідальності, то не треба впро
вад ж у вати  п р ези д е н тс ьк о ї си 
стеми. А раз вона впровадж ується, 
то треба погодитися з тим, що не всі 
і не завж ди  м ож уть  бути  згодні з 
політичними потягненнями П рези
д ента. Хай вони в цьом у випадку 
готую ться до н асту п н и х  виборів і 
п ідш укую ть  інш ого кан д и д ата . 
Пропоную згадані вгорі — до речі, 
зовсім  не в и п р ав д ан і — вип адки  
д о датко во ї п о л іт и ч н о ї в ід п о в і
дальності П резидента викреслити, 
тим  б ільш е, що на суддю  п о к л и 
каний референдум, найменш е ком
п етен тн и й  суди ти  про ко н кр етн і 
справи державного ж иття.

В Україні н іколи не бракувало 
“політиканів” , людей великої дина
м іки, але вузького інтелекту , про 
яких свого часу писав О. Олесь у 
сатиричних поезіях, виданих у 20-і
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роки на чужині під псевдонімом “Ва
лентин”:

Ледве азбуки глагола утне, 
духом Жореса од нього вже тхне. 
Каже: спасу, доведу тільки я! 
Глянеш: нікчемне, дурне, як теля.

Ось цим  політиканам  проект 
Конституції, впроваджуючи змішану 
посередньо-безпосередню  демо
кратію, дає широке поле для їхньої де
структивної діяльності. Це може бути 
згубним для молодої Української дер
жави.

Пропоную передумати, чи не було б 
добре, обмеж ую чи референдум до 
інформаційно-дорадчого заходу, про
вести певну цензуру між П резиде
нтом і урядом. Уряд, залиш аю чись 
підпорядкованим П резидентові у 
принципових питаннях, отримав би 
власну політичну особовість, право 
законодавчої ін іц іативи і відпові
дальність перед Національними Збо
рами, як це є у Франції. Тоді обгово
рення політичних питань було б бага
тобічним і йшло б углибину.

Конституцію треба скоротити!!

Мюнхен 
(Німеччина)
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Егберт ЯН

ТИПОЛОГІЯ ФОРМ МАСОВОГО ЗНИЩ ЕННЯ  
ЛЮДЕЙ*

(Колима, Освенцім, Хіросіма, потенційний ядерний голокост)

Що є спільного між різаниною вірмен у Туреччині 1915 року, 
викоріненням т. зв. “куркульства” та багатьох інших суспільних верств 
у Радянському Союзі (Колима), знищенням євреїв, слов’ян, циган та 
людей інших національностей у гітлерівській Німеччині (Освенцім), 
масовим убивством німецького та японського мирного населення 
англійцями та американцями за допомогою звичайних чи атомних бомб 
(Дрезден, Хіросіма)? Чи можна прирівнювати все це до загибелі сотень 
тисяч і мільйонів солдатів на полі бою в сучасних війнах, які велися із 
застосуванням звичайних видів озброєння (Верден), а також до інших 
випадків масової загибелі людей (Чорнобиль)? Відповіді на ці питання 
нерідко суперечливі й проблематичні.

І. Можливість і мета зіставлення

Здавна більш -менш  чітко розрізнялися дві основні форми 
суспільнозумовленого вбивства великих мас людей: воєнні дії озброєних 
армій та винищення беззбройного населення в умовах війни чи за мирних 
обставин. Протягом довгого часу між ними проглядалася чітка відмінність
— попри всю їхню взаємопов’язаність та внутрішні суперечності. Однак 
за останні два століття, коли народи почали брати політично усвідомлену 
участь у війнах і цілковито втягатися до них, межа між зіткненням 
збройних сил і винищенням мирного населення дедалі більше стиралася. 
Цьому сприяли як політизація форм боротьби (партизанський рух, народне 
ополчення, тероризм, політична ангаж ованість ш ироких верств 
суспільства), так і революція у військовій техніці (від кулемета до хімічної, 
біологічної, ядерної зброї). Застосування отруйних газів на полях першої 
світової війни, систематичне бомбардування міського й сільського насе
лення під час другої, поява ядерної зброї масового знищення — все це 
руйнувало відмінності поміж обома цими формами. Так виникла більш 
чи менш обгрунтована потреба зіставити між собою різні форми соціально 
організованих і політично спланованих чи хаотичних убивств багатьох 
тисяч і мільйонів людей у нашому столітті.

Чи є вбивство з класових міркувань менш злочинним, аніж убивство 
за расовою ознакою? Чи можна звести сутність Освенціма лише до 
ліквідації людей за допомогою газових “технічних засобів”? Чи заслуго
вують убивства мільйонів людей у таких “нецивілізованих” країнах, як 
СРСР, Туреччина чи Кампучія на менше засудження й більше зрозуміння, 
ніж у “цивілізованих” Німеччині, Франції чи Англії? Філософ Ю. Габермас 
у статті “Своєрідне списання збитків. Апологетичні тенденції в німецькій 
історіографії” , опублікованій у тижневику “Die Zeit” у липні 1986 p., 
започаткував дискусію між істориками, до якої долучилися політологи. 
Поставлено при цьому й питання про те, щоб у визначенні внутрішньої 
та зовніш ньої політики ФРН враховувалася й оцінка націонал- 
соціалістського минулого, а також про зіставлення масових убивств людей

* Друкується у скороченому вигляді. — Ред.
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у гітлерівській  Н імеччині та в комуністичних країнах. За  словами 
М. Ш тюрмера, “в країні без історії майбутнє здобуває той, хто 
використовує зміст спогадів, визначає поняття й прояснює минуле” 1.

Переоцінка сталіністських поглядів серед радянських істориків теж мала 
на меті відповідну переорієнтацію зовнішньої та особливо внутрішньої 
політики країни. Однак тут є й істотні відмінності: якщо німецькі історики 
часом схильні дещо згладжувати й “нормалізувати” націонал-соціалістичні 
злочини, применшуючи розмах масових знищень, то в Радянському Союзі 
гостро ставили питання про потребу офіційного визнання масових убивств 
і про формування відповідної громадської думки, не уникаючи при цьому 
й певної драматизації фактів. У рамках дискусій про тоталітаризм лунали 
голоси як за, так і проти порівняння націонал-соціалістської та ко
муністичної практики державного тероризму. Долучилися до цих дискусій 
і сучасні рухи за мир, зіставляючи Освенцім з перспективою “Євросіми” 
чи можливого “ядерного голокосту”. (Останній термін, введений в ужиток 
американською дослідницею Еллі Вайзель на означення тотального 
знищення євреїв під час другої світової війни, широко застосовується, 
поряд із терміном “геноцид” , щодо практики масових убивств, зокрема, 
й у ретроспективному плані). Втім, наша спроба вдатися до наукової 
типологізації різних форм знищення великих мас людей викликала серед 
науковців неоднозначну реакцію, а подекуди й закиди щодо недостатнього 
врахування конкретно-історичних обставин та політичних ситуацій, хоча 
навряд чи підлягає сумніву, що за всіх цих особливостей кожен випадок 
масового вбивства лишається не менш жахливим і злочинним.

На користь розробки наукової типології випадків масового знищення 
людей свідчать три аргументи. По-перше, така типологія реально існує 
в політичній практиці, отже, вона потребує й наукового осмислення в 
політології. Тим часом поширені класифікації нерідко є необгрунтованими 
й занадто легковажними; часом у них ототожнюються різні явища 
(скажімо, Освенцім і Хіросіма, знищення індіанців в Америці та євреїв 
у Європі), інші ж без достатніх підстав оголошуються непорівнянними, 
тобто різними (Освенцім і Колима). Лише політологічна наука може 
розробити надійні критерії глибокого аналізу й систематизації цих явищ. 
По-друге, диференціювати форми масового знищення важливо для того, 
щоб на різні види суспільної небезпеки можна було реагувати відповідними 
способами протидії, залучаючи й історичний досвід. Адже хибні історичні 
аналогії можуть призвести до помилкового вибору засобів боротьби. 
По-третє, науковий аналіз і узагальнення особливо потрібні в наш час, 
коли починають розмиватися звичні етично-правові уявлення про межу 
припустимих суспільно зумовлених і випрадовуваних способів масового 
вбивства (справедлива війна, збройна оборона батьківщини) і самі критерії 
законності чи незаконності вбивства людини людиною. Звичайно, 
цілковитого консенсусу тут досягти важко. Хоча є чимало людей, що 
розглядають як незаконні й злочинні всі форми масових убивств, ближчим 
часом вони навряд чи зможуть використати політичні засоби, щоб таких 
убивств уникнути. Але вже сьогодні цілком можливо розробити критерії 
диференційованої оцінки й систематизації різних форм масових убивств 
і розгорнути раціональну критику, внаслідок якої можна буде, хай і з 
різною мірою ефективності, домогтися зниження рівня “припустимих” 
убивств. Адже нині на планеті безперервно точаться війни й чиниться 
геноцид, і тим необхідніше шукати шлях спротиву їм.

II. Знищення мас людей і масові вбивства

Наукове вивчення їх ставить перед дослідником чимало серйозних 
проблем, які виникають уже при визначенні таких понять, як “незнищен- 
ня” , “одиничне знищення” , “групове знищення” , “доля тих, що уникли 
знищ ення” і т. д. Насильство, спрямоване проти груп людей, включаючи 
соціальні класи, нації, раси, релігійні громади, групи за ознакою статі 
та ін., в принципі може розглядатися як багаторазові злочинні дії щодо 
певної спільноти індивідуумів. Суспільне насильство, як-от геноцид, по
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суті, спрямоване не проти спільноти індивідуумів, а проти існування 
народу як такого. Адже кожен член цієї спільноти знищується не як 
особистість, а насамперед як частина суспільного угруповання — певного 
народу, релігійного об’єднання, соціального класу чи політичної партії. 
Різний суспільний контекст зумовлює також диференціацію між, скажімо, 
загибеллю великої кількості людей із чужої вини та масовим знищенням 
людей. Щорічно близько 250 тисяч чоловік гине в траспортних катаст
рофах; це теж масова загибель, спричинена людьми, але її не можна 
розглядати як масове знищення. Щоправда, окремо треба розглядати 
катастрофи, при яких гинуть десятки тисяч (а згодом можуть загинути 
сотні тисяч або й мільйони людей), як-от Чорнобиль, але їхня загибель 
не є наслідком зумисного акту знищення. З  другого боку, навряд чи 
можна буде говорити про нещасний випадок при загибелі великої маси 
людей під впливом “озонової дірки” чи інших наслідків руйнування 
навколишнього середовища, оскільки тут відсутні ознаки ненавмисного і 
випадкового вбивства. У цьому разі до масової загибелі людей призведе 
сума численних нескоординованих дій, частина яких чиниться з 
усвідомленням їхніх смертельних наслідків. На певному етапі розвитку 
такої небезпеки деякі форми руйнування довколишнього середовища 
можуть набирати рис свідомого вбивства, при наявності не лише злого 
умислу, а й самої можливості масової загибелі людей. Вчинки, внаслідок 
яких сталася смерть чи самовбивство, дії потенційно чи реально небезпечні 
для життя, також безпосередньо причетні до цього.

Загибель великої маси людей у принципі може відрізнятися від масового 
знищення. Останнє, особливо геноцид, при якому відбувається зумисне і 
цілковите знищення певного народу, є вбивством даної суспільної групи 
людей як частини міжнародної спільності — за ознакою мовною, етнічною, 
географічною, релігійною, соціальною, політичною і т. д. У цьому разі 
жертвою злочинних дій її робить фактичний чи уявний взаємозв’язок 
членів групи, а не їхні індивідуальні якості. Барбара Гарфф і Тед Гурр 
пропонують відрізняти геноцид від політициду — масового знищення 
людей із політичних міркувань: “Жертвою при геноциді стають групи 
людей із такими спільними рисами, як місце проживання, етнічна, 
національна, релігійна єдність. Політицид спрямований проти певних 
структур суспільної ієрархії, проти політичної опозиції режимові чи 
угрупованням влади” .

Вводячи терм ін “політицид” , доцільно відмеж увати його від 
“соціоциду” , при якому відбувається знищення певних суспільних груп 
чи класів лише за ознакою їхньої соціальної належності, поза безпосе
редніми політичними причинами (як-от знищення в Радянському Союзі 
“куркулів” та членів їхніх сімей). Тоді політицид у вузькому значенні 
слова означатиме вбивство людей за їхні політичні переконання.

Отже, слід брати до уваги не лише кількісні, а й насамперед якісні 
відмінності різних форм масового знищення. Важливо також враховувати 
їхні суспільні передумови, наслідки, організаторів. Усі досі відомі випадки 
масового знищення людей були організовані державами чи принаймні 
великими політичними угрупованнями. Лише сучасне ядерне, біологічне, 
хімічне устаткування та військові об’єкти створюють можливість знищення 
великої маси людей окремими людьми чи малими політичними групами.

III. Суспільно-політичні форми масового знищення людей

Далі йтиметься лише про зумисне винищення людей із державних і 
політичних міркувань (не обминаючи й випадків примирення з цим).

1. Кількісні та якісні відмінності з політичного погляду.

Коли йдеться про мільйони загиблих (мегасмерті, за військовим 
лексиконом), абсолютні цифри починають втрачати свій жахливий зміст
— адже кожна з цих смертей однаково жахлива, і осудові підлягає не
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лише кількісний вимір убитих, а самий факт їхнього знищення. Однак і 
кількість має свій якісно-політичний аспект. Для малого народу, що 
складається з одного чи десяти мільйонів чоловік, знищення одного чи 
десяти мільйонів означатиме зовсім не те, що для народу чисельністю в 
сотню мільйонів чи мільярд чоловік. Здається, 1957 року Мао Цзе-дун 
заявив (невідомо, чи було це насправді), нібито Китай може зважитися 
на атомну війну: навіть якщо в ній загине половина китайського народу 
(тоді — близько 250 млн. чоловік), друга його половина після перемоги 
соціалізму швидко відтворить свою попередню чисельність. Часткове 
знищення народу не призводить до його історичної загибелі, якщо він 
зберігає здатність самовідтворюватися. Однак для чисельно малих народів 
навіть загибель десяти тисяч чоловік може означати історичний крах. 
Таким чином, із суспільного погляду має значення не лише абсолютна, 
а й відносна кількість загиблих, і тоді число їх набирає принципового 
значення.

2. Функціональне і зумисне знищення мас людей.

З  погляду можливостей відвернути вбивство дуже важливо, чи був 
наявний самий намір убивати. До числа не зумисних, а зумовлених 
певним збігом суспільних функцій чи дисфункцій випадків масової загибелі 
людей можна віднести Чорнобильську катастрофу у квітні 1986 p., 
внаслідок якої, за різними оцінками, вже померли й можуть загинути 
ближчими роками від десятків тисяч до мільйона людей. Безпосередня 
причина катастрофи — помилкові дії невеличкої групи персоналу. З 
комбінації незліченних порушень багатьох людей можуть виникнути 
прориви дамб, повені тощо. Загибель багатьох людей унаслідок збільшення 
озонової д ірки в атмосфері Землі також  належ атим е до типу 
функціонального знищення, однак протидія цій катастрофі має бути 
інакшою, ніж чорнобильській. На перший погляд, потенційним жертвам 
однаково, від чого вони помруть — від Чорнобиля чи від Хіросіми, однак 
якраз у тому, буде це знищення зумисним чи незумисним, криється 
можливість знайти спосіб порятунку мільйонів від ядерної смерті.

3. Інструментальне та екстерміністське знищення.

Перший із цих типів зумисного вбивства спрямований на досягнення 
політичних цілей. Якщо політику розглядати як прагнення домогтися в 
рамках суспільства перемоги над політичним супротивником, то одним із 
проявів влади людини над людиною стає насильство. Тоді вбивство може 
перетворитися на засіб реалізації своєї влади над іншими людьми, але 
не над спорожнілим простором. Знищення одних людей стає при цьому 
політичним інструментом збереження влади над іншими, а не власне 
політичною метою. Знищення армії, держави, політичної партії, нації, 
релігійної громади, соціального класу тощо у класичному розумінні 
політиків означає зруйнування суспільних зв’язків. В окремих ситуаціях 
це можливо досягти й без кровопролиття, за допомогою морального тиску 
й деморалізуючих засобів, загрози застосування переважаючої сили. Армію 
можна “знищ ити” , примусивши до капітуляції або розігнавши її іншим 
способом, для чого, як правило, не потрібне вбивство всіх людей, з яких 
вона складалася. У цьому разі політичний сенс насильства полягає не в 
убивстві, а в підірванні волі до спротиву; для цього досить убити кількох, 
зрідка — багато людей.

На відміну від інструментального, екстерміністське насильство перед
бачає не лише подолання певної суспільної структури, а й знищення всіх 
людей, які до неї входять. Націю, соціальний клас, релігійну спільноту 
“викорчовують” , знищуючи всіх їхніх членів. Війна може залишити живою 
більшість населення, екстерміністське ж насильство спрямовується не на 
підкорення людей, а на встановлення своєї влади над “звільненим” від 
них простором. Те чи інше соціальне угруповання може припинити своє
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існування, коли всі його члени асимільовані іншою нацією, навернені в 
іншу віру, включені в інші структури суспільства, але при цьому жоден 
член угруповання може не вмерти насильницькою смертю. Д ля 
екстерміністської політики не досить такого припинення всіх колишніх 
суспільних функцій, оскільки вона боїться, що самий дух асимільованих 
може стати для неї небезпечним. Тому вона радикально викорчовує все 
до останнього корінця. Інструментального насильства можна уникнути 
ціною капітуляції, підкорення, втрати свободи; проти екстерміністського
— безсила будь-яка готовність скоритися.

Метою Хіросіми було підкорення Японії й частково залякування 
Радянського Союзу, але не “викорчовування” японців. Метою Освенціма 
було не підкорення євреїв, слов’ян, циган, душевнохворих, а знищення 
їх як людей “другого сорту”. Йшлося не про ліквідацію єврейських 
спільнот у кількох країнах Європи, чого можна було, зрештою, досягти 
й іншими методами асиміляції, а саме про знищення всіх людей, що 
входили до цих спільнот. Це було екзистенціональне викорінення, а не 
просто створення суспільного й політичного вакууму.

Екстерміністське насильство, масове знищ ення людей мож уть 
здійснюватися раціоналістично, з холодним розрахунком і діловитою 
розсудливістю, на основі заздалегідь розроблених планів. Ідеальним 
варіантом такого “політичного дарвінізму” були добре відлагоджені 
фабрики смерті, якими так захоплювалися Гіммлер чи Гесс. Від такого 
раціоналістичного екстермінізму слід відрізняти емоційний, здебільшого 
реваншистський екстермінізм як реакцію на поразку, при якій також 
може відбуватися вбивство певних груп людей. Скажімо, єврейські погроми 
мали емоційно-вибуховий характер, хоча й спрямовувалися політичними 
силами. Відомі також випадки розправи з посібниками гітлерівців у 
Франції, Чехо-Словаччині та Радянському Союзі, а також убивства німців 
у післявоєнний час у рамках емоційного реваншизму.

4. Війна і масовий терор.

Традиційною формою легального інструментального знищення великих 
мас людей є війна. Її метою, на відміну від різанини, є не ліквідація 
людей, а насамперед придушення політичної та військової потуги 
противника, тому війна допускає виживання багатьох переможених. 
Смерть людей на війні вимушена, а не бажана сама собою; коли політичної 
чи військової мети досягнуто, вбивства припиняються. Протягом останніх 
десятиліть загарбницькі війни між державами вже не визнаються ле
гальними. Після розгрому гітлерівського режиму жодна визначна політична 
сила на світовій арені більше не проголошує наступальну війну законною. 
Відвернення війни із завжди готовою до нападу великою державою вимагає 
зовсім інших засобів, аніж із великою державою, яка прагне зберегти 
свій статус. У нинішній час відповідно до міжнародного права та 
декларацій ООН легальною і справедливою визнається лише оборонна 
війна. Тільки малі країни та дрібні радикально-пацифістські меншини 
заперечують необхідність матеріальної, політичної і психологічної 
підготовки до оборонних війн.

Перспектива ядерної війни включає в себе й оборонну дилему, хоча 
власне про оборону тут уже годі й говорити: якщо країна і народ, 
захищаючись, унаслідок такої “оборони” перестають існувати, то це вже 
форма національного самовбивства (геносуїцид). З  політичного та етичного 
погляду постає досить спірне питання: скільки відсотків населення може 
бути знищене в процесі такої оборони, щоб вона не обернулася 
самовбивством. Під час другої світової війни деякі країни втратили до 
десяти відсотків населення, а Югославія — двадцять відсотків. Такі втрати 
досі вважалися припустимими. Однак позиції прихильників збройної 
оборони стають вразливими, коли йдеться про втрату п ’ятдесяти — 
сімдесяти або й дев’яноста відсотків власного населення: тут уже важко 
провести межу між обороною й самогеноцидом. Тому нині дедалі більше
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людей вважають незаконними ядерні, хімічні, бактеріологічні, екологічні 
війни навіть із метою оборони: шкода від них буде непомірно високою 
й обернеться самовбивством.

5. Екстермінація та омніцид.

Оборонна війна як політичне явище, внаслідок якого має бути зламана 
воля агресора, залишається війною, а не екстермінацією, поки є живою 
достатня кількість її учасників. Адже омніцид і біоцид, при якому 
знищується мало не все населення та більшість видів живих істот, навряд 
чи можна вважати обороною, та й узагалі війною в класичному розумінні; 
при тотальному ядерному конфлікті відбудеться не просто вбивство 
величезних мас людей, а й знищення цілих народів або й усього людства, 
внаслідок чого буде виключене його відтворення на земній кулі.

За  умов класичної війни засоби відвернення масових убивств мирного 
населення відрізняються від способів відвернення війни в цілому, хоча, 
звичайно, останні є найдоцільнішим шляхом, щоб уникнути й масових 
убивств. Пацифістська політика буде можливою лише тоді, коли вона 
зможе розробити реальну й ефективну альтернативу легальній та узако
неній військовій обороні. Страхіття масових убивств і загарбницької війни 
самі собою ще не спонукають до миролюбної політики, а навпаки — 
змушують готуватися до збройної оборони.

Солдати вермахту та їхні союзники чинили вбивства під час за
гарбницької війни, метою якої була не лише окупація території, а й 
цілковита екстермінація, знищення людей на Сході. Останнє, безперечно, 
було масовим убивством. І хоча загарбницька війна загалом протиправна, 
це ще не створює обов’язкової незаконності й аморальності смерті кожного 
окремого солдата під час неї. Солдати антигітлерівської коаліції, в 
принципі, вбивали згідно з узаконеними й морально виправданими 
правилами оборонної війни.

З  політичного погляду загарбницька й оборонна війни істотно різняться 
між собою. Солдати вермахту, зрештою, чинили вбивства відповідно до 
того ж військового права, що й солдати союзників, але їхня участь у 
бойових діях мала ще інший політичний сенс, вільно чи невільно 
створюючи можливість масових злочинів проти мирного населення в тилу. 
І все ж різниця між участю у фронтових боях та участю в акціях проти 
мирного населення є не просто формальною. Якби абсолютно всі німецькі 
солдати, а не лише деякі з них, діяли так, як гестапо чи есесівські 
каральні загони, загинуло б набагато мільйонів людей більше. Розрізнення 
відмінних суспільно-політичних форм масового знищення людей має не 
лише теоретичне, а й чимале практичне значення.

Навіть якщо в майбутньому всі народи й держави відмовляться від 
загарбницьких війн, але продовжуватимуть готуватися до оборонних, це 
ще не створить гарантій тривалого мирного існування. По-перше, немає 
консенсусу щодо того, де пролягає межа між агресією та обороною, тому 
дві держави з різними оборонними інтересами (скажімо, захист “статус- 
кво” в однієї — проти захисту життєво важливих інтересів у рамках 
територіальних — у другої) можуть бути втягнені в оборонну для обох 
війну, яка обома сторонами вважатиметься законною. Оборонна з обох 
боків війна може виникнути і внаслідок помилкових політичних кроків, 
через технічні неполадки у військових та політичних системах ко
мунікацій. На перший погляд, потенційним жертвам однаково, загинуть 
вони в ході оборонної, помилково оборонної чи загарбницької війни. Однак 
є принципова різниця в тому, чи воювала людина під час другої світової 
війни за встановлення націонал-соціалістського панування, чи проти нього. 
Засоби боротьби проти майбутньої взаємно оборонної війни зовсім інакші, 
ніж проти війни загарбницької. Пропаганда у 1938 році політики 
“колективної безпеки” була цілковитим абсурдом. Зате в історичній 
ситуації, коли дві супердержави та їхні союзники не мають агресивних 
намірів, політика “взаємної безпеки” для відвернення обопільно оборонної
4. Сучасність-11
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війни є слушною, хоча вона й може виявитися недостатньою для 
запобігання потенційного омніциду.

Для нинішньої ситуації характерно, що під час взаємно оборонної війни 
Сходу із Заходом може загинути в сотні разів більше людей, ніж під 
час японських і німецьких загарбницьких воєн кінця 30-х — першої 
половини 40-х років, разом із Колимою та Освенцімом. Цілі народи, 
якщо не все людство, можуть бути знищені повністю, навіть якщо не 
існуватиме спеціальної програми їхнього цілковитого винищення. Однак 
саме тепер, якщо і в перспективі Схід і Захід не матимуть наміру 
захопити й знищити один одного, існують реальні й набагато кращі, ніж 
будь-коли, шанси відвернути війну між супердержавами.

6. Взаємопоєднання війни, масового терору та екстермінації.

Проміжним явищем між загарбницькою та оборонною війнами є війна 
революційна, або громадянська. Державне й міжнародне право не завжди 
визнає революції законними — існує тенденція вважати законним 
статус-кво існуючої системи влади, а не збройне повалення її, яке 
більшістю суспільства вважається протиправним. Тому революційні війни 
здебільшого розглядаються як загарбницькі щодо існуючої системи влади. 
Однак водночас вони й захищають — або старе “історичне” право від 
чужої національної чи релігійної системи, яка його узурпувала, або давні 
права народу від панування соціальної меншості, або покликаються на 
всезагальні, заново осмислювані в історичному плані права людини. З  
військово-політичного погляду озброєні революціонери ведуть загарбницьку 
війну, прихильники ж існуючих порядків — оборонну війну з погляду 
державних законів, а нерідко й міжнародного права. Крім того, часом і 
деякі пацифісти схильні визнати законним збройний захист свободи і прав 
людини від особливо жорстоких гнобительських режимів, як-от колоніальне 
панування або режим Сомоси в Нікарагуа, навіть якщо це коштуватиме 
життя десяткам чи сотням тисяч людей унаслідок військового насильства 
чи поліційної сваволі, а також через соціальні злидні.

З війнами звичайно пов’язано й чимало інших форм убивства — 
не лиш е “легальних” щодо озброєних військовослужбовців, а й 
протиправних щодо беззбройного мирного населення. Однак юридичне 
розмежування цих форм останнім часом ускладнюється. Поширення 
ідей суверенітету народу включає також його озброєння, використання 
зброї цивільними громадянами, які самостійно беруться захищ ати свої 
державні інституції та “владу народу” Озброєні громадяни не обов’язко
во дотримуються усталених правил ведення війни, вони продовжують 
революційну, громадянську чи національно-визвольну, війну навіть тоді, 
коли форми її стають незаконними й протиправними. Під час партиза
нської війни відмінності між фронтовим полем бою та цивільним 
простором, озброєною армією та беззбройним населенням починають 
розмиватися, якщо й не зникають зовсім. За  умов сучасного політичного 
тероризму й державного контртероризму ця тенденція посилюється, 
трапляється й перехід політичних замахів у малі війни тощо. Тому 
дедалі більше стирається різниця між війною та протиправним знищ ен
ням мирного населення. Та й у міждержавних війнах межа між 
“воєнним” та “невоєнним” убивством великої кількості людей стає 
нечіткою як унаслідок втягування в політику широких мас та форму
вання відповідної громадської думки щодо війни, так  і через 
індустріалізацію військової справи. Якщо під час війни придушується 
спротив не лише володарів та їхньої армії, а й усього народу, то й 
перемагати доводиться і армію, і народ. Унаслідок цього війна поступово 
перестає бути лише зіткненням армій, метою її робиться знищ ення не 
тільки військового, а й промислового і загалом економічного потенціалу
— разом із людьми, які його створюють. Так війна породжує передумови 
зумисного чи функціонального вбивства широких мас цивільного 
населення.
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Крім того, під час другої світової війни об’єктом придушення став 
також бойовий дух народів, їхня здатність і готовність добровільно чи 
під примусом поставляти фронтові солдатів, зброю і боєприпаси. Через 
це відмінності між бойовими діями на фронтах і знищенням мирного 
населення теж зникали. Ні правові, ні моральні гальма не могли зупинити 
війну — через саму її сутність. Однак відомі трагедії Герніки, Амстердама, 
Ковентрі, Берліна, Дрездена, Хіросіми докорінно різняться від трагедії 
Освенціма. Бомбардування мирного населення під час війни були інстру
ментальним воєнним злочином, масовим тероризмом, який мав н а  меті 
шляхом убивства одних залякати тих, хто залишився живий. Масовий 
воєнний терор, як і війна взагалі, спрямовується на підкорення людей 
чужій волі, цим істотно відрізняючись від масового екстермінізму, навіть 
якщо кількість убитих і перевищуватиме число екстермінованих. Метою 
Хіросіми було залякати населення, тому вона відбулася цілком відверто; 
натомість Освенцім мав на меті не залякування, а екстермінацію і тому 
діяв з максимальним утаємниченням.

Масовий терор — це все ж таки вибіркові вбивства, масова 
екстермінація — суцільне знищення певної суспільної групи. Перший 
може обмежитися залякуванням, включаючи погрозу нового насильства; 
друга, навпаки, полягає в реалізації насильства аж до досягнення його 
кінцевої мети. Втім, не лише перетворення цивільного населення на 
суб’єкт і об’єкт сучасної війни, а й фактична беззахисність озброєної 
армії у багатьох бойових ситуаціях роблять відмінність між солдатами та 
цивільним населенням дедалі менш істотною. Воєнні дії чимдалі втрачають 
власне бойовий характер. Уже в ході позиційної війни під Верденом у 
1916— 1917 роках не було боїв у звичному розумінні. “Індустріалізовані” 
зіткнення, які живилися матеріальними можливостями воюючих сторін і 
ресурсами людського та іншого “матеріалу”, були спрямовані передусім 
на знищення військово-промислового та економічного потенціалу і насе
лення. Солдат перетворився на складову частину воєнної машини; боротися 
треба було не лише на фронті, а й у тилу — за постачання нового 
людського та іншого “матеріалу”. Тому чимало німців уважали, що першу 
світову війну було програно не на полях боїв, а на “внутрішньому фронті” , 
де нібито взяв гору суцільний саботаж.

Для націонал-соціалізму теж було аксіомою, що Освенцім є продов
женням безкровних битв і громадянської війни 1914— 1919 років на 
внутрішньому фронті за спинами німецьких солдатів, які під час першої 
світової війни даремно боролися за місце німців на світовій арені й 
змушені були знову боротися за світове панування під час другої світової 
війни. Освенцім був не історично ізольованим випадком масового знищення 
людей, а складовою частиною історичного процесу розмивання меж війни 
у XX столітті, внаслідок чого цивільне населення стало об’єктом 
різноманітних форм зумисного знищення. Тому його не можна розглядати 
ізольовано від інших випадків масового знищення під час громадянських 
і міждержавних воєн, хоча між ними ніби й не було прямого зв’язку. 
Освенцім не був, як гадають деякі західнонімецькі вчені, безпосередньою 
реакцією на логічні й фактичні наслідки ГУЛАГу, бо антикомунізм як 
боротьба із спрямованою проти капіталізму суспільною системою 
відігравала в політиці націонал-соціалістських ватажків цілком другорядну 
роль. Комунізм як зовнішня і внутрішня загроза для некомуністичних 
країн, врешті, лише посприяв націонал-соціалізмові, хоча й не відіграв 
вирішальної ролі в його виникненні. Свій антибільшовизм націонал- 
соціалісти спершу мотивували як антисіонізм. Останній, за їхніми 
уявленнями, лише малою мірою втілювався в марксизмі комуністів і 
соціал-демократів, насамперед становлячи й символізуючи собою джерела 
космополітизму, інтернаціоналізму, всесвітнього лібералізму, демократії, 
гуманізму, пацифізму, загальних прав людини — тобто саме тих головних 
буржуазних, а також соціалістичних суспільно-політичних концепцій, які 
полярно протистояли теоріям національно-расистського панування, 
націоналізму, автаркії, самозакоханості й політдарвінізму. Націонал-

51



соціалізм значно більшою мірою був реакцією на лібералізм за умов 
військово-політичної поразки Німеччини у першій світовій війні, ніж 
відповіддю на більшовизм. На світовому рівні націонал-соціалістський 
екстермінізм теж мав інструментальний і політичний характер, пропону
ючи інструменталізувати винищення таких “непотрібних” людей, як євреї, 
цигани, душевнохворі, комуністи, ортодоксальні християни і т. д., щоби 
встановити своє панування над “малоцінними” слов’янами, неграми та 
іншими народами, а також “рівноцінними” німцями з-поза Німеччини.

Намір націонал-соціалістів знищити великі групи людей, як відомо, 
мав аналоги в історії. Адже в минулому нерідко цілком свідомо й 
практично повністю винищувалися цілі племена, що налічували десятки 
тисяч чоловік, стиралася навіть сама їхня назва. Але зробити такий намір 
державною політикою, поставити собі за мету винищення мільйонів людей
— це було небачено в умовах сучасної цивілізації.

7. Ядерна війна і потенційний голокост.

Застосування нечисленних ядерних зарядів з обмеженою потужністю 
вибуху на одному оперативному просторі, де немає або дуже мало 
цивільних осіб, можна було б віднести до традиційних способів ведення 
війни. Використання ж їх проти промислового чи населеного району з 
метою масової тероризації належить до традицій Герніки, Дрездена та 
Хіросіми. Таким чином, ядерна зброя може стати інструментом ведення 
війни “легальними” або частково протизаконними методами. Застосування 
сотень і тисяч одиниць ядерної зброї з колосальною силою вибуху і на 
величезному просторі призведе до багатократного геноциду, а в крайніх 
випадках — до омніциду. Це вже був би не політичний і воєнний акт, 
а екстерміністська, антиполітична дія, незалежно від того, йдеться про 
агресивні чи оборонні наміри, про “перший удар” чи “удар у відповідь”. 
Обидві супердержави, а також малі ядерні країни — при тім не лише 
їхнє керівництво, а й більшість населення — заявили на словах чи 
підтвердили своїми діями готовність до омніциду принаймні “у відповідь”. 
Усі політично свідомі люди, а не лише група провідних політиків та 
пунктуальних військових, різною, індивідуальною мірою несуть 
відповідальність за таку історичну ситуацію та її можливі наслідки — 
масове знищення людей у колосальних масштабах. Те, що більшість із 
них схильна вдатися до цього з метою оборони, а не заради політико- 
ідеологічного голокосту, збільшує шанси на відвернення омніциду. Однак 
різниця між готовністю до активної політики знищення противника та 
адекватної їй політики взаємного винищення диктує насамперед цілком 
відмінні миротворчі стратегії відвернення такої небезпеки. При розробці 
цих стратегій не варто вдаватися до ярлика “ядерний фаш изм” , оскільки 
поняття “фаш изм” передбачає активну й свідому програму масового 
знищення людей у величезних масштабах.

У наш час моральна дилема доведена до абсурду тим, що під обмеженою 
наступальною ядерною війною мається на увазі знищення “всього лиш е” 
кількох сотень мільйонів людей, тоді як оборонна ядерна війна призвела б 
до знищення всієї решти людства. Ті воєнні угруповання, які схильні до 
великомасштабного ядерного удару “у відповідь” з оборонною метою, 
повинні нести набагато більшу відповідальність за долю людства, ніж 
атомний агресор, якщо вони не хочуть перетворитися на банальне знаряддя 
в руках цього ж агресора, здатне автоматично призвести до винищення 
людства шляхом одноразового чи багаторазового геноциду. Якщо брати 
до уваги моральний бік справи, то відповідь, яку дала історія на злочини 
націонал-соціалізму — ще більше насильство для оборони від фашизму 
й на протидію йому — не може бути використана в разі великомасштабної 
ядерної агресії. Щ е Махатма Ганді назвав оборонну війну проти фашизму, 
яка теж супроводж увалася масовим знищ енням лю дей, “контр- 
гітлеризмом”. Він мав рацію лише частково, оскільки це стосувалося 
тільки того періоду, коли союзникам доводилося вдаватися до більшого
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воєнного і масово-терористичного насильства, ніж Німеччині та її са
телітам. Адже союзні держави не розробляли й не застосовували 
екстерміністської програми винищення німців, японців, італійців та ін.

Сучасна ядерно-оборонна дилема полягає в тому, що теоретично й 
практично так звана ядерна зброя “політичного залякування” якраз і не 
є зброєю політичною — навпаки, це антиполітичний інструмент знищення, 
оскільки залякування без реальної бойової готовності (тобто блефу) 
домогтися в цьому разі неможливо.

8. Колима: поєднання різних форм масового знищення.

Розгляньмо тепер питання, до якого з типів масового знищення людей 
належить Колима. Тотожний Архіпелаг ГУЛ АГ Освенцімові чи це щось 
зовсім відмінне? Простої відповіді на ці питання дати не можна, оскільки 
Колима була комплексом багатьох типів масового знищення цивільного 
населення протягом 1918— 1956 років, причому його особливості й 
масштаби тільки тепер починають з ’ясовуватися. Насамперед, багато людей 
загинуло від голоду внаслідок господарчого і морального розвалу царської 
імперії в ході першої світової війни. Мільйони інших загинули під час і 
в зв’язку з воєнними діями першої світової та наступної громадянської 
війни 1918— 1922 років. Тоді вперше почалося систематичне винищення 
беззбройних і беззахисних політичних противників-некомуністів, за якими 
в 30-х роках настала черга опозиціонерів — фактичних і вигаданих 
(політицид). Потім гинули мільйони людей, насамперед так звані “кур
кулі” . Це діялося інколи несвідомо, а здебільшого й цілеспрямовано 
відповідно до соціально-революційної концепції більшовиків (соціоцид). 
Як заявив у газеті “Северная коммуна” у вересні 1918 р. Г. Зінов’єв, 
член більшовицького Політбюро, а згодом голова Комінтерну, “нам треба 
мати на своєму боці 90 зі 100 мільйонів населення Радянської Росії. Щодр 
решти, ми не маємо, що їм сказати. Вони повинні бути знищені” . 
Нарешті, низку заходів було спрямовано на знищення неросійських народів 
(геноцид). Таким чином, зумисні функціональні методи масового знищення 
були нерозривно пов’язані між собою.

Як і націонал-соціалісти, радянські сталіністи в 30-х роках знищували 
людей підряд, оскільки партійне й державне керівництво не могло 
обмежитися знищенням противників за допомогою інструментальних 
засобів, як у роки громадянської війни, або, при “революції згори” , — 
знищенням політичної і громадської опозиції примусово запроваджуваним 
державою змінам у суспільстві. Беззахисних людей знищували тільки 
тому, що вони належали до певних суспільних класів і професійних груп 
чи мали “небажані” родинні зв’язки або етнічну належність. Поза всяким 
сумнівом, багато людей в СРСР загинуло внаслідок звичайного етнічного 
чи національного расизму; були й прояви специфічного квазірасизму, 
коли свідомо знищувалися діти й онуки дворян, буржуа чи “куркулів” , 
хоча жодної контрреволюційної небезпеки вони не становили. Тут наявний 
перехід від інструментального політичного масового терору, з метою 
залякування колишніх правлячих класів і переможених партій часів 
громадянської війни, до антиполітичного екстермінізму шляхом винищення 
“шкідників” усіх видів. У період розквіту сталінського комуністичного 
екстермінізму абсолютно неможливо було передбачити й уже не залежало 
від жодних політичних чи соціальних критеріїв, хто буде знищений, а 
хто зробить кар’єру в партії.

Однак, на відміну від гітлерівської Німеччини, в СРСР, очевидно, не 
існувало всеохопної і послідовно реалізованої державної програми висте
жування й знищення всіх членів певних суспільних груп. Ба більше, в 
Радянському Союзі часів Сталіна існувала мало обмежувана сваволя 
місцевого керівництва обласного і нижчих рівнів, тоді як націонал- 
соціалісти довели до майже досконалості централізовану державну прог
раму масового знищення людей у масштабах континенту, та ще й 
домоглися підтримки чи терпимого ставлення до неї в суспільстві.
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Західнонімецький історик Г.-У. Велер зігнорував істотну різницю між 
переважно політично-інструментальним знищенням людей за часів Леніна 
й Троцького та екстерміністським винищенням “куркулів” та інших селян 
у 30-х роках, твердячи, ніби “в принципі, за винятком спонтанної 
жорстокості місцевих верховодів та “летючих” загонів, багато російських 
селян були поставлені в такі умови, коли вони ще могли вибирати (при 
всій жахливості умов, у яких вони опинилися) вигіднішу для них ситуацію: 
адже в колективі можна було вижити” .

Наявні відомості про масовий терор сталіністів не лишають підстав 
для розмірковувань про реальність якогось “вибору” між смертю й 
покірністю. Щоб бути знищеним у 30-і роки, зовсім не треба було 
виявляти якусь реальну ворожість існуючому режимові — досить було 
просто мати певне соціальне чи етнічне походження, внаслідок якого 
люди автоматично прирікалися на смерть. Масштаби цієї специфічної 
форми екстерміністського винищення порівняно з іншими різновидами 
вбивств ще й досі лишаються нерозкритими. Дослідникам ще належить 
зробити глибокий науковий аналіз функціонування концентраційних 
таборів та інших підрозділів репресивного апарату, жертвами якого стали 
мільйони людей.

Концтабори виникли в часи колоніальних війн проти повсталих селян 
на Кубі, Філіппінах, у Південній Африці, коли родини повстанців — 
здебільшого старих, жінок і дітей — брали заложниками й заганяли в 
табори, щоб позбавити повстання економічної та соціальної бази. Систе
матичні вбивства там спершу не планувалися, хоча й мали місце. У 
Радянському Союзі табори, які теж спершу звалися концентраційними, 
а потім були перейменовані у “виправно-трудові” , виникли як інструмент 
громадянської війни, спрямований передусім проти селянства. Легалізовані 
вони були вже 5 вересня 1918 р. “Декретом про червоний терор” і 
виконували функцію місць ув’язнення та рабської праці. Таборів, офіційно 
призначених для знищення людей, аналогічних гітлерівським, у Радянсь
кому Союзі, очевидно, не було. Але були табори, куди люди потрапляли 
з дуже малою надією повернутися до нормального життя й де відбувалося 
свідоме знищення в’язнів надмірно тяжкою, здебільшого непродуктивною 
працею. Самі терміни “знищ ення” чи “ліквідація” з ’явилися в лексиконі 
більшовиків задовго до того, як до влади прийшов Сталін. Спершу вони 
означали інструментальне насильство в ході громадянської війни. Під 
час неї мали бути знищені класові вороги як соціальна група, що 
передбачало вбивство багатьох людей із наступною інтеграцією тих, що 
залишилися, в соціалістичне суспільство. Як і під час інших воєн (але 
набагато частіше) в процесі громадянської війни слід чекати й 
позаінструментальних, емоційних і спонтанних убивств членів правлячого 
класу. Зарахування — ще Леніним — політичних противників і соціальних 
груп до числа “паразитичних” надало поняттю їх знищення більшою 
мірою змісту фізичної ліквідації людей поряд із соціальним їх редуку- 
ванням. Чітких політичних, мовних або цивілізаційних відмінностей між 
соціальним і фізичним знищенням у межах ленінського і сталінського 
періодів радянської історії, очевидно, не було, як не існувало і якоїсь 
адміністративної різниці між звичайними концтаборами й особливими 
таборами смерті, де люди через певний час помирали або були вбиті. 
(Щоправда, Р. Конквест вважає, що мав існувати табір на Новій Землі, 
звідки не повертався ніхто).

9. Спільні риси та відмінності Колими й Освенціма.

Обсяги фактичного масового знищення людей із політичних міркувань, 
а також відповідних намірів та їх здійснення в комуністичному партійному 
й державному керівництві СРСР насамперед протягом ЗО — 50-х років 
ще чекають свого дослідження; водночас слід проаналізувати міру 
подібності практики масового знищення людей в СРСР за часів Сталіна, 
в гітлерівській Німеччині (а також, ураховуючи певні обставини, у
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комуністичній Кампучії). Тому бездоказові згадки (як-от у згаданій книзі 
Р. Конквеста) про “холодні Освенціми Півночі” , де просто не вистачало 
газу, видаються досить спірними. Часто лишаються непоміченими й істотні 
та принципові відмінності. У політичній програмі націонал-соціалізму 
цілковито заперечувалися такі поняття, як гуманістичність, демократія, 
свобода, рівність, солідарність, критика влади, мир у всьому світі. Кожен, 
хто вміє читати й думати, легко впізнає у загарбницьких воєнних 
деклараціях Гітлера програму свідомого знищення певних соціальних груп. 
Якщо не зважати на брехливу пропаганду, націонал-соціалізм і не 
приховував, що він не лише проголошує, а й здійснює політику 
антигуманності, хоча й обдурював при цьому сотні тисяч членів НСДАП
і співчуваючих, які цілковито або частково не були поінформовані щодо 
багатьох наслідків націонал-соціалістської політики. П рактика ж 
сталінського масового знищ ення людей суперечила первісним гу
маністичним марксистським, а почасти й більшовицьким ленінським 
поглядам. Тому з морального погляду масове знищення людей радянськими 
комуністами було більш недостойним, ніж гітлерівське. Але з політичного 
погляду суперечність між первісними гуманістичними принципами та 
сталінською практикою уможливила в СРСР самокритичну ревізію 
політики знищення на XX з ’їзді КПРС та після нього.

Ж ертвами сталінської політики масового знищення здебільшого були 
радянські громадяни, а починаючи з 1934 року — переважно селяни, 
робітники, інтелігенти, в тому числі самі комуністи, які власне й складали 
провідну силу системи комуністичної влади. Тому масове знищення 
людей у Радянському Союзі завжди могло бути лише селективним — а 
насправді було довільно селективним і не спрямовувалося на винищення 
певних цілісних груп людей, як це передбачало зробити націонал- 
соціалістське керівництво. Те, що відбувалося в СРСР до 1941-го і після 
1945 p., сприяло згодом появі не- і антисталіністського комунізму. На 
противагу цьому, уявити “XX з ’їзд” НСДАП просто неможливо. Націонал- 
соціалістська політика масового знищення була спрямована передусім 
проти іноземців і в дуже рідкісних випадках проти самих націонал- 
соціалістів. Гітлерівська загарбницька війна як воєнна форма масового 
знищення людей створювала внутрішні й зовнішні умови і для знищення 
цивільного населення... Політично вагомого антигітлерівського націонал- 
соціалізму ніколи не існувало; не було б його і в тому випадку, коли б 
гітлерівський рейх, перемігши у війні, існував далі. Якби націонал- 
соціалізм переміг у Європі та якби він був здатен до тривалого перемир’я 
зі США й іншими країнами, набагато вірогідніше, що він скоріше б 
розпався, ніж дозволив реформувати себе згори, на зразок Хрущова чи 
Горбачова. У цьому була й залишиться істотна політична відмінність, 
навіть якщо нарешті буде офіційно визнано, що масове винищення 
цивільного населення в СРСР за часів Сталіна забрало набагато більше 
жертв, ніж його винищення націонал-соціалістами, і якщо варварські 
форми вбивств у Радянському Союзі більше не приховуватимуться під 
формулюваннями типу “виселення куркулів” із фальшивого побоювання, 
що правда про масове знищення людей комуністами може применшити 
чи навіть реабілітувати злочини націонал-соціалістів.

Небажанням розкрити справжній стан речей пояснюється й триваюче 
досі вживання сталінської чи досталінської термінології, як-от “куркуль
ство” та ін. Відмова від порівняння націонал-соціалістської практики 
масового знищення людей зі сталінською на тій підставі, що Німеччину 
можна порівнювати лише з країнами “цивілізованого рівня еволюції 
західного кола культури” , як це сформулювали Г.-У. Велер та інші 
дослідники, зовсім не враховує гуманістичних постулатів радянського 
варіанту марксизму на відміну від антигуманних засад націонал-соціалізму. 
Від певного апологетизм у щодо останніх  не в ільна останн я книга 
Е. Нольте, а це може практично означати виправдання масових убивств, 
що їх чинили націонал-соціалісти (аж до формулювань на зразок “так 
зване знищення євреїв”), як “реакції” на відповідні дії комуністів у
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Радянському Союзі. Без достатніх на те підстав Е. Нольте розглядає на 
одному рівні злочини націонал-соціалістів та злочини проти німців та 
їхніх іноземних союзників під час та після другої світової війни5

Необхідно поглиблено й об’єктивно вивчати реальний взаємозв’язок 
між розвитком націонал-соціалізму та сталінізму, приділяючи особливу 
увагу практиці масового знищення людей в обох країнах після 1934 р. 
Не мож на не враховувати при цьому, що, починаю чи з першої 
світової війни, на фронтах якої було “конвенціонально” знищ ено 
понад 10 мільйонів чоловік, відбувається колосальний підрив самих засад 
людської цивілізації з усіма його міжнародними наслідками. Це масове 
вбивство попри всі спроби дистанціюватися від “патріотизму вбивць” 
(Ф. Енгельс) та мілітаристського ентузіазму, суспільність ще й досі, за 
винятком пацифістської меншості, визнає в основному відповідним 
міжнародному й цивільному праву. Але ці події як історичний вихідний 
пункт сучасного цивілізованого варварства, особливо практики масового 
знищення людей радянськими комуністами та націонал-соціалістами, 
потребують уважного вивчення. Дослідник не може задовольнятися 
примиренськими й культурно-песимістичними вихідними засадами, згідно 
з якими той геноцид, що його здійснював Гітлер, “був не перший і не 
останній” . Однак оскільки йдеться про майбутнє людства, такі 
дослідження не повинні заспокоюватися і на думці, що Освенцім був 
єдиним у своєму роді випадком і нічого подібного надалі не може статися.

Франкфурт-на-М айні
(Німеччина)
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М аксим СТРІХА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: МІЖ 
СЦІЛЛОЮ АВТОРИТАРИЗМУ Й ХАРІБДОЮ АНАРХІЇ

Центральний уряд країни може добре полагоджувати чи обгрунтовано 
братися лише за дуже нечисленні з громадських справ.
Дж. Ст. Мілль “Роздуми щодо представницького правління”

Не порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям, 
громадам право широкого самоврядування, додержуючи принципу децент
ралізації.
Ст. 5 Конституції УНР 1918 року.

Років зо три тому з легкої руки В’ячеслава Чорновола в обіг 
дискутованих політичних ідей увійшла пропозиція майбутнього феде
ративного устрою України. Втім, сам В’ячеслав Максимович за певний 
час волів говорити вже про земельний устрій із широкою автономією 
земель, а перспектива “Української Федерації” перейшла до лексикону 
лібералів та соціал-демократів, доволі скептичних щодо традиційних 
вартостей українського державництва.

Сьогодні принцип широкої регіональної автономії, з розділенням на 
місцях представницької та виконавчої влад та неодмінно всенародним 
обранням голів місцевої адміністрації, здекларували в Україні практично 
всі головні політичні партії. Закріплено його було і в концепції нової 
Конституції, ухваленій незадовго до горезвісного ГКЧП. Але політичне 
життя в Україні віддавна сповнене парадоксів. Тому мало хто з уважних 
спостерігачів був заскочений, коли в березні—квітні 1992 року стараннями 
відданих прихильників “ефективної децентралізації” та “керівництва не 
з київського центру” двома прийнятими законами України — “Про 
представника Президента України” та “Про місцеві Ради народних 
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” замість широкої 
автономії на рівні областей і районів було створено систему жорсткої 
бюрократичної централізації. З ленінським гаслом “Владу — Радам!” , яке 
відродилося було на хвилі горбачовської перебудови, покінчили ті ж самі 
люди, які два роки тому здобували свої мандати, присягаючи на вірність 
необмеженому народовладдю на всіх рівнях. При цьому з метою нехитрого 
політичного маскування прийняті рішення старанно кваліфікувалися як 
тимчасові, чинні “до схвалення нової Конституції” .

Втім, ні для кого не є таємницею, що в наших специфічних умовах 
немає нічого тривкішого за тимчасове. Підтвердив це й оприлюднений 
для обговорення проект Конституції України, що передбачає збереження 
інститутів обласних та районних держадміністрацій, перейменованих, 
щоправда, на управи.

Але замість виголошувати інвективи на адресу непослідовних 
політиканів, зважуся висловити дещо ризиковану думку: попри дуже 
значні недоліки, в основі своїй схвалені українським парламентом закони 
є найприйнятнішим на сьогодні наближенням до майбутньої системи 
місцевого самоврядування в незалежній Українській державі.

Почнімо з невеликої історичної ретроспективи. Нежиттєспроможність 
Рад була зумовлена насамперед тим, що їхні творці ніколи не мислили 
їх як реальну владну структуру, і протягом усього “радянського періоду”
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історії вони були лише демократичними лаштунками для партійної 
диктатури. Кожна (!) Рада — від сільської до Верховної — формально 
вважалася господарем на відповідній території, поєднуючи в собі всю 
повноту і представницької, і виконавчої влади. До 1990 року, поки Ради 
(а точніше — ретельно дібрані апаратники з виконкомів) були лише 
сумлінними виконавцями вказівок “керівної і спрямовуючої” , питання про 
реальний розподіл компетенції між Радами різних рівнів не виникало. 
Народжений наприкінці 1990-го в довгих муках Закон УРСР “Про місцеві 
Ради народних депутатів в УРСР та місцеве самоврядування” намагався 
дати відповідь на численні питання, що виникли за нової політичної 
ситуації, — але обраний тоді законодавцями шлях несуттєвих косметичних 
змін не міг вдихнути життя в мертвонароджену систему.

Власне, там, де при владі до серпня 1991 року стояли місцеві філії 
КПРС, а сесії Рад слухняно штампували розроблені в партійних кабінетах 
документи, система працювала так само злагоджено, як і всі 70 років до 
того. Але демократичні Ради, що реально намагалися реалізувати обсяг 
наданих законом повноважень, наражалися на непереборні труднощі.

По-перше, сесія Ради, що за наявності 100 — 300 депутатів набувала 
всіх рис некерованого новгородського віча часів занепаду, могла втрутитися 
в будь-яке питання, що належало до суто виконавських функцій, і таким 
чином успішно блокувати роботу навіть тих органів, що безпосередньо 
опікувалися життєзабезпеченням відповідної території. Годі нагадувати, 
що протягом кількох останніх місяців свого існування демократичні 
виконкоми майже скрізь працювали під постійним дамокловим мечем 
відставки. Причому основною “наступальною силою” були навіть не 
колишні можновладні компартійці (після серпня 1991-го вони переважно 
втратили інтерес до активної політики, з головою поринувши в комерційну 
діяльність із метою “відмити” свої капітали), а галасливі “крайні” з 
демократичного табору — від людей одверто психічно неврівноважених 
до професійних провокаторів, озброєних ультрарадикальними гаслами. 
Саме постійна колотнеча на сесіях змусила навіть демократично орієнто
ваних фахівців із виконкомів спокійно поставитися до фактичної ліквідації 
районних та обласних Рад.

По-друге, закон 1990 року практично не давав можливості чітко 
розмежувати компетенцію та власність Рад різних рівнів. Він обмежувався 
загальною декларацією щодо пріоритетності прав базових Рад — сільських, 
селищних, міських, але в житті це положення рідко коли виконувалося, 
що призводило до численних непорозумінь і правових колізій.

І, нарешті, по-третє, цей закон не передбачав у державі чіткої 
виконавчої вертикалі. Кожна з Рад мала всі можливості успішно 
торпедувати ухвали вищих державних органів. Постанови парламенту та 
директиви уряду намертво застрягали на рівні обл- та райвиконкомів, 
незацікавлених у їхньому виконанні.

Тому зміни законодавства про місцеве самоврядування були цілком 
своєчасними. Слід визнати, що нові акти українського парламенту досить 
радикально усувають перелічені вище хиби дотеперішньої системи 
місцевого самоврядування (хоча в певному сенсі й скидаються на боротьбу 
з нежиттю за допомогою гільйотини).

Замість вертикалі рівноправних Рад уперше чітко окреслено поняття 
місцевого та регіонального самоврядування. Перше охоплює села, селища 
й міста — тобто компактні території, де населення чітко усвідомлює 
спільність своїх місцевих інтересів. На цьому рівні зберігаються Ради з 
урізаними, але все ще досить широкими повноваженнями, зокрема, з 
правом самостійно складати й виконувати місцеві бюджети, до яких ніхто 
не може вносити коректив згори. При цьому закон передбачає всенародне 
обрання голів місцевих Рад, які в цьому разі дістають право самостійно 
здійснювати виконавчу владу. Таким чином, в Україні зроблено істотний 
крок до переходу на муніципальну систему європейського типу.

Натомість Ради вищих рівнів — районні й обласні, що складають 
систему регіонального самоврядування, — якщо й не ліквідуються цілком, 
то зводяться до суто декоративної ролі. Вся реальна влада в областях
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та районах передається державній адміністрації на чолі з призначуваними 
з Києва представниками Президента.

Такий крок, попри його видиму недемократичність, також видається 
цілком умотивованим. Адже теперішній адміністративно-територіальний 
поділ України, що сформувався переважно ще за сталінських часів, мало 
відповідає історичним та етнографічним регіонам, і тому, на щастя, наші 
області досі не встигли усвідомити себе потенційними міні-державами. З 
невеликими специфічними винятками (Закарпаття й Буковина — Криму 
в цій статті свідомо не зачіпаємо), ще й сьогодні можемо говорити про 
відсутність у сьогоднішній Україні вузько обласної самосвідомості насе
лення, що, в свою чергу, полегшує проведення в регіонах політики, 
визначеної центральною владою. Натомість шлях всенародного обрання 
наділених широкими владними повноваженнями голів адміністрації обла
стей чаїть реальну небезпеку зародження потужного регіоналізму з 
можливим переходом його в місцевий сепаратизм за умов недостатньо 
сконсолідованої молодої держави, де досі немає реальної багатопартійності 
й не сформоване ще громадянське суспільство.

Цієї небезпеки авторам нового законодавства вдалося, очевидно, 
уникнути. Але, створивши жорстко централізовану бюрократичну систему, 
вони анітрохи не подбали бодай про мінімальні гарантії від неминучих 
у такому випадку зловживань із боку нічим не обмеженої влади 
президентських представників. Натомість законодавці доклали чималих 
зусиль, аби, формально зберігши обласні та районні Ради, позбавити їх 
навіть тіні реальних владних повноважень. Адже основне збережене за 
представницькими органами право — затверджувати запропонований 
адміністрацією бюджет — мало що важить за умов стрімкої інфляції. До 
того ж навіть відхилений Радою бюджет може виконуватися, затверджений 
по окремих статтях оперативними розпорядженнями представника 
П резидента. В усіх інших питаннях поточного життя територій 
адміністрація взагалі може не ставити Ради до відома про свої ухвали. 
Не залишає закон за Радами й суто контрольних функцій. Комісії Рад 
віднині позбавлені права вимагати від державної адміністрації потрібну 
інформацію, а самі депутати виконуватимуть свої повноваження лише на 
громадських засадах і в позаробочий час.

Особливо варто відзначити те, що до районів та областей цим законом 
прирівняно й місто з 500-річними традиціями самоврядування — Київ. 
Таким чином уперше за півтисячолітню історію народне представництво 
в місті позбавлене права хоч якось впливати бодай на роботу комунальних 
служб.

Автор далекий від того, щоб ідеалізувати нинішню Київраду XXI 
скликання. Зазначені вище вади демократичних Рад набули в ній — 
через низку об’єктивних та суб’єктивних причин — чи не найбільш 
гіпертрофованого вигляду. Особливо рельєфно це виявилося вже після 
серпневого путчу під час розгорнутої крайніми правими і лівими боротьби 
на знищення проти в. о. голови Ради 0 . Мосіюка, якому перші не могли 
вибачити піднятого над Києвом ще 24 липня 1990 року синьо-жовтого 
прапора, а другі — збереження на керівних виконкомівських посадах 
старих кваліфікованих фахівців і відтак неможливості задовольнити їхні 
чималі кадрові амбіції.

Та вже перші кроки нової очолюваної І. Салієм державної адміністрації 
змусили жалкувати й за тим вічно критикованим, але розважливим у 
своїх діях міськвиконкомом. Низка протизаконних по суті разпоряджень, 
серед яких: заборона громадянам продавати уже приватизовані квартири, 
підвищення заставної ціни склотари, яке зметнуло вгору всі ціни, давши 
перед тим нагоду нажитися заповзятливим ділкам, адміністративні забо
рони на міських ринках, які звузили асортимент і знов-таки підвищили 
ціни, та багато подібних, — іще раз підтвердила: представницька влада 
на рівні міста має безліч вад, але не має розумних альтернатив.

Автор цієї статті аж ніяк не належить до тих, хто ставить знак рівності 
між сильною й досить незалежною в діях виконавчою владою і 
авторитаризмом. Через те спробу вивести її з-під надто прискіпливої опіки 
представницьких органів не слід однозначно розглядати як замах на
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демократію. Варто нагадати, що один із найпомітніших теоретиків 
англійського лібералізму Дж. Ст. Мілль ще в минулому столітті наголо
шував: “адміністративна влада не повинна перебувати в руках пред
ставницького зібрання. Це випливає з потреби успішно вести будь-які 
справи”. Висновок Мілля тим більш слушний для політично неструкту- 
рованих, недисциплінованих Рад, що їх маємо сьогодні в Україні.

Та хоч би яким поганим був склад теперішніх Рад, створювана сьогодні 
ситуація цілковитої безконтрольності для влади в регіонах чаїть чи не 
більші небезпеки. “Освічений абсолютизм” JI. Кравчука, на який сьогодні 
покладають надії чимало вчорашніх дисидентів, в основі своїй хибує на 
те ж саме, що й “освічений абсолютизм” Фрідріха Прусською чи Катерини II. 
Очевидно, що вже найближчим часом на нас чекатиме різке зростання 
рівня бюрократизму й корумпованості і, як наслідок, дискредитація 
державної влади вже не колоніальної УРСР, а нової незалежної України.

Тому систему місцевого та регіонального самоврядування унітарної і 
ще впродовж досить тривалого часу неминуче централізованої Української 
держави треба будувати на противазі сильних виконавчої та пред
ставницької влад.

Виконавчу владу має, очевидно, одноосібно здійснювати голова 
адміністрації (війт, староста, мер або губернатор) — всенародно обраний 
у селі, селищі або місті, призначений із Києва — в районі та області. 
Представницьку владу має уособлювати компактна (від 5 — 7 депутатів 
для села — до 50 — 70 депутатів для столиці) Рада, до функцій якої 
належало б затверджувати всі місцеві документи, що мають нормативний 
характер, встановлювати всі види місцевих податків, визначати перелік 
об’єктів комунальної власності, приймати бюджет і контролювати його 
виконання. Годі й казати, що депутати повинні бути поінформовані про 
всі дії місцевої адміністрації, оскільки лише привселюдність влади бодай 
трохи гарантує її від можливих зловживань. •

І, нарешті, саме Ради повинні визначати, на яких засадах працю
ватимуть депутати: аматорських, напівпрофесійних чи цілком професійних. 
Адже важко припустити, що звільнені депутати з ’являться в селі чи 
невеликому містечку, і навпаки, робота на громадських засадах неминуче 
перетворюватиме депутатську діяльність у столичній чи обласній Раді на 
фікцію.

Що ж до Києва, то його статус мусить-таки визначатися окремим 
законом про столицю, який ураховуватиме особливості міста, що повинне 
бути не лише вигідною домівкою для своїх громадян, але й виконувати 
доволі обтяжливі представницькі функції. Зважаючи на ту роль, яку 
відіграє Київ у громадсько-політичному та економічному житті всієї 
держави, не слід і надалі виключати можливості саме призначення голови 
міської адміністрації Президентом України з тим, щоб координація їхньої 
діяльності була найбільш ефективною. Але і в цьому випадку можливий 
виняток має бути врівноважений додатковими повноваженнями сильної 
міської Ради, здатної захищати інтереси киян.

Пропонована система місцевого та регіонального самоврядування, що 
в основі своїй відповідає чинним законам України, очевидно, суперечитиме 
привабливому політичному гаслу виборності голів виконавчої влади всіх 
рівнів, яке в побутовій демократичній свідомості заступило сьогодні покійне 
вже гасло “Владу — Радам!”. Але вона реально передаватиме “волостям 
і громадам” (використовуючи вислів із Конституції У HP 1918 року) 
розв’язання всіх питань, що безпосередньо стосується місцевого життя. 
Водночас на рівні більших регіонів така система, зберігаючи дієвий 
контроль народного представництва за виконавчою владою, робитиме 
державний організм керованим. А це на сьогодні є не забаганкою легкого 
життя з боку вищих посадових осіб, а таки умовою виживання молодої 
незалежної держави.

м.Київ
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Анатоль КАМ ІНСЬКИЙ

ОРГАНІЗОВАНІ ПОЛІТИЧНІ СТРУКТУРИ 
В УКРАЇНІ

Сьогоднішні політичні структури можна вмістити в основному у три 
головні блоки: центристський, або демократичний, правий, або 
націоналістичний, і лівий, чи соціалістичний, що його дехто називає 
просто комуністичним. До першого, тобто демократичного, блоку входить 
передовсім Р ух, що його після III з ’їзду очолив тріум вірат у складі 
В. Чорновола, М. Гориня й І. Драча; Українська республіканська партія 
(УРП); Демократична партія України (Демпартія України); Партія 
демократичного відродження України (ПДВУ); Партія зелених України 
(ПЗУ), Українська селянська демократична партія (УСДП) Є. Плачинди, 
Українська християнсько-демократична партія (УХДП) В. Січка, Об’єднана 
соціал-демократична партія (ОСДП) В. Московки, Соціал-демократична 
партія О. Сугоняка, Народна партія України (НПУ) JI. Табурянського 
(яка властиво є партією кооператорів) та ще кілька дрібніших партій і 
об’єднань.

До правого, націоналістичного блоку слід зарахувати передовсім 
Українську національну асамблею (УНА) (колишню Міжпартійну асамб
лею) Ю. Ш ухевича, Українську народну самооборону (УНСО), що її 
головним командиром є голова У НА; ОУН(б), що її очолює М. Зеленчук, 
він же Голова Братства колишніх вояків У ПА, в якому декілька ветеранів 
УПА, а решту, тобто властиве членство, творять т. зв. прихильники УПА. 
Великою мірою це членство покривається із членством ОУН(б). До 
націоналістичного блоку слід також зарахувати Всеукраїнське політичне 
об’єднання “Державна самостійність України” (ДСУ) І. Кандиби, Ук
раїнську націоналістичну спілку (УНС) Д. Корчинського, Спілку неза
лежної молоді України (СНМУ) О. Вітовича, клуби ім. Дмитра Донцова.

Лівий блок творить Українська соціалістична партія (УСП), яка якийсь 
час називалася Соціалістичною партією України (СПУ), поки проти цього 
не запротестувала Спілка письменників України. УСП очолює О. Мороз. 
Сюди слід зарахувати також Спілку трудящих України за перебудову 
(СТЗП) Ю. Мусієнка і Селянську спілку України (ССУ) І. Мозгового.

Хоч програмово, за класичним поділом, до лівого блоку повинні б 
належати обидві соціал-демократичні партії, на ділі, однак, у своїй 
практичній політиці, вони поставили себе радше в демократичний, 
центристський блок, точніше, на його ліве крило, знову ж, УРП треба 
поставити на його праве крило.

Залишимо на боці дрібніші партії і об’єднання, такі, як, наприклад, 
Українська християнська партія незалежних жінок (УХПНЖ) у Львові і 
Тернополі та в інших містах Західної України, яка постала ще в жовтні
1991 p.; постале в тому ж часі Об’єднання прихильників монархії в 
Україні, що його благословив о. Г. Будзинський; “Третю Республіку” , 
що її очолив Є. Тур і яка постала 22 — 23. лютого 1992 р. у Львові на 
базі Союзу українського студентства (СУС) і фонду “Молода Україна” ; 
Українську соціал-демократичну молодь, яка постала в Києві теж у лютому
1992 p.; її первинні організації діють також у Львові, Тернополі, Одесі 
та в Криму.

Залишимо на боці також такі професійні і громадсько-політичні 
формації, як, наприклад, Федерація незалежних профспілок України
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(ФНПУ) А. Ковалевського, Всеукраїнське об’єднання солідарності тру
дящих (ВОСТ), Всеукраїнське товариство “Меморіал” , Товариство 
“Просвіта” й інші, а обмежимося до тих, які творять партійний політикум 
у стислому сенсі цього слова.

Протягом кількох останніх місяців, точніше, вже в цьому році, в усіх 
трьох блоках відбулися внутрішні зміни і процеси, які привели до певної 
нової конфігурації як усередині них, так і поміж ними, що й заслуговує 
на окремий розгляд.

Почнемо з демократичного, центристського блоку. Йдеться тут пере
довсім про зміни, які зайшли в Русі і з Рухом.

28 лютого — 1 березня відбувся III з ’їзд Руху в Києві, в якому взяло 
участь понад 900 делегатів (на попередньому їх було понад 2 тисячі). 
Виникла конфліктна ситуація в основному довкола двох питань: ставлення 
Руху до Президента і уряду України та інших владних структур і дальшого 
характеру та стану Руху як громадсько-політичної організації.

Щодо першого питання: більша частина провідних діячів Руху, зокрема 
його доцьогочасний провід, стояла на становищі, що Рух повинен дати 
підтримку Президентові Кравчукові і його урядові в утвердженні і 
закріпленні державного будівництва України. Чи не найкраще висловив 
це Михайло Горинь у спецвипуску газети “Західна Україна” , пишучи: 
“Час революційних гасел минув. Сьогодні революціонер нічого не вартий, 
бо за патріотичну фразу нікого не судять. Важливо ось що. Президент, 
як видно, переорієнтувався в наш бік. Він остаточно розірвав контакти 
з компартійними структурами, які його підтримували на виборах. Він 
вибрав! Тепер залишилось вибирати нам. Або ми приймемо цю руку 
Президента, або відійдемо вбік — хай він вибере середовище Мороза 
(УСП). Або ми будемо мати свою владу, або будемо постійно в опозиції 
до ворожої нам влади”.

Зовсім відмінну позицію заступав В. Чорновіл та ряд обласних діячів 
Руху, які мали у залі не менше 70% голосів. Критикуючи гостро своїх 
противників, Чорновіл сказав: “Я хочу запитати тих людей, які затято 
пропагують ідею “Рух — не опозиція, Рух — опора Президента” , чи 
розуміють вони, що саме ототожнення Руху з такою практикою державного 
будівництва означатиме виродження Руху... Леонід Кравчук неодноразово 
робив закиди у мій бік: якщо йти в опозицію, то треба відповідно міняти 
і головну мету, а у нас, мовляв, одна. Але я вважаю, що мета у нас і 
тепер різна. Президент будує напівсуверенну номенклатурну державу у 
“братній сім’ї ” народів СНД, метою Руху є і повинна бути побудова 
самостійної демократичної Української держави”. В іншому місці він 
говорив: “Подивіться, що робиться на місцях. Чи змінив Кравчук хоч 
одного старого номенклатурника? Деякі з них — “гекачепісти”... Звичайно, 
не йдеться про те, що всіх їх треба усунути. Ні, бо ми врешті лишимося 
без апарату. Але потрібно розірвати того ланцюга 'В одному, другому, 
третьому місцях, аби вони не зімкнулися поміж себе... Водночас — не 
бачу великого лиха в тому, що деякі вчорашні опозиціонери пішли 
працювати в структури влади. Мало того, нам треба було створити тіньові 
структури — і звідти делегувати своїх людей до уряду. Нехай провадять 
там наші ідеї, водночас — учаться владарювати... Не знаю, проте, чи 
можна йти урядувати в теперішній уряд...”

У всякому разі, виступи Чорновола були гострим контрастом до 
виступів І. Драча, М. Гориня та самого Президента Кравчука, який 
виразно рахував на те, що Рух дасть йому повну підтримку і справді 
стане його опорою. До речі, його “простягнуту руку” зала сприйняла 
була прихильно, і виглядало, що все вже “укартовано” і узгіднено 
наперед. Тому й заскочила багатьох наступна конфронтація, яка 
закінчилася нібито компромісовою формулою “вибіркової підтримки” . 
Постава М. Гориня та І. Драча не означала, до речі, що вони готові 
були дати Президентові повний “карт-бланш ” , оскільки свою підтримку 
вони теж  зумовлювали застереженням, що будуть підтримувати те, що 
Президент робить позитивне і протестуватимуть проти оудь-чого н е
гативного. Проте якщо у постановці І. Драча, М. Гориня та інших 
прихильників співпраці з Президентом акцент ставлено на підтримку, 
то у “компромісовій” “вибірковій підтримці” В. Чорновола наголос був 
таки на опозиції.
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Відкритому розколові, який виявив себе другого дня з ’їзду, запобігла 
саме формула “вибіркової підтримки” і вибір тріумвірату, в чому вагому 
роль відіграв теж Ераст Гуцуляк із Канади.

Найбільш драматичну оцінку з ’їздові і головним фігурам у ньому дала, 
доволі згущеними фарбами, Лариса Скорик, яка в інтерв’ю “Молодій 
Галичині” назвала перебіг з ’їзду “необільшовицьким шабашем” і закинула 
Чорноволові амбіціонерство і прагнення до вождизму та президентури.

Конфронтація довкола характеру і діяльності Руху звелася до 
дискусійних боїв за “департизацію” Руху, тобто перетворення його на 
“безпартійну” громадсько-політичну організацію, без асоційованих, 
партійних членів. Ба більше, прийнято постанову про те, що члени партій 
не можуть очолювати керівні органи Руху на відповідних щаблях, що 
озн ачало , н ап р и клад , резигнац ію  І. Д р ача  з Д ем п ар тії У країни  і 
М. Гориня з УРП. Вся ця баталія скінчилася прийняттям “департизації” , 
яка надалі зводиться до фактичної партизації Руху, тобто перетворення 
його на ще одну партію, тим разом партію В. Чорновола, яка має служити 
йому трампліном до майбутньої президентури. На думку декого, Рух 
під керівництвом В. Чорновола стане ще однією “динамічною партією” , 
і це спричиниться до дальшого виструнчення і вияснення партійних 
позицій в українському політикумі.

Поки що, однак, в інтелектуальних колах говорять радше про 
“люмпенізацію” Руху, а серед їхніх противників про “розрив між старим 
проводом і масами Руху”...

Безпосередньо після з ’їзду, УРП і Демпартія України заявили про свій 
вихід із Руху, стверджуючи, що вони за збереження Руху з його первісною 
метою і структурою. Натомість УСДП Сергія Плачинди заявила про свою 
підтримку нинішньому Рухові. На думку деяких обсерваторів, останні 
події в Русі спричиняться безпосередньо до скріплення активності УРП і 
Демпартії.

Дуже важливою подією всередині демократичного блоку треба вважати 
створення за ініціативою ПДВУ об’єднання “Нова Україна”. На установчих 
зборах, у яких узяло участь 52 засновники, в січні 1992 р. обрано в 
Києві Президію об’єднання та проголошено заяву про створення “Нової 
України” , яку підписали такі відомі політики, як Олександр Ємець, 
Володимир Гриньов, Володимир Пилипчук, Юрій Збітнєв, Володимир 
Філенко, Юрій Щ ербак, Сергій Погорєлов та Володимир Лановий. Із 
політичних партій на сьогодні входять до “Нової України” Партія 
демократичного відродження України, Об’єднана соціал-демократична 
партія, конституційні демократи, Партія зелених, Соціал-демократична 
партія. Про свою участь в Об’єднанні заявили також Українська ліга 
підприємств з іноземним капіталом, Українська конфедерація підприємців, 
частина профспілок, зокрема київська організація працівників кооперації. 
“Нова Україна” створила свій тіньовий кабінет; має вже понад 40 депутатів 
у своїй парламентській фракції і буде підтримувати Президента і кабінет 
настільки, наскільки цей кабінет буде проводити ринкові реформи. 
Об’єднання має виразно ліберальний напрямок і творить своєрідний симбіоз 
політичних і підприємницьких ліберальних сил. 1 березня 1992 р. Київська 
територіальна організація ПДВУ ухвалила резолюцію про діяльність 
екстремістських угруповань, до яких вона зарахувала УНА, Українську 
стрілецьку асоціацію та деякі інші організації, головно з націоналістичного 
блоку.

На черзі — правий, чи націоналістичний блок. Усі його формації 
виводять себе зі спільного кореня, що ним мала б бути ОУН Степана 
Бандери, і вважають себе її продовженням. Усі нав’язують до програмових 
позицій інтегрального націоналізму і, принаймні поки що, жодна з них 
не нав’язала до ідейно-програмової платформи ОУН — УПА — УГВР із 
40-х і 50-х років, коли визвольний рух виразно перейшов був від 
інтегрального націоналізм у до демократичного нац іоналізм у чи 
націоналістичного демократизму. Варто відзначити, що програмові позиції 
ОУН — УПА — УГВР 40-х і 50-х pp. знайшли своє віддзеркалення в 
програмах партій демократичного блоку, а не націоналістичного. Блок 
цей — правий — неоднорідний і неоднозначний — на екстремістському 
крилі маємо групи Вітовича і Корчинського та клуби ім. Донцова, далі 
йде УНА і ОУН та інші, а після них — СДУ І. Кандиби. Є познаки на
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те, що УНА і ОУН та СДУ хочуть відсепарувати себе від скрайніх 
екстремістських груп Вітовича і Корчинського. Ба більше: на конференції 
націоналістів 28-го і 29 березня 1992 р. в Києві заповіджено, що після 
Конгресу націоналістів восени цього ж року “націоналістична організація” 
вклю читься активно в легальне ж иття в У країні. Водночас 
націоналістичний блок остаточно зрезигнував зі своєї концепції 
Національного Конгресу, який мав заступити Верховну Раду України.

Було дві концепції проведення Національного Конгресу. Згідно з 
виясненнями в жовтні 1990 р. одного з діячів Української міжпартійної 
асамблеї (нинішньої УНА), потрібно було понад 18 мільйонів зареєстро
ваних виборців, які автоматично тоді усунули б Верховну Раду, скликавши 
свій Національний Конгрес. Це перший варіант. Другий — 10% виборців 
мали скликати Національний Конгрес, який став би верхньою палатою 
парламенту і тоді Верховна Рада (перебрана в міжчассі) стала б його 
нижньою палатою. Щ е в квітні 1991 р. голова Політичної референтури 
УМА Анатолій Лупиніс заявив був, що парламентський шлях — 
тупиковий, треба виходити з Верховної Ради України і створювати 
альтернативні органи влади... Однак у той же самий час голова 
Координаційного комітету громадянських комітетів, які проводили 
реєстрацію виборців до Національного Конгресу, Євген Чернишов заявив, 
що конгресовий шлях теж не пройшов і що, у всякому разі, 1991 року 
не вдасться зорганізувати Конгрес, бо тільки 2,8 млн. людей, з того 750 
тисяч на Львівщині, зареєструвалися. На його думку, щоб скликати 
Конгрес, потрібно заручитися підтримкою більшості дорослих жителів 
республіки, а це абсолютно нереально.

Переходимо до лівого, соціалістичного блоку, що його творить пере
довсім УСП, із понад 60 тис. членів і міцною фінансовою базою, що 
вона її “прихватила” в курсі сучасної “приватизац ії” , чи пак 
“прихватизації” . Є це заповідник старого адміністративно-командного і 
номенклатурного елемента колишньої КПРС — КПУ, який намагається 
за всяку ціну стати речником соціально незабезпечених і невдоволених 
та розраховує на соціальні збурення, які могли б прийти внаслідок 
економічного колапсу. Водночас у цій партії зберігаються ще дуже сильні 
проімперські тенденції. Напередодні зустрічі голів держав СНД у Києві
20 березня УСП заявила виразно, що вона виступає за збереження 
“єдиного економічного простору в рамках СНД” 23 лютого 1992 р. 
відбулася “перша” демонстрація УСП в Черкасах, в якій узяло участь 
не більш як сотня людей. Це в той час, коли в Москві і Санкт-Петербурзі 
російські “відповідники” УСП збирають по 10 і більше тисяч демонст
рантів.

Що являють собою політичні партії і об’єднання? Дехто твердить, 
що в основному це генерали чи генштаби без армій, оскільки всі вони 
порівняно невеликі і слабо закорінені соціально в народі. Для декого наш 
політикум нагадує, якоюсь мірою, постколоніальні суспільства Африки чи 
Азії, в яких уся “висока політика” розігрується випускниками Сорбонни, 
Оксфорду і Гарварду на верхах, а народні маси залишаються в повній 
апатії до того всього, що діється “на горі”. Таке зіставлення є щонайменше 
спрощене вже хоч би тому, що загальний освітній рівень нашого народу 
настільки високий, що він відразу виключає того роду порівняння. Це 
саме стосується існуючого інтелектуального, кваліфікованого потенціалу 
професійних прошарків нашого народу. Якщо ж ідеться про незадовільний 
наразі стан нашого політикуму, то він зумовлений певною специфікою, 
що на неї складається з одного боку — недостатній рівень національної 
свідомості, а з другого — соціальна апатія, що її зумовив 70-літній 
тоталітарний брутальний утиск усякого свобідного громадсько-політичного 
життя взагалі. Треба теж пам’ятати про те, що йдеться тут про перехідний 
період — етап відродження, шукань, зондувань, перших кроків і 
кристалізації думок, поглядів і програм.

Позитивним і обнадійливим є те, що домінуючим залишається демо
кратичний блок, національно-демократичні сили, які “нейтралізують” 
праві і ліві екстремні крила, та що дальший розвиток, програмова 
визначеність і кристалізація цих сил виразно йде у напрямі оформлення 
кількох партій чи блоків, які запевнять дієздатність і функціонування 
демократії в Українській державі.
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Ярослав ДАШ КЕВИЧ

ЧИ ВІДКРИЮТЬСЯ НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
УПА?

Ми стоїмо на порозі нового етапу вивчення історії Української 
повстанської армії — і дуже хотілося б, щоб усвідомлення цього факту 
визначило вже в недалекому майбутньому шлях дослідження фахівців- 
істориків, яких ми маємо дуже мало, поведінку істориків-любителів, яких 
є трохи більше, вимоги учасників національно-визвольної боротьби, лави 
яких зменшуються катастрофічно швидко, потреби всіх, зацікавлених 
нашим не таким далеким минулим — незалежно навіть від того, чи всі 
потенційні читачі нової історії УПА, що творитиметься вже на наших 
очах, є прихильниками або ворогами руху за національне визволення 
України.

Здається, не так важко зрозуміти: все те, що писалося про УПА в 
діаспорі (а лише там можна було писати вільно) і тепер частково 
перевидається в Україні, ті популярні нариси, які зводяться до переробок 
закордонних авторів (П. Мірчука, JI. Шанковського, Дж. Армстронга та 
деяких інших), завершують перший, дуже потрібний, але у світлі наукових 
вимог ще не досконалий етап вивчення проблеми. Фальсифікаторський 
напрям “досліджень” т. зв. радянських істориків, щедро оплачуваних 
пропагандистів та агітаторів, що навіть у період свого безконкурентного 
панування на “історичному фронті” зі страху ховалися під псевдоніми 
(наприклад, під псевдонімом “Клим Дмитрук” — високопоставлений 
офіцер КДБ Гальський), на назву етапу в історіографії не заслуговує. 
Тенденційність літератури, виданої в Польщі та Чехословаччині, пояснень 
не вимагає.

Навіть багатотомні видання історичних джерел, здійснені в діаспорі 
(зокрема, понад двадцять томів “Літопису УПА”), зберігаючи назавжди 
свою джерельну вартість, відходять поволі в тінь — переходять на другий 
план уже тепер, коли відкриваються перспективи наукового використання 
архівних джерел 40—50-х pp. Досить поширене переконання, що багато 
джерел до історії цих полум’яних років знищено, багато сфальшовано, 
багато вивезено за межі України — до Росії, багато ще досі недоступне 
навіть історикам-спеціалістам. У цьому переконанні є чимало гіркої 
правди, але, на щастя для історії української нації та її безприкладного
— єдиного свого часу в Європі — руху Опору проти російського 
більшовизму та імперіалізму, до нашого часу дійшло чимало автентичних 
джерел тамтих років. Вони мають бути фундаментом нового етапу 
історіографії УПА, про який я згадав на початку.

Коротко про ті групи архівних джерел, які стають — або повинні 
стати — доступними для дослідників.

Основний кістяк — архівні джерела, збережені в архівах різного 
територіального рангу (області, Київ — для території колишньої УРСР, 
Мінськ — для колишньої БРСР, Москва. — для території колишнього 
СРСР, включаючи УРСР), різних відомчих профілів та різного походження 
(архівні фонди НКВС — МВС, МДБ — КДБ, військових частин, 
партизанських з ’єднань, військових трибуналів, інших судових установ, 
партійних органів — знову ж різноманітних ступенів та для різноманітних 
територій). Незважаючи на те, що певні категорії джерел систематично

5. Сучасність-11
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знищували (маю на увазі матеріали обшуків, трофейний матеріал), 
знищували їх, на щастя, не завжди до кінця. Якщо мати на увазі, 
наприклад, основний для систем МДБ — КДБ поділ на оперативні та 
слідчі частини, то переважно серед матеріалів оперативних частин 
збереглися унікальні автентичні документальні джерела — зокрема такі, 
що вийшли із середовища підпільної мережі ОУН, військових з ’єднань 
УПА. У колишніх радянських архівах Москви, Києва, Мінська, крім 
документів і матеріалів, які походять з українського підпілля, є також 
трофейні матеріали німецького та польського (документи Армії Крайової) 
походження, що висвітлюють початкові етапи виникнення УПА й інших 
українських, спершу антинімецьких, пізніше протирадянських збройних 
формацій. Без перебільшення можна сказати, що уважне і докладне, а 
також, очевидно, об’єктивне і безстороннє, критичне використання архівів 
Москви (зокрема, Штабу боротьби з бандитизмом), Києва, Мінська дасть 
можливість кинути нове світло на багато важливих проблем історії ОУН — 
УПА, серед яких проблеми території, охопленої підпільною мережею ОУН, 
інтенсивності насичення різних теренів осередками збройної боротьби та 
крайніх меж поширення дій УПА й інших збройних формацій, най
важливіших операцій сторін — української, з одного боку, німецької, 
польської й радянської, з іншого боку. Виникає можливість поставити на 
реальний грунт підрахунки кількості вояків УПА у різних фазах боротьби 
та на різних теренах, визначити кількість жертв як української сторони, 
так і противника.

Архівні матеріали, що дуже важливо, дають змогу реконструювати дії 
тих провокаційних відділів фальшивої УПА, боївок підробленої СБ, що 
сіяли терор серед невинного українського, а також польського населення, 
щоб таким чином викликати ворожнечу до українського підпілля, 
зруйнувати довір’я до нього, обмежити підтримку мешканцями сіл і міст.

Відкрився ще один фальсифікаторський напрям діяльності т. зв. органів. 
Виявилося, що НКВС — МВС, МДБ — КДБ та залежні від них інші 
установи й воєнізовані частини давали два види звітів: правдиві — своїм 
безпосереднім оперативним зверхникам, і фальшиві (з відповідно препа
рованими цифрами втрат противника і власних) — партійному начальству. 
Культ брехні й фальшу зайшов так далеко, що навіть своєму політичному 
керівництву подавали зафальшовані, переважно оптимістичніші від справ
жнього становища, звіти. Це спостереження ще раз підсилює вимогу до 
дослідників бути незвичайно уважними й критичними, використовуючи 
матеріали 40—50-х pp.

Інший тип фальсифікацій — матеріали судових справ (звинувачувальні 
висновки, зізнання обвинувачених, свідків). Ще не забулися методи — 
дуже часто садистські тортури, — якими витискали свідчення, що нерідко 
перетворювалися на самообмови й обмови інших. Використання судових 
справ вимагає об’єктивних джерелознавчих підходів, великої стриманості 
й наукової аргументованості, коли йдеться про звинувачення в зраді й 
продажності.

Є відомості про те, що дослідження з історії УПА та боротьби з нею 
(в історико-військовому, оперативному плані) публікувалися закритим 
друком окремими виданнями, у серійних працях навчальних закладів, які 
готували офіцерські кадри “органів”. Об’єктивні історики поки що не 
використовували таких видань, і відомості про них вимагають перевірки.

Що робиться сьогодні для того, щоб оволодіти архівним багатством, 
яке досить несподівано відкрилося перед дуже нечисленними справжніми 
фахівцями? До архівів тепер помчало чимало людей, зокрема й таких, 
що з ворогів та викривачів українського буржуазного націоналізму раптово 
перетворилися на вдаваних його прихильників. Фаховий рівень їх низький, 
а методи псевдонаукової ще в недавньому минулому праці зовсім не 
гарантують вірогідності того, що вийде з-під їхнього пера. До архівів 
кинулися заробітчани, знову ж із низьким фаховим рівнем — їх ваблять 
сенсації та високі гонорари і, треба сподіватися, напередодні святкування
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50-річчя УПА прочитаємо про багато “відкриттів” , які насправді 
відкриттями не будуть, а деколи межуватимуть із фальсифікацією. 
Справжніх вдумливих дослідників, об’єктивних істориків (а саме такі 
дуже потрібні), що працюють для даної тематики над архівними джерелами 
в Україні, Білорусі, Росії, можна перелічити поки що (дуже хотілося б, 
щоб я помилявся) на пальцях двох рук...

Академічна історична та археографічна (видання джерел) науки, треба 
відверто сказати, дуже повільно, з великим недовір’ям, упередженням і 
страхом підходять до цієї наукової проблеми. Сумніваюся, що 50-річний 
ювілей рішуче змінить становище, хоча б у підготовці кваліфікованих 
кадрів для праці над архівними джерелами. А такі кадри є на сьогодні 
найбільшим дефіцитом. Кілька штрихів, що не претендують на повноту. 
Інститут української археографії Академії наук України в Києві довгий 
час планує, але досі не проводить нараду-зустріч спеціалістів, істориків 
та архівістів з Академії наук, Головного архівного управління при Кабінеті 
міністрів України, Центрального державного архіву Жовтневої революції, 
вищих органів державної влади і органів державного управління України, 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України (під цією 
камуфляжною назвою заховано колишній архів ЦК КПУ), відомчих архівів 
СБУ (колишнього КДБ), МВС.^!У Львові при Львівському відділенні 
Інституту української археографії АН від лютого ц. р. діє, поки що на 
громадських засадах, Центр документації національно-визвольної боротьби, 
який створює банк даних про події 40—50-х pp. Комітет по науково- 
технічному прогресу при Кабінеті міністрів України прийняв мій проект 
наукових досліджень у даній галузі, що передбачає широку програму 
праць до 2000 року та помірковане — як на наші часи — матеріальне 
забезпечення по лінії Державного фонду фундаментальних досліджень. 
Проект був схвально зустрінутий експертами і частково профінансований. 
Про реальну, систематичну, хоча б невелику, але постійну допомогу 
діаспори для таких досліджень у ділянці використання архівних багатств 
поки що говорити передчасно. Під час переговорів “діаспорна” сторона 
висуває вимоги, з якими погодитися важко.

Слід одверто сказати, що деякі умови, дотримання яких вимагають 
потенційні спонсори, не відповідають потребам широкомасштабних 
досліджень, а часто ще й не дуже коректні. Спонсори намагаються найняти 
виконавців, які виконували б для них певні конкретні завдання, зовсім 
не турбуючись тим, що вивчення архівів мусить проходити за певним 
планом і підпорядковуватись програмі історичних досліджень, які прово
дяться саме в Україні, на українській землі, для потреб української 
історичної науки. Лише за умови достатнього державного фінансування 
програми вивчення національно-визвольної боротьби 40—50-х pp. такі 
дослідження зможуть стати справді об’єктивними й науковими, не 
підпорядкованими примхам потенційних спонсорів-замовників.

Це не останній підводний камінь на шляху розгортання широкомасш
табних досліджень. Дуже відчутний ще дух дріб’язкового партикуляризму, 
згідно з яким різні установи та організації (комбатанти, Меморіал, деякі 
інші громадсько-політичні структури, наукові установи, музеї тощо) або 
й просто приватні особи та групи ентузіастів самотужки збирають 
матеріали “для себе” , заздрісно оберігаючи від “чужого” ока, немов “свій” , 
“власний”, той мемуарний і документальний матеріал, який повинен 
влитися до скарбниці загальноукраїнської історичної науки. Йдеться не, 
як хтось міг би думати, про передачу до єдиного центру зібраних 
індивідуально або колективно матеріалів (хоча часто саме така передача 
до державних архівосховищ може великою мірою гарантувати їхнє 
збереження для майбутнього), а хоча б про комплектування відповідними 
відомостями згаданого вже банку даних, у якому концентрувалася б 
інформація про зібрані матеріали, місце їхнього зберігання, та про 
передачу до одного осередку (наприклад, до Центру документації 
національно-визвольної боротьби) засвідчених копій спогадів, документів,
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друкованої продукції. Досвід дуже важкого минулого повинен учити, що 
наявність цінних свідчень, мемуарів, документів у єдиному примірнику 
(чим так дуже пишаються колекціонери: унікальне!) дуже часто веде до 
загибелі рідкісних історичних джерел.

Зрештою, темні хмари на дослідницький небосхил починають насу
ватися також з іншого боку. Досить несподіваний і бурхливий ріст 
зацікавлення до історії УПА, особливо напередодні її 50-річчя, викликав 
раптову і не менш бурхливу реакцію з боку чинників, які все життя 
діяли під девізом “держать і не пущать”. Якісь дуже не світлі сили, поки 
що невидимі на поверхні, подбали, що найважливіші для висвітлення 
проблеми фонди центральних київських архівів — Жовтневої революції 
та громадських об’єднань — закривають для користувачів “на ремонт” , 
“на реставрацію”. Ці терміни — давно відомий (ще з минулої епохи) 
історикам виверт, який застосовували, щоб не допускати дослідників до 
архівних джерел. Шириться чутка, що крім “ремонту” і “реставрації” 
(про яку ж, справді, реставрацію може йти мова, коли матеріали та 
документи десятками років були недоступні для звичайних істориків, а 
руки особливо привілейованих до цих фондів не доходили, тож документи 
не могли пошкоджуватися!), буде знову запроваджено систему особливих 
допусків, які видаватимуться нібито аж після резолюції котроїсь там 
комісії Верховної Ради України. Колишні (та й сучасні) можновладці 
застосовують усі антиконституційні, антизаконні, антинаукові та, якщо 
хочете, антинаціональні й антиукраїнські заходи, щоб далі зберігати 
непривабливі секрети своєї системи за сімома замками.

Дуже мені не хочеться закінчувати мінорною нотою або закликом бити 
на сполох, але я пишу відверто про те, що ми сьогодні маємо. Великі, 
якщо не велетенські потенційні можливості розгорнути наукову працю — 
і великі, вже не потенційні, а цілком реальні бар’єри на цьому шляху. 
Я, однак, переконаний, що наш поки що невеликий загін представників 
руху Опору, руху Опору української об’єктивної історичної науки — 
дослідників визвольної боротьби української нації, сучасного руху Опору, 
скерованого проти фальсифікаторів різного гатунку, зламає бар’єри, хоч 
би хто їх ставив.

м. Львів

68

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Юрій ГАВРИЛЮ К

ПІДЛЯШШЯ: НА ДОРОЗІ ДО БАТЬКІВЩИНИ

Підляшшя, де українці стали сусідами поляків і білорусів, це, кажучи 
словами молодої поетеси Євгенії Жабинської, — “земля людей з добрим 
поглядом сумних очей” ; і водночас це земля людей із розколотою душею, 
з невизначеним національним почуттям. Розколота й сама країна — на 
Південь, розтрощений виселенням 1947 p., і на Північ, про яку майже 
всі забули, що там також, аж до північних берегів Нарви, проживають 
українці. А поміж ними пливе Буг. Колись його течія сполучала цю 
землю з Берестям, Волинню і Галичиною, а тепер розділяє.

Вже сама назва регіону наголошує на його пограничному положенні, 
“під ляхами” , тобто в сусідстві поляків. Назва виникла, зрештою, досить 
пізно, бо в документах з ’являється щойно наприкінці XV ст., коли ця 
територія належала до Великого князівства Литовського, межуючи з 
Мазовшем. Отже, не була це назва етнічного характеру і вживалась на 
означення найзахідніших земель, що їх завоювала Литва протягом XIV ст. 
В початках XVI ст. з цих земель створено окреме воєводство, яке почали 
звати Підляським, що закріпило вживання цієї назви.

Тут під назвою Підляшшя, розуміємо передусім територію, яку 
більшою чи меншою мірою заселяють українці — південно-східну 
частину Білостоцького воєводства, Білопідляське воєводство і прилеглі до 
нього частини Сідлецького, Холмського і Люблінського воєводств, тобто 
територію, що приблизно відповідає західній частині історичної Берестей
ської землі (Берестейщини), яка в X ст. увійшла до складу Київської 
Русі.

Сполучена з Волинню етнічними, географічними і політичними 
зв’язками, Берестейщина разом із нею пережила всі злети й занепади 
староукраїнської державності (“княжої доби”). Про найдавнішу історію 
цієї землі більше можемо довідатися з археології, ніж із писаних джерел
— перша літописна згадка про Берестя відноситься щойно до початків 
XI ст., про Дорогичин до половини XII ст., а про Більськ до половини 
XIII ст. Зрештою, про XIII ст. на Берестейщині, завдяки Галицько- 
Волинському літописові, знаємо відносно багато. Ця північна окраїна, яка 
в попередньому столітті ділилася навіть на окремі удільні князівства 
(Берестейське та Дорогичинське), стала територією таких важливих для 
всього Галицько-Волинського князівства подій, як хоч би коронація князя 
Данила Романовича на короля Русі, проведена 1253 р. в Дорогичині.

Поет Іван Киризюк у “Слові про Батьківщину” так охарактеризував 
значення цього найдавнішого періоду підляської історії: “Кожен народ має 
свої святощі, що, мов невисихаючі джерела, кшталтують його душу, 
характер, долю. На долі кожної людини в цьому краю відбилися невидимі 
сліди Київської Русі”
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Цей-бо період не тільки накреслив основний ескіз сьогоднішньої етнічної 
карти Підляшшя й Полісся, але також утривалив уживання щодо околиць 
Берестя, Дорогичина чи Більська назви “Русь” (“Підляська Русь”) — і 
після падіння Галицько-Волинської Русі. “Руською країною” були ці 
околиці не тільки для литовських князів Кейстута та Ягайла (документ 
з 1379 p.), але і для польського (мазовецького) князя Болеслава (документ 
з 1440 p.).

Остаточного вигляду етнічна карта Підляшшя почала набирати десь 
на зламі XIV — XV століть, коли на захід від Дорогичина, Сім’ятич і 
Більська виникли численні поселення дрібної польської (мазовецької) 
шляхти. Згодом українське населення зустрілося також із білоруським, 
яке на північ від Нарви колонізувало околиці Заблудова (XVI ст.), 
славного друкарнею, яку фундував власник містечка, Григорій Ходкевич, 
що рід свій вів од київського боярина, воєводи Івана Ходкевича, — а на 
південному березі просунулося аж до річки Наровки (поч. XVII ст.).

Розташоване далеко від великих культурних і релігійних українських 
центрів, Підляшшя, після нищівних воєн половини XVII ст., які 
економічно підтяли міщанство, основну силу місцевого національного і 
релігійного життя, власне, не жило, а животіло, щораз більше підпадаючи 
під польський вплив. Полонізувалися окремі села й міста, розміщені на 
західних окраїнах української території. Вже в першій половині XIX ст. 
українське населення Дорогичина (і уніати, і православні) назагал уживало 
польської мови, в Більську по-українськи говорено лише в сімейному колі.

Саме XIX століття і роз’єднало Підляшшя. Його південна частина (на 
лівому березі Бугу) опинилася тоді в складі Польського королівства, а 
північна — безпосередньо в Російській імперії. З  цієї самої причини 
різними дорогами пішли події в житті Церкви і різний був її вплив на 
національні орієнтації місцевих русинів.

На Північному Підляшші біля 1800 р. проживало приблизно 40 тис. 
українців (38 тис. уніатів і 2 тис. православних). У 1839 р. унію тут 
зліквідовано і все населення віддано під духовний нагляд російської 
православної Церкви. У деяких парафіях були з цієї причини конфлікти, 
але в основному обійшлося без більших струсів.

Інакше сталося на Півдні. Тут російський уряд вирішив зліквідувати 
унію щойно в 60-х роках, після польського Січневого повстання. Спочатку 
це мало характер “відлатинізовування” церковних обрядів, але робилося 
дуже невміло й брутально, що відштовхувало населення, яке почало 
чинити дедалі більший опір. І нічого тут не змінила остаточна ліквідація 
унії, завершена в 1875 p., та офіційне записування всіх українців 
православними. Частина населення погодилася з цим фактом, частина 
користувалася послугами православних священиків лише з конечності, а 
інші (т. зв. “упорствуючі”) взагалі відмовлялися від будь-якого контакту 
з православною Церквою. Жорстокі репресії з боку російської адміністрації 
і поліції лише посилювали конфлікт і ненависть. Колишні уніатські 
священики або прийняли православ’я, або втекли до Галичини, тому 
“упорствуючі” почали звертатися до римо-католицького духовенства, 
таємно користуючися його послугами. Цю ситуацію використали також 
польські діячі в своїй національній пропаганді. Тому, коли в 1905 р. 
виникла можливість залишити православну Церкву, понад сто тисяч 
колишніх уніатів Південного Підляшшя і Холмщини змінило своє 
віросповідання на римо-католицьке, швидко відрікаючися також рідної 
мови та звичаїв і замінюючи їх на польські.

На Північному Підляшші процес полонізації, зокрема по селах, був 
припинений, однак і тут не склалися кращі умови для виникнення і розвитку 
серед місцевих русинів української національної свідомості, бо ж
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російська цивільна та церковна влада докладала всіх зусиль, аби 
зрусифікувати православне населення.

Коли підляські русини втратили захист з боку власної державності, 
вони стали об’єктом суперництва чужих держав. Спочатку їхню землю 
захопила Литва, пізніше, вже в згоді з тодішнім правом, вона дісталася 
Польщі. У XIX ст. Підляшшя стало місцем польсько-російської боротьби, 
вже не лише за територію, але й за душі місцевого українського населення. 
Кожна з цих сторін мала свої успіхи і невдачі, переможеними були 
українці. А саму землю і всіх, хто на ній живе, отруєно релігійною і 
національною нетолерантністю та ненавистю.

Коли в XIX ст. поляки боролися за свою волю, їхнім противником 
була Росія, цар якої намагався зробити з православної Церкви ще одне 
знаряддя гноблення і “обрусенія” завойованих націй. Отже, і польська 
ненависть до загарбника, взагалі кажучи, переносилась також на право
славну Церкву, а згодом і на всіх православних. Тому, коли, по ліквідації 
унії, підляські українці стали православними, а російський уряд почав 
посилену русифікаторську акцію з виразними антикатолицькими акцен
тами, це стало приводом до взаємної ворожнечі. Така ситуація, разом із 
давнішими, може, не так гострими, антагонізмами, при загально низькій 
культурі суспільного та політичного життя, стала причиною наростання 
католицько-православного конфлікту, який у період другої світової війни 
й одразу після неї переродився в кровопролиття.

Оскільки на Підляшші не існувала тоді українська партизанка, 
сильнішою стороною стали підпільні польські збройні формування, які 
тероризували й мордували (особливо відділи, пов’язані з крайніми 
націоналістичними організаціями) українське населення, намагаючися 
змусити його до “репатріації” до СРСР і водночас змушуючи шукати 
захисту в нової, комуністичної влади.

Це довело до ще більшого поглиблення взаємного антагонізму між 
поляками (католиками) та православними (без огляду на те, яку 
національну належність вони декларують — українську, білоруську чи 
навіть польську), породжуючи у цих других почуття постійної загрози з 
боку польських “бунтівників” (“мятежников” — це окреслення закріпила 
ще російська пропаганда після Січневого повстанні! у 1863 році). Тим 
більше, що поведінка багатьох, уже демократичних, обранців польського 
народу, як хоч би міських радних у Більську, лише підтверджує стереотип 
поляка — ворога всього, що православне: українське чи білоруське. І досі 
саме вони тзорять загальну атмосферу, серед якої не чути голосів людей 
совісних і розсудливих.

Другою болючою проблемою міжнаціонального сусідства на Підляшші, 
зокрема північному, є справа стосунків із білорусами.

За  даними російського перепису з 1897 p., на території тодішнього 
Більського повіту, який обіймав усю заселену українцями територію на 
північ від Бугу, проживало біля 64 тис. українців. Однак це населення, 
по суті, не мало ще національної свідомості і швидко стало об’єктом 
маніпуляцій. Коли територія увійшла в 1919 р. до складу Польщі, нова 
влада, маючи вже досвід польсько-української війни за Галичину, робила 
все, щоб, зокрема на територіях без викристалізованої національної 
свідомості, протидіяти українським тенденціям. Тому під час польського 
перепису населення з 1921 р. в Більському повіті “нараховано” тільки 
66(!) осіб української національності, а решту записано як “православних 
поляків” та “білорусів” (число білорусів збільшилося з неповних 10 тис. 
у 1897 р. до понад 40 тис.). Подібна ситуація була на Берестейському 
і Пінському Поліссі. Ці маніпуляції (засуджувані, зрештою, польськими 
вченими), були якнайбільше до вподоби білоруським діячам, які 
використали це задля максимального “побільшення” своєї національної
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території. Поширюванню думки про “білоруськість” Північного Підляшшя 
та Полісся сприяла також діяльність на цій теориторії Комуністичної 
партії Західної Білорусії і Білоруської селянсько-робітничої “Громади” , 
хоч ці організації не вели ширшої діяльності національного характеру, а 
населення, зокрема найбідніше, притягали до себе передусім радикальними 
суспільними гаслами. Остаточно “вирішив” цю справу Сталін, включаючи 
в 1939 р. Північне Підляшшя й Берестейсько-Пінське Полісся до 
Білоруської РСР. Тоді створено білоруські школи та пресу, а до паспортів 
записано білоруську національність. Таку політику провадила до і 
післявоєнна польська влада, яка підтримувала тут білоруський, очевидно 
прокомуністичний, рух (згідно з широко пропагованим стереотипом — 
“білоруси, оборонці народної влади”), зорганізований ними в Білоруському 
суспільно-культурному товаристві, і чинила водночас усілякі перепони 
українським діячам (як це було у випадку містечка Кліщелі).

Інакше склалася ситуація на Південному Підляшші. Щ е у 1917— 1918 
роках тут діяв український осередок у Білій Підляській, якій організував 
шкільництво, мав власне книжкове видавництво і тижневик “Рідне слово” . 
Український національний рух, сильний тут у 20-х роках, також 
придушувала польська влада, символом чого стало знищення в 1938 р. 
понад сотки православних святинь на Південному Підляшші та Холмщині. 
Можливість деякого відродження з’явилася в роки німецької окупації (1939 — 
1944), але вже в 1947 р. сюди сягнула акція “Вісла” , внаслідок якої 
тутешнє українське населення вигнано на північні землі. Після 1956 р. 
повернулося його не так багато — недавно відновлена Холмська право
славна єпархія має не більш як декілька тисяч віруючих по всій Холмщині 
й Південному Підляшші.

Отже, єдиною (також і в масштабі цілої Польщі) етнічною територією, 
якої не знищила злочинна акція “Вісла” , залишилось Північне Підляшшя, 
де “не помічено” , що місцеві православні — то не лише білоруси, але 
й українці. Можна сказати також, що і самі українці цього “не помітили” , 
звикаючи помалу до окреслення “білоруси” . Це нове окреслення нічого 
суттєвого в їхньому житті не змінило. Всі далі говорять по-українськи 
(якщо ще не перейшли на польську мову, зокрема по містах), співають 
українські пісні (якщо ще взагалі співають). Щонайбільше пошлють дитину 
на навчання в школу білоруської мови (тих шкіл щораз менше) або 
почитають видаваний у Білостоці білоруський тижневик “Н іва” . Одним 
словом, протягом XX ст. витворився тут якийсь гібрид.

Однак хвиля нонконформізму, яка розлилася Польщею в 1980—81 ро
ках, докотилася й до цього забутого, але ще не втраченого Підляшшя, 
з ’явилися молоді люди, які рішуче повернулися в бік свого справжнього 
національного коріння, прилюдно заявляючи про свою належність до 
українського народу. Відгук на це, очевидно, спочатку був невеликий, 
але з часом щораз більше людей поривало з так довго втовкмачуваними 
стереотипами про “православного поляка” чи “білоруса”.

Це, однак, не могло не викликати невдоволення і спроб протидії з 
боку білоруських середовищ, як зі старого БСКТ, так і новостворених 
організацій — Білоруського демократичного об’єднання та Білоруського 
об’єднання студентів. Це для них проблема тим більша, що на території 
етнічно білоруській у повоєнні роки широкої білоруської діяльності не 
ведено (та й білоруси виявились набагато податливіші на полонізацію)
— вона зосереджувалася на україномовній території над Бугом і Нарвою. 
Тому кожний успіх українського руху на цій території є водночас поразкою 
для білоруського руху взагалі. Отже, всі засоби інформації — тижневик 
“Ніва” , місячник “Czasopis” і білоруська радіопередача й далі намагаються 
переконати, що українців у Білостоцькому воєводстві насправді немає, а 
те, що зараз діється — то якась страшна агресія ззовні.
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Поляки реагують набагато спокійніше. Відгуки в польській пресі назагал 
позитивні, хоч і тут бувають такі інциденти, як у 1990 р. з “Кур’єром 
Подляскім”, тодішній заступник головного редактора якого надрукував 
статтю про “антипольські затії українських націоналістів” , додаючи при 
нагоді, що вони хочуть забрати собі й південну частину Білостоцького 
воєводства, де також живуть українці. Важко сказати, чи перелякала 
когось його стаття; відомо натомість, що деяким українцям нагадала про 
їхню справжню національність.

Як політичні зміни в Польщі, так і здобуття самостійності Україною, 
створили для українського руху на Підляшші нову ситуацію. З  одного 
боку, це закінчення веденої державою антиукраїнської пропаганди та 
залякування, а з другого — це можливість широких контактів з 
українською культурою та її діячами (нині такі контакти зав’язано 
передусім із Волинню) і надія на підтримку українських державних 
установ, тим більше, що офіційні польсько-українські відносини добрі. А 
передусім — ніхто вже не скаже: “А хто то є, тиє українці, вони ж і 
свойого панства [держави] не мают?!”

Очевидно, сьогодні український рух на Підляшші, який організаційно 
оформився після створення в грудні 1990 р. Підляського відділу Об’єднання 
українців у Польщі, поряд із численними успіхами має багато вад. Це 
спричинене і браком достатнього досвіду його молодих діячів, і загальною 
економічною ситуацією, яка обмежує розбудову організаційної структури, 
видавничу та культурну діяльність. Дається взнаки й інертність загалу 
населення, яке ніколи досі не мало змоги реалізувати свої матеріальні 
та духовні потреби, отже, і тепер чекає Бог зна чого.

Все ж таки Підляшшя перестало бути простором, де кожний, хто 
тільки захоче, може гуляти й ловити до свого мішка національно 
несвідомих і беззахисних “руських”. Нині треба докласти всіх зусиль, 
щоб до кожного дійти зі словом правди про його історію, мову та культуру, 
показати, “чиї сини, яких батьків...” Це передусім моральний обов’язок 
перед усіма поколіннями понижуваних і ошукуваних.

19.02 1992 р. 
Польща
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Олег РОМАНЧУК

ЩЛЯХИ, ЯКІ НАМ ОБИРАЮТЬ, АБО ЗБРОЙНІ 
СИЛИ УКРАЇНИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Кожна демократія в чистім виді, така, як наш а. сучасна демократія 
українська — це організм без спинного хребта. Спинний хребет кожної 
державної, а отже, й державно-демократичної організації — армія...

В ’ячеслав Липинський

Н априкінці п ’ятдесятих років англійські психологи Н . Макворс і 
Д. Макворс виявили надзвичайно цікаву закономірність: якщо у певний 
відтинок часу збільшити необхідність прийняття рішень у п ’ять разів, то 
кількість помилок зростає у п’ятнадцять разів! Однією з причин є те, 
що до уваги беруться не фактичні дані, а стереотипи. Нині цю парадок
сальну закономірність раз у раз підтверджує своїми діями Росія, а точніше, 
її політичні лідери, котрі не тільки роблять необдумані заяви, не тільки 
не вибудовують правильні логічні умовиводи з тієї чи іншої проблеми, а 
чинять навпаки: в обіг запускають заяложений стереотип, який, звичайно, 
не відображає об’єктивної реальності, а є банальним наслідком імперського, 
суб’єктивно-клішованого способу мислення.

Аналізуючи події, що призвели до першої світової війни, відомий 
американський історик Е. Тейлор зауважив: “Бюрократія старого світу 
просто сховалася в кучугурах бурі інформації, котра обрушилась на неї. 
Найгостріші і найурівноваженіші уми не могли більше осмислювати не- 
оброблені дані, які в них вводились, і в кожній столиці виникла тенденція
— рішення відставали від подій. Внаслідок кожний новий крок з будь-якого 
боку ставав помилковим кроком, підсилюючи загальне сум’яття”.

Розвиток подій на території колишнього СРСР змушує думати, що 
оцінка політичної ситуації зразка 1914 року має універсальний характер. 
І підтвердженням цьому є безпрецедентна антиукраїнська кампанія у 
російських засобах масової інформації.

Ось лише кілька прикладів того, як стараннями своїх журналістів 
“Известия” , все-таки одна з найоб’єктивніших московських газет, формує 
громадську думку: “Правда, при ньінешней раскладке политических сил, 
при президенте Ельцине в Москве и президенте Кравчуке в Киеве круп- 
номасштабная российско-украинская война все еще кажется невозможной. 
Но политические равновесия не вечньї, и тем более не вечньї политики” ; 
“Такое впечатление, что все готовятся к войне друг с другом. Конечно, 
“готовятся” — зто сказано чересчур резко. Но уже одно то, что зто 
предположение произносится вслух, означает: вероятнрсть боевьіх действий 
между членами Содружества совсем не исключена” .

Свого часу Джон Кеннеді влучно зауважив: “Якщо нашій планеті 
коли-небуть судилося бути спустошеною ядерною війною і якщо ті, що 
виживуть у цій руїні, зможуть подолати вогонь, отруєння, хаос і ката
строфу, мені не хотілось би, щоб один із них запитав іншого: ”Як же 
це трапилось?” і отримав неймовірну відповідь: “Ах, якби ж то знати!”

Нині, спостерігаючи за драматичним розвитком подій в СНД і Юго
славії, ми не можемо не запитати себе: хто може гарантувати, що не

* Друкується у дискусійному порядку.
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настане той страшний час, коли тільки усвідомлення існування ядерного 
запобіжника дозволить уникнути всепланетної катастрофи?

І ось знаходяться “пацифісти” , яким навіть ідея створення Україною 
власної армії видається мало не злочином, спрямованим проти людства. 
А що вже й казати про те, якою була б реакція географічних сусідів, 
якби Україна слідом за Росією наважилась узурпувати право на володіння 
таким ефективним стримуючим фактором, як ядерна зброя...

Проголосити себе нейтральною державою — красивий, звичайно, 
політичний жест. Але ж відомо — в політиці рахуються лише із сильним. 
Натомість Україна під розчулені оплески Заходу запопадливо віддає свої 
ядерні тактичні ракети Росії з її імперською політикою, робить незграбні 
спроби збудувати національне військо силами майже на вісімдесят відсотків 
апарату Міністерства Оборони України... Невже наші політичні лідери не 
усвідомлюють, що без мілітарного хребта молода держава знову стане 
розмінною монетою у далекосяжних планах сильних сусідів, які нізащо 
не відмовляться поласувати геополітичним пирогом під назвою Україна?

Нам ще дуже й дуже далеко до справжньої, не декларованої са
мостійності. Хто ж загарантує Україні суверенність і недоторканність її 
кордонів у такій небезпечній близькості до імперського сусіда, коли вже 
перші конкретні кроки до незалежності внесли перебої у кардіограму 
“сердца нашей Родиньї” , внесли елемент невизначеності у поведінку 
північного колоса? Тільки власне військо. Сучасне, мобільне, національно 
свідоме.

Президент Леонід Кравчук у своєму інтерв’ю італійській газеті “Стам- 
па” цілком слушно відзначив: “Припустимо, що ми вивеземо з України 
всю ядерну зброю і станемо без’ядерною державою. Ми цього й хочемо. 
Але які будуть гарантії нашої безпеки? Безпеку Німеччини, наприклад, 
гарантує НАТО. Хто ж буде забезпечувати безпеку України? Росія? 
Можливо, ми й були б згідні на це, але Росія постійно пред’являє нам 
територіальні претензії” .

Що ж, усе логічно. Як і те, що США не взяли на себе жодних 
гарантій щодо безпеки України. І одначе ми з істинно українським ста
ранням кинулись вивозити із випередженням графіка тактичну ядерну 
зброю на територію свого північного сусіда, відомого своєю вельми непе- 
редбачуваною поведінкою. Невже забули Лесю Українку: “Вкраїна бачила 
не раз, як тії закоханці під вечір забували все, про що співали вранці...”? 
Ми не помічаємо або не хочемо помічати, що класична формула “історія 
вчить, що нічого не вчить” у черговий раз може бути реалізована на 
території України через нашу надмірну довірливість до політичних пар
тнерів і до держав-сусідів, яка завжди призводила до катастрофи держа
вотворення.

Після переможного грудневого референдуму, добровільно почепивши 
на себе ярмо СНД, Україна тим самим різко збільшила ймовірність бути 
втягненою у вир економічного й політичного хаосу на 1/6 земної суші.

У травні поточного року в Ташкенті була зроблена чергова спроба 
Москви створити військово-політичний блок СНД. Цього разу, слава Богу, 
Україні вистачило здорового глузду не поставити свій підпис під більш 
ніж сумнівним документом, який узаконює створення системи регіональної 
безпеки. Такий прецедент у нашій історії вже був — трансформація 
військового союзу в “союз нерушимий” . Починалося також із засад 
доцільності: 1 червня 1919 р. на засіданні ВЦВК у Москві було прийнято 
рішення про укладення воєнно-політичного союзу радянських республік і 
створення єдиного командування. А вже 21 червня того ж року ВУЦВК 
передав усі українські військові формування та установи Реввійськраді 
РРФСР. Одне слово, Україні знову пропонують старий, випробуваний 
сценарій. Недаремно ж бо японська “Іоміурі” відзначила, що підписанням 
Ташкентського договору у військовій сфері прокладена стежина до фор
мування нового міждержавного об’єднання .

Навіть побіжний ретроспективний аналіз наших колишніх невдалих 
державницьких змагань говорить про те, що сучасні державні мужі України 
не беруть до уваги досвід минулого, зокрема повчальний і печальний 
досвід Центральної Ради з її нерішучістю і гіпертрофованим пацифізмом.
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Звісна річ, існували й інші негативні чинники, котрі не дозволили збу
дувати УНР, але найважливішими стали нерозв’язаність аграрного і 
військового питань.

“Чи ж може бути більшою для нації трагедією, коли біля стерна 
держави стають не сини нації і землі, не виразники того стихійного, того 
нестримного, що заховано в самій глибині народної душі, а стають люди 
одірвані од свого народу, яким партійний егоїзм засліплює очі.(...) Вони 
не тільки не хотіли розуміти усієї ваги творення національного війська, 
не тільки не полегшували його творення, але й перешкоджали. Що 
значило зусилля горстки військової старшини, яка намагається оформити 
і закріпити ці починання? Військо творилося не згори, а здолу, і тому 
воно не мало тієї моці і тої відпорної сили на пізнішу більшовицьку 
агітацію” , — писав 1928 року колишній сотник УНР Борис Монкевич у 
своїх споминах^*.

І справді. С итуація на переломі 1917— 18 pp. для творення 
національного війська була більш ніж сприятлива. Уже в травні 1917 р. 
російське верховне командування призначило для українізації 6-й, 17-й і 
61-й корпуси на південно-західному, найактивнішому фронті. Найлегше 
українізація пройшла у Чорноморському флоті. Влітку за наказом генерала 
Корнілова почав українізуватися 34-й корпус генерала Павла Скоропад
ського, який опісля був перейменований у перший український корпус, 
що в грудні 1917-го оберіг Київ від збільшовиченого московського війська, 
що поверталося з фронту. Другим українським корпусом став колишній 
6-й російський корпус . До більшовицького перевороту на фронті стояли 
23 українські піші й кінні дивізії, окремі інженерні й технічні війська, 
а в тилу — 9 запасних полків. Ця сила за будь-якої ситуації могла б 
захистити Україну. На жаль, її не було використано. Михайло Гру- 
шевський, повіривши демагогічним запевненням Москви у миролюбності, 
демобілізував українську армію (мільйон сімсот тисяч добірних вояків). 
Наївна віра Центральної Ради у можливість співпраці з російською де
мократією обернулася для України катастрофою, наслідки якої пожинаємо 
й донині.

Помилки у військовому будівництві продовжувались і 1918 року. Геть
манська влада не дозволяла творити сильну українську армію, боялася 
її. Були роззброєні Синьожупанники і Січові Стрільці. Натомість російські 
чорносотенні елементи дістали змогу організовувати власні військові 
підрозділи.

Але повернімося до дня сьогоднішнього. Що ж маємо нині в сенсі 
творення національного війська — гаранта незалеж ності України? 
Учасники наради голів організацій Спілки офіцерів десяти областей Укра
їни, яка відбулася в квітні цього року, висловили занепокоєння станом 
справ у Збройних Силах України. Т ак, за повідомленням голови 
Вінницької обласної організації СОУ, чимало офіцерів гарнізону дотриму
ються промосковських позицій, обласним комісаріатом керують неукраїнці. 
Великою бідою українського війська, на думку заступника голови 
Житомирської організації СОУ полковника М. Василькевича, є те, що 
далеко не ті люди займаються його розбудовою. Так, приміром, в Україні 
не планується жодного військового інституту. Натомість припинено набір 
у Ж итомирське військове училищ е, буде ліквідоване К ам ’янець- 
Подільське військове інженерне училище. Позиція Служби безпеки Укра
їни і військової контррозвідки нечітка. У військах урядового зв ’язку про
стежуються далеко не проукраїнські настрої. На думку командуючого 
повітряною армією генерал-майора В. Антонця, Збройні Сили України не 
будуються, а руйнуються.

Виступаючи на конференції Українських Націоналістів у Києві, гене
рал-майор авіації Олександр Роль чітко заявив: “Щойно розпочатий процес 
створення Збройних Сил України іде дуже повільно і не так, як цього 
вимагає ситуація. Хаотично продовжується кадрова політика. На керівні 
посади потрапляють люди, які не прагнуть, та й не здібні дбати про 
зростання могутності української армії. Приймаються незважені рішення 
щодо кількісного співвідношення видів Збройних Сил, не завжди компе
тентно іде керівництво Збройними Силами, дуже повільно створюються
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структури адміністративного управління. Повільно іде процес повернення 
на Україну офіцерів — громадян України. Певну кількість офіцерів, які 
не бажають служити народові Україні, ми відправили за її межі, але 
отримали значно менше. Повільно іде процес українізації армії. Він майже 
й не розпочинався. Сьогодні українці в українській армії становлять 
національну меншість. Хіба це порядок?! Не запроваджується українська 
мова. Виховною роботою займаються колишні політпрацівники, майже 
виключно вони. Але ми знаємо, що більшість із них отруєна смертельною 
отрутою ворожої для нашого народу ідеології” .

Щ е один парадокс: українців у морську піхоту не беруть. Як повідомив 
кореспондент Укрінформу Микола Заїка 9 червня 1992 p., дислокована в 
Севастополі бригада морської піхоти комплектується з громадян України, 
але тільки російської національності. Чи, може, це все-таки не парадокс, 
а щось інше, значно гірше й страшніше?..

У липні 1917 року газета “Русское слово” повідомляла: “Что касается 
притязания украинцев на особую организацию национальной армии, то 
оно решительно отклонено (Тимчасовим урядом. — О. Р .)”8. Знайома 
пісня. Зрозуміла й причина такої “рішучості” .

Тож нічого дивного, зрештою, немає в тому, що коли Україна заявила 
про своє природне право мати національне військо, на сторінках “Не- 
зависимой газетьі” з ’являється інтерв’ю з першим віце-прем’єром України 
Костянтином Масиком, який заявив: “Єльцин обговорював з військовими 
можливість ядерного удару по Україні”у Реакція Бориса Єльцина на це 
інтерв’ю: “Я обговорювар цю можливість з військовими, і для неї немає 
технічних можливостей” Коментарі, як мовиться, зайві.

Що вже тоді казати про російську мас-медіа, яка безугавно бомбардує 
обивателя антиукраїнськими фальшивками, формує думку Заходу про 
Україну як мало не про потенційного агресора. Ось лише кілька таких 
“одкровень” північних “демократів” . Дмитро Волкогонов: “ Мне бьі 
хотелось задаться и приоритетньїм вопросом, а против кого и для чего 
создаются республиканские вооруженньїе сильї. От кого они намереньї 
защищаться? От НАТО?” Віктор Литовкін: “Зачем У крайнє такая во
єнная мощь? С кем она собирается воевать, если вокруг нее нет ни 
одного государства, представляющего ей воєнную угрозу?” Альберт 
Платник: “А наши новоявленньїе независимьіе государства, недавние рес- 
пуолики-братья, все более настойчиво стремятся непременно завтра обза
вестись собственной армией — как северньїе корейцьі видят в ’’опоре на 
собственньїе сильї" первооснову своей независимости. С кем же намере- 
ваются вияснить отношения с помощью бронированньїх кулаков? Ясно, 
что не с американским империализмом и не с немецким реваншизмом” .

Подібну демагогію вщент розбиває лише одна фраза впливового лідера 
опозиції в російському парламенті Сергія Бабуріна, мовлена ним у розмові
з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Росії Володимиром 
Крижанівським: “Либо Украйна вновь воссоединится с Россией, — либо
— во й н а” . І тільки  вражений посол взявся був говорити про 
співробітництво двох незалежних держав, як державний “старший брат” 
різко обірвав: “Нет. И если не произойдет новое воссоединение, конфликтьі 
между Украиной и Россией будут всегда” .

Найстрашніше, що це говорить не простий пострадянський обиватель, 
люмпен, а член парламенту. І він не один. Ось, що, приміром, думає 
державний муж Анатолій Собчак, демократичністю якого і розважливістю 
захоплювались мільйони телеглядачів колишнього СРСР під час роботи 
з ’їздів народних депутатів СРСР: “Нельзя допустить, чтобьі Украйна соз- 
дала армию, иначе она пустит ее в ход. Зто угроза для человечества” . 
І сказано це не на якомусь чорносотенному мітингу, а в програмі 
Російського телебачення “Без ретуши” 8 січня цього року.

Через три місяці депутати Ярославської обласної Ради звертаються з 
відкритим листом до російського парламенту: “Украйна лихорадочно 
стремится обзавестись армией и уже силой оружия не допустить возврата 
России ее земель” ' .

Голова Верховної Ради Росії Руслан Хасбулатов нічтоже сумняшеся на 
всю Співдружність констатує: “Все флотьі, естественно (?!), полностью
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принадлежат России”. Президент Єльцин безапеляційно заявляє: “Черно- 
морский флот бьіл, єсть и будет российским”. А під час відвідин крейсера 
“Москва” він робить більш ніж промовистий запис у Книзі почесних 
гостей “Молодцьі, черноморцьі! Так держать! Не дрогнуть в зтот сложньїй 
период для стран СНГ!” Уже згадуваний Анатолій Собчак не знайшов 
нічого ліпшого, як вдатися до неприхованої погрози повернути Крим Росії, 
якщо Україна “захопить” Чорноморський флот ь. Маршал авіації Є. ІІТа- 
пошников, який у січні 1992 року розіслав телеграми у військові округи із 
текстом присяги на вірність Росії, ЗО травня біжу чого року в інтерв’ю 
телевізійній програмі “Новости” заявляє: “Україні не потрібний великий 
флот”. Інакше кажучи, якому бути українському флотові, хоче вирішувати 
маршал авіації чужої держави — за уряд суверенної України. Парадокс?

Підливають масла у вогонь і спеціальні кореспонденти “Собеседника”: 
“Россия справедливо считает Крьім своим — потом и кровью многих 
поколений русских людей полита дорога к нему и он сам.(...) А пока 
что украинские власти делают одну ошибку за другой, раз за разом ставя 
ножку на югославскую тропинку: обьявили и Крьім, и Севастополь 
своими... Кто и с кем готовится воевать? Началось все с Черноморского 
флота — вспомните, какое всеобщее возмущение охватило тогда всех в 
России: как так, на нашу гордость и славу наложил руку Кравчук! (...) 
Итак, если Россия не отступится от Крьіма, между нею и Украиной в 
самом нелалеком будущем начнется вооруженньїй конф ликт. З то  
очевидно” .

І в такій обстановці російські парламентарії скасовують постанову 
1954 року і тим самим підводять нас до югославського варіанту.

По-солдафонському прямолінійні заяви міністра оборони Росії генерала 
Грачова не додають оптимізму щодо перспектив цивілізованого розвитку 
стосунків між країнами СНД: “Если будут ущемленьї честь и достоинство 
русского населення в любом регионе, не только в Чечне, мною будут 
принятьі самьіе решительньїе мерьі, вплоть до ввода войск для недопущення 
дискриминации, нападок и других хулиганских вьіпадов по отношению к 
русскому населенню” ' .

По суті справи, ця заява є нічим іншим, як мілітаризованою інтер
претацією думки Бориса Єльцина, висловленої ним в інтерв’ю “Комсо- 
мольской правде” від 27 травня 1992 року: “Россия должна обязательно 
влиять на положение русскоязнчного населення в других странах”.

А якщо будуть зачеплені інтереси українців у Росії? Це не риторичне 
питання. Що тоді? Чи “старший брат” , бува, з альтруїстичних міркувань 
вирішив утримувати свою власну російську 2,5-мільйонну армію?

Поведінка російського міністра оборони дуже нагадує поведінку героя 
популярного фільму “Біле сонце пустелі” Федора Сухова. Вряди-годи 
згадуючи “ненаглядную Екатерину Матвеевну”, цей суперінтернаціоналіст 
у конретній ситуації підпорядковує всі свої сили (інтелектуальні й фізичні) 
утопічній ідеї — “освобождению женщин Востока” , не питаючи на це 
їхньої згоди. Якщо замислитись, то ця кінострічка значною мірою пояснює 
сакраментальну “загадковість російської душі” — ледь не генетичне ба
жання наводити порядок у чужих землях, повчати уму-розуму поляків і 
чехів, мадярів і німців та ін.

Від риторично-демагогічних реплік на кшталт “навіщо Україні армія?” 
Росія переходить до конкретних дій: Верховна Рада Російської Федерації
21 травня 1992 р. приймає Постанову “Про правову оцінку рішень 
найвищих органів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, 
прийнятих у 1954 році”. А це вже не що інше, як спроба поставити під 
сумнів існуючі політичні реалії. Про це й було сказано в офіційній ноті 
МЗС України, котре цілком справедливо розцінило згадану Постанову як 
крок, що йде врозріз із нормами та принципами сучасного міжнародного 
права і таїть у собі небезпечні й непередбачувані наслідки. Це настільки 
очевидно, що політичний оглядач “Известий” Валерій Вижутович не 
втримався від репліки: “Своими имперскими притязаниями парламент 
добьется резкого падения политических акций России в глазах цивилизо- 
ванного мира”
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Захід негайно відреагував на цей крок Москви. Паризька “Фігаро” 
відзначила, що Верховна Рада Російської Федерації вступила у відкритий 
конфлікт з Україною. Мовляв, у цей момент, коли в кінці тунелю зблисну
ло світло, Росія сплутала всі карти, оголосивши незаконним включення 
Криму до складу України. Німецька “Нойєс Дойчлана” назвала рішення 
російського парламенту “оголошенням війни Україні” Довкруж вектора 
історії, спрямованого в майбуття, постійно відбуваються ф луктуації 
соціально-політичних процесів, які в глибинній своїй суті адекватні один 
одному, з тією лише різницею, що розкидані вони по часовій шкалі. 
Відшукати аналогії між подіями давноминулими і подіями нинішними 
особливих труднощів не становить. Складність в іншому: як узяти на 
озброєння багатющий історичний досвід (у нашому випадку — досвід 
українсько-російських відносин) і ефективно використати його сьогодні, в 
процесі творення незалежної Української держави?

Розвиток подій на політичній арені СНД примушує доволі скептично 
оцінювати перспективи потепління стосунків між Москвою і Києвом у 
ближчому часі. Аргументів для такого песимістичного висновку не бракує
— “старший брат” продукує їх із наполегливістю, вартою ліпшого засто
сування. Ось лише один вельми промовистий ретроспективний епізод, 
який знову вигулькнув на шкалі часу, майже не змінивши своєї іпостасі.

4 грудня (17 грудня) 1917 р. Раднарком РРФСР надіслав до Києва 
демагогічний формою, лицемірний і брутальний суттю, алогічний змістом 
ультиматум Центральній Раді за підписами Володимира Леніна і Льва 
Троцького . Виважену, аргументовану відповідь Генерального Секре
таріату народні комісари з Петрограда просто зігнорували. Логіка фактів 
їх не влаштовувала, бо гарячково шукався найменший привід, аби роз
почати агресію проти України.

Нині парламент Росії чинить практично те саме — формулює надумані 
претензії до України щодо правового статусу Криму в демагогічній і 
лицемірній Заяві від 22 травня цього року до Верховної Ради України. 
З червня український парламент дав вичерпну відповідь (як колись Ге
неральний Секретаріат) на цей фактично “ультиматум-92”: “ ... При повній 
відсутності формально-юридичних підстав для перегляду питання про пра
вовий статус Криму Верховна Рада Російської Федерації вдалася до не
дружнього акту по відношенню до України, виходячи із суто політичних 
міркувань... Російський парламент, не питаючи народ України, сам 
вирішив, що відповідає, а що не відповідає інтересам народу України й 
інших народів... Розгляд парламентом Росії питання, яке зачіпає проблему 
правового статусу Криму, є прямим втручанням у внутрішні справи 
України, які входять до внутрішньої компетенції України... Тому дії 
парламенту Росії не можна оцінити інакше як спробу політичного тиску 
і акт політичного шантажу стосовно України... Верховна Рада України 
беззастережно відкидає спроби парламенту Росії проводити політику сто
совно України з позицій великодержавного шовінізму, виходячи з “права 
сильного” чи права “старшого брата”...

75 років тому, відповідаючи на ультиматум Петрограда, Генеральний 
Секретаріат Центральної Ради оперував схожими аргументами: “Генеральний 
Секретариат решительно отвергает всякие попьітки вмешательства Народних 
Комиссаров в дело устроения государственной и политической жизни в 
Народной Украинской Республике... Центральной Радой не удовлетвореньї 
великороссийские злементн черносотенного, кадетского и большевистского 
направлення, которьім, вероятно, более желателен бьіл бьі иной националь- 
ньій состав Радьі, но Генеральний Секретариат предоставляет полную воз- 
можность указанннм злементам внехать из территории У країни в Велико- 
россию, где их национальное чувство будет удовлетворено...”

Про причини появи горезвісного ленінсько-троцького ультиматуму писа
ла “Козацька думка” таке: “Захвативши в Великоросії владу, большевики, 
будучи по своїх переконаннях ярими централістами, самодержавниками, 
не можуть спокійно дивитись на національне самовизначення українського 
народу, на широке народоправство, на фактичне будівництво в Росії 
федеративного ладу. Визначаючи на словах, ”что каждьій народ имеет 
право на самоопределение, вплоть до полного отделения", вони не можуть
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допустити існування, .Уряду України, який би не підчинявся владі “Н а
родних Комісарів” . . / 4

Сьогодні перший заступник голови Верховної Ради України В. В. Дурди- 
нець змуш ений говорити практично те саме, оперувати тією  ж 
термінологією та аргументами: “Про яку співдружність незалежних держав 
може йти мова, коли когось силоміць намагаються прив’язати до СНД, 
безцеремонно натякаючи, що в разі відмови можуть бути переглянуті 
кордони?.. Прикро говорити, але всі факти свідчать про те, що рішення 
парламенту Росії — не помилка або недогляд, а цілеспрямована акція 
проти нашого суверенітету, проти нашої молодої держави”^ .

Ніби й нічого не змінилося за 75 років, ті ж причини напруження в 
українсько-російських стосунках, що й тоді, в далекому 1917-му. І знову 
міністр закордонних справ України А. М. Зленко змушений нагадувати: 
“Причина ж, на нашу думку, полягає у послідовному небажанні деяких 
політичних сил і окремих членів керівництва Російської Федерації визнати 
політичну реальність — існування незалежної держави — України, бу
дувати відносини з нею на партнерських засадах, на принципах поваги 
суверенітету, невтручання у внутрішні справи, взаємної вигоди, одним 
словом, на рівноправ’ї суверенних сусідніх держав. Скажу інакше: не 
було б Постанови Верховної Ради Росії по Криму — була б по чомусь 
іншому” .

Тоді, на початку 1918 року, не маючи власних збройних сил, Цент
ральна Рада не змогла встояти проти агресії північного сусіда.

Нині ситуація, звичайно, інакша. “Специалистьі правительственного 
аппарата Российской Федерации не исключают вероятности зкономической 
войньї между Россией и Украиной” . Чи тільки цим і обійдеться?

Недалекоглядне рішення парламенту Росії про долю Криму, прийняте 
під тиском націонал-патріотів, може виявитись міною сповільненої дії. І 
підтвердженням цьому можуть служити провокаційні заяви депутата 
Кримської Верховної Ради Олександра Круглова: “ І якщо українське 
керівництво у своїй засліпленій впертості справді перетворить Україну в 
самостійну іноземну державу і виведе її із СНД, Росія неодмінно все це 
собі поверне”"58. Цей же Круглов у газеті Верховної Ради Криму 
“Крьімские новости” марить про те, що Росія поверне собі не тільки 
Крим, але й “одеські, миколаївські, херсонські, криворізькі, харківські та 
інші землі і багато іншого, що споконвіку належало їй ”

Тільки цікаво де шукатиме собі ландскнехтів наша північна сусідка? 
Російська армія значною мірою своїми перемогами завдячує саме служа- 
кам-українцям, які “не жалея живота своего” примножували велич і 
могутність імперії Петра Першого та імперії більшовицької на біду і руїну 
України. “Юноши из Украйни составляют основу нашей армии, — кон
статував маршал Моїсєєв у грудні 1990 року на сесії українського пар
ламенту. — Им прежде всего доверяем сложнейшую боевую технику, 
которая принадлежит к стратегическим ядерньїм силам. Значительную 
часть офицерского корпуса составляют также украинцьі, поскольку ха
рактеру зтого народа присущи такие чертьі, как честность, ответствен- 
ность, талантливость, хозяйственность, доброта, забота о людях. В трудную 
мину ту на них можно всегда положиться”"1

І тут мимоволі спадає на гадку вельми промовистий історичний факт. 
“У протилежність до повного занархізування російських військових 
об’єднань (ідеться про 1917 рік. — О. P.), у стягах, які складалися з 
українців, панував лад і порядок. Усі накази військової влади, наскільки 
їх одобрив Український Військовий Генеральний Комітет чи комітети на 
місцях, виконувано без спротиву. І коли російські похідні сотні розбігались, 
українські приходять у півтора разу збільшеними, бо по дорозі до них 
приєднуються добровольці, Зггсі хотять служити рідному краєві та які ще 
не заражені большевизмом”

На жаль, як ми знаємо, цей ентузіазм фактично сформованого укра
їнського війська так і не було використано. Воно було легковажно де
мобілізоване непродуманим рішенням лідерів Центральної Ради,

“Головне, річ не в тім, що нам потрібна армія, — бо це розуміють 
усі, — а в тім, як нам створити таку армію, яка б захищала нашу
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державу, а не руйнувала її; була її опорою, а не найбільшою для неї 
небезпекою” , — цілком слушно писав В’ячеслав Липинський^1. І сьогодні 
треба чітко усвідомити: основною ланкою сучасного війська є не спеціаліст 
із карате, не суворовський вояка, спроможний засвоювати неякісну їжу 
і, підкоряючись параграфам статуту, “стойко переносить все тяготьі и 
лишения военной службьі” , не відмінник політичної підготовки (ідео
логічного вишколу), а електроніка, якісна і справна техніка, надійні засоби 
зв’язку.

Розвиток зброї робить професійну армію стратегічно, тактично й еко
номічно доцільнішою, ніж армія, що побудована на загальній військовій 
повинності. Якщо хтось сподівається, що армія буде сильною лише духом, 
переконаннями, політичною підготовкою, то він глибоко помиляється. В 
епоху, коли існують ракети ручного наведення, коли один піхотинець 
може вивести з ладу батальйон танків, таке спіритуалістичне поняття, 
як “дух” , має мізерне значення порівняно з якістю зброї та фізичною 
підготовкою солдата. Якщо ж і далі процеси гуманізації людського 
суспільства будуть відставати, то країни неминуче прийдуть до створення 
професійних армій. А це означає, що з ’явиться каста військових, інтереси 
якої будуть егоїстичними. Вона в певній ситуації не порахується з інте
ресами й цілями політиків. Тривожні симптоми неблагополуччя в армії, 
підпорядкованій СНД, уже з ’являються. Ось як міркує з цього приводу 
якийсь генерал Філатов: “Армия долго смотрела на весь зтот бардак и 
надеялась, что премьерьі наведут порядок. А они лишь разваливали. И 
армейцьі, я так думаю, сегодня поняли, что они не глупее премьеров. 
Сегодня начальник финансового управлення мож ет стать лучш им 
министром финансов, а начальник тьіла Вооруженньїх Сил — лучшим 
премьер-министром... В армии — прекрасньїе специалистьі, за плечами 
которьіх Академия Генерального штаба. И, уверяю вас, без крови и 
насилия, строго по распорядку пойдут по железньїм дорогам поезда и 
будут восстановленьї нормальньїе народнохозяйственньїе связи, чтобьі люди 
смогли спокойно вздохнуть и не голодать” .

Як бачимо, проект “обустройства” СНД уже визрів у генеральських 
головах. “Правьіе сильї резко повьісили свою активность, — змушений 
визнати політолог Олексій Ківа, — откровенно ведут курс на де- 
стабилизацию обстановки и не скрьівают своих намерений свергнуть де- 
мократическую власть.(...) Русский национальньїй собор изучает возмож- 
ность отстранения от власти ’’псевдодемократов" во имя “спасения Оте- 
чества” ... Одним словом, намечается программа политического переворо- 
та... Имеет место и резкое усиление русского национализма...”^4

Голова “Русского национального собора” генерал-майор КГБ у відставці 
Олександр Стерлігов на з ’їзді організацій та рухів відродження 
слов’янських народів, що відбувся наприкінці травня біжучого року у 
Волгограді, заявив, що “идет нагльщ обман народа, правительство служит 
интересам израильского капитала” Щоб протистояти цьому, генерал- 
майор закликав діяти, створювати осередки на підприємствах і в закладах. 
Оплесками були зустрінуті виступи, в яких ішлося про те, що, мовляв, 
з допомогою антиросійського уряду йде руйнування економіки і знищення 
російської культури.

“Веймарська Росія” , як нині на Заході називають Російську Федерацію, 
породила не тільки жириновських, макашових, васильєвих і невзорових, 
але й РНС (“Русский национальньїй собор”) — украй заідеологізовану 
політичну організацію із жорсткою та дієздатною структурою, а також 
РНЕ (“Русское национальное единство”) — воєнізоване угруповання, яке 
встановлю є прямі контакти  із закордоннями націоналістичним и 
організаціями в Німеччині, Югославії, Франції^6.

“Росіяни бояться, — пише відомий український історик Ярослав Даш- 
кевич. — Бояться політичного безладдя. “Що це за керівництво, де 
кожний говорить щось інше?” Лякає їх пияцтво Єльцина, якого під час 
чергового запою може за всіма конституційними правилами усунути віце- 
президент, Герой Радянського Союзу Руцкой. Бо яструби рвуться до влади. 
Вони можуть викликати збройний конфлікт з Україною та модифікувати 
заклик: “Бей хохлов — спасай Россию!” Середні прошарки у Москві

6. Сучасність-11
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конфлікту_з Україною не бажають, але в глухій провінції злоба до України 
страшна” 7. Сергій Новиков у своїй статті, опублікованій у “Московских 
новостях” , аналізую чи перспективи російсько-українських стосунків, 
називає речі своїми іменами: “Российско-украинские отнош ения 
практически с первнх дней образования СНГ отличались значгітельньїм 
конфликтннм потенциалом, несмотря на то, что само Беловежское со- 
глашение бьіло подписано с целью не допустить “ухода” Украиньї.

И вот теперь Москва, похоже, смирилась с потерей Украиньї для СНГ 
и, возможно, даже видит в зтом позитивньїе аспектьі.(...)

Сегодня в российских верхах открьіто говорят об ущербе, которий 
наносит политика Києва безопасности Российской Федерации, угрозе 
российским геополитическим интересам.С..) Россия не может не замечать, 
к примеру, его влияния на Беларусь, которая все более дистанцируется 
от СНГ и России. Все зто дает основания говорить о том, что власти 
Украиньї готовьі реализовать концепцию “Черноморско-Балтийской феде
рации”, которая должна уравновесить Россию.(...)

Как считает представитель Контрольного управлення администрации 
Президента России, Киев стимулирует сепаратистские тенденции внутри 
Российской Федерации, устанавливая прямьіе контакти с регионами и 
республиками, отказавшимися подписать федеративний договор — с Чеч- 
ней и Татарстаном.

Одновременно, разьігрьівая “ядерную карту” , Киев де-факто лиш ает 
Россию статуса единственного правопреемника в данной области...

В сфере внешней политики Россия, скорее всего, попьітается влиять 
на общественное мнение Запада, показьівая ему нежелательннй для 
мирового сообщества характер внешнеполитических акций Києва. (...)

Не случайно формируемьіе в рамках Министерства безопасности России 
разведьівательньїе служоьі, по нашим данньїм. не исключают, что Украйна 
станет главньїм обьектом их внимания. (...)”

З  цього приводу видаються цікавими міркування Леоніда Млечина з 
“Нового времени”: “Призрак мощной украинской разведки, которая будет 
искать помощи и сочувствия у российских граждан украинского происхож- 
дения, витает над контрразведкой. Зато у российской разведки возмож- 
ности не меньше” у.

Інакше кажучи, крім творення надійних національних Збройних Сил 
Україна мусить приділити пильну увагу до тих процесів, які нині 
відбуваються у Службі безпеки республіки. Приміром, як цілком спра
ведливо пише вже згадуваний Леонід Млечин, “в министерстве безопас
ности России боятся, что бьівшие сотрудники центрального и московского 
аппарата КГБ СССР, вернувшиеся в республики, через какое-то время 
попьітаются перевербовать свою старую агентуру...”

Станеться це, очевидно, не скоро. Бо, як повідомив Сергій Цікора , 
“решение России создать государственньїе границьі с Украиной... пока в 
Киеве отказьіваются комментировать.(...) Зтот шаг России для руководства 
погранвойсками Украиньї оказался полнейшей неожиданностью” . Неважко 
здогадатись чому. Адже, за свідченням заступника керівника російської 
служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта В’ячеслава Трубникова, 
“правительства всех стран СНГ пользуются услугами русской разведки... 
часть сотрудников внешней разведки России уже получила приглашение 
работать в аналогичннх структурах других стран, в частности, Украиньї” 
Про російську резидентуру на території колишніх республік колишнього 
СРСР, котрі не ввійшли до складу СНД, В’ячеслав Трубников нічого не 
сказав...

Важко повірити в те, що співробітники СБ, присягнувши на вірність 
Україні, усі, як один, кинуться захищати її від підступних дій недоб
розичливців. Та ж Москва не приховує свого бажання встановити реальний 
контроль над деякими ключовими сферами економіки нашої республіки, 
від яких залежить виживання України як незалежної держави. Насамперед 
це стосується поставок нафти, відтак інспірування на цій основі загост
рення економічної ситуації, затим соціальної напруженості. Все це, зро
зуміла річ, буде негайно використано, щоб продемонструвати Києву свою 
силу, вдатися до брутального диктату.
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Хай читачі дарують за надмір цитат, але годі втриматися від спокуси 
зайвий раз показати циклічний характер нашої історії, котра ніяк не 
може вивільнитись од сплетених їй у далекому 1654 році “братніх” пут.

“З та  страна может жить только при зкстремальннх ситуациях: от 
диктатури к анархии и снова назад к диктатуре. Никто не может сказать: 
кто придет после Ельцина. Но в одном я уверен: зто будет диктатор” ,
— так змалював майбутнє Росії в інтерв’ю журналові “Ш терн” колишній 
начальник 1-го Головного управління КГБ Леонід Шебаршин .

Чотири десятиліття тому Ярослав Стецько у статті “Дві революції” 
писав: “Коли впаде червона Москва, на Україну сунутиме нова “демо
кратична” чи якась інша НТС-Росія. Її перемогти можна лише армією” . 
І на те, як мовиться, нема ради.

Трохи раніше колишній головнокомандуючий збройними силами півдня 
Росії генерал-лейтенант Антон Денікін напрочуд точно й концентровано 
сформулював політичне кредо Москви стосовно Києва: “Никогда, конечно, 
н и к о г д а никакая Россия, авторитарная или демократическад, 
республиканская или монархическая, не допустит отторжения У краинн”4,1.

Відтоді у світі мало що змінилося концептуально. Кожен переслідує 
свої власні інтереси. Натомість абстрактні Добро і Справедливість про
довжують бовваніти ген-ген за видноколом несправджених мрій і сподівань 
про незалежність і державність України де-факто, а не де-юре.

26 листопада 1920 року командири частин Окремої кінної дивізії на 
чолі з генерал-хорунжим О. Омеляновичем-Павленком склали меморандум 
Командуючому Армією УНР. Була в цьому меморандумі і така рекомен
дація: “Бачачи повне небажання Великих Держав рахуватися з сучасними 
представниками України, ми пояснюємо це тим, що репрезентували і 
репрезентують Україну, а також керують її справами особи, котрі не 
мають імені в дипломатичних кругах і не мають достаточного досвіду та 
освіти для керування Державою, через те треба простягнути руку де
ржавним українським елементам, котрі емігрували в свій час за кордон, 
і прийняти їх до спільної праці, не рахуючись з їх правими переконаннями, 
пам’ятаючи, що на черзі — питання боротьби за державність України, 
а не за  проведення в ж иття політичних ідей (підкреслення моє. —
О. P.). Це бажання не повинно толковатися як усунення від державної 
праці державних, але демократичних елементів” ч.

Добрі рекомендації. І сьогодні можна скористатися ними. Як і багатьма 
іншими, все ще схованими в аналах історії порадами й підказками. Ось 
що, приміром, писав ад’ютант Симона Петлюри полковник Олександр 
Доценко, розмірковуючи над причинами катастрофи УНР: “Причин можна 
назвати багато, але всі вони є результатом одної головної причини: історія 
поклала на плечі українського народу і його відповідальних людей тяжкий 
тягар боротьби за визволення нації, за самостійну держ аву при 
непідготовленості народу, його духовних проводирів до відповідного вша
нування ознак національно-державних, до роботи державної, до обов’язків 
перед державою, — при бракові у всіх провідної політичної лінії у всі 
часи і при всяких обставинах, як також з другого боку — повстання 
Самостійної України найшло на цей час непідготовлену до цього Європу
— цілий світ. Бо з повстанням Самостійної України треба було пере
мальовувати карту Європи і внести багато коректив, зруйнувавши доте
перішні устої політики великих держав, — перемішувалися політичні 
карти Європи — можливість нових політично-державних угруповань і 
союзів, а звідти — сфери політичних і економічних впливів — треба 
було поділити інакше, як вони були досі поділені... Оце була первопричина 
усіх причин”

Навряд чи виникне після прочитання цих рядків, писаних старшиною 
війська У НР, баж ання їх коментувати. Думки сформульовані по- 
військовому чітко, однозначно і немов адресовані у день сьогоднішній. 
Тому і не дають вони мені підстав для надто великого оптимізму щодо 
оцінки нинішніх державотворчих процесів в Україні...

На екранах телевізорів ми часто спостерігаємо за урочистим цере
моніалом зустрічі високих урядових осіб, у якому беруть участь чи то 
французькі, чи то італійські, чи то іспанські вояки, вбрані у пишні
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старовинні однострої; з цікавістю приглядаємось до яскравих мундирів 
королівських гвардійців, що хвацько марширують площею перед 
Букінгемським палацом у Лондоні... І щоразу перед нашими очима немовби 
проступає не завжди вловимий, але постійно існуючий зв’язок між днем 
сьогоднішнім і давноминулим. І цей зв’язок свято бережуть наші західні 
сусіди, тим самим демонструючи всьому світові не лише повагу до власної 
історії, але й виявляючи у такий спосіб міру своєї цивілізованості.

Віднедавна і в Україні дедалі частіше відбуваються урочисті церемоніали 
зустрічей високих іноземних гостей. Так, у Марийському палаці перед 
тим, як закордонні посли почнуть вручати свої вірчі грамоти Президентові 
України, повноважних дипломатичних емісарів зустрічає добре вишколена 
почесна варта вояків Київського гарнізону, одягнених в однострій армії 
неіснуючого СРСР. Із змішаним почуттям дивишся на цих солдатів із 
зірками на кашкетах, що марширують під синьо-жовтим прапором. Мимо
волі ловиш себе на думці: невже в усій Україні для окремої церемоніальної 
роти не знайшлося відповідної амуніції — своєрідної візитної картки 
незалежності держави? Йдеться ж бо не про екіпірування всього так 
повільно створюваного українського війська, а лише про однострій для 
кількох десятків хлопців... Це далеко не дрібниці, як декому може видатись 
на перший погляд.

Отож красива декларація міністра оборони України генерал- полковника 
Костянтина Морозова залишається тільки красивою декларацією: “Стою 
перед вами (перед присутніми на банкеті в Нью-Йорку. — О. Р.) не 
зовсім в українській уніформі. Вона не та, що була, й не зовсім наша. 
Гербів імперії нема. На гудзиках є тризуб, який не тільки пришитий до 
уніформи, але й прикутий до серця” ". Сказано, напевно, щиро, від душі. 
Але в цьому контексті надто оптимістично звучать слова голови комісії 
у закордонних справах Верховної Ради України Дмитра Павличка, мовляв, 
це чудо, що Україна зуміла перетворити окупаційну армію у визвольну 
армію, і сили реакції — в сили демократії і свободи. Бажане приймається 
за дійсне. Тільки й усього.

Бо результати проведеної Спілкою офіцерів України перевірки частин 
українських Збройних Сил невтішні: немає жодної військової частини, 
яка була б хоч би на 80 процентів боєздатною

“Не перебільшу, коли скажу — йде прямий саботаж в побудові 
Збройних Сил України — і зсередини, і ззовні, з Росії, “от наших 
братьев” , — з болем констатує майор, командир батальйону “спецназу” 
Герой Радянського Союзу Ярослав Горошко .

Більш ніж скептично оцінює роботу Служби безпеки України Колегія 
Генеральної прокуратури. На думку генерального прокурора України 
Віктора Шишкіна, органи безпеки практично не контролюють внутрішню 
ситуацію в республіці. Не кажучи вже про зовнішню діяльність

Тим часом, як вважає міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв, 
“антидемократический переворот сегодня — зто реальная угроза, которая 
может осуществиться либо в форме “очередного сьезда КПСС” , либо 
путем аппаратного реванша”. Такої ж думки і колишній віце-прем’єр 
Росії, колишній держрадник Сергій Шахрай: “В нашей стране (Росії. —
О. Р.) очень велика угроза национал-патриотизма, фашизма, если хотите” .

Отже, справа далеко не в присязі на вірність Україні.
Урочиста присяга на вірність Україні, на жаль, ще не гарантія неза

лежності посттоталітарної території, що урочисто проголосила себе держа
вою. Справжнього спинного хребта — війська, кажучи словами В’ячеслава 
Липинського, Україна ще не має. І невідомо коли буде, якщо такими 
темпами творитимуться національні Збройні Сили. І Ярослав Дашкевич 
ще довго матиме всі підстави для своїх поважних сумнівів: “Це міф, що 
Україна виграла війну за незалежність. Вона її програла, так, як п р о г а є  
її далі — без жодного пострілу, — новостворювана українська армія” .

Для сучасних наших політиків і старшин, які займаються розбудовою 
українського війська, можуть стати у пригоді міркування генерал-хорун- 
жого В. Сальського, виголошені ним у промові “Головні підстави творення 
Армії УНР в минулому і майбутньому” на урочистій Академії у Варшаві 
з нагоди 10-ї річниці започаткування армії УНР: (...) “Головними діючими
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чинниками в цьому русі (рух у напрямі організації національних частин.
— О. Р.) були: переважно український інтелігент у формі прапорщика, 
щонайбільше — штабс-капітана, і український селянин у формі козака, 
підстаршини. Бракувало їм спеціальних знань і досвіду, що потрібний для 
організаторів війська, але зате у них було глибоке національне почуття, 
великий ентузіязм, запал і безмежна ініціятива. Це все було головним 
фактором, двигуном у процесі творення національної армії. (...)

Наша військова будівля за часів Центральної Ради мала дефекти, 
властиві всякій  молодій організації, але під впливом згаданого 
національного моменту вона все ширилась, удосконалювалась.

Створилася ціла низка відділів, що героїчно билися на північно-східному 
фронті. У військову організаційну роботу ввійшли фахові сили, належно 
підібрані, і можна було сподіватися відповідних наслідків, коли б події 
розвивались нормально.

Але приходить Гетьманат — влада, накинута Україні чужим багнетом, 
влада, чужа українському народові по своїм національно-політичним тен
денціям. Це був страчений час у процесі творення нашої армії, він був 
неначе перервою в цьому процесі. Під гаслом: “геть ділетанта” (себто 
того патріота-ентузіяста), “хай живе фаховець” (хоч би й росіянин — 
було видано про це спеціяльного наказа), сталося те, що все в армії 
переважно було обсаджено росіянами, людьми, яким не тільки українська 
ідея була чужою, але які до неї ставились вороже. Фактично, під формою 
української армії творилася білогвардійська російська армія. Це я кате
горично стверджую на підставі особистих вражінь та спостережень і для 
ілюстрації нагадаю цинічну промову тодішнього начальника Генерального 
Штабу. Він сказав: “Настав час скинути маску і прилюдно сказати, що 
ми працю вали, працю ємо і будемо працю вати на велику Росію ” 
(підкреслення моє. — О. P.).

Надзвичайно цікаво, що за часів Гетьманату було опрацьовано дуже 
докладні плани організації, штати і т. ін., бездоганні з боку фахового, 
було навіть зібрано кадри восьми корпусів, але все це лишилося мертвим 
на папері, без здійснення. Не було духу животворчого, було усунуто 
рушійну внутрішню силу — момент національний.

Процес творення армії, зокрема національної армії, є справою не 
тільки матеріального порядку, а ще й морального, ідеологічного. А та 
ідеологія, якою були просякнуті творці армії, далеко не відповідала 
настроям і бажанням українського народу” . (...)

Нинішня пацифістська позиція України може призвести (як і в 1918 
році) до вельми драматичних наслідків. Адже неозброєним оком видно, 
як під імперські знамена потяглися, здавалось би, кращі представники 
російської демократичної інтелігенції. І не з доброго дива міністр закор
донних справ Росії Андрій Козирєв змушений констатувати: “То, что 
происходит сейчас у нас (в Росії. — О. P.), — похоже на 1933 год в 
Германии, когда часть демократов стала переходить на националистические 
позиции...”

Ще різкіший у своїх оцінках Леонід Радзіховський: “Сверхагрессивность 
НацРоссии очевидна. Она явно провоцирует насилие, разжигает абсолютно 
дикие инстинктьі. НацРоссия собирает под свои знамена люмпенов (хотя 
не брезгует и научньїми сотрудниками)... Российским национал-патриотам 
хотелось бьі иметь свой “русский Карабах” (згадаймо гасла біля Білого 
дому в Москві: “Ельцин, заставь хохлов накормить Россию!”). Тогда во 
всем — в бездарном ведении войньї, в нерешительности, в авантюризме, 
в неорганизованности и т. д. и т. п. — можно будет обвинить “правитель- 
ство национального предательства”

Немає для України проблем?
Доходить до того, що начальник штабу Чорноморського флоту віце- 

адмірал Георгій Гурінов на прес-конференції, іцо відбулася 21 липня в 
Одесі, назвав складання присяги на вірність народові України злочином .

Чи варто щось коментувати?
Дуже хотілось би, щоб нарешті почули в Москві заяву Міністра оборони 

України К. Морозова з приводу ситуації, що склалась нині на Чорному 
морі: “ ...Міністерство оборони України заявляє рішучий протест у зв’язку
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з діями командування Чорноморського флоту і вимагає негайно припинити 
протиправні дії щодо громадян України, які проходять військову службу 
у портах Чорноморського флоту, тобто у своїй державі. (...) Міністерство 
оборони України закликає російську делегацію на переговорах про долю 
Чорноморського флоту... переглянути свої позиції, відмовитися від амбіцій, 
щоб не допустити подальшого нагнітання обстановки на флоті і можливих 
негативних наслідків” .

м. Львів

1 Известия. — 1992. — 28 марта.
2 Известия. — 1992. — 15 апреля.
3 Шлях перемоги. — 1992. — 17 травня. (Мюнхен).
4 Известия. — 1992. — 18 мая.
5 Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. — Львів, 1928.
6 Думін О. Історія легіону УСС 1914— 1918. — Львів, 1936. — С.210.
7 Конференція Українських Націоналістів. Вибрані матеріали. — К., 1992. —

С. 13 — 16.
0

Русское слово. — 1917. — 4 июля.
9 Независимая газета. — 1991. — 24 октября.; Вечірній Київ. — 1991. — 21 жов

тня.; Московские новости. — 1991. — № 42.; Молодь України. — 1991. — 29 
жовтня.

10 Известия. — 1991. — 25 октября.
11 Московские новости. — 1991. — 22 декабря.
12 Известия. — 1991. — 31 декабря.
13 Известия. — 1992. — 20 февраля.
14 Известия. — 1992. — 27 мая.
15 Московские новости. — 1992. — № 17.
16 Известия. — 1992. — 11 января.
17 Собеседник. — 1992. — № 22.
18 Известия. — 1992. — 6 июля.
19 Известия. — 1992. — 27 мая.
20 Известия. — 1992. — 25 мая.
21 Романчук О. Ультиматум. — К., 1990. — С.19.
22 За вільну Україну. — 1992. — 5 червня.
23 Романчук О. Ультиматум. — К., 1990. — С.19.
24 Козацька думка. — 1917. — 1 грудня.
25 За вільну Україну. — 1992. — 6 червня.
26 Там само.
27 Московские новости. — 1992. — № 22.
28 Слава Севастополя. — 1992. — 18 апреля.
29 Крьімские известия. — 1992. — 27 мая.
30 За вільну Україну. — 1991. — 24 травня.
31 Думін О. Історія легіону УСС 1914 — 1918. — Львів, 1936. — С.209.
32 Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. — Львів, 1928. — С.З.
33 Известия. — 1992. — 6 февраля.
34 Известия. — 1992. — 17 июня.
35 Известия. — 1992. — 25 мая.
36 Комсомольская правда. — 1992. — 12 июня.
37 Шлях перемоги. — 1992. — 17 травня. (Мюнхен).
38 Московские новости. — 1992. — № 22. — С. 6 — 7.
39 Новое время. — 1992. — № 21. — С. 43.
ЛГі

Известия. — 1992. — 8 июня.
41 Комсомольская правда. — 1992. — 29 мая.
42 Известия. — 1992. — 29 мая.
43 Деникин А.И., фон Лампс А.А. Трагедия белой армии. — M.,1991. — С.10.
44 ЦДІА України у Львові. Ф. № 581, on. № 1, спр. № 41, арк. 4.
45 Доценко О. Літопис Української Революції. — Київ; Львів, 1923. — Т. 2. — Кн. 4.

— С. 362.
46 Шлях перемоги. — 1992. — 17 травня. (Мюнхен).
47 Комсомольская правда. — 1992. — 26 июня.
48 Тернопіль вечірній. — 1992. — 20 червня.
49 Независимость. — 1992. — 5 июня.
50 Ратуша. — 1992. — 7 березня. (Львів).
51 Московские новости. — 1992. — 19 июля.
52 Голос України. — 1992. — 24 липня.
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КУЛЬТУРА

Євген ЯЩ ЕНКО

ПРО ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ

У доповіді “Йосиф і його брати” , 
виголошеній 7 листопада 1942 року 
в Бібліотеці конгресу США, Томас 
Манн висловився: “Коли б мене 
попросили визначити, що особисто я 
розумію під релігійністю, я сказав би: 
релігійність — це вдумливість і по
слух, вдумлива увага до внутрішніх 
змін, яких зазнає світ, до мінливої 
картини уявлень про істину й спра
ведливість; послух, котрий негайно 
пристосовує життя і дійсність до цих 
змін, до цих нових уявлень і йде в 
такий спосіб за велінням розуму. 
Ж ити в гріху означає жити не так, 
як того хоче розум, а в неуважності 
й непослуху чіплятися за застаріле 
й відстале й жити далі в хибних уяв
леннях. І кожного разу, коли в 
книзі заходить мова про те, що треба 
“пам’ятати Бога” , мова йде про пра
ведний страх перед гріхом і нероз
судливістю. Це “піклування про Бо
га” живе в моєму романі повсюди: 
на пасовищ ах Х анаанських і на 
престолі Єгипетського царства. “Д у
мати про Бога” означає не лише на
м агатися “придум ати” його, ви
значити, що він таке, пізнати його, 
це насамперед означає думати про те, 
щоб здійснити його волю, з якою 
повинні гармоніювати його помисли, 
не прогавити зробити те, чому уже 
вибито строк на годиннику історії, 
чого вимагає сон. Хто піклується про 
Бога, той стурбований думкою: чи не 
вваж ає він і далі вірним і спра
ведливим те, що справді було колись 
істиною, але перестало бути нею, чи 
не живе він за цими законами, що 
вже стали анахронізмом; “п іклу
вання про Бога” — це благочестива 
покора, уміння розпізнати погане, 
застаріле, все те, з чого людина вже

виросла, що зробилось нестерпним, 
або, на мові Ізраїлю, стало “сквер
ною” “Піклуватися про Бога” озна
чає всіма силами своєї душі дослу
хатися велінь світового розуму, 
прислухатися до нової істини й не
обхідності, а звідси постає особливе, 
релігійне поняття “глупоти”: глупоти 
перед Богом, котра не знає тієї тур
боти або намагається віддати їй 
данину так незграбно, як батьки 
Потіфара, брат і сестра, що стали 
подружжям, котре приносить у жер
тву Світлу дітородну здатність свого 
сина. Глупаком перед Богом стає і 
Л аван , який усе ще вірить, ніби 
обов’язок велить йому заколоти свого 
маленького сина і поховати під фун
даментом власного дому, що колись 
вважалося справою вельми благо
честивою, але тепер уже не 
сприймається за благочестя. Первісно 
люди знали тільки один вид жерт
воприношення — приношення в жер
тву людини. Коли ж настав той мо
мент, від якого людські ж ертви 
почали вваж атися “скверною ” й 
дурістю? Книга Буття фіксує цей мо
мент в оповіданні про Авраама, що 
відмовився заколоти свого сина Ісака, 
зам інивш и лю дську жертву тва
ринною. Тут ми бачимо людину, яка 
вже так далеко сягнула у пізнанні 
Бога, що відступає від зуж итих 
звичаїв і виконує волю божества, яке 
намагається нас піднести — і вже 
піднесло — над подібними забобо
нами. Благочестя — це своєрідна 
мудрість, мудрість перед Богом” 

Важко знайти у світовій літера
турі більш узагальнену й гумані
стично обгрунтовану формулу звели
чення руху людства від варварства до 
цивілізації. Але що відкриває людям

* Мається на увазі роман Т. Манна “Йосиф і його брати”. — Ред.
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очі на скверну дійсності, як 
визначити ту внутрішню здатність, 
той первінь, який дозволяє людям 
прозріти, побачити у віджилому 
відж иле, в анахронізм і — ана
хронізм? Томас Манн називає релі
гійність, вдумливу серйозність, бла
гочестиву покору, однак не вказує від 
чого ж походить готовність до 
перемін, здатність розпізнавати 
віджиле й погане, як цієї здатності 
набути? Цього ми не знаємо.

...Доповідь прозвучала перед 
американською аудиторією в той час, 
коли на просторах Старого світу 
вирувала світова війна. “Чи треба до
давати, — говорив промовець, — що 
страждання, тягар яких ми зараз не
семо, катастроф у, котра на нас 
обрушилася, ми накликали на себе 
тим, що у своїй легковажності, яка 
давно вже стала злочинною , роз
губили залишки цієї мудрості перед 
Богом? У Європі, у всьому світі, було 
стільки пережитків, стільки наявних 
і вже блюзнірських анахронізмів і за
шкарублих залишків минулого, через 
які світовий розум уже переступив, 
недвозначно повелів віддати їх забут
тю, а ми, глухі до його волі, все ще 
уперто зберігали їх ”.

Неминучість соціальної еволюції 
обгрунтована теологічно, їй надано 
метаф ізичного відтінку, але що, 
власне, мається на увазі? Звісно, ко
ж ен міг вбачати  в узагальн ен н і 
Т . М анна конкретний зміст, 
реальний історичний досвід народу, 
до якого належ ав письменник, а 
можливо, і власний досвід. Що озна
чає принесення в жертву людини? 
Насамперед, це вбивство, насиль
ницьке позбавлення життя. І цю 
очевидність ми повинні зіставити з 
іншою очевидністю: з “катастрофою, 
котра на нас обрушилася” , розгулом 
ф аш изму у той час, коли автор 
“Йосифа” робив свою доповідь.

Стихія війни — це стихія на
сильницької смерті і як така тотожна 
масовим людським жертвоприношен
ням. Дурнем ми називаємо Лавана, 
котрий щиро вірив, що треба зако
лоти свого первістка, аби умило
стивити злих духів і остерегти дім від 
лиха. Але як назвати батьків, які 
посилали дітей на фронт 1942 року? 
Для чого вони це робили? Для того, 
щоб сини, убиваю чи ворогів і 
помираючи в бою, захищали бать
ківський дім від ворожого нашестя й 
розрухи?

Нам заперечать, що ці сини вже 
не немовлята, а дорослі юнаки й зрілі 
мужі, що вони не віддадуть себе так 
просто на заклання, бо вміють не 
лиш е помирати, а й насамперед 
убивати. Але тоді постає образ люд
ської жертви, яка  здатна сама 
приносити людські офіри, — і це не 
менш страшно, ніж негідний забобон, 
що керував нерозумним Лаваном.

Упродовж усієї історії люди 
приносили в жертву людей, умертв
ляючи один одного у війнах, великих 
і малих, — отже, людство споконвіку 
було винним у гріху колективної глу- 
поти перед Господом: і до Авраама, 
і після нього. І тут мова про 
релігійність у її розумінні Томасом 
Манном, про вдумливість і послух 
Світовому Розуму, про вміння 
розпізнавати скверну застарілого 
втрачає сенс. Н авіть для гріха 
Потіфарових батьків, які кастрували 
свого первістка, сучасне суспільство 
має достатньо аналогій.

У 1968 році в одному із залів Мо
сковського історичного музею була 
виставлена картина Семирадського 
“Нічні жертвоприношення”. Її суп
роводжувала поясню вальна таб
личка: “На картин і зображено 
тризну при похоронах руських воїнів 
під містом Доростолом у 971 p., що 
супроводж увалася, за  язичеським 
ритуалом східних слов’ян, принесен
ням жертв божествам. В основу сю
жету покладено оповідь візантій 
ського історика Л ьва Д иякона, 
очевидця тримісячної оборони бол
гарського міста Доростола воїнами 
князя Святослава від переважаючого 
удвічі візантійського війська” .

На картині Семирадського роз
лючені бритоголові воїни вирива
ють дітей із ж іночих рук і пере
дають їх сивобородим дідам, щоб 
ті могли їх  у м е р тв и ти , а т іл а  
викинути в річку. Висить круглий 
місяць. Один із волхвів готується 
в ідсікти  голову п ів н ев і, якого 
підняв над водою.

Коли я попросив екскурсовода до
кладніше розповісти про цю картину, 
вона зреагувала так, буцім я посяг
нув на національну таємницю. Тур
бота про нац іональний  престиж 
виявилась у прихованні жорстокого 
історичного минулого — це політика 
тих, хто хоче виглядати добрими, хо
ча такими не є. Небажання говорити 
правду про жорстокість предків, що 
жили тисячу років тому, пояснюється
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необхідністю приховати жорстокість 
нащ адків, благоденствуючих нині. 
Треба пам’ятати, крім того, що жор
стокість як риса національного ха
рактеру становить зараз таку ж не
безпеку для самого народу, як і для 
його сусідів.

Невідомо, коли і де у Східній 
Європі було принесено останню люд
ську жертву. Християнство поши
рювалося повільно, і на величезних 
просторах довкола Києва, а особливо 
на північ і північний схід від нього, 
існувало чимало ведмежих закутків, 
де звичай приносити людину в жер
тву був у повній силі. Ось як пише 
про це С. Соловйов:

“Під 983 рік, на початку князю
вання Володимира, літописець 
оповідає про таку подію: Володимир 
після походу на ятвягів повернувся 
до Києва і приніс жертву кумирам 
разом зі своїми людьми; старці й бо
яри сказали: “ Кинемо жереб на 
отроків і дівиць; на кого випаде, того 
принесемо в жертву богам” На той 
час жив у Києві один варяг, який 
прийшов із Греції й дотримувався 
християнської віри; був у нього син, 
красень обличчям і душею; на цього 
молодого варяга і випав жереб. Пос
ланці від народу (про участь князя 
не говориться ні слова) прийшли до 
старого варяга і сказали  йому: 
“Випав жереб на твого сина, богам 
угодно взяти його собі, і ми хочемо 
принести його їм у жертву” Варяг 
відповів: “У вас не боги, а дерево; 
нині є, а завтра згниє, не їдять, не 
п ’ю ть, не говорять, але зроблені 
руками людськими із дерева; а бог 
один, котрому служать греки й по
клоняються, котрий сотворив небо й 
землю , зірки й місяць, і сонце, і 
людину, дав їй жити на землі; а ці 
боги що зробили? Самі роблені; не 
дам сина свого б ісам !” Посланці 
переповіли ці речі народу; натовп 
узяв зброю, пішов до варягового дому 
й поламав паркан навколо нього; ва
ряг стояв у сінях із сином. Народ 
кричав йому: “Дай сина свого богам” 
Він відповів: “Якщо вони боги, то не
хай пришлють якого-небудь одного 
бога взяти мого сина, а ви про що 
турбуєтеся?” Розлючений крик на
товпу був йому відповіддю, натовп 
кинувся до варягів, підсік під ними 
сіни і повбивав їх ”

Жертовна психологія — це психо
логія жертви. Без цієї прикметної 
особливості, що перетривала в пле

менах, які п ізніш е склали ядро 
російської нації, успіхи самодержав
ства були б неможливі. Завдяки саме 
цій особливості національного харак
теру, московські царі не бачили межі 
у використанні людського матеріалу 
для досягнення самодержавних дома
гань, а народ, учорашній язичник, 
вваж ав таке ставлення до себе 
природним, сприймаючи себе як ма
теріал для вищої мети. Із психології 
поодинокої жертви зародилася психо
логія масової ж ертовності, дуже 
зручна для централізованої держави. 
Раби й пани в Росії завжди 
сповідували одну спільну, по суті, 
язичницьку догму: “Дело прочно, 
когда под ним струится кровь”.

Колективізм російської людини не 
має в своїй основі свідомого об’єдну
ючого начала, як це ми бачимо у на
родів з розвиненим почуттям  
індивідуальності. Те, що росіянин 
називає общиною, донині жахає його. 
Будь таким, як усі, — цей залізний 
догмат є підсвідомою трансф ор
мацією  закону, який діяв у 
племінному співжитті і не підлягав 
обговоренню: в ж ертву богам 
віддавали того, хто вирізнявся із гур
ту. Волхви, тобто жерці й шамани, 
були пильними охоронцями родових 
стандартів, здійснюючи функцію то
тального контролю (який тоді ще не 
ділився на контроль політичний, іде
ологічний і моральний).

Подібно до того, як кримі
налістика дозволяє за способом 
убивства визначити расу й націо
нальність злочинця, можна, мабуть, 
за способом ритуального умер- 
твління, різним у різних народів, 
відтворити типи варварських темпе
раментів, але не більше. Знання того, 
що, скажімо, ацтекський жрець роз
рубував груди жертви обсидіановим 
ножем і виривав її серце, що інки 
скидали жертв до криниці, скіфи їх 
душили, а інші народи робили це ко
жен по-своєму (так що спосіб 
умертвління жертви можна було б 
зачислити до разряду етнічних 
ознак), — усе це, проте, аж ніяк не 
допоможе розв’язати питання: чому 
виникли людські жертвоприношен
ня, чим вони зумовлені у людській 
природі?

А тим часом не важко догледіти 
навіть у прилюдній страті своєрідну 
трансформацію  людського ж ерт
воприношення далекої давнини. Як 
писав Пуш кін: “Заутро казнь,
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привнчньїй пир народа”. З  часом, із 
розвитком ц ивіл ізац ії, прилюдна 
страта стає анахронізмом, навіть са
ме поняття замінюється евфемізмами 
на зразок “вища міра покарання” 
тощо.

Тут треба відзначити важливу 
обставину: хоча смертна кара, як і 
вбивство, вилучені європейським 
правопорядком зі сфери оприлюднен
ня, ця акція в різних формах і в зро
стаючій кількості наповнює сферу 
художнього й псевдохудожнього 
домислу, особливо в кіно. Із реальної 
дійсності вбивство перекочувало в 
царину уявлень, оскільки зі сфери 
підсвідомості воно аж ніяк не зникає.

Що стосується високоякісних 
л ітературних джерел, що висвіт
люють тему узаконеної насиль
ницької смерті й супутніх такій смер
ті переживань, то варто звернутись 
до творів Ф. Достоєвського. Достоєв- 
ський, як відомо, пережив досвід 
жертви особисто. Досвід ката, однак, 
і взагалі — вбивці належить скоріш 
за все до тих переживань, котрі на
вряд чи коли-небудь будуть адекват
но відображені. Внутрішні монологи 
Розкольникова у “Злочині й карі” 
звучать непереконливо, це далеко не 
вся правда. Вони занадто переобтя
жені логікою, теоретизуванням, реф
лексією, щоб їх можна було прийняти 
за чисту монету. Переживання, що 
супроводили людські жертвоприно
шення, були при звільненій психіч
ній енергії незрівнянно інтенсив- 
нішими і складнішими.

На чому зосереджується христи
янство? На долі незвичайної людини, 
принесеної в жертву. Християнська 
іконографія з її головною симво
лічною композицією — розп’яттям, 
абсолютно патетичною фігурою люд
ської жертви, наочністю її страждань 
і смерті, ефективно витісняла з вар
варського укладу місцеві криваві 
звичаї. Візантійські місіонери закли
кали слов’ян відмовитися від жер
товних убивств, що стали банальним 
і остогидлим ритуалом. Пропонуючи 
натомість видовище жертвоприно
шення Христа, вони переключали 
увагу дикунів на вічно триваюче в 
часі страж дання жертви. Ц ерква 
вміла робити те, чого не вміли 
дикуни: вона тиражувала образ за
мученого Христа у творах мистецтва.

Християнська церква навчила 
язичників переживати людські жер
твоприношення в уяві: в цьому її

історична місія й заслуга. Але, без 
сумніву, образ Христа на Голгофі не 
мав би відповідного еф екту, якби 
грунт для розуміння Голгофи не був 
підготовлений. Розглядаю чи хри
стиянство як ідеологію останньої, за
вершальної жертви, можна сказати, 
що воно стало переусвідомленою  
стихією співчуття, співпереживання, 
тобто стихією емоційності, без якої 
не мало б смислу жодне ж ерт
воприношення, Християнізація — це 
процес перенесення жертви в уяву, 
а це означає, що християнське 
віровчення виросло зі сфери 
почуттів, пов’язаних з убивством і 
жертвоприношенням людини.

Можна допустити, що переживан
ня, які дали початок релігійному по
чуттю, виникли із бурхливої радості 
і безадресної напочатку подяки 
людиноподібного хижака, нашого да
лекого предка з приводу вдалого 
полювання. Для напівзвіра не вбити 
означало не жити. Н есприятливі 
обставини, що не дозволяли знайти 
здобич і вбити її, могли тільки 
посилити жадобу вбивства. Голодна 
лють напівзвіра знаходила жертву 
серед одноплемінників.

Насильницьке вбивство і з ’їдання 
собі подібного допомагали виграти 
час, перечекати, організувати нове 
полю вання. П овторення подібних 
ситуацій незворотно виробляло реф
лекс, що поєднував насильницьку 
смерть з успіхом. Канібалізм ставав 
обрядністю. Подальше удосконален
ня інтелекту приводило до того, що 
рід не починав нічого, не приносячи 
жертви богові, цьому примхливому 
збігові обставин.

Мусимо визнати, що вбивство й 
сьогодні посідає значне місце в гро
мадському житті. Попри христи
янську заповідь “Не убий!” історія, 
схоже, і кроку не може ступити без 
кровопролиття. Ми нічого не знаємо 
про ставлення до вбивства рицарів- 
хрестоносців, про їхні відчуття на 
полі бою. Ми не знаємо, що думали 
католики й гугеноти перед Варфо
ломіївською ніччю і після неї або, 
скажімо, гренадери П етра, які 
відрубували голови своїм землякам- 
стрільцям. Ми не маємо уявлення про 
почуття суворовських солдатів чи 
солдатів Наполеона. Всеохоплюючий 
Гете виключив тему війни зі своєї 
творчості, хоча був свідком гранді
озних воєн. Байрон використав осаду 
і взяття Ізмаїла як привід для жартів.
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Показова позиція Канта, який схо
вався від проблем часу на висотах ме
таф ізики . Досить перечитати у 
Пушкіна опис Полтавської битви, до
слухатися дзвінкого фразерства 
(“ Ш вед, русский колет, рубит, 
режет, бой барабанний, крики, скре- 
ж ет”), щоб зрозуміти, як усе це да
леке від реальності. Естетичні смаки 
тієї епохи вимагали заплющувати очі 
на вивернуті нутрощі, відірвані го
лови й кінцівки, багнетні атаки, ка
валерійську січу зі всіма її фізичними 
й психологічними подробицями і так 
далі. До оголеної правди жертовного 
почуття, до оргій масових убивств, 
художники й белетристи того часу 
боялися навіть доторкнутися. У 
картині Д елакруа “Р ізанина на 
Х іосі” нема жодної деталі, котра 
виправдовувала б слово “різанина”. 
Може здатися дивним, але факт, що 
правдолю бець Толстой, описуючи 
Аустерліцьку й Бородінську битви, 
примудрився жодного разу не пока
зати насильницької смерті в тій пов
ноті переживань, у якій відчували її 
десятки тисяч людей, що вбивали і 
були вбиті в цих битвах. Узагалі, 
“Війна і мир” — це роман про що 
завгодно, але тільки не про війну. 
Лев Толстой володіє ніби гострим зо
ром, він може побачити насурмлені 
брови молодцюватого француза, що 
відбивається від росіян, але тут же 
відводить очі, а коли повертається 
поглядом до місця події, уже все 
закінчено: ф ранцуз мертвий, а 
росіяни живі.

Але часи зміню валися. Уже в 
картині Верещагіна “Скобелєв над 
Ш ипкою” полководцеві, що гарцює 
на білому коні, віддано другий план, 
а на передньому зображені замерзлі 
на полі бою трупи. Наприкінці XIX 
та на початку XX століття мистецтво 
підійшло до зображення душевного 
світу людини на війні — не відсталого 
дикуна, а європейця, вихованого на 
традиціях гуманізму, вірі в прогрес 
і світовий розум.

У мертвління в новому столітті 
набуло абсурдних масш табів: 10 
м ільйон ів  було вбито за чотири 
роки  п ерш ої св іто во ї в ійн и . У 
д ев ’ятнадцятом у столітті ж ертви 
війн розчинялися в масі населен
ня: тепер сама маса відчула себе 
ж ертвою . Одним із перш их, хто 
повернувся обличчям до масових 
ф орм  см ерті і в ідобрази в  їх  у 
мистецькій  формі, був Е. Хемін-

гуей . Вже сам а б іо гр аф ія  п и сь
менника — це свідоме випробування 
себе страхом смерті, вимога м уж 
ності, честі, самовідданості й само
пожертви. Цей шукач пригод не міг 
жити, не відчуваючи запаху смерті. 
Звідси бере початок його дружба із 
зн ам ени ти м и  тореро й лю бов до 
кориди. Зображення душевного світу 
людей, що зробили гру зі смертю, а 
значить, і вбивство, своєю проф е
сією, більше того — мистецтвом, для 
Хемінгуея було засобом самостверд
ження. У загалі, в долі Х емінгуея є 
щось фатальне й глибоко повчальне. 
Б у д у чи  зап ал ь н и м  м и сли вц ем  
(іншими словами — пристрасним 
убивцею, адже він забивав тварин 
просто заради втіхи), він убив стільки 
живих істот, що природа мусила 
вкласти в його свідомість невідчепну 
думку про самогубство як спосіб спо
кути перед нею. У романі “Маєш і 
не маєш” він показує нове суспільне 
утворення, — американських вете
ранів першої світової війни. Це люди 
з травмованою психікою, але вони не 
говорять про переж ите. Та й яка 
сповідь — і перед ким? — повідає про 
їхні відчуття? П сихологія мирного 
о б и вател я  несум існа з р еал іям и  
фронтових буднів. У глибині душі ве
тер ан и  в ід ч у ваю ть , що з боку 
суспільства до них лише одна вимога: 
щоб вони швидше вимерли. Нестер
пна правда повинна бути схована від 
молоді, яка виховується в дусі ге- 
роїко-патріотичних ілюзій: гарматне 
м ’ясо майбутнього не повинне навіть  
зд о га д у в а т и с я  про т е , що т а к е  
в ійна.

Хемінгуей не обмежувався дослід
женням трагедії ветеранів. У романі 
“ По кому подзвін” він послуго
вується спостереженнями громадян
ської війни в Іспанії. Відомо, що є 
характери, котрих війна з її жахами 
не виводить із рівноваги. Ці люди 
вбачають у вбивстві універсальний 
вихід зі становища. У глобальному 
плані подібна психологія безперс
пективна, але в ситуаціях місцевого 
значення вона сприймається як на
лежне, характеризуючи, отже, саме 
суспільство, що потрапило під владу 
цього спрощеного принципу.

Наведемо монолог старого парти
зана Ансельмо:

“Мені не хотілося вбивати варто
вого, але тепер уже все минуло. Я 
міг сказати, що застрелити людину
— це однаково що застрелити звіра.
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Коли я полював, у мене було завжди 
легко на душі, і я не відчував ніякої 
вини. Але коли стріляєш у людину, 
в тебе таке почуття, ніби ти рідного 
брата вдарив. А якщо ще й не уб’єш 
його з першого разу? Ні, не треба 
думати про це. Тобі було дуже важ
ко, і ти біг по мосту й плакав, як 
жінка.

Це вже позаду, сказав він собі, і 
ти потім можеш спробувати споку
тувати це, як і все інш е” .

Отже, ж ертовна психологія є 
одним із найважливіших елементів 
лю дської природи, що дозволяє 
усвідомити і феномен війни, її власне 
людський вимір.

Спроби усвідомити історичний 
процес як феномен на основі 
убивства протипоказані людському 
розуму, котрий ладен длубатися в чо
му завгодно, аби лише не зачіпати 
цей людський вимір. Говорити про 
справж ній зміст війн, революцій, 
політичної боротьби не під силу 
навіть тим, хто тримав кермо влади. 
Описуючи минуле в мемуарах, дер
жавні діячі оперують поняттями, які 
дозволяють абстрагуватися від духу 
крові, пролитої за час їхнього 
правління й за їхнім наказом, — аб
страгуватися від запаху трупів.

Тим більшу вартість мають 
письмові свідчення. Одне з них — 
розповідь С тепана Семеновича 
Дибця, записана Олександром Беком 
і опублікована в журналі “Новьій 
мир” (1969, № 8). Ідеться в ній про 
те, як командарм Дибенко на очах 
цілого війська, не моргнувши й оком, 
застрелив молодого командира, аби 
тільки “навести порядок” і припи
нити паніку, що виникла на березі 
Дніпра під час відступу.

Здавалося б, епізод цей (а їх було 
безліч не лише в громадянську війну) 
особливих коментарів не потребує. А 
тим часом перед нами класичний 
приклад людського жертвоприношен
ня заради “народу” , “більшості” На 
цьому прикладі добре видно, що 
прилюдна страта виросла з архаїки 
людського жертвоприношення. Ж ер
твопринош енням утверджувалась 
єдність колективної душі народу, то
тальне переж ивання абсолюту. 
Спільне для всіх переж ивання, 
п ов’язане з акцією  прилюдного 
умертвління, є запорукою порядку. 
Все лю дське ю рмище на березі 
Дніпра було винне в паніці. Але всі 
могли усвідомити вину лише через

того, котрого належало умертвити 
прилюдно, показавш и тим, чого 
вартий кожен і що загрожує кожному 
від ворога, якщо переправу не буде 
організовано. При цьому кожен 
розумів, що він лише випадково уник 
долі жертви: можна уявити колосаль
не полегшення, яке відчули присутні 
після ц іє ї окремої привселюдної 
смертної кари.

Т акий  спосіб виріш ення проб
лем , треба дум ати , був звичною  
справою для Дибенка. Він знав із 
досвіду: наж аханий натовп відчує 
вдячність і виконає його накази . 
Вреш ті-реш т Д ибенко лиш е нага
дав, що наведення порядку — це 
ф ун кц ія  д ер ж ави , а держ авний  
порядок — це в першу чергу поря
док принесення ж ертв: спочатку 
вбивають одного, щоб привести до 
покори полк, потім полк посилають 
на поталу ворогу, щоб врятувати 
армію, і так далі.

Ф ілософія лю дських ж ерт
воприношень відкриває одну просту 
істину: апеляція до розуму не має 
успіху, якщо вона не супроводиться 
одночасно впливом на почуття. Зна
ряддям такого впливу є пропаганда, 
зокрема револю ційна. Адже рево
люція — це кипіння пристрастей, і 
якщо є твереза голова, яка знає, як 
збурити пристрасті, вона досягає ба
гато чого.

Але згідно з безмежною іронією 
історії через вісімнадцять років після 
того злощасного сум’яття на пере
праві, коли командир кава
лерійського полку помер біля ніг мо
гутнього командарма, сталося те, про 
що не могли й подумати тисячі 
заціпенілих бійців: Дибенко був за
стрелений ліквідаторами НКВД, які 
виконували наказ Сталіна.

Стосовно останнього, то він у го
товності приносити жертви на вівтар 
партії, держави і власної безпеки 
переверш ив усіх Д ибенків, Анто- 
нових-Овсієнків, Блюхерів, Троць- 
ких, Леніних, Тухачевських та ін
ших разом узятих. Але і Сталіну пом- 
стилися — після смерті, у формі 
розвінчання так  званого “культу 
особи”

У культі особи Сталіна виявився 
ширший, сповідуваний плебейськими 
масами культ насильства взагалі.

Із громадянської війни народи 
колиш ньої ім перії вийшли з 
величезним числом убивць — тобто 
людей, одержимих ідеєю диктатури
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пролетаріату. Вони одержали у спа
док величезну країну, треба було на
водити порядок. І тут виявилися різні 
уявлення про порядок та про те, як 
його наводити. Спочатку селянам до
зволили розграбувати  й спалити 
поміщ ицькі маєтки. Потім вони 
понищ или так  званих “глитаїв” . 
Потім охоче пограбували своїх одно
сельчан, удатніших у сільському гос
подарстві... Селянська більшість, що 
залишилася, сама себе обезголовила, 
втративши при цьому моральне пра
во на спротив. Тепер до селян можна 
було ставитися як до робочої худоби. 
Так до них і ставилися.

П олітична геніальність Сталіна 
була в тому, що він зумів стати 
виразником ідеї насильства в очах 
партії й мас, ідеї убивчої радикаль
ності, послідовної партійної реп
ресивності. Він прекрасно розумів, 
що плебейські народні маси, свято 
шануючи насильство в період, коли 
заповідь “не убий” була відкинена 
разом із релігією, підуть за тим, хто 
стане уособленням караючої сили, 
вождем розплати.

Виховавши в народі жадобу крові, 
більшовики були змушені постійно 
тамувати її. І Сталін виявився тала
новитим режисером цього дійства, 
розтягненого на десятиліття. Тому 
він так високо й вознісся у свідомості 
народу.

У цьому світлі культ особи 
Сталіна є не що інше, як політично 
видозмінений культ жертвоприно
шення, так само як культ диктатури 
пролетаріату — це передусім культ 
насильства.

І наостанку розглянемо кілька 
сцен із п ’єси М ихайла Булгакова 
“Дні Турбіних” , створеної на дуже 
цікавому й повчальному історичному 
матеріалі. Дія п’єси відбувається в Києві 
у кінці 1918-го на початку 1919 року. 
В цей час влада гетьмана Скоропадсь
кого, ставленика німців, змінюється 
владою Директорії на чолі з Петлюрою.

Дійовими особами п ’єси виступа
ють офіцери царської армії: пол
ковник Турбін і Тальберг, штабс- 
кап ітан  М иш лаєвський, поручик 
Шервінський, капітан Студзінський 
та німецькі офіцери фон Шратт, фон 
Дуст, а також гетьман, не удостоєний 
автором навіть прізвища і названий 
просто “гетьманом всея України”

Отже, в монархічно настроєних 
частинах російської армії панує 
цілковита розгубленість, нездатність

тверезо оцінити обстановку, страх 
перед більш овиками, страх перед 
невизначеним майбутнім. Офіцери, 
що зібралися на квартирі інтел і
гентної сім’ї Турбіних, збуджені й 
одночасно пригнічені. Відбувається 
звичайне російське застілля з не
одмінною горілкою. Гості намагають
ся оцінити військово-політичну 
обстановку. Петлю рівські війська 
йдуть на Київ, газети пишуть, що 
мужики на боці гетьмана, а насправді 
“усі побігли до Петлю ри” , — так 
передає зі слів якогось діда штабс- 
капітан  М иш лаєвський. Н іхто не 
вірить, що царя й царської сім’ї нема 
серед живих. Це не вміщається в го
лові. У загалі, політична коротко
зорість панів офіцерів поглиблює 
їхній препоганий настрій. Олексій 
Турбін намагається внести у п ’яний 
гармидер хоч щось раціональне: 

“Х вилинку, панове! Що ж на
справді? На глум ми йому віддані, чи 
що? Коли б ваш гетьман, замість того 
щоб ламати цю чортову комедію з 
україн ізац ією , почав формувати 
офіцерські корпуси, то Петлюри б і 
духу не було в Малоросії. Але цього 
замало: ми б більшовиків у Москві 
прихлопнули, як мух. 1 саме момент. 
Там, кажуть, кішок жеруть. Він би, 
поганець, Росію порятував!”

Утім, полковника мало хто слу
хає. Пани офіцери перепиваються, 
затягують “Боже, царя храни” — а 
царя вже давно немає! Все змінилося, 
перевернулося, імперія розвалилася, 
а ці люди все ще в полоні монархічної 
ілюзії, і достеменно очевидна їхня 
історична приреченість.

У картині першій другої дії 
німецький генерал фон Ш ратт і ма
йор фон Дуст умовляють гетьмана 
т ікати  до Н імеччини, вказую чи 
досить резонно, що вся Україна на 
боці Петлюри, а вони самі, німці, 
змушені повернутися додому. (Між 
інш им, про причину вимушеного 
повернення німецьких військ автор 
промовчав. Однак ця причина — її 
ретельно приховували у Радянському 
Союзі — добре відома: відповідно до 
чотирнадцятьох пунктів американсь
кого президента Вудро Вільсона й 
умов К ом п’єнського перем ир’я, 
підписаного німецьким командуван
ням 11 листопада 1918 року, німецькі 
й австрійські війська мали покинути 
всі окуповані ними території). Геть
ману нічого не лиш алося, як 
погодитись, і німці за попередньо
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розробленим сценарієм організо
вують зникнення Скоропадського.

К артина друга другої дії пере
носить глядача до ш табу Першої 
кінної дивізії. Лексично неприродна 
назва кавалерійського військового 
підрозділу петлю рівської армії 
відразу ж, за  задумом автора, 
повинна була ввести в трагікомічну 
атмосферу того, що відбувається. 
Ш таб постає осередком безладдя й 
наочним свідченням безсилля 
національних збройних сил (за пере
конанням  М. Булгакова, іншими 
вони бути й не можуть). А ось і пред
ставники цієї армії: істеричний і ха
муватий полковник Болботун, не
давній телефоніст, похмурий сотник 
Галаньба, — як бачимо, для офіцерів 
української арм ії автор вибрав 
специфічні прізвища. На доповнен
ня, спотворена мова, якою розмов
ляю ть персонаж і, повинна під
креслити недозрілий характер народ
жуваної української державності.

До штабу приводять дезертира. 
Болботун починає йому погрожу
вати. З ’являється сотник Галаньба й 
проводить допит. Дезертир плаче; ка
же, що у нього ноги поморожені, що 
він до лазарету  пробирався. Далі 
цитую:

“ГАЛАНЬБА (вийняв маузер). І ось тобі 
умова: ноги здорові — будеш ти у мене на 
тім світі. Відійдіть назад, щоб я в когось не 
вцілив.

Дезертир сідає на підлогу, роззувається. 
Мовчанка.

БОЛБОТУН. Правильно. Щоб іншим був 
приклад.

(Ліхтариком освітлює дезертира).
КИРПАТИЙ (зітхаючи). Приморожені. 

Правду казав.
ГАЛАНЬБА. Записку треба було взяти. 

Записку, мерзото! І не тікати з полку.
ДЕЗЕРТИР. Нема у кого записку взяти. 

У нас лікаря в полку нема. Нікого нема. 
(Плаче)”.

Галаньба випроваджує нещасного, 
наказавши дати йому 15 шомполів 
після перев’язки, “щоб знав, як без 
документів бігать”.

Потім до штабу приводять “чо
ловіка з кошиком”, і тут розігрується 
ще одна трагіком ічна сцена: пет
люрівці забирають у нього партію 
виготовлених на продаж чобіт, а на
томість дають розписку.

“ЧОЛОВІК З КОРЗИНОЮ. Помилуйте, 
що мені розписка. (Кидається до Болботуна, 
той б'є його у  вухо. Кидається до Галаньби). 
Пане кавалерист! На дві тисячі карбованців. 
Головне, якби я буржуй був чи, скажімо, 
більшовик. (Галаньба дає йому у  вухо. Чо
ловік розгублено, сідаючи на землю). Що ж 
це таке робиться? А проте, беріть! Це 
значить, на постачання армії? Тільки ж до

звольте і мені парочку за компанію. (Починає 
знімати <юботи).

ТЕЛЕФОНІСТ. Дивись, пане полковник, 
що він робить.

БОЛБОТУН. Ти що смієшся, гнидо? 
Відійди від корзини. Довго ти будеш плу
татися під ногами? Довго? Ну, терпіння моє 
лопнуло. Хлопці, розступіться. (Береться за 
револьвер).

ЧОЛОВІК З КОРЗИНОЮ. Що ви! Що 
ви! Що ви!

БОЛБОТУН. Геть звідси!
Чоловік з корзиною кидається до дверей.
ВСІ. Уклінно дякуємо, пане полковнику”.
Чи не правдоподібна сцена? (Слід 

відзначити, що Булгаков був 
мобілізований до петлюрівської армії, 
де якийсь час служив у діючій 
частині л ікарем ; потім дезер
тирував). Вона створює враження 
традиційного фарсу, коли Скарамуш 
і П ’єро обмінюються ляпасами на по
тіху глядачів. Але зосередимося на 
фразі Галаньби (в недалекому мину
лому уланського ротмістра): “Ві
дійдіть назад , щоб я в когось не 
вцілив” , — і в словах Болботуна: 
“Ну, терпіння моє лопнуло. Хлопці, 
розступіться. (Береться за револь
вер) ” .

Цими ф разам и Булгаков, 
очевидно, хотів розвінчати пет
лю рівських офіцерів, підкреслити 
їхню професійну неспроможність. 
Важко вигадати більш домашні, так 
би мовити, більш цивільні репліки 
для військових людей. Це відразу 
впадає в око. В уяві читача образ 
німецького чи російського офіцера 
пов’язаний з високою професійною 
готовністю, етикою ієрархії, дис
ципліни й честі. А тут український 
полковник принижується до руко- 
прикладства і — що найменше слугує 
його авторитетові — обмежується са
мою лише погрозою розстрілу. Окрім 
того, форма погрози — це мова, якою 
мають спілкуватися не військові, а 
цивільні особи. Автор нав’язує дум
ку, що ці петлюрівські командири 
просто невпевнені в собі. Справді, 
визначальна риса в поведінці Болбо
туна й Галаньби, як їх показує Бул
гаков, — це нерішучість, брак віри 
в те, що вони діють найкращим за 
даних обставин чином. А там, де сло
во озброєної людини розминається з 
ділом, вона стає оперетковим персо
нажем.

Усе це так, але є обставина, яка 
потребує пояснень. Як ми вже 
відзначили, Галаньба й Болботун, 
новоявлені українські офіцери, — 
вчорашні командири російської армії, 
кадрові військові і як такі не можуть
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не мати бойового досвіду. З огляду 
на їхні чини й вік, вони достатньо 
загартувалися й очерствіли за чотири 
роки війни з н імцями. Такими 
речами, як смерть і розстріл, їх, 
звісно, не збентежити: на рахунку в 
кожного, мабуть, є не одна жертва, 
і зброєю вони цілком здатні користу
ватися. Тоді в чому ж причина цього 
селянського “хлопці, розступіться” й 
недоречного виймання маузера, з 
якого й не думають стріляти?

...Психологія кадрових військових 
формується за принципом без
сумнівного виконання наказу коман
дування, котрий знімає проблему 
вини й особистої моральної відпові
дальності. Військове командування, у 
свою чергу, здійсню є волю полі
тичного керівництва країни — і тим 
успішніше, чим ефективнішою є ця 
політика, в якій  провідну роль 
відіграє історичний досвід націо
нальної держ ави. Він формує 
традицію , а традиція — могутня 
психологічна опора збройних сил, що 
надає твердості, цілеспрямованості 
кожному крокові, кожному рухові 
воїна і політично виправдовує фрон
тове вбивство як масове жерт
воприношення ворогів в ім’я неза
лежності батьківщ ини, самовизна
чення й свободи народу. П ет
люрівські офіцери не могли опертися 
на традиції успішного ведення війни 
під керівництвом  досвідченого 
національного уряду. За плечима в 
них досвід війни з німцями на 
східному фронті, але й тільки; коли 
йшлося про вигнання кайзерівських 
військ із території У країни, пет
люрівська армія ще мала над ворогом 
психологічну перевагу. Але вона була 
втрачена наступного року, коли пет
люрівці зіткнулися з частинами Чер
воної Армії та військами генерала 
Денікіна, укомплектованими росій
ським елементом. Психологічного 
досвіду збройної боротьби проти 
росіян (білогвардійців чи червоно- 
армійців) армія, укомплектована ук
раїнцями, не мала і тому не могла 
зіпертися на традиції успішного ве
дення такої боротьби. Війська гене
рала Денікіна, а пізніше й Червоної 
Армії втілювали ту силу російського 
самодержавства, яка підкорила Ук
раїну ще за часів Петра І і в подаль
шому систематично спрямовувалась 
на придушення волі українського на
роду до самовизначення. Червона 
Армія стала спадкоємицею й носієм

г е г е м о н іс т с ь к о - в е л и к о р у с ь к о ї  
воєнно-політичної, а відтак і психо
логічної традиції переваги, — це й 
відіграло вирішальну роль. Відверто 
кажучи, у більшості петлюрівських 
солдатів, учорашніх українських се
лян , рука не підіймалася убивати 
російських мужичків, тоді як останні, 
виховані в дусі двохсотлітньої аг
ресивності до навколишніх народів і 
постійних загарбницьких воєн, 
убивали фактично за звичкою, не 
відчуваю чи н іяких стримую чих 
імпульсів. Це було типове зіткнення 
вчорашнього раба, який ще не встиг 
звільнитися від рабських комплексів, 
з паном, який не втратив амбіцій.

Тікають з поля бою не обов’язково 
через страх смерті, а ще й тому, що 
л як ає  думка про необхідність 
убивати тих, кого вважають вищими 
за себе або рівними собі. Не нехту
вання смертю робить героя, а відмова 
бачити в супротивникові людину, 
котра заслуговує поваги.

Росіяни звикли почуватися гос
подарям и на укра їн ськ ій  зем лі. 
Р осійський  солдат, російський 
офіцер і в гадці не мали, що вони 
не зуміють довести свою вищість і 
цього разу, в 1919 році. Для укра
їнців же, хоч би якими вправними 
солдатам и вони були, в ійна з 
росіянами (червоними чи білими) 
виявилася незвичною, незнайомою 
справою. Звідси невпевненість кад
рових офіцерів у виборі тактики й 
засобів боротьби, відсутність 
стійкості в обороні й рішучості в н а
ступі у рядових, спільні сумніви що
до доцільності тотальних методів за 
л як у ван н я  ворога, істеричність і 
нервовість, а в цілому — відсутність 
безсумнівної готовності проливати 
ворожу кров. Н аціональний уряд 
У країни , створений після двох
сотрічної повної відсутності на її 
тери тор ії н ац іо н ал ьн о ї держ ави , 
теж  не мав історичного досвіду. 
Очевидно, відбити натиск ворога, 
що має, крім чисельної переваги, 
психологічну перевагу, можна було 
лиш е при акти вн ій  допомозі 
сильних союзників. За  цієї умови 
ворог би втратив свою перевагу. У 
так ій  політичній  си туац ії су
противник нічим не захищений від 
архаїчного  ж аху одинака перед 
згуртованою зграєю і примушений 
ш укати  порятунку  у відмові від 
своїх претензій на владарювання.

Не маємо наміру розглядати тут
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усі причини поразки Української На
родної Республіки в боротьбі за не
залежність у 1917— 1920 pp. Мета на
ша простіша: ми прагнули зрозуміти, 
що в поведінці петлюрівських 
офіцерів є предметом глузування для 
автора “Днів Турбіних”. Очевидно, 
для М ихайла Булгакова це — не
твердість в убивстві. Ось головна 
причина, чому петлюрівців не шанує 
автор і чому він хоче, щоб їх не пова
жали російські глядачі поставленої 
п ’єси.

По суті, російський письменник 
наголошує, що армія не виграє, коли 
воєначальники (а їхня психологія 
ідентична психології підлеглих) пог
рожують силою, але не здійснюють 
погроз, виймаю ть маузер, але не 
стріляють із нього. Булгаков потіша
ється над м ’якотілістю українців, 
прихованою під личиною грубості. А 
з цього випливає, що за глибинним, 
хоч прямо і не висловленим, пере
конанням росіянина Булгакова, для 
перемоги, для поширення в на
вколишньому світі поваги до себе 
потрібні якості, українським націона
лістам не притаманні, зате прита
манні і то з надлишком, росіянам: 
витримка, рішучість, жорстокість, 
хитрість, нещадність, холоднокровна 
готовність до вбивства з найменшого

приводу, бо на війні й після війни, 
тобто завжди і скрізь, зайвий постріл, 
а отже, і зайва жертва не є переш
кодою на шляху до перемоги, до вла
дарювання.

Задум автора — показати пет
люрівців дурнішими, ніж вони були 
насправді. Д ля чого це йому 
потрібно? Для того, щоб зміцнити в 
російського читача, в російського гля
дача п ’єси відчуття розумової і ду
ховної вищості над українськими 
націоналістами й над українцям и 
взагалі. Булгаков відверто ставить у 
провину петлюрівцям їхню військо
ву, політичну й моральну безсилість, 
а це означає, що він, як російська 
людина, поважає тільку силу. Але, 
принижуючи ідейного супротивника, 
Булгаков мимоволі принижує й тих, 
заради кого старається, зн еваж ає 
російських читачів і глядачів.

Недооцінка волі народу до са
мовизначення завжди призводила до 
фатальних прорахунків. Зображати 
історичне минуле так, як це робить 
автор “Днів Турбіних” (важливо, що 
не він один!), означає представляти 
реальну ситуацію менш серйозною, 
ніж вона була, є і буде. Така політика
— класичний приклад глупоти перед 
Господом. Вона готує чергову й, 
вірогідно, останню катастрофу.

м. Коростень
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Галя КОШ АРСЬКА

ЛІТЕРАТУРНА ТЕМАТИКА І НАЦІОНАЛЬНА 
СВІДОМІСТЬ

Несподівані зміни в офіційній політиці у 1979 p., згідно з якими 
почалися намагання співпрацювати з українською культурною 
інтелігенцією, дали змогу деяким письменникам і поетам виринути з 
літературної глушини. Раніш переслідувані й репресовані автори, як 
Роман Іваничук, Станіслав Тельнюк, Борис Харчу к, Іван Білик, 
почали знову друкуватися, а Валерій Ш евчук та Ліна Костенко просто- 
таки потрясли національну свідомість українського читача низкою ста
ранно й талановито опрацьованих текстів, які відкрили малознані і досі 
недоступні сторінки української історії.

Твори, які почали з ’являтися наприкінці 70-х років, увінчували 
інтелектуальну діяльність авторів упродовж багатьох літ вимушеної 
мовчанки. І ІІІевчук, і Костенко, кожне по-своєму, узялися 
відтворювати ключові періоди української історії: Ш евчук — перекла
дами літературних праць XVI—XVIII століть, співпрацею над 
численними антологіями та перекладом з книжної української мови 
літопису Самійла Величка, до якого додав вступну статтю і детальні 
коментарі.

Тим часом після 15-річної змушеної мовчанки Ліна Костенко вида
ла, нарешті, 1977 року в Києві збірку поезій “Над берегами вічної 
ріки” , ще через два роки — історичний роман у віршах “Маруся Чу
рай” , а 1980 р. — збірку “Неповторність” .

На початку 1990-го, оцінюючи працю Валерія Ш евчука, Марко 
Павлишин вказував на велике символічне значення літературних звер
тань до доби барокко для української національної свідомості, особливо 
з огляду на те, що то був останній період тривалої політичної авто
номії леред тим, як Україна остаточно стала частиною російської 
імперії . Ц е твердження може сміло стосуватися й Ліни Костенко: “Ма
руся Чурай” розкриває окрему українську ідентичність, віднаходячи і 
висвітлюючи специфічні риси характеру не лише окремих людей, але 
й усього народу. Хоч у творі йдеться про сімнадцяте століття, це, за 
словами Михайла 2Слабошпицького, “партитура вічних мотивів духов
ного буття народу” . Окрім символічного значення такого тексту, вка
жу також на психологічно-емоційне: тематика такого твору дозволяє 
читачеві пізнати себе у новому контексті — українському, а не так 
званому “ всесоюзному ”.

Говорити про інтерпретацію будь-якого тексту можна лише в рам
ках притаманного конкретному читачеві знання, розуміння, досвіду. У 
певних випадках намір чи думка письменника можуть бути сприйняті 
читачем у невпізнанно спотвореній формі. “Маруся Чурай” написана, 
однак, таким чином, що офіційні доктрини, хоч би як вони тяжіли 
над свідомістю читача, не здатні зашкодити його сприйняттю головних 
принципів поетичного світу автора, захованих ним у підтексті 
висновків ідеологічного, філософського та історично-політичного характе
ру.

У романі “Маруся Чурай” ці висновки стосуються, в першу чергу, 
питання зради — не лише особистої, у формі Грицевого зречення Ма
русі, а й макрокосмічної, у формі зради України внаслідок підписання
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Переяславського договору. Навіть сама особиста зрада виривається поза 
рамки приватного життя, стаючи загальногромадською справою під час 
суду над Марусею. Поетеса докладно відтворює особисті переживання 
Марусі, не лише показуючи виняткове значення для України людини, 
яка перелила частину її історії у фольклор, а й  — непрямим чином — 
нагадуючи нам усім про відсутність правдивої офіційної історії України.

По суті, твір не лише досліджує, а й відживлює історичну пам’ять 
України, що бачимо пізніше також у збірці “Неповторність” , у “Думі 
про братів неазовських” та у “Скіфській одіссеї” . Рік появи роману 
“Маруся Чурай” , 1979-й, це, між іншим, рік, коли відбулась таш кент
ська конференція, на якій вирішено, що російська мова має бути мо
вою навчання у дитячих садках Совєтського Союзу. Лише “Собор” 
Олеся Гончара, що появився одинадцятьма роками раніше, порушував 
ідеологічне табу, накладене на все, що стосувалось проблеми збережен
ня пам’яті, національної ідентичності.

Костенко розглядає раніше незнані деталі української історії радше 
на інтелектуальному, ніж на емоційному рівнів Вона уживає сферу 
міжтекстуальності, де пісня “Ой не ходи Грицю” , приписана леген
дарній Марусі як авторці, відіграє роль домінуючого тексту. З  
історичної точки зору, менш помітними, але не менш сильними для 
розбудження національної свідомості є часті згадування історичних под
робиць: хронологічно перша — про життя монахів у Печерській Лаврі 
в XI—XII століттях. Данило Гусар Струк вказує на історичну точність 
Марусиних зауважень і коментарів1*, але сам спосіб цього переказу 
зовсім відрізняється від традиційних: замість перераховувати бої чи 
провідників, Маруся радше розказує про наслідки. За  словами Во
лодимира Смирнова, “вона спостерігає усе не лише з громадянської, а 
й із суто жіночої точки зору” . Таким чином витворюється значно 
реалістичніша картина.

Особиста реакція Марусі на страхіття, які вона бачить, ідучи з дя
ком до Києва, і на вигляд самого Києва вражає своєю щирістю. Кос
тенко використовує лише трагічні сторінки з історії України, тим 
самим підкреслюючи її роль як країни під постійною і всебічною обло
гою. Дяків опис самої Марусі при першій зустрічі в дорозі до Києва
— це ніби опис всього народу і країни:

Тим часом описи порожніх сіл нагадують, зокрема, й сьогоднішні 
спорожнілі, покинуті села. Афоризми майже без винятку стосуються 
смерті й печалі; їхній поважний, суворий відтінок нерідко змінюється 
цинічно-іронічним: чекаючи в тюрмі на смерть після суду, Маруся 
переглядає святковий одяг, що принесла їй мати: “Аякже, смерть усе- 
таки це празник, /  який буває тільки раз в житті” . Під час прощі до 
Києва дяк її заспокоює: “Та є печальна втіха, далебі: /  комусь у світі 
гірше, як тобі” .

Один зі складників філософії Костенко і її поетичного світу — це 
віра у свободу особистості. Проблема свободи постає і в зв ’язку із са
мою Марусею, і в зв’язку із суспільством та цілим народом. 
Принципово важлива вона і для зрозуміння однієї з найновіших праць 
поетеси “Сніг у Флоренції” — з книжки “Сад нетанучих скульптур” 
(1987).

Зрозуміло, що, живучи у системі, яка програмово знищувала 
особистість та індивідуальність, Костенко, будучи винятково відважною 
й незалежною особистістю, раз у раз поверталася до питання свободи в 
усіх його видах. У віршованій п ’єсі “Сніг у Флоренції” з ’ясовується 
моральний бік проблеми: показуються висліди життя людини, яка 
“вислужувалась перед сильними” і “віддавала таланти на звеличування 
деспотів, диктаторів” . Ідеться про мистців, які не творять справжнього 
мистецтва, для вічності, а марнують талант на короткотривалий ма
теріальний здобуток. Тут помітний повчальний елемент, який перегу
кується з сентиментами Ш евченка: його різко негативним ставленням 
до підлабузнювання й самоприниження перед “панами” .

Взагалі, саме поняття моральної відповідальності перед собою, перед 
суспільством, перед вічністю — це філософські засади нового 
світогляду. Це принципи, над якими поетеса щораз більше зосеред
жується, спонукувана до цього не лише дидактикою національної
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традиції, а й низкою екологічних, демографічних катастроф, що випали 
на долю її народу.

Позбавлення індивідуума різних видів свободи: слова, думки, 
вільного пересування з місця на місце, вільного вибору праці, всього, 
що визнається сьогодні невід’ємним правом людини, — конденсується в 
одній сцені, яка повторюється у п'єсі і варіюється. Два монахи, які 
живуть в монастирі старовинного французького містечка Тур у XVI 
столітті, нишком грають у шахи. Це заборонена гра, хоч ніхто не 
розуміє чому: “Ну чим вона безбожна..?” — питають вони один одно
го. їм раз у раз хтось перешкоджає, і вони змушені продовжувати гру 
при іншій нагоді, змушені поводитись як злочинці, хоч ні в чому не 
винні. Читач мимоволі реагує проти системи, яка поглиблює 
підозріливість, робить людину безпричинно винною і боязкою. Тут на 
кожному кроці “якийсь запрет” , навіть на пересування у прилеглому 
до монастиря парку.

Ця конкретизація усіляких обмежень, постійне втручання формаль
ного авторитету у повсякденні приватні справи осоои безпосередньо 
впливає на читацьку свідомість, створюючи фізичне відчуття атмос
фери, в якій люди голосно хвалять уряд “про всяк випадок .

Страх перед авторитетом уособлюється в образі чортика, якого 
бачить лише той, хто боїться. Це страх, якого сама Костенко ніколи 
не виявляла і, певно, тому має право насміхатися над тими, що не 
дають із ним ради. Схоже, ми з ним уже зустрічалися у її вірші 
“Ш укайте цензора в собі” , де той страх “сидить, як чортик у трубі”. 
Хоч роль його там трохи інша: непомітно “вилучати вам сумління”.

Ліна Костенко часто послуговується зіставленнями, протиставленнями 
та іронією, яка з цього випливає. “Сніг у Флоренції” побудований на 
контрастах: головна дійова особа, скульптор Рустичі, продається за 
приємне життя при дворі короля — його праці ефемерні; натомість 
другий, Мікеланджело, зберігає художню чесність; про першого історія 
забула, другий заслужив на безсмертя.

Зайве пояснювати, що в тоталітарному суспільстві проблема чесності 
й безкомпромісності мистця, громадянської сміливості й обивательського 
боягузтва, проблема збереження історичної пам’яті й національної 
ідентичності посідали винятково важливе місце. Ось чому поява роману 
“Маруся Чурай” та згаданих збірок поезії потрясли світогляд укра
їнського читача, пробуджуючи надії на нову відлигу в літературі. 
Справжньої відлиги українська література не побачила аж до 1986 
року, хоч свого роду “літературна дискусія” таки почалась на 
сторінках “Літературної України” наприкінці 1980 року і тривала до 
квітня 1981-го. Та хоч партійний контроль над літературними справами 
продовжувався, поява таких книжок, як “Лебеді материнства” Василя 
Симоненка (1981), “Вибрані твори” Григора Тютюнника (1981), “Чет
вертий вимір” Романа Іваничука (1984), дебютні збірки І. Римарука, 
В. Герасим юка, С. Чернілевського, Ю. Андруховича, безумовно, 
вплинула на національну свідомість і відважність мешканців країни.

Розкриття правди про історію України, засади особистої свободи й 
моральної відповідальності перед собою й вітчизною — це теми, які, 
з ’являючись у різних жанрах, нагадували про необхідність брати на се
бе відповідальність за своє майбутнє й майбутнє своєї країни.
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Григорій ГРАБОВИЧ

ШЕВЧЕНКО, ЯКОГО НЕ ЗНАЄМО

Про Шевченка, судячи із загаль
ноприйнятої (в Україні й не в Укра
їні) практики, треба говорити в бе
резні, іноді в травні. Цей місяць і ці 
додаткові дні в травні присвячені 
йому — і цього, мабуть, достатньо. 
Насправді ж писати наукові праці чи 
прим ітки можна цілий рік, і в 
принципі в науковому виступі шев
ченківську тему можна порушувати 
будь-коли. Але якщо йдеться про ту 
масштабність, що постає тільки з ко
лективного зосередження та ко
л ективної уваги, якщо проблема 
Ш евченка ставиться не в дос
лідницькому вимірі, як додаток до 
вже існуючого масиву знань, але в 
найш ирш ому контексті — громад
ськості, нації, історії, якщо мовиться 
про його роль і його центральність в 
українському житті (“Тарас Григо
рович Шевченко. З  цим іменем сьо
годні на планеті ідентиф ікується 
Ук раїна, українство, українськість... ”
— так починається одна березнева 
передовиця в минулорічній “Літера
турній У країн і” ), — то неминуче 
протягом цих днів. До речі, це 
перекидається й на наукові Ш ев
ченківські конференції: оскільки їхня 
первоціль (і усвідомлена, й 
інтуїтивно відчута) — це гро
мадський резонанс, то вони обо
в ’язково березневі. З неухильною за
кономірністю усе це мовлення про 
Ш евченка, весь цей суспільний 
дискурс забарвлюється святом і свят
куванням, що більшою чи меншою 
мірою віддзеркалює і продовжує його 
культ. І які б не були загально
суспільні функції, позитивні й не
гативні риси цього, як і будь-якого 
культу (а в умовах незалежності про 
це також доводиться говорити), — 
найбільшою  небезпекою є те, що 
силове поле цього святкування

настільки сильне і мовби всеохоплю- 
юче, що воно викривлю є, а то й 
зовсім Затьмарю є наш е розум іння 
Шевченка. Іноді навіть здається, що 
для народу, крім цього святкового 
Ш евченка, іншого не існує.

Напередодні розстріляного відрод
ження у творах Миколи Зерова про
звучало гасло “До д ж ерел” , яким  
потім озброїлися і Хвильовий, і на
ступні пркоління української інтелі
генції. Ім ператив цього пош уку, 
одначе, сягав не т ільки , а мож е, 
навіть і не стільки витоків античної, 
європейської і взагалі світової куль
тури, як власної, можливо, найбільш 
затьмареної, яку треба було прочиту
вати, не минаючи “ані титли, /  Ніже 
тії коми” . Мабуть, тільки тепер, з 
перспективи незалежності, стає ясно, 
що процес політичного й культурного 
поневолення зосереджувався перед
усім у відчуженні від своєї ж історії і 
сутності, у викривленні власного 
індивідуального і колективного “я ” . З 
усвідомленням цього постать Ш ев
ченка знову набирає центральності
— але не виключно з тих причин, що 
відразу спадають на думку. Ш евчен
ко був тим першим у новітній укра
їнській історії, хто закликав не цу
ратися себе, і переломовість цієї на
станови полягала не так  у змісті 
(раніше, хоч несміливо й приглуше
но, це вже звучало і у Квітки, і в Гу- 
лака-А ртемовського, і у преро- 
мантиків), як у повній емоційності та 
заангажуванні творчого “я ” (а не за
вдяки конвенційній  масці в ролі 
придуркуватого провінціала чи 
хитрого малороса). Він був першим, 
хто відчув (“В своїй хаті своя правда, 
/  І сила, і воля...»), що самостверд
ження України має і історичний, і 
суспільний вимір — а це розуміння в 
процесі історії призвело до полі
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тичного і вреш ті державного 
відродження. Однак не про ці, доволі 
відомі і через безнастанне повторю
вання збаналізовані моменти йдеть
ся. Куди глибиннішим є факт, що у 
Ш евченка слово стало плоттю, він 
таки зумів витворити свою поетичну 
індивідуальність — він і тут став 
першим^ у новій українській л іте
ратурі. Його слово звучало не якоюсь 
загальною, тим більше конвенційною 
словесністю , а неповторним люд
ським голосом. Т ільки маючи цей 
грунт, міг він поставити його як Божу 
сторожу навколо “малих отих рабів 
німих” , і тільки знайшовши свій го
лос, свою іскру Божества, зумів про
звучати у поколіннях голосом цілого 
народу. Але що ми чуємо із його слів 
і що ми вбачаємо у його постаті?

К онкретніш е: як ми взагалі 
пізнаємо Ш евченка? Здається, дуже 
своєрідно. Саме тому, що він є тим, 
ким він є, — Б атько Т арас, на
тхненний голос цілого народу, про- 
будитель і Пророк, — навіть наше 
пізнання його і його спадщини, не ка
жучи вже про резонанс на громадсь
кому рівні, забарвлюється святковим 
ритуалом. У цьому схрещенні таких 
відмінних сфер — сакральної та 
аналітичної — бачимо ще один 
приклад синкретизму українського 
культурного ж иття, українського 
суспільства. (Що цей синкретизм є 
недоліком і бідою — немає сумніву, 
але водночас його треба розглядати 
як історичну закономірність, розу
міючи його закономірне відмирання в 
процесі нормалізації і диференціації 
суспільства). У свою чергу наукове 
дослідження Ш евченка, ш евченко
знавство, заякорене в українському 
суспільстві (бо, на жаль, під цю пору 
поза Україною  існую ть поодинокі 
дослідники, але немає суцільного 
альтернативного шевченкознавства) і 
віддзеркалююче загальний невідрад- 
ний стан українських гуманітарних 
наук (у тому числі й л ітера
турозн авства), не могло попросту 
перескочити себе і по-новому від
крити питання Ш евченка.

Ц е ж бо найважливіш а аксіома: 
концепція, метод й інструментарій не 
те що у значній  мірі, але суцільно 
визначають пізнавання. Одним сло
вом — які запитання, такі й відповіді, 
які засновки, такі й висновки. І тут 
питання: “Як ми пізнаємо Ш евчен
ка?” — набирає нового й точнішого 
звучання, а саме: “Як і що ми 
пізнаємо у Ш евченка, якщо кори

стуємося тим чи іншим підходом?” 
Ясно, що передусім ми знаходимо 
там те, з чим прийш ли. Якщо 
підходити з багажем соцреалізму, то 
знайдемо, що Ш евченко реаліст, ма
теріаліст і атеїст, що він рево
люційний демократ, учень і соратник 
Бєлінського, Чернишевського й До- 
бролюбова, що він гнівно викривав, 
засуджував і таврував те й те, тих і 
таких, палко любив велику російську 
культуру і її корифеїв і, як (даймо ж 
слово самим соцреалістам) “речник 
народу, полум’яно закликав “грома
дою обух сталить” , із зброєю в руках 
виступати проти кривавих гноби
телів, рішуче визволятися від кай 
данів, боротися за нові суспільні 
взаємини без ц аря-суп остата , без 
кріпосника-людожера, без мироїда- 
багача, без попа-лицеміра”. Словом
— більшовик (тільки передчасний, не 
вповні ленінський, і не без помилок, 
хоча б у ставленні до Хмельницького 
й П ереяславської ради). Якщ о ж 
підходити зі світоглядом Донцова, то 
Ш евченко виявляється крицевим  
носієм національної, державної ідео
логії, незламним лідером-трибуном, 
котрий закликає до безжалісної роз
прави не тільки із ворогом-окупан- 
том, але й зі своїми ж нікчемними й 
запроданими зем лякам и — менш - 
більш у дусі отам ана С ірка. (У 
поетичній п араф разі М аланю ка: 
“Лютий зір прозрілого раба, /  Гонта, 
що синів свяченим ріж е...”). У дусі ж 
народництва (а в це річищ е вли
вається основна маса усього у к 
раїнського коментування Ш евченка 
від Костомарова до поетів та пуб
ліцистів, котрі щороку мусять ш у
кати новий риторичний варіант для 
апофеозу Пророка й Генія) Ш евчен
ко мислимий лишень у призмі народу 
(з ним-бо ідентифікується Україна, 
українство, українськість), його по
треб і його долі.

В усіх тих настановах-ідеологіях 
існує якесь зерно правди. (Навіть у 
найбільш вульгаризаторських з них є 
та відірвана від контексту цитата чи 
якийсь Ш евченків емоційний відрух, 
що потім перемелю ю ться в ідео
логічних жорнах. А в основному 
масиві популярного сприйняття й ко
м ентування Ш евченка діє певна 
глибоко інтуїтивна достовірність і 
доцільність, певний міфічний резо
нанс). Але як засоби пізнання вони 
явно неспроможні — і тому, що їхній 
метод настільки грубий і спрощу- 
вальний , що бачить о б ’єкт  до
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слідж ення лиш ень як сурогат 
політичного діяння, і тому, що їхня 
глибинна, так би мовити, метате- 
матична концепція в принципі ав
торитарна або й тоталітарна, а отже, 
насправді, взагалі не зац ікавлена 
літературою , поезією, людиною, а 
тільки владою як такою або тільки 
колективом, — і, нарешті, тому, що 
вони швидко і неухильно впроваджу
ють рутинність, смертельну загрозу 
істинному пізнанню.

Думка, що кожен метод породжує 
притаманні йому відкриття і своє
рідність бачення, певною мірою тур
бує, бо нагадує (а це кожним 
сприймається якось моторошно — всі 
ж ми шукаємо стабільності, певності, 
хоч би ілю зорної), що об’єкт 
пізнання, зокрема історичний, зокре
ма такий складний, як Поет, як Про
рок, не дається просто, його як такого 
неможливо вловити, між ним і нами 
завжди стоятиме стіна з нашарованих 
ідей, сприйнять і слів. І тому кожна, 
навіть найкраща, теорія буде непов
ною, а навіть найтонший підхід — не
остаточним. У цьому їхня при
реченість, але й історична сутність.

Другим, тепер уже конст
руктивним , висновком згаданої 
аксіоми є те, що будь-яка теорія 
поезії і л ітератури  є теорією 
прочитання. П ізнавати поета — 
значить уміти читати його, і це також 
стосується пророків. Оскільки кожне 
нове покоління, як нова форма дано
го суспільства, покликане наново — 
своїм розумом і своєю  волею, а не 
старими шаблонами — відкривати се
бе і свою спадщину, нове прочитання 
канону, текстів, у яких закодовані й 
люди, й події, і цінності, стає імпе
ративом, основою нового буття. Що
до Шевченка це до того ж винятково 
доречно, навіть необхідно. У 
суспільно-історичному вимірі він, 
власне, закликав прочитати наш е 
минуле в докорінно новому ключі: не 
за трафаретами, не як “поему воль
ного народа” , а як криваву, скорбну, 
зраджену і все ж таки живу славу. В 
індивідуальному творчому вимірі він, 
як жоден інший поет його доби (і не 
лиш е в контексті української 
л ітератури), відчував екзистен- 
ціональний біль писання і непевності 
щодо його прочитання. Від най- 
ранішої його поезії (“Думи мої, думи 
мої”) до останньої (“Чи не покинуть 
нам, небого...”) тема писання — що 
писати? як писати? кому і навіщо 
писати? — залиш ається централь

ною. А поезія заслання — це один 
великий, хоч і перериваний, моно- 
лог-сповідь, де писання окреслює і 
його фізичний та психічний стан, і 
почуття долі та призначення. З н а 
менно, що кожен зшиток захалявної 
“Малої книжки” починається саме з 
медитації на цю тему, а такі твори, 
як “Чи то недоля та неволя” , “А нумо 
знову вірш увать” , “О думи мої! О 
славо зл а я ” , “ Хіба самому н апи
сать” , — стають вершинним і цілком 
сучасним прикладом страждання і са
моствердження творця. І як не дивно, 
саме цей найголовніший, здавалося 
б, момент послідовно лишається поза 
увагою.

Нове прочитання Ш евченка має 
ще одне, може, найконкретніш е 
обгрунтування: історичний момент, 
історію як таку . Бо якщ о наш е 
національне пізнання Поета і Проро
ка є синтезом візії і самоствердження, 
то коли ж як не тепер, у час 
історичного перелому та віднов
лення, має проявитися нове 
розуміння — і наш е, на його тл і, 
прозріння? Історія, як завжди, готова 
показати  прецеденти. Хоча б у 
сусідів: коли на Україні розвивалася 
літературна дискусія про дороговкази 
на шляху відродження — “До дж е
рел”, “Європа чи просвіта?” та “Геть 
від Москви!” , — в нововідродженій 
Польщі відбувалися не менш  
інтенсивні дебати про історичне 
покликання польської нації і в 
епіцентрі стояло питання Міцкевича, 
його переосмислення. Н айсміливі- 
шим словом у цій дискусії про wieszc-a 
і про геній народу був заклик Тадеу- 
ша Боя-Желенського (тоді він, може, 
й звучав провокативно та дотепно, а 
тепер бринить глибоким гуманізмом і 
в ідчуттям  історичного процесу) 
“відоронзовити” поета, побачити 
його людську постать там, де тільки 
статуя, і вреш ті: “Збурити всі 
пам’ятники Міцкевичу, відлити з них 
велику гармату і набити її певною 
кількістю його коментаторів” . (Nota 
bene: не усіх треба тут вистрелити — 
дехто таки має хосен).

Прецеденти й аналогії ніколи не є 
точними. Історія, долі людей і народів 
ніколи точно не повторюються. Але є 
закономірності: одна з них — що 
переоцінка, прозріння можуть збу
тися тільки тоді, коли є готовність до 
них і самовпевненість, що, як і в 
польському, так  і в українському 
випадку, з ’являється із н еза 
лежністю . Друге (і, мабуть, го
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ловніш е) те, що так і пророки, як 
Міцкевич і Ш евченко, втілюють ко
лективне “я ” , уособлюють всена
родні мрії і страждання, і їх пере
осмислити так само трудно, як пере
осмислити душу народу, бо механізм 
проекції перетворю ється в 
органічність культури. А втім — і це, 
мабуть, найголовніше — таке пере
осмислення необхідне і стає, як уже 
згадано, мірилом життєздатності 
культури. Нове прочитання Ш евчен
ка стає засобом нашого оновлення, і, 
гум анізую чи його образ, ми гу
манізуємо себе.

Поки що провидню ю ться певні 
ш трихи цього образу. Суцільний 
портрет, в якому можемо побачити і 
психологію  Ш евченка, і наш е 
розуміння його, — робота майбутньо
го.

1. Самозображення

Отже: що є найзагальнішою ри
сою нашого образу Ш евченка? Га
даю, його винятково інтенсивний ав- 
тобіографізм, під яким розумію не 
лиш ень розповідний аспект, пред
ставлення історії його життя, але й 
весь ком плекс самозображ ення. 
Навіть якщо традиційні прочитання 
Ш евченка постійно наголошують 
інш і, тем атичні або емоційно- 
світоглядові моменти, його любов до 
У країни, його так  помітну бун- 
тарськість і обурення людською 
кривдою тощо, — основним фоном, 
канвою, на якій ці і ціла гама інших 
ключових моментів проявляються, є 
посилене відчуття самого себе, влас
ної долі і болів, свого “я ”. Знаменно, 
що це простеж ується в усіх видах 
творчості: в живописі, де він вислов
люється як небувалою кількістю ав
топортретів, так і в символічно-роз- 
повідній формі у “Притчі про блудно
го си н а” ; у прозі, де, крім  “Щ о
денника” , що служить парадигмою, 
кожна повість вплітає життя і постать 
автора, а деяк і, як “Х удож ник” , 
присвячені йому суцільно і глибинно; 
і передусім у поезії. Тут також мо
мент автобіографізму, посиленого са
мозображення, виступає в усіх видах: 
і в л ір и ч н ій  п о езії, зокрем а, в т е 
м а т и ч н о  с ф о к у с о в а н и х  тв о р ах  
(“ А. О. Козачковському” , “Якби ви 
знали, паничі” тощо), і в так званій 
“політичній” поезії (комедія “Сон” , 
“К авказ” , “І мертвим і живим...”) , де 
голос і постать трибуна не менш, а то 
й більш наголошені і важливі, ніж са

ма громадсько-суспільна теза, і, на
решті, в розповідній поезії — від “Ка
терини” до “М арії” , де самозобра
ження поета виступає в чітко й 
послідовно структурованій , але 
символічній формі (про яку мені вже 
не раз доводилося говорити). 
Важливим для нас тут є те, що для 
символічного автобіографізму Ш ев
ченка розповідь розвивається 
варіантами — і тільки ними. У свою 
чергу, ця автобіографія і світ, який 
вона висвітлю є, гостро роз
поділяються на домени добра і зла, 
без жодної компромісної середини. З 
цього також видно, що в остаточному 
сенсі символічна автобіографія моде
лює весь творчий світ Ш евченка.

2. Слово

Цей автобіограф ізм  винятково 
цілеспрямований; він існує не ради 
розповіді, не ради опису даного життя 
у його розмаїтті й нюансах (як це 
переваж но буває у ж анрі л іте 
ратурної світської автобіографії і як 
ми це почасти бачимо у прозі Ш ев
ченка) , але для розкриття централь
ного моменту того ж иття, його 
глибинного сенсу — народж ення 
носія Слова. У традиційному шевчен
кознавстві існує, очевидно, консен
сус, що Ш евченко знаходить і те
матично наголош ує момент цього 
“відкриття” , коли він усвідомлює й 
приймає на себе тягар свого 
покликання. Здебільшого стверджен
ня цих моменту і ф ункції визн а
чається поезією “Три л іт а ” , хоча 
найяскравіше проявляється в останні 
роки, зокрема у “п одраж ан іях” 
біблійним пророкам і тоді, коли поет 
зливає свій голос із голосом самого 
Бога:

...Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

У своїй раніш ій праці про 
“Тризну” я був схильний бачити са
ме у цьому посилено автобіо
графічному і водночас програмово 
сакральному творі клю ч до коду 
символічних ототожнень у Ш евчен
ка, — цей вирішальний, переломний 
момент народження Слова і Поета як 
Богом покликаного його носія. Але 
тепер мені здається, що все значно 
фундаментальніше. Так само як це 
покликання постає у постійній 
динаміці, так само і його поява не 
зам икається одним хронологічним
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моментом, одним творчим етапом. 
Воно вже звучить — нехай іще в не- 
розвиненій формі — в найраніш их 
творах, у поезії “Думи мої, думи мої” 
(“ ...А я... а я /  Тілько вмію плакать, 
/  Тілько сльози за Украйну... /  А сло
ва — немає...”) або у “Перебенді” (де 
сліпий кобзар, що розмовляє з Богом 
і природою і якого люди не 
розуміють, без сумніву, і є тим alter 
ego поета: “ ...Старий заховавсь /  В 
степу на могилі, щоб ніхто не бачив, 
/  Щоб вітер по полі слова розмахав, 
/  Щоб люде не чули, бо то Боже сло
во, /  То серце по волі з Богом роз- 
мовля...”). Отже, питання Слова, на
родження Поета, а відтак і Пророка 
є основною телеологією Шевченкової 
поезії, і, як кожне питання сутності, 
воно не зводиться до позити
вістських критеріїв періодизації чи 
тому подібного. Саме тому, що його 
поезія цілісна, постійно натхненна і 
у своїй глибшій природі не мотивова
на конвенціями, — питання, коли 
Шевченко почав шукати Слово, мож
на парафразувати як питання, коли 
він почав писати поезію або коли він 
став Шевченком.

3. Пророк

Телеологія завершилась: від са
мого початку, тобто від смерті і похо
рону, Ш евченко у свідомості його 
зем ляків став Пророком. Мабуть, 
першим у цьому клю чі, ще над 
свіжою могилою, промовляв Куліш: 
“Ти-бо, Тарасе... вчив нас правди 
святої, животворящої... От за сю-то 
науку зібралися до тебе усіх язиків 
люде, як діти до рідного батька...” А 
відтак: “ Ш евченко перше всіх 
запитав наші німі могили, що вони 
таке, і одному тілько йому дали вони 
ясну, як Боже слово, одповідь... Висо
ко над нами підняв Ш евченко 
поетичне світло своє — і стало видно 
по всій Україні, куди з нас кожен 
мусить простувати” . Які б не були 
дальш і перипетії та різновиди 
розуміння Ш евченка, пророцтво ста
ло основною формулою його 
сприйняття. І ця формула мала свою 
об’єктивну рацію: як ніхто інший в 
українській  історії, він висловив 
глибинні почуття і потреби свого на
роду. Він став гаслом і прапором, 
символом і покровом; словами Мала- 
нюка: той, “ким зайнялось і запала
л о ” Говорячи ж неметафорично, 
Ш евченко став тою базою, на якій 
творилося нове українство, базою,

яка у ході історії окреслила новий 
політичний консенсус, волю бути со
бою, бути нацією. І саме тому, що 
його візія могла стати тим загальним 
грунтом, на якому творилася нова 
національна свідомість, — вона, та 
в ізія , не була і не могла бути 
політичною, наприклад, держ ав
ницькою, у прямому сенсі. З  одного 
боку, якщо йдеться про історичний 
контекст, вона була закономірною  
дополітичною передумовою власне 
політичного українського мислення, 
яке витворилося десь наприкінці XIX
— на початку XX ст. Але в самій 
своїй суті, іманентно, вона була на
багато ширшою і глибшою, ніж будь- 
яке політичне мислення; їй прита
манні й ун іверсальне бачення 
людини та лю дської спільності, і 
глибинна емоційність та посилена 
чутливість до добра і зла. У такому 
силовому полі власне політичні (і тим 
самим практичні, вираховані, умов
ні) концепції та цінності попросту 
розчиняються, щезають — і в поезії 
Ш евченка від них не лиш ається і 
сліду.

Щодо його поезії — роль Пророка 
коріниться тільки там — такі критерії 
та ярлики, як “революціонер-демо- 
кр ат” чи “держ авник” , у прямому 
розумінні звучать абсурдно; попри 
всі очевидні відмінності, вони тут так 
само недоречні, як щодо Христа, чи 
апостолів, чи тих же біблійних про
років, чи вреш ті-реш т будь-якого 
істинно релігійного мислителя- 
митця. У непрямому розумінні вони 
звучать грубо, приблизно та спроще
но, і, певно, більше кажуть власне 
про коментатора чи критика, ніж про 
об’єкт аналізу . П роте найбільш е 
дивує співіснування — не те що в 
одному суспільстві чи дискурсі, але 
почасти в одного й того ж автора чи 
навіть в одному й тому ж тексті — 
тих самозаперечних антиподів: до
мени священного (Пророка) і домени 
приземленого (громадського діяча, 
майже політика). А втім, ця парадок
сальність ніяк не випадкова; вона 
знаменує і специфічний синкретизм 
сучасного українського мислення, і 
традиції сприйняття Ш евченка, і, 
врешті, саму його спадщину, те шев
ченківське силове поле, що так влад
но перегинає і змішує наші критерії 
пізнавання.

Звідси, не дивно, що модальність 
його “пророцтва” (які виступають 
тут ф ункції і структури? який є 
реальний, не метафоричний зміст того
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поняття?) майже не досліджувалася. 
Спрацьовували і суспільно-історичні, 
і чисто літературознавчі моменти: ані 
громадські обставини, які вимагали 
ствердження і пафосу, а не аналізу, 
ані доступний дослідницький інстру
ментарій, по суті позитивістський і 
описовий, не сприяли такій поста
новці питання. Тепер, здається, 
перш і кроки вже зроблено. Гадаю 
(про це йде мова у книжці “Ш евчен
ко як міфотворець” ), що його про
роцтво, в основному, це вміння 
подати візію  світу , що водночас 
глибоко національна, загальнолюдсь
ка і позачасова, візію, що шляхом не
бувало тонкого символічного коду зо
середжує колективну пам ’ять і ко
лективну надію, поєднує минуле, су
часне і майбутнє і дає пізнати “святу 
п равду” про прихований ко
лективний гріх і про “золотий вік” , 
що був і що повернеться. Ц е у 
міфічному й сакральному клю чі, і 
цей ключ вважаю основним і окрес
люючим для Ш евченка як Пророка. 
Водночас варто наголосити на ще 
одному, не символічному клю чі, 
котрий, хоч і приземніш ий, таки 
висвітлю є небувалу прозірливість 
Ш евченка. В інтелектуальном у, 
історичному сенсі його глибоке 
відчуття української історичної долі й 
колективної душі проявляється 
вмінням (настільки природним, 
органічним, що воно й не помі
чається) поєднати два зовсім відмінні 
і до нього, здавалося б, несумісні спо
соби мислення. Одне — це мислення
XVIII ст., козацького станового 
патріотизму, що проявляється перед
усім апофеозом України, її історії і її 
прав. Друге — це романтичний апо
феоз, своєрідна світська релігія наро
ду, баченого всуціль позаісторично. У 
Ш евченка вони сплітаються, і Укра
їна із легітимно-корпоративного, 
навіть лоялістичного поняття козаць
кої старшини стає новою, абсолютно, 
неподільною і, врешті, сакральною 
позаісторичною цінністю. Оскільки 
це стало моделлю України для майже 
цілого наступного додержавного 
періоду української історії, цей 
“вибір” , цю “концепцію” таки мож
на вважати “пророчою”. Однак пев- 
ною мірою це тільки тавтологія: саме 
тому, що його вплив був таким  
великим і вирішальним, Шевченкове 
розум іння У країни не могло не 
збутися, не стати пророчим. У свою 
чергу це таки кидає світло на явище 
Пророка: сама ця категорія стає про

роцтвом, яке мусить збутися, і усе, 
що з ним пов’язане, набирає сакраль- 
ності.

4. Міф

Як це часто буває, велика сліпуча 
правда освітлює, але й затьмарю є: 
чим яскравіш е світло, тим глибша 
тінь. Що прозірливість перерод
жується в сліпоту, найкраще і найд
рам атичніш е, мабуть, бачимо на 
прикладі Костомарова. Він, що так 
гостро відчув унікальність Ш евченка
— “Я побачив, що муза Ш евченка 
роздирала завісу народного життя. І 
страшно, і солодко, і боляче, і захоп
лююче було зазирнути туди!!!” , — 
водночас у тому ж тексті, ніби 
навмисне, заплющує очі саме на це 
явище, недобачає його. Аналогічно в 
загальному контексті, передусім на 
громадському рівні, кристалізується 
перспектива, в якій ми Ш евченка як 
цілісність не бачимо; бачимо пере
важно, а то й тільки, Пророка. Най
частіше це звучить як ствердження (і 
заперечення): “Для нас Ш евченко 
набагато більше ніж поет” (тобто не 
тільки поет). Поетичним втіленням 
(чи віршованою параф разою ) ц ієї 
думки починається уже цитований 
сонет Маланюка:

Не поет —  бо це ж до болю мало,
Не трибун —  бо це лиш рупор мас,
І вже менш за все —  “Кобзар Тарас”,
Він, ким зайнялось і запалало.

Хоч як важко це збагнути, ця по
становка, претендуючи на всеохоп- 
ність, насправді звужує і збіднює. Бо 
Шевченко був усім тим, що тут запе
речується (в цьому багатогранність 
його рецепції) — і для нього, як по
стараюся показати, питання поета 
гранично ш ироке, універсальне. 
Протиставлення Поета й Пророка — 
це протиставлення поета і м іфо
творця. Ще не так давно для загалу 
останнє здавалося не зовсім звичним, 
а декого навіть обурювало. Проте — 
і це підкреслюю, як і раніше, — міф 
є вищою і віщою правдою, а “міфо
творець” — аналітичним і системо- 
теоретичним окресленням “Проро
ка” Тут проявляється подвійна пара
доксальність. З одного боку, те 
міфічне, “пророче” , що притаманне 
поезії Шевченка і на якому базується 
його найш ирш е громадське сприй
няття, є відповіддю на аналітичний 
стиль мислення, на змішування “хо
лодного” з “ гарячи м ” , розуму з
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почуттям. З  іншого, воно також має 
тенденцію зафіксовувати, заморожу
вати істину, даний status quo ко
лективного бачення — навіть кош
том, а то й передусім коштом істинно 
людського. Найважливішою  такою 
істиною є ідентичність, особа самого 
автора. І тут ікона стає ціннішою, 
більш есенційною, ніж праобраз, тоб
то лю дина. Н авіть більше: у ко
лективному баченні кож на спроба 
відмінити це р івняння може 
розціню ватися як святотатство, як 
якась нова аріянська єресь.

Саме питання: “Пророк чи поет?”
— вим агає деконструкції, пере
оцінки. Адже воно породжує наступ
не: що є фундаментальнішим, основ
ним — людина чи її функція? Зро
зуміло, що поезію, стан буття поетом 
також можна бачити як функцію, як 
надбудову, але не завжди. У кон
тексті Ш евченка, та й цілої його 
доби, поезія не функція, а сутність. 
Для самого ж Ш евченка — і це як 
основна тема його поезії, так і сенс 
його автобіограф ізму — він як 
особистість, як “я ” , немислимий поза 
його поезією; для себе самого він не 
існує без його поезії. Ц ілеспря
мованість цієї ідентифікації, як уже 
згадано, стає базою його пророцтва. 
Але з цього також постає, що, незва
жаючи на всю підвищеність і ва
гомість, це пророцтво є функцією — 
і поезії, і суспільства.

Отже, формула “для нас Ш евчен
ко не тільки поет” (тобто передусім 
Пророк) не лиш е наголош ує на 
функціональності, але й неминуче 
ототожнює його із самим міфом (і 
культом ). А це розуміння, хоч і 
глибоко закорінене, неправильне. Бо 
так само як міф не походить виключ
но від Ш евченка — у цьому міфі діє 
і сприйняття Ш евченка, і культурна 
підготовленість його публіки, народу,
— так само Ш евченко не є весь у 
міфі; як цілісність він виходить за 
його виміри. І те, що не вміщається, 
випадає з колективного поля зору, бо 
ключовим моментом у повищій фор
му ляції є, власне, слова “для нас” , 
тобто колективна функціональність 
як така.

5. Незриме

Отже, чого саме не бачимо? Не 
бачимо, як на мою думку, нюансів, а 
то й сутності поета, постійних болів 
породжування поезії і постійного 
страж дання поезією  і в поезії. Не

бачимо передусім його сумніву. І, що 
найважливіш е, не бачимо, що цей 
сумнів не випадковість, а сутність.

Ця “невидима” сторона Ш евченка 
проявляється в к ількох клю чах, 
передусім у тематичному. Тема (і ме- 
татема) писання, крім того, що 
постійно звучить як основний лейт
мотив і що вона втілює, як уже зга
дано, основний автобіограф ічний 
пошук, — так само постійно пов’я
зується із сумнівом. Цей сумнів може 
переливатися у загальне почуття 
відчуження і суму, як це бачимо в 
найраніших творах, або звучати лег
кою іронією в останніх віршах, або 
гранично виразно і драматично заяв
ляти себе в поезії заслання:

Для кого я пишу? для чого?
За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона вогня святого?..
Бо хоч зостаріюсь затого,
А ще не знаю, що роблю.

(“Хіба самому написать")

Знаменно, що це не виняток. 
Сумнів у собі, у власній ролі та 
доцільності писання — це тільки  
вужчий і найбільш  загострений 
випадок загальної динаміки Ш евчен
кової думки: усе, що потрапляє в цей 
кровообіг, чи то власні спостережен
ня, чи відблиски історії, ідеї чи 
емоції, переломлю ється і перетво
рюється в цьому силовому полі; ніщо 
не залишається незміненим, неторк- 
неним, і все, що з ’являється, бри
нить — якщо не прямим заперечен
ням (пригадаймо собі потрійне “не 
вернеться” і відтак “А я, брате, /  
таки буду сподіватись, /  Таки буду 
виглядати” у вступі до поеми “Чер
нець” або різку зміну в понятті “сла
ва” в поемі “К авказ”: “ ...Слава! сла7 
ва! /  Хортам, і гончим, і псарям, /  І 
нашим батюшкам-царям /  Слава. /  І 
вам слава, сині гори, /  Кригою окуті. 
/  І вам, лицарі великі, /  Богом не за
буті” ), — то постійним, як це 
називається в деконструктивізм і, 
відосередженням. Тверда, непохитна 
середина значення не має; є силове 
поле і динамічні ключі, акорди. Ко
жен твір, а у деяких насичених тво
рах майже кожен рядок бринить тим 
відосередженням, і кожен читач 
Ш евченка інтуїтивно відчуває, що 
саме тут коріниться заразом його сенс 
і стиль. Систематичне дослідження 
цього базисного феномена (в якому 
такі конвенційно чи історично 
літературні ходи, як іронія, є конк
ретними підрозділами або епіфено
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менами) — завдання на майбутнє. 
Його засяг одначе можна проілю
струвати двома прикладами, які 
гранично підкреслюють притаманну 
складність цієї поезії. У захалявному 
вірші “Ми вкупочці колись росли” 
поет уявляє собі гроби батьків:

... в садочку
Лежать собі у холодочку,
Мов у раю, мої старі.
Хрести дубові посхилялись, 
Слова дощем позамивались... —

а далі, перероблюючи вірш після за
слання, додає:

І не дощем, і не слова 
Гладесенько Сатурн стирає...

Час (що для підцензурного 
Тичини був різновидом Бога) таки 
стирає усе, і краще, ніж дощ, але цей 
образ має глибш у, системну про
мовистість, бо показує, що в світі цієї 
поезії усе, навіть найосновніше — 
слово, має подвійне, нестійке значен
ня. (Ц я відкритість форми і ходу 
думки повторю ється в кінцевих, 
діалогових, словах про Оксаночку: 

талану Господь не дав... — /  А 
може, й дав, та хтось украв /  І одурив 
святого Бога”). У прекрасному вірші 
“Лічу в неволі дні і ночі” (у перероб
леному варіанті) бачимо протилежне: 
коли поетичний зір падає на на
вколиш ню  дійсність, усе перетво
рюється на вищий тайнопис:

Каламутними болотами,
Меж бур’янами, за годами 
Три года сумно протекли. 
Багато дечого взяли 
З моєї темної комори 
І в море нишком однесли.
І нишком проковтнуло море 
М оє не злато-серебро,
М ої літа, моє добро,
М ою  нудьгу, мої печалі,
Тії незримії скрижалі,
Незримим писані перої*).

Час, нудьга, свідомість, усе, що 
його ум діткне, стає незримим тек
стом.

Цей текст не позбавлений орієн
тирів; основні поняття — Україна, 
лю дяність, покликання поета — 
виділяються особливим тембром, ста
ють недвозначними цінностями. Але 
ніщо не дається спроста, однозначно, 
конвенційно. Як для Ш евченка 
історія України є чимось набагато 
глибшим і трагічніш им, ніж та 
“поема вольного народа” , якою 
захлинаються його сучасники, “пре
завзяті патріоти” , — так само те най

основніше, поезія, його покликання, 
є значно трагічнішим і згущенішим 
явищем, ніж вона видається навіть 
найбільшим його попередникам чи 
сучасникам. Для нього, есенційно, 
поезія є тою святою правдою, тим 
вищим Словом, якого вона має досяг
нути і з яким вона свідомо зли
вається. Десятки, якщо не сотні ко
ментаторів, що це відчували і ствер
джували (і врешті баналізували), в 
основному мали рацію — але тільки 
до певної міри. Бо водночас вона та
кож перетворю ється на свою 
протилежність — сумнів, заперечен
ня. І цього не можемо не помічати. 
Здебільшого ствердження і запере
чення співіснують, як у вже згадано
му “Хіба самому написать” , творі, де 
небувало інтенсивне наголошування 
святості (“писанія святого” , “святої 
правди” , “огня святого” , “часа свято
го” ) поєднується з граничним 
сумнівом: “Для кого я пишу? для чо
го? /  За що я Вкраїну люблю? /  Чи 
варт вона огня святого?” Щ е 
сильнішим від сумніву є пряме запе
речення. Часто воно передається з 
іронією (і нам слід п ам ’ятати , що 
іронія це також конвенційно узако
нений самозахист перед болючою 
правдою):

А нумо знову віршувать. 
Звичайне, нишком. Нумо знову, 
Поки новинка на основі, 
Старинку Божу лицювать.
А сиріч... як би вам сказать, 
Щоб не збрехавши... Нумо знову 
Людей і долю проклинать.

У первісному варіанті — а писан
ня варіантами, мабуть, одна з найха
рактерніших рис шевченкового сти
лю, що посилюється автобіографіз- 
мом, якого не можемо недооціню 
вати, — цей топос поданий ще різт 
кіше: “Як же його і не клясти /  І 
поезії не буде...” , — і далі:

А то й поезія зав'яне,
Як кривди не стане,
Заходімося ж ми знову 
Святеє поганить.

“Соціально” забарвлений варіант 
цього бачимо у вірші “Не гріє сонце 
на чужині”:

Мені невесело було 
Й на нашій славній Україні. 
Ніхто любив мене, вітав,
І я хилився ні до кого,
Блукав собі, молився Богу 
Та люте панство проклинав.

У вірші “Мов за подушне 
оступили” це рівняння подається ко
нечно простою і ефектною римою:
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Уже й гуляю
По цім Аралу; І пишу.
Віршую нищечком, грішу.

(Що цей “гріх” також глибока і 
гірка автоіронія — що, пишучи на за
сланні, Ш евченко ламає державний 
закон, що його любов’ю мережана і 
сльозами промита задушевна сповідь 
є “злочином” — ніяк не міняє психо
логічного і життєвого ф акту сумі
щення поняття поезії і гріха).

Куди сильніш им від цього 
суміщення є переоцінка поета, тобто 
себе самого, і не так переоцінка, як 
крайнє заперечення. У глибинному 
дусі християнства, де власне сумлін
ня і власна совість дають найсу- 
ворішу оцінку, тема і функція сповіді 
набирає широкого звучання, зокрема 
в періоди найбільших випробувань 
(хоч не тільки тоді). У прямому звер
ненні немає, мабуть, різкішого само- 
окреслення і самоосудження, ніж у 
вірші “Чи то недоля та неволя...”:

Чи не меж вами ж я, погані, 
Так опоганивсь, що й не знать, 
Чи був я чистим коли-небудь, 
Бо ви мене з святого неба 
Взяли меж себе —  і писать 
Погані вірші научили.
Ви тяжкий камень положили 
Посеред шляху... і розбили
0  його... Бога боячись!
Моє малеє, та убоге,
Та серце праведне колись! 
Тепер іду я без дороги,
Без шляху битого... а ви! 
Дивуєтесь, що спотикаюсь,
Що вас І долі проклинаю.
1 плачу тяжко, і, як ви...
Душі убогої цураюсь,
Своєї грішної душі!

Але, як видно з інших текстів (з 
першого варіанту “А нумо знову 
віршувать” , з вірша “Дурні та гордії 
ми люди...” , і з особливою тонкістю у 
символічних розповідних творах часу 
заслання — обох варіантах “Моска
левої криниці” , “Меж скалами нена
че зл о д ій ...” , поемах “В арнак” та 
“Петрусь”), — це ніяк не є винятки. 
І тематичні розгалуження, і небува
ла, навіть як на Ш евченка, емоційна 
інтенсивність показую ть, що тут 
криється щось кардинальне.

6. Сила

Але як часто чується: чи варто це 
наголошувати? Навіть якщо вони не 
є ізольованими випадками, чи не є це 
нетипові, сумбурні настрої, стани 
“хвилинного розп ачу” , “моменти 
зневіри” , які Шевченко сам постійно

переборю вав? Саме так твердить 
майже без винятку цілий канон шев
ченкознавства, совєтський і не- 
совєтський, від Єфремова і Зайцева 
по сьогоднішній день. І далі, абстра
гуючись від питань біографії, від тек
стуальної достовірності, від структур
ної ролі цих моментів у цілому фено
мені, яким є Шевченко, чи доцільно, 
чи попросту гідно нам це виносити на 
широкий форум? Одним словом, чи 
не викриває це його слабість і чи не 
є це приниженням Пророка?

Відповідь, певен, мусить бути “н і” 
і ще раз “н і” ! Але щоб зрозуміти її 
принциповість і категоричність, 
мусимо наново усвідомити контекст і 
цінності, про які йде мова. З  одного 
боку, це, загально беручи, питання 
соціології літератури, а тут основна 
цінність і м ета — ком унікація . 
Література, поезія, навіть найбільш 
натхненна і задушевна, завжди вико
нує комунікативну функцію, і тим 
самим вона завжди є сприйняттям. У 
тому розумінні Шевченко, як і кожен 
творець, є тим, яким його бачать; у 
тому вимірі він і є його сприйняттям. 
Якщо суспільство, в якому відбу
вається основна частина цього 
сприйняття, глибоко поранене, полі
тично упосліджене і, зрозуміло, де- 
ф ензивне, то його колективна 
здатність до аналізу і самоаналізу бу
де ущербною, а символи колективної 
ідентифікації, ікони, охоронятимуть
ся плетивом табу; відхилення від 
стереотипу (а тут основний стереотип
— це Н езлам ний  Борець) м еж у
ватиме із святотатством. На щастя, 
цей контекст ніколи не був гер
метичний — і тому, що Шевченко на
лежав світові, не тільки Україні, і то
му, що та Україна, попри всі біди без
держ авності, не була вже аж  
настільки однозначною , вузькою . 
Хоч не як провідна традиція, хоч се
ред одиниць, а не в інституціях, хоч 
у підпіллі або поза межами України 
дух інтелектуального пошуку, навіть 
стосовно того, що називається 
національною  святинею , існував. 
Тепер, у процесі повного розкрі
пачення, п ізнання того, що було 
основним засобом духовного виж и
вання, євш ан -зіллям , стає необ
хідністю. Але саме як пізнання, як 
поворот до джерела, а не як іконопис.

А втім, соціологічний вимір, 
питання суспільства і сприйняття 
таки чи не другорядні порівняно з 
тим, що іманентне. Адже щоб діяти, 
щоби щось висловлю вати, поезія
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мусить спершу попросту бути. У то
му, як Ш евченкова поезія існує, 
криється, я гадаю, цікавіша правда, 
ніж у тому, що вона каже. Бо в тій 
поезії те, що деінде могло б здаватися 
слабкістю, це насправді сила.

Джерело цієї сили — у співдіянні 
поета і П ророка. С півдія ця ба
зується на опозиції між доменами 
свящ енного і буденного, є екзи- 
стенц іон альн ою  опозицією  між 
людиною як такою та її суспільною 
роллю . Ц е останнє в психоло
гічному вимірі тотожне із різницею 
між  внутр іш нім  “самим собою ” і 
его , тим  “ я ” , що виступає як су
купність стратегій самозбереження і 
сам оокреслення стосовно суспіль
ства. І, власне, тут, на стику цих 
основних вимірів буття, знаходимо 
глибший сенс Ш евченка. Бо Пророк 
діє, і його пророцтво набирає змісту 
і вагомості в колективному — все
народном у і всенац іональном у — 
плані. Але для Ш евченка — і для 
кожної справжньої етичної системи
— право на таке д іяння, духовна 
ад екватн ість  цьому високому по
кли кан н ю  мусить прийти зсе
редини, з глибокої і постійної само
перевірки та самокритики. Без цьо
го його пророцтво (і кожне таке про
роцтво) стало б зовнішньою рито
рикою, позою і, нарешті, фальшю. 
Одним словом, право на пророцтво 
треба вистраж дати  — не тільки  
зовнішніми обставинами життя, не
долею та неволею, але й інтимним, 
психічним , внутріш нім  процесом. 
(Тому-то для Ш евченка акт писан
ня так  часто є п ідкреслено вну
тр іш нім , інтим ним , як -от  у цих, 
майже парадоксальних рядках:

Не для людей, тієї слави,
Мережані та кучеряві
Оці вірші віршую я.
Для себе, братіє моя!

Водночас він не менш впевнено 
стверджує, що “слава заповідь моя”). 
В остаточному підрахунку, чим 
більше він відчуває своє покликання, 
тим більш е змуш ений розкривати 
свою гріховність, наново осмислю
вати свою порочність. Між Пророком 
та грішником існує якась особлива 
синергія, один не те що збалансовує, 
але оголює другого, і в цій, так ха
рактерній для Ш евченка, глибинній 
поляризації ховається, мабуть, один 
із найважливіших законів його сило
вого поля.

7. Слава

У цьому полі, хоч воно й здається 
широким, як сама Україна, не можна 
знайти одного — зерна неправди. Хоч 
як часто нам Доводиться чути: “Ми 
просто йшли; у нас нема /  Зерна не
правди за собою” (і здригатися, як 
воно повторюється в кон’юнктурних 
контекстах і не так уже й неложними 
устами), — в устах Ш евченка, попри 
весь цей, здавалося б, нескромний 
максималізм, воно звучить правдиво, 
не тільки гідно, але й конечно. Чому 
це так? На найелементарніш ому 
рівні, якщо мова про саме слово, — 
мабуть, тому, що Ш евченко один із 
дуж е небагатьох поетів, про яких 
можна сказати, що вони не вміють, 
попросту не вмію ть, писати 
фальшиво. Фальшиво не так у плані 
моральному (хоч, звісно, і в цьому 
також), але в плані самих засобів — 
рядків траф аретних і конвенційно 
поверхових, пафосу, сентименту і 
риторики задля одного ефекту. (Цьо
го, на жаль, не можна сказати про 
інш их наших корифеїв: у Ф ранка 
таки не раз звучить риторичний, а в 
Лесі У країнки сентиментальний 
пафос. Стосовно ж більш сучасних (і 
дедалі більш патетичних) претен
дентів на титул генія, інфляція стає 
ще наявніш ою . І, взагал і, якщ о 
романтична концепція генія як 
втілення духу народу, як його поза
часової есенції має якийсь сенс, то 
одного автентичного генія, мабуть, 
досить).

Це “невміння” писати фальш мо
же здатися звичайною метафорою — 
як і поняття генія. Але насправді у 
невмінні писати неправду — “У нас 
нема /  Зерна неправди за собою” — 
є щось вельми конкретне і людське, і 
воно торкається самої суті Ш евчен- 
кової поезії. Передусім ця поезія аб
солютно відкрита. Ш евченко — вміє 
відкрити себе до основних пластів 
буття і прямо спілкуватися із силами, 
які для значної більшості зовсім 
невидимі, а для тих нечисленних, як, 
наприклад, Костомаров, що це бачать 
краєм ока, суціль страшні. Для його 
сучасників і для дальш ого канону 
шевченкознавства, для Куліша і Ко
стомарова основна така сила — це 
історія, колективна пам’ять, що не
одмінно сим волізується могилою, 
темним льохом. ( “Легко буде 
входити в це підземелля, — каже Ко
стомаров, — коли повітря туди 
проникне; але яка сила людська може
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вистояти проти вікових випарувань, 
які вбивають умить усі сили життя, га
сять всякий земний огонь!”) Тепер нам 
ясно, що є ще значніші сили, перед 
якими Шевченко суцільно відкриває 
себе і для яких його поезія стає безпре
цедентним носієм. Одна — це 
підсвідомість, з виходом і на 
індивідуальний, і на колективний 
вимір. Друга — це трансцендентність, 
це Бог і святість душі, і Шевченко їх 
відчуває не менш сильно, а в дечому й 
більш інтенсивно, аніж його великі 
попередники, Виш енський та Сковоро
да. Третя — це людськість, людськість 
як така, як ідеальна спільність, чиста, 
без викривлення і фальшу ієрархії, 
чинів, влади.

Які б не були дальші осмислення 
цих доменів Шевченкової духовності 
(загально їх можна назвати психо
логічною , релігійною та антропо
логічною ), вже тепер видно, що у 
кожній з них відкриттям було саме 
те, що він зійшов (як це тонко відчув 
Костомаров, але першим засигна- 
лізував  сам Ш евченко в стрункій 
структурі свого символічного коду — 
пригадаймо “Розриту могилу” , “Ве
ликий льох” і, зокрема, “Буває, в не
волі іноді згадаю”) у цей “підземний 
заклеп” , “замкнений багатьма зам
ками, запечатаний багатьма печа
тями”. Тобто — зійшов до дна, до са
мої суті, а таке можливо тільки 
великим коштом: великим страждан
ням. Суть цього страждання — го
товність оголити себе і бачити прав
ду; це готовність відкинути затиш
ність не тільки явних ілюзій 
(наприклад, ідеалізації минулого) і 
не лиш ень, так би мовити, ідео
логічної облуди (віри в офіційну цер
кву, в “отечество” , в перевагу 
“цивілізації” над “темним людом”),
— але й того, земного самообману, 
що не бачить людської кривди і вва
жає буденні людські фальш і злобу 
цілком нормальними речами. Це го
товність бачити, що не тільки пани, 
але й простий люд жорстокі (“Моска
лева кр и н и ц я”), що милосердя в 
серці не мають не тільки чужі, але й 
батьки для своїх дітей (“Катерина”), 
що не тільки смертні люди, а й святі 
з іконостасу є великими грішниками 
(“Ц арі”) і що навіть той, кому дано 
бути Пророком, порочний — він 
лю дина. Це готовність на такий 
істинний сумнів, що аж здається, 
ніби всяке самоствердження супро
воджується запереченням, іронією. У 
“Долі” , як бачимо, його доля — це і

його недоля, і велецитоване стверд
ження (“Ми просто йш ли...”) попе- 
реджується промовистим діалогом з 
тою ж долею:

—  Учися, серденько, колись 
З нас будуть люде, —  ти сказала. 
А я й послухав, і учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які й нас люде?

(Взагалі, діалоги, принцип діалогу як 
такий є основним ф ормальним 
втіленням Ш евченкового відосеред- 
ження, його полярності). І це повто
рюється в ширшому контексті. 
Триптих “Доля” , “М уза” і “Слава” , 
написані на одному подиху, станов
лять важливий вузол у самозобра- 
женні поета. У “Музі” відчуття свя
тості свого покликання досягає 
вершинного втілення. Звертаю чись 
до тої ж аніми-душі (іпостасям якої 
ці вірші присвячені), він просить:

Витай зо мною і учи,
Учи неложними устами 
Сказати правду. Поможи 
Молитву діяти до краю.

Молитву діяти. Н емає, мабуть, 
чіткішого й сильнішого окреслення 
Ш евченкового розум іння цього 
покликання — поезії як ж иття і 
поезії-життя як молитви. Але це у 
вищому значенні, і це лиш один бік 
медалі; відосередження, поляризація 
таки мусить збутися. У “Д олі” 
закінчення звучить пророчо: “Ходімо 
дальше, дальше слава, /  А слава за
повідь моя”. У “Славі” , однак (і це, 
пам’ятаймо, не є ретроспекцією дав
нього прогнозу, а пишеться одного й 
того ж дня, як синхронне розуміння 
цілості, словом, як діалог), ця за
повідь здійснюється інакше. Зовні во
на у “низьком у” штилі котля- 
ревщини:

А ти, задрипанко, шинкарко, 
Перекупко п’яна!
Де ти в ката забарилась
З своїми лучами? —

але її справжній сенс не у формаль- 
но-жанрово-стилістичних переходах, 
не у сатиричних нотах (хоч вони і 
є), а в тому непідмінно людському, 
у тому гранично автентичному, що 
є у Шевченка і що є Шевченком. 
Тут це — і власне почуття прирече
ності, і жаль за любов’ю, що не 
здійснилася (“Бо, бачте, пари не най
ш ов”), і іронія над самим собою 
(котрий, як його ж Сотник, чимчикує 
за вічномолодою і принадливою
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“кралею мальованою”), і з тої ж 
слави:

Ти хоча й пишалась 
І з п’яними кесарями 
По шинках хилялась,
А надто з тим Миколою 
У Севастополі,
Та мені про те байдуже;
Мені, моя доле,
Дай на себе подивитись,
Дай і пригорнутись,
Під крилом твоїм любенько 
В холодку заснути.

Ніщо, навіть слава, не є ціннішим 
за цю повну, оголену правду, за ав
тентичність. Так постає істинно шев
ченківське, схоже на тавтологію: у 
нього нема зерна неправди за собою 
не тому, що він не грішив, а тому, 
що він, як мало хто, бачив правду і 
вмів не цуратися Ті. Не тавтологія, а 
цілісність, і в тій цілісності — весь 
Шевченко.

Так у Ш евченка — а як у нашому 
розумінні його? Мусимо визнати, що 
в основній масі, якщо не суцільно, 
його рецепція (яка розвивається 
поколіннями і яка вже давно набрала 
автономного існування) — це велика, 
затяжна війна саме з цією цілісністю. 
Бо так уже склалося, що Шевченко 
як ікона, як гасло або принаймні як 
спрепарована за офіційними вказів
ками і казенним мисленням тема чо
мусь функціональніший, ніж та до
стоту трудна і невловима цілісність. 
У тих незчисленних писаннях і 
викриках про “боротьбу за Ш евчен
к а ” , у всіх звинуваченнях в його 
ф альсиф ікац ії таки  є одне зерно 
правди, хоч воно напевно не те, що 
ввижалося тим авторам і крикунам: 
боротьба була, але вона велася не за 
Ш евченка, але із Ш евченком, не 
прот и , але задля  його фальсифікації. 
Бо сама настанова “озброїтися” 
Ш евченком, щоб установити таку чи 
іншу догму, таке чи інше казенне 
прочитання, заперечувала його сенс, 
його людяність. Це схоже на те (і сам 
Ш евченко це так уявляв), як “озбро
юватися” словом Христовим для хре
стового походу або інквізиції. Най
успішнішою була “радянська” сторо
на: тоталітарне і збруталізоване 
мислення совєтчини досконало нада
валося для обернення Ш евченка у 
зброю (розуміється, “радянську”). 
Але вона не одинока.

На цій війні шевченкознавство бу
ло особливим фронтом із власною 
п оляризац ією . Н а одному полюсі 
проходила та ж “ідеологічна бороть

ба” , яка в совєтській системі охоплю
вала усі види гуманітарних наук. Її 
прояви — від цензури деяких текстів 
(у популярних виданнях), табу на де
які теми й методи ан ал ізу  до 
обов’язкових офіційних тез і загаль
ної “лінії” — доволі відомі. На друго
му полюсі, в звуженому, щоправда, 
вигляді, попри всі труднощ і, таки 
пробивалася наука — як акумуляція 
знання, як пошук нового розуміння. 
Цікавішим, однак, є те, що творилося 
“посередині” * в широкому консенсусі 
ш евченкознавства, точніше, в кон
сенсусі: якою мовою — науковою , 
критичною — слід говорити про Ш ев
ченка. Питання широке, принципове 
і в принципі не поруш ене, бо те 
осмислення ш евченкознавства, ці 
“підсумки й перспективи” , що були, 
робилися в п ідцензурних, соцре- 
алістичних обставинах і в попросту 
трагічній ізоляції від широкого русла 
світової науки. Одначе вже можна 
сказати, що в науковому шевченко
знавстві (тут і там були невеликі 
винятки) здійснилося специфічне, і в 
даних обставинах (та в дусі за 
гальних тенденцій в гуманітарних 
науках), мабуть, закономірне зм і
щення: Шевченко з ’являвся в безлічі 
дрібних тем і фактів; як цілісності 
його не було. Цей домен залишався 
ж урналістам , популяризаторам  і... 
офіційним “ліцам”. Наукове мовлен
ня про Ш евченка, дискурс як такий і 
конкретно сам інструментарій ана
лізу якось спрацьовував на те, щоб 
віддалити об’єкт дослідження, зать
марити його блискучу цілісність. 
Замість системності — чисто номі
нальне нанизування формальних мо
ментів, вичислювання літературних 
впливів. Навіть один з найкращих ко
ментаторів, пиш учи про “ С лаву” , 
бачить чи не виключно сатиру, і, на 
жаль, доволі банально (що для Ш ев
ченка є дві слави, та — для кесарів і 
та — для нього; цілісності він не 
бачить). Щораз більше критиків го
ворять про Шевченкового “ліричного 
героя” (це і формально, і буцімто 
виважено, і напевно краще, ніж роз
водитися про “револю ційно-демок
ратичні погляди”), але немовби не 
помічають, що в такій  інтенсивній 
поезії-сповіді це поняття неадекватне 
і неправдиве; тут ідуть більші сили, 
яких не спіймати таким кон
венційним павутинням. А описати їх, 
зрозуміти їх таки треба.

Остаточний наступ проти Ш ев
ченка почався, коли він став об’єктом
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офіційного святкування — не тільки 
культу , але культу з боку тої 
системи, тої держ ави, що стояла 
проти всього того, що він представ
ляв. К ульту ради вихолощ ення. 
Культу-наруги. Як казав Тичина (у 
вірші, що негайно підпав під цензу
ру) :

Прийшли попи, диктатори (о сором!)

якраз всі ті, кого Ти не любив.
І хтось Твоє погруддя встановив 
поміж монастирем, поміж собором.

Стоїш. У далеч дивишся з докором... 
Який огонь в Твоїй душі горів, 
коли будив ти, кликав кобзарів
з насильством биться, з царствами, з терором!

Ну що ж, Тарасе! Рад єси, не рад —  
дивись, який в господі нашій лад, 
в сем’ї великій, у громаді вольній.

Дивись. Мовчи. Хоча б схотів і їсти —  
нічого не кажи Первопрестольній.
Бо ще й Тебе пошиють в шовіністи.

У руках нових катів і кустодіїв 
Ш евченко став віддзеркаленням 
їхньої психіки й поетики: не тільки 
“гнівним месником” , “революціо
нером” (це у нього й було, але тільки 
як зерна, не як урожай, як пожива), 
але й тим, чим він ніколи не був — 
тріумфальним кумиром. Бо бонзам 
світ бачиться тільки в їхній подобі, а 
для них тріумф алізм , що мав 
прикривати не те що зерна; а цілі 
ж нива неправди, був тою псев- 
доїжею, якою треба було затикати 
горла. Ц е явище, мабуть, не варто 
анатом ізувати , але питання зали
шається — а в якій мірі ця лжа в’їла
ся в наші серця, в якій мірі Шевчен- 
ко-як-кумир став нам рідний?

І, врешті, ще одне: а як на це Шев
ченко? Якщо він справді Пророк, то як 
він міг цього не передбачати? Невже у 
нього була тільки та одна сумно- 
скромна надія, що його колись, у сім’ї 
вольній, новій, спом’януть незлим, 
тихим словом? Гадаю, що ні. Він таки 
дав на це свою відповідь, символічно 
закодовану, але ясну, як і ціле його 
слово. Контекстом цієї відповіді, в 
образах нових жнив і нової людини, 
бринять його останні твори. Сама 
відповідь, стосовно себе, своєї ролі 
Пророка, звучить в останньому 
архітворі, в “Марії” . Мати Христова — 
це остаточна символічна проекція са
мого себе, носія Слова. ЇЇ робота завер
шується:

Мужі воспрянули святиє,
По всьому світу розійшлись.
І іменем твойого сина,
Твоєї скорбної дитини,
Любов і правду рознесли 
По всьому світу.

Але її кінець, що не нагадує ні ка
нонічної, ні апокрифічних історій, 
звучить запереченням:

Ти ж під тином,
Сумуючи, у бур’яні 
Умерла з голоду. Амінь.

І тут, власне, чуємо характерно 
ш евченківське відосередження, 
сумнів. Але суть пророцтва в подаль
шому:

А потім ченці одягли 
Тебе в порфіру. І вінчали,
Як ту царицю... Ро зп ’яли 
Й тебе, як сина. Наплювали 
На тебе, чистую, кати;
Розтлили кроткую! а ти...
Мов золото в тому горнилі,
В людській душі возобновилась.
В душі невольничій, малій,
В душі скорбящей і убогій.

Він передбачає і порфіру, і катів, і 
відновлення. Це відновлення, не в 
пам’ятниках і в урочистостях, але в 
душі — яка (тому, що вона душа 
завжди скорбна і убога) і є його про
роцтвом щодо себе.

Єдиною запорукою, що пророцтво 
буде правдивим, є чистота серця. І як 
Христос, що “смертію  смерть по
прав” , як бодісатва, завданням якого 
є уможливлювати прозріння, — так 
Шевченко своїм Словом, своїм умін
ням сум ніватися і своїм відмов
ленням від влади над людськими ду
шами здобув її для себе. Ключ до неї 
не в ритуалі, не в тріумфалістичному 
повторюванні іконописних і щораз 
бутафорніших гасел, — але у тому ж 
Слові і в наших спробах його зро
зуміти.

P.S. Заголовок цієї статті тільки 
напів мій, тобто тільки напів за 
позичений. В оригінальному вигляді 
він звучав: “ Ш евченко, якого не 
знаємо і не хочемо знати” і прикра
шав коротку, зате вельми 
неприхильну газетну рецензію  на 
мою англомовну книжку про Ш ев
ченка. Випускаючи це “ ... і не хочемо 
зн ати ” , сподіваю ся, що часи таки 
змінились... але, як з усім іншим, — 
певності немає.

Кембрідж (США)
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Зіновія ФРАНКО

МОВА ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ АТРИБУЦІЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

Визначення літератури радянсь
кого часу як л ітератури , “соціа
лістичної за змістом і національної 
за  ф ормою ” , давно ставилося під 
сумнів; ще в роки першої хрущовсь- 
кої відлиги академік О. І. Білецький 
в казав  на його наукову неспро
можність. У наш час воно пішло в не
буття як нерозумний онтологічний 
парадокс. Можна було б його й не 
згадувати, якби саме в ньому не було 
закодовано ту провідну ознаку, за 
якою  м ала б визначатися націо
нальна приналеж ність культурних 
надбань народів Радянського Союзу
— постулат, який вочевидь вимагає 
перегляду. Адже в радянському 
літературознавстві поняття змісту, 
поділяючись на такі свої складові, як 
тема, образи, сюжет, практично ото
тож ню валося із самим фактом 
написання радянським письмен
ником своєї лояльної біографії. За 
своїм змістом літературний твір мав 
н алеж ати  до тіє ї геополітичної 
структури, на терені якої він постав. 
З а  формою, що зводилася до самої 
лиш е мови, цей самий твір 
віддавався тому етномовному ко
лективові, членом якого був автор. 
Т аким  чином, твір, написаний не 
російською мовою, ніби діставав гро
мадянство С РСР і національну 
приналеж ність  за горезвісною 
“п ’ятою графою” (Стосовно націо
нальної належності творів дожовтне
вого періоду, то їх визначала мова і 
державне підданство автора). Твори, 
написані російською мовою грома
дянином  Росії, без огляду на 
національність автора, автоматично 
потрапляли в силове поле знакової 
системи метрополії, хіба що з камуф-
8. Сучасн ість -11

ляж ним подекуди для “інородців” 
визначенням “вітчизняний”.

Саме метрополія всіляко нав’язу
вала уявлення про однонаціональний 
характер письменства давньоруської 
доби, що підтримувалось ще й те
орією “коли ски ” трьох майбутніх 
східнослов’янських народів. Метро
полія привласнювала собі творчість 
українських майстрів музики, пензля 
і слова, що жили й творили в 
післяпереяславський час на землях, 
які ввійшли до складу Росії. Звідси 
пішло й приписування російській 
літературі та науці праць українців, 
що внаслідок відомих обставин зму
шені були писати по-російському. 
Метрополії було вигідно вважати дво
мовними тих письменників середини
XIX століття, які бодай окремі свої 
твори — з тих чи інших суб’єктивних 
чи об’єктивних мотивів — написали 
по-російському.

Що ж, якась частка правди в цьо
му є, бо не можна заперечити, що 
літературна мова в історії украї
нського письменства була засобом 
його остаточної національної іден
тифікації. Вона ж була й залишалася 
його першоелементом, першоджере
лом, способом виразу особистості, 
способом сприймання і пізнання на
вколишнього світу. Все це так. Але 
разом з тим це твердження не можна 
абсолютизувати насамперед тому, що 
літературна мова є все ж таки 
явищем історичним і як таке має для 
свого визначення історичний, тобто 
співвідносний тому чи іншому ета
пові, підхід і “ключ розуміння”

Як відомо, в різні періоди історії 
української літератури літературно- 
писемна мова не завжди була вищою
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формою народної мови і не завжди 
була єдиною, тому визначати собою 
національну атрибуцію л е  могла. Во
на не завжди була мисленням її носія.

Т ут одразу постають питання: 
коли, в які періоди літературна мова 
на Україні не мала змоги національно 
ідентифікувати літературу, чим це 
мотивувалось, які засоби замість неї 
виконували цю притаманну їй місію?

Як відомо, генезис, атрибутика й 
історично зумовлена функціональна 
запрограмованість тієї метамови (чи 
того інваріанта, який зветься народ- 
но-розмовною або національною мо
вою), з одного боку, і мови писемно- 
літературної, з другого, — різняться. 
Якщо перша є продукт мислення і ду
ховності народу (етносу чи етнічного 
об’єдн ан н я), а отже, і його най
істотнішою ознакою, то літературна 
мова є породженням писемної літе
ратури, її свідомо виробленою і 
відшліфованою формою. Саме тому 
літературна мова за часом утворення 
набагато пізніша від народної, вона 
має цілком точну дату народження 
(десь від першого літературного тво
ру) , тоді як народна мова такої дати 
не має. На основі народної може і 
повинна утворю ватись мова л іте
ратурна, але зворотний ш лях 
немислимий.

О тж е, неправильно було б га
дати, що, припустімо, якась чи якісь 
народні мови могли вийти з церков
нослов’янської. Але чи могли вони 
вийти з давньоруської, якщо остан
ня не була лиш е літературною? У 
зв ’язку з тим постає запитання, чи 
давньоруська мова була тільки  
літературною, чи й народно-розмов
ною і чи могла вона так просто роз
пастися на три мови. Щ е в минуло
му столітті це питання стало пред
метом обговорення українських 
учених М. Максимовича, М. Косто
м ар о ва , а згодом В. А н тон ови ча, 
М. Д р а г о м а н о в а ,  М. С у м ц о в а , 
А. Кримського, О. Потебні, І. Фран
ка, М. Грушевського, П. Ж итецько- 
го, В. Щ урата та ін ., а також  
російських — 0 . С оболевського,
І. Срезневського, О. Пипіна, В. Пе- 
р е т ц а , В. Іс т р ін а , В. Я к о в л ев а ,
0 .  Ш ах м ато ва , В. Л ам ан ського ,
О. С оловйова та ін. О днозначної 
відповіді не було отримано, але 
вчені зійшлися принаймні у тому,

що між літературною  і розмовною 
м овам и , п о чи н аю чи  з XI ст ., 
існ у вал и  в ід м ін н о ст і не лиш е з 
погляду о п р ац ьо ван о ст і перш ої і 
н ев р егу л ьо в ан о ст і друго ї, а й з 
погляду  стр у к ту р и . Одні автори  
(українські вчені, а також  Пипін і 
С резневський) твердили , що д ав 
н ьо р у ська  м ова — це старо- 
київський говір. Інші (Ш ахматов) 
вваж али, що це націоналізована на 
грун ті ки ївсько го  говору старо- 
с л о в ’я н щ и н а, тр ет і (як Собо- 
левськи й ) р о згл яд ал и  її  як говір 
великоросів, що первісно заселяли 
К и ївщ и н у  і під ти ском  татар  
п одали ся на п ів н іч . І знову всі 
в и зн ав ал и , що н аселен н я  К и їв 
ської Русі було етн ічн о  і мовно 
н еод н ор ід н и м , р о зм о в л ял о  в ід 
м інним и  м іж  собою тер и то 
р іальним и говорам и, окремі риси 
яки х  в ідбиті в м ові писем них 
пам ’яток тієї доби.

У рецензії на працю  О. Пипіна 
“ И сто р и я  р у сс к о й  л и т е р а т у р ь і”
І. Ф ранко відзначав, що її автор 
“констатує тут факт, що в давнім, до- 
монгольськім періоді староруська 
л ітература м айж е вся є південно- 
руською. Супроти сього важне питан
ня: хто ж жив у ту пору в Південній 
Русі? Д(обродій) П ипін присвятив 
сьому питанню вже одну замітну пра
цю “Спор южан с северянами” , що 
увійшла в його “Историю русск(ой) 
зтнограф ии” . Т ут він подає з неї 
тільки дещо важ ніш е, наводить 
думки Житецького і Потебні про не
однаковість староруської мови і не
однакові ш ляхи її розвою в різних 
сторонах і кінчить таким висновком, 
котрий могли б затямити собі наші 
“об’єдинителі”: “Ледве чи може бути 
сумнів про те, що етнографічні 
різниці між Північною і Південною 
Руссю почали зазначувЗтися вже при 
перших рухах племен на північний 
схід. Хоч і яка вони були близька 
рідня своїм походженням, між ними 
мусили показатися різниці вже через 
їх місцеве розрізнення, що вводило їх 
в різні умови місцевості, клімату і 
праці” . І далі: “Сказавш и коротко, 
д. Пипін схиляється до тої думки, яку 
здавна боронять українсько-руські 
вчені... що староруська література 
домонгольської доби була в головній 
мірі витвором того самого племені,
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що тепер, нази вається українсько- 
руським” 1.

Усі назван і дослідники давньо
руської літератури твердили, що в 
той період існували дві літературні 
мови: старослов’янська для сакраль
ного письменства (а в перші століття 
ще й для Початкового і Київського 
літописів) і давньоруська — для секу- 
лярного. Ніхто з них не писав про 
розпад останньої, хоч усі визнавали 
спільний східнослов’янський період 
існування русичів та їхньої мови, 
який заверш ився в до- чи в ран- 
ньоісторичний період, тобто в часи 
християнізації. Не можна в тому не 
погодитися з ними, як і, очевидно, в 
тому, що давньоруська мова у своїй 
еволюції переживала принаймні два 
періоди, з яких на першому вона 
більше відповідала старокиївському 
говорові, а на другому вже була 
більше насичена старослов’янізмами. 
Але чи старослов’янщ ина була її 
основою, чи наш аруванням  — це 
питання не було тоді остаточно 
розв’язане.

З історії знаємо, що в більшості 
народів Європи (за винятком ста- 
рописемних античних і середземно
морських, а також безписемних уг- 
рофінських) прийняття християнства 
пов’язане було із запровадженням 
писемності, точніш е, фонетичного 
алфавіту, а з ним — зі введенням у 
писемну літературу тієї мови, з якою 
і прийш ла писемність. Так було з 
латиною в Західній Європі, так було 
зі старослов’янщиною у південних і 
східних слов’ян. Упродовж віків 
латина і старослов’янщина залежно 
від ступеня їхньої генетичної і 
типологічної спорідненості з націо
нальними мовами, а також від низки 
суспільно-політичних факторів та 
ідейних віянь перебували з ними то в 
інтеграції — не так із взаємозбага
ченням , хоч без такого не обхо
дилось, — як зі збагаченням націо
нальних мов (як це було з латиною і 
галльською , кельтською , пізніш е 
французькою, англійською, зі старо
слов’янщиною і російською, сербо
хорватською мовами), чи в дезинтег- 
рації зі структурною специфікацією 
нац іональної мови (як це було з 
латиною  і німецькою , польською, 
чеською або зі старослов’янщиною й 
українською та білоруською мовами.

Інтерлітературна мова своїми еле
ментами мала змогу входити як скла
довий ком понент у структуру на
родних говорів державно-політичних 
центрів країни. У тих випадках, коли 
ці були ще розрізненим и і зн а
ходились на стадії формування, вони 
засвоювали їх безперешкодно. Через 
ті спільні, інтегрую чі компоненти, 
якими наділяла їх, вона і стимулюва
ла процес консолідації цих говорів, а 
звідси й утворення інтегрованої 
національної мови (як це добре 
бачимо, з одного боку, в англійській, 
з другого, в російській мові). В інших 
випадках, коли говори були вже 
більш синтезованими, а значить, і 
більш непроникливими для іно
мовних привнесень, однобічної дії не 
було, відбувалася взаємодія. Але й 
вона була недовготривалою, хіба що 
посилюваною якимись віяннями ча
су, бо, позбавлена джерел живлення, 
інтермова зам икалась у собі, гер
м етизувалась, що відш товхувало 
нац іональну. А це в свою чергу 
сприяло розвиткові останньої по лінії 
структурної специфікації і збагачен
ню. Завдяки цьому її структурному 
багатству, вона рано чи пізно 
пробивала собі двері в літературу, 
витісняючи з неї інтермову. Так було 
з німецькою і польською мовами, так 
пізніш е трапилося з українською і 
білоруською. Таким чином, одні мови 
збагачувалися в стосунках з інтер- 
мовою і навіть розчинялися в ній (як 
російська), інші специфікувались че
рез відмежування від неї. І це відбу
валось не завдяки мовотворчості 
письменницьких індивідуальностей, 
а було прерогативою такої структури 
національної мови (або її говорів), що 
були конкурентноздатні по відно
шенню до інтермови.

Ш лях розвитку національної мови 
визначався не лише іманентними її 
властивостями, і не лише її стосун
ками до інтермови, а й чинниками 
позамовними. А такими були держа
ва і церква, кожна з яких, виходячи 
з власних інтересів, оберігала моно
польне становище, інтермови і тому 
всіляко протидіяла входженню  в 
л ітературу живої народної мови, 
пригальмовую чи процес демок
ратизац ії і л ітератури (в епоху 
класицизму) й самої мови, поки вони 
остаточно не утверджувались.
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С тарослов’янська мова, закр і
пившись в епоху Київської Русі за 
сакральним письменством, дала пош
товх для виникнення давньоруської, 
яка зобов’язана була їй своїм струк
турним каркасом і яка артеріями сво
го живлення і специфікації мала го
вори середньої Наддніпрянщини, тоб
то говори полян, сіверян і деревлян, 
а ці, як можна припускати, родовід 
свій вели ще від говорів антів III—VI ст. 
і мали в дописемний і ранньо- 
писемний періоди досить стійку і 
синтетичну систему структурних і 
виразових засобів, яку можна н а
звати вже українською чи протоук- 
раїнською . На ж аль, на доказ її 
існування ми маємо надто фрагмен
тарні дані. Це, напис на камені “Ко
валь Людота” з XI ст., окремі струк
турні елементи з київських графіті: 
клична форма, рухома частка ся при 
дієслові. Її засвідчують ойконіми із 
суфіксами -ів, -ин, - ець, -ич , антро- 
поніми з другим компонентом -славу 
суфіксами -ото, -ило. Крім того, во
на у стійких зворотах і епітетах, у 
зачинах, закінченнях казок, пере
казів, пісень і билин, що утворились, 
як можна припускати, в найдавніший 
час і дійшли до наших днів.

Функціонально давньоруська мо
ва перебувала у стосунках диглосії до 
народної, а структурно у взаємо- 
дифузії, бо фольклор творився на базі 
говорів. Образні і стійкі експресивні 
вислови разом  з окремими говір
ковими формами, переважно фоне
тичними, спорадично проникали в 
давньоруську. Це сплутування ят я  
та і, и та ьі, префіксального у та в, 
сполучник та, вислови: срібні береги, 
рикає, як тур, ничить трава жало
щами та ін^.

Давньоруська мова в свою чергу 
віддавала дещицю і народно- роз
мовній у вигляді слів і форм та 
окремих адміністративно- ділових 
термінів, як-от слова і форми: кметь, 
дівониця, ректи — одректи — рече, 
олжа, плачучи ; терміни: воєвода, ме- 
ченосець, меченоша, бирич (збирач 
податків), шабля, шурмувати,— що 
їх знаходимо в тексті однієї з най
старіших пісень про Стефана Воєво- 
ДУ •

П роцес н ац іо н ал ізац ії (тобто 
українізації) давньоруської, як і ста
рослов’янської мов на терені України

в ту і п ізніш у пору проходив у 
горнилі говорів К иївщ ини, Ч ерні
гівщини, Галичини й Волині, як зе
мель найбільших культурних цент
рів, звідки, треба гадати, були родом 
автори Початкового, а потім Київ
ського і Галицько-Волинського літо
писів, Збірників Святослава (що, як 
писав А. К римський, “повністю 
відобразили тодішню типову київську 
малоруськість XI століття”4.

“Слова о Лазаревім воскресінні” , 
“Слова о полку Ігоревім” , 
агіографічних ж итій, промов 
Іларіона, повчань М ономаха та 
інших творів.

Як чинник культурної і державної 
інтеграції давньоруська мова не мог
ла з різних причин забезпечити 
національне розрізнення тогочасної 
секулярної л ітератури, як і старо
слов’янська сакральної. Старосло
в ’янська, як одна з двох літературних 
мов тієї доби, хоч і мала в пам’ятках, 
написаних нею, регіональні відмін
ності, які йшли від помилок пе
реписувачів та глосів (що давало 
підставу локалізувати  ту чи іншу 
копію, але не письменство в цілому), 
була єдиною для всієї Східної 
Слов’янщини. Давньоруська мова з 
такими ж регіональними відмін
ностями, теж була єдиною без здат
ності диференціювати письменство за 
належністю до однієї з трьох етніч
них груп, тобто народів Східної 
Слов’янщини. Таку роль виконали 
діалектизм и, ф ольклоризми, етно- 
граф ізми, міфологізми разом з 
онімами — власними іменами й гео
графічними назвами, а ці мали вже 
не просто регіональні, а й етнічні 
ознаки. Це такий , наприклад, 
галицький діалектизм у “Слові о пол
ку Ігоревім” , як борзий комони , на 
який вказав І. Франко , або ті, на які 
вказує А. Кримський: лови  (полю 
вання) , вЬвериця (б ілка), паробькь, 
прьігрьща (пригорщ а), печера, бо- 
рош ьно, рінь; фольклоризм и: 
розлились, як весняні води, слов'яни  
(Повість временних літ), полетів со
колом над хмари, сизий орел, сірий 
вовк, синій Д он  ( “Слово о полку 
Ігоревім ” ); етнограф ізми: гьлькь  
(гл ек ), присьба (п ри зьба), укропь 
(кип ’яток), топорь (топір), гати 
(гребля), лискар  (заступ), кожухи из 
вьлньї (свити), хоругь (корогва),
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сулицьі (списи), кроват ь тисова, 
паполома (похоронне покривало) ; 
м іфологізми: Велес, Дажбог, 
Стрибог; оніми: буй тур Всеволод, 
Пліснеськ, Киянь  ( “Слово о полку 
Ігоревім”).

З а  цими ознаками світська 
література тієї доби поділяється на 
південноруську (українську) най
давнішу, і пізніші — західноруську 
(білоруську) — північноруську (ро
сійську) ; перш а представлена про
повідями К ирила Туровського, 
Ж итієм Єфросинії Смоленської, дру
га — Новгородським і Суздальським 
літописами, Мстиславовою грамотою 
1130 p., Ю ріївським євангелієм 
1119— 1128 p., Тріодом Мойсея 
Киянина XIII ст. і багатьма іншими 
п ам ’яткам и. Поділ за вищ еназ
ваними структурними ознаками, що 
засв ід ч у ю ть  існ уван н я в той час 
української мови, а за нею, без 
сумніву, і двох інших східно
слов’янських, як окремих, збігався з 
етнічним, а звідси й територіальним 
поділом, чим підтверджується думка
А. Кримського, а потім М. Грушевсь- 
кого про те, що розпад давньоруської 
спільності відбувся до запровадження 
християнства в IX ст., а період X— 
X III ст. є вже періодом існування 
трьох східнослов’янських народів і 
їхніх народних мов при спільних 
двох літературних — старослов’ян
ської і давньоруської.

Згодом кожна з цих народних мов 
д істала своє літературно-писем не 
вираження з різною у кожної з них 
часткою чи багажем давньоруської. 
Найбільшим він був у російської мови 
і незначущ им для української та 
білоруської. Останні завдячували це 
розвиненому ф ольклорові, украї
нська — ще й стійкому та синте
тичному говорові Київщини, а біло
руська в XIV—XV ст. — також своє
му статусові напівдержавної в Литов
ському князівстві.

У країнський фольклор, до
стовірних записів якого ми хоч і не 
маємо ні з XIV, ні з XV ст. і перші з 
яких доніс до нас чеський граматист 
Ян Благослав у 1570 р. разом з 
інформацією про те, що руська, тобто 
староукраїнська мова того часу, вже 
є виробленою  (“non est in cu lta”), 
освіченою, має свою граматику (яка 
не дійшла до нас) і що в ній багато

пісень, — мусив бути кількісно ба
гатим і художньо розвинутим . Це 
підтверджують насамперед билини, 
які місцем свого народження мали 
Київщину, а перенесені були, як зда
валось, тільки в Московщину; тим 
ч а с о м ,  я к  в д а л о с я  в и я в и т и  
Д . Яворницькому, вони збереглись і 
на Київщині8

Це підтверджує найдавніша укра
їнська пісня в її спробі реконструкції, 
зробленій О. Потебнею 9, а також  
пісні, записані вже в XIX ст. і про
аналізовані О. О. Потебнею в його 
праці “ Об'ьяснение малорусских и 
сродньїх народних п есен ” (1887), 
П . Ж и тец ь к и м  у п р ац і “ М ьісли
о ю ж н о р у сс к и х  д у м а х ” (1 8 9 3 ) , 
І . Франком у його “Студіях над укра
їнськими народними п існям и” 
(1913). Власне, мова багатого і май
стерно опрацьованого фольклору і 
стала основою староукраїнської мови 
XIV—XVII ст.(як і мова білоруського 
фольклору для старобілоруської) і 
живила її упродовж усього розвитку. 
Правда, живучими її джерелами не 
переставали бути й ті говори, на яких 
складались твори усної народної 
творчості, і давньоруська мова, на 
той час уже в книж ній традиції. 
Остання постачала її окремими фор
мами, словами і зворотами, тоді як у 
російській мові говіркові і фольклорні 
стихії були лише нашаруванням на 
книжну основу.

Тріадність джерельної бази старо
української мови привела до ви
никнення і функціонування трьох її 
варіантів, названих Ф. Прокопо- 
вичем трьома стилями, перенесеними 
слідом за ним М. Ломоносовим на 
російську мову. їхньою  диферен- 
ційною ознакою була міра насиче
ності кожного з них книжними, дав
ньоруськими елементами. Найвищий 
стиль був найближ чим до старо
слов’янської не лиш е своїм струк
турним наповненням, а й призначен
ням. Він використовувався для 
повістей і драм на біблійні та єван
гельські сюжети, для полемічних і 
філософських трактатів. Для таких 
творів використовувалась також 
латина і польська мова. Не стояла 
осторонь, закріплена до того тільки 
за церковним письменством, і старо
слов’янщина. Середній стиль вживався 
для літописів, офіційної докумен
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тації, для од, панегіриків, орацій і 
вірш ів, а низький для пісенних 
текстів , інтермедій. Т ака ієрархія 
функцій ішла від їхньої структури, 
але програмувалась ще й панівними 
в ту пору літературно- естетичними 
напрямами, спочатку класицизму з 
проголошуваною ним авторитарністю 
Бога, а звідси зниженістю і безли
кістю  перед ним людської індиві
дуальності, а потім барокко з 
нечіткістю його ідейної платформи, а 
звідси з поєднанням таких екстре- 
мних і антиподних понять, як 
аристократизм  і простонародність, 
елітарність і всезагальність, підне
сеність і зниженість, вибагливість і 
простота. Тільки напрям романтизму 
з його гаслами самовизначення 
особистості і нації перекрив дієвість 
гасел класицизму, тоді як барокко 
свої позиції зберігало ще довго.

Літературні і наукові твори укра
їнського середньовіччя, написані 
письменниками та вченими — укра
їнцям и з походження і за місцем 
проживання, такими, як Костянтин 
Острозький, Герасим і Мелетій 
Смотрицькі, Іван Вишенський, Лав- 
рентій і Стефан Зизанії, Юрій Ро- 
гатинець, Кирило С тавровецький, 
Зах ар ія  Копистенський, Інокентій 
Г ізель, Сильвестр Косов, Петро 
Могила, Іоаникій Галятовський, Ла
зар Баранович, Йосип Шумлянський, 
Самійло Величко, Григорій Грабян- 
ка, Іван Мазепа, трьома варіантами 
староукраїнської літературної мови, 
як і старослов’янською, польською та 
латинською, — ми без будь-яких за
стереж ень зараховуємо до укра
їнської літератури й науки, бо усві
домлюємо, що в умовах л ітера
турного полілінгвізму мова не могла 
бути засобом національної атрибуції 
літератури.

Таку роль виконували, звичайно, 
крім походження і місця проживання 
авторів, тематична заангажованість і 
призначення їхніх творів. До того ж 
національного характеру цим творам 
надавали літературні течії із зумов
леним ним інвентарем жанрів і 
амплітудою  образно-експресивних 
засобів. Течії і напрями при всьому 
своєму космополітизмові у заяко- 
ренні набували національних обрисів 
і підпорядковували собі варіанти і 
різновиди літературних мов. Так ста

лося й на Україні. Але все-таки, не
зважаючи на суголосність напрямів з 
тогочасними стилями, всім цим 
стилям утриматися в активі не вдало
ся. Невдовзі два вищі стилі, втрача
ючи джерела живлення і вичерпуючи 
свою тематику, зжили себе. Але це 
самонівелю вання, яке відбулося в 
другій половині XVIII ст., не 
відкрило дверей для проникнення на 
вакантні місця народної стихії. Надто 
сильним було усвідомлення мовцями 
її “низькості” , тобто непридатності 
для вищих проти неї типів мовлення. 
Звідси й цілком натуральним  з 
позицій тодішньої ментальності було 
звертання до російської мови, яка 
тоді за розвитком випереджала украї
н ську , ц іл о ї п леяди  у кр а їн ськи х  
м итц ів  слова, як -от: В. К апніст,
В. К арамзін , В. Н аріж ний, А. По- 
горільський, М. Гнідич. Врешті це 
звертання було зумовлене ще й нама
ганням прислужитись не так традиції 
давньої руської спільноти, як ро
сійському урядові, що було харак
терним для тієї частини українських 
інтелігентів — вихідців з козацької 
старшини, яка запобігала ласки цар
ського двору. І. Ф ранко з цього 
приводу писав: “Не можна, однак, 
забувати , що нова великоруська 
л ітература, котрою нині може 
пиш атися не тільки великоруський 
народ, а й все слов’янство, була в 
своїх початках спільним витвором 
великорусів і малорусів і що власне 
малорусами були ті, котрі йшли в 
перших рядах поступових пись
м енників, які вели літературу на 
нові, досі не проторені дороги” .

І знову ж мова (в даному випадку 
російська) літературних творів укра
їнських письменників цієї доби не мо
ж е служ ити і не служить єдиним 
диференціатором їхньої національної 
належ ності. Вона лиш е один з 
диференціаторів, що дає право зара
хувати їх і до російської літератури, 
бо до української вони належать за 
походженням їхніх авторів.

В умовах самоліквідації вищ их 
стилів найбільш  ж иттєздатним  
виявився низький стиль, бо мав 
невичерпну народнорозмовну базу. 
Треба було лиш е мовотворця, щоб 
матеріалізував її в літературі, прито
му матеріалізував за найвищим ху
дожньо-естетичним балом. Настала
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ера демократизації літературної мови 
в галузі художньої літератури. На 
Наддніпрянщині вона започаткува
лася “Ене'ідою” І. Котляревського, в 
Галичині через десятиліття — “Ру
салкою Дністровою” М. Шашкевича, 
Я. Головацького та І. Вагилевича. На 
Наддніпрянщині літературна мова на 
народній основі, не маючи су
перництва з боку окнижнених “ви
щих” стилів, розвивається в умовах 
двомовності. Російська мова запано
вує в публіцистиці, науці і навіть в 
епістолярії і паритетно в художній 
белетристиці. На Західній Україні її 
конкурентом  виступає зросійщена 
староукраїнська мова високого і се
реднього “стилів” , що видавалась за 
російську і була названа язичієм; ча
стково в р ізних регіонах мови де
ржавного чи адміністративного уп
равління Австрії, а потім Австро- 
Угорщини — польська, німецька, 
угорська. Явище двомовності чи дво- 
варіантності літературних стилів і 
навіть паритетно у красному пись
менстві, мало своїм поясненням не 
лиш е фактори суб’єктивні (а такі, 
безперечно, були), як переважно 
об’єктивн і. Ц е дієвість традиції 
диглосії, варіантності і двомовності в 
літературній практиці, яка йшла з 
минулого й сприяла виробленню 
певних стереотипів і мовомислення і 
мовотворення. Звертанн я до іншої 
мови було звертанням  до іншого 
варіанта, тим більше, що ця друга 
мова, — а нею була російська, — під 
пером українського письменника, як, 
скаж імо, Г. К вітки-О снов’яненка, 
Т. Ш евченка чи М. Гоголя, була 
скоріш е русиф ікованим  варіантом 
української мови, ніж  чистою ро
сійською літературною мовою.

Упродовж першої половини XIX 
ст. ланцюжком логічних умовиводів і 
зіставлень російська мова асоцію
ється з вищим стилем або з неху- 
дожнім мовленням, є інколи часткою 
повсякденного мовного спілкування, 
тому поряд з українською підсвідомо 
входить у поняття національної 
ідентичності. Але це відображає лише 
одну лінію  у двоїстому процесі 
нац іон альн ого  сам оусвідом лення 
українців. Бо поряд з традицією  
“руськості” , що йшла від колишньої 
спільності малоросів і великоросів, 
ж ила і ніколи не переривалась на

Україні, як писав І. Франко, — “ще 
й друга традиція — прагнення до про
яву самобутнього характеру землі і 
народу в письменстві і мистецтві. Ця 
традиція в ту епоху і довго ще потім 
не вважалася супротивною Велико
роси; українці... вбачаючи в її силі 
свою силу, в її розвитку свій 
розвиток, розум іли водночас, що 
власне в інтересі того розвитку і тієї 
сили треба дбати про українські 
національні особливості і про задово
лення духовних потреб рідною мовою 
і в звичних для цього, віками витво
рених формах”

Обидві ці традиції в ту пору існували 
поряд і у ментальності української не 
лише наддніпрянської, а й наддніст
рянської інтелігенції і спрацьовували 
поперемінно. Власне, цим пояснюється 
синхронне звертання до російської мови 
Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, 
Т. Ш евченка, а діахронне — Марка 
Вовчка, цим пояснюється звертання до 
німецької мови на початку своєї твор
чості Ю. Ф ед ь к о в и ч а , а п ізн іш е
0 . Кобилянської, цим пояснюється й 
вимушене друкування своїх ранніх 
творів язич ієм , до якого вдавався
1. Франко.

Тому навряд чи мовотворчість цих 
письменників можна вваж ати дво
мовною. Ц е скоріш е данина двом 
традиціям, які злилися у свідомості 
українського інтелігента тієї доби. 
Отже, мова і тоді не була ще єдиним 
і визначальним  фактором  н ац і
ональної ідентичності цих пись
менників. Але разом з тим це був 
період виведення на л ітературну 
орбіту живої народної мови, яка 
попри все вже була ідентифікатором 
національності. Тому мова на той час 
стає вагомим, хоч і не єдиним, 
чинником національної атрибуції.

М айже ціле XIX ст. на Наддні
прянщині, до 60-х pp. у Галичині і до 
початку XX ст. на Закарпатті ук
раїнська літературна мова, маючи 
животворну базу в могутньому фольк
лорі, через який пройшли майже всі 
майстри художнього слова, і не меншу 
в народних говорах, які навіть багато 
хто з літераторів підіймав до рангу 
літературного мовлення, розвивалась 
практично тільки в одному художньо- 
белетристичному стилі. Інші при без
державному статусі мови, а звідси й за
гальмованому процесі творення власне
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стильових елементів для спектру 
функціональних стилів (бо інтерсти- 
льові елементи існували) майже не 
розвивались, поки не витворились 
сприятливі умови для їхнього виник
нення в Галичині і поки не знай
шлись визначні мовотворчі індивіду
альності,для їхнього утвердження в 
особі М. Д р аго м ан о в а , І. Франка, 
М. Павлика, М. Грушевського та ін. 
Відсутність вироблених функціо
нальних стилів разом з політичними 
умовами (забороною української мови 
в Росії, що тривала понад 40 років, із 
1863-го по 1905 р.) примушувала укра
їнських учених і журналістів вдаватись 
не до рідної мови. І знову не мова ста
вала тоді візитною карткою 
національної належності їхніх творів, а 
суто біографічні факти. Врешті те саме 
можна віднести до наукових праць

українських учених останніх де
сятиліть. Відсутність українсько- 
мовних періодичних і неперіодичних 
видань, не кажучи вже про обов’я
зковість російськомовного тексту 
дисертацій для ВАК, книжкову й 
тиражну політику і посилену інтер
націоналізацію науки, — примушува
ла їх силою обставин користуватися 
нерідною мовою. А проте ці праці 
у к р а їн с ь к и х  у ч е н и х  н а л е ж а т ь  
українській науці, дарма що написані 
по-російському.

Тільки стильова полівалентність 
української літературної мови, як явища 
скоріше майбутнього, ніж сьогодення, 
спроможна буде зробити мову беззасте
режною і єдиною ознакою національної 
належності творчості письменника чи 
вченого. А того нам треба домагатися й 
того ми повинні досягти.

Франко І. Рец. на кн.: А.Н.Пьіпин. История русской литературьі. / /Зібр. творів: 
50 т. — К., — Т. 31. — С. 346—347.

Див.: Кримський А. Древнекиевский говор. / /  Твори: У 5 т. — К., 1973. — Т. 
— С. 228—231.
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М И СТЕЦТВО

—  НА ЛЕЗІ ДОЛІ...

Н аталя КУЗЯКІНА 

ЛЮДИНА І НАРОД

Не мені належ ить цей вислів. 
Його вживає у російському виданні 
“А н т іг о н и ” С о ф о к л а  (п е р е к л а д
С. Шервінського) віщун Тересій сто
совно царя Фів, самовпевненого Кре- 
онта: “Ти знов стоїш на лезі долі” 
Віщун закликає царя додержувати 
давніх моральних норм: ш анувати 
смерть, поховати вбитого, не нара
жатись на безплідне зіткнення з до
лею.

Становище “на лезі долі” не може 
бути тривалим у часі, бо воно нестер
пне. Як оті довгі жердини 
(“жердочки”), на яких, замість нар, 
сиділи в ’язні у штрафному ізоляторі 
на Сокирній горі, у Соловках. Були 
легші жердини, коли людина, непо
рушно сидячи 16 — 18 годин, усе ж 
таки  д іставала ногами до підлоги; 
були й важ чі, коли ноги не мали 
опертя і розпухали колодами. Часом 
хтось бож еволів, захлинаю чись 
криком.

Металевим вогнем блищить лезо 
долі. Хіба що досвідчені жонглери- 
політикани пройдуть тим лезом, не 
врізавш и душі й тіла. А звичайна 
людина довго зважує свої сили — чи 
вистачить їх, щоб перейти політичну 
прірву? А може, ще зачекати?... Крізь 
тумани прийдешнього не проглядає 
ясний путь. І Україна — на вулиці, у 
парламенті, у своєму мистецтві — 
кричить, бо настав для неї час 
історичних випробувань.

Він почався з наростанням 
внутрішнього шоку від усвідомлення 
наслідків Чорнобиля. Перед тим зда
валось, ніби життя на цій землі за
гальмувало над безоднею, якої пере
важ на частина люду не бачила, не 
хотіла бачити. Композиція з порт
ретів членів українського уряду у ті 
часи (вирізала з газети) могла

правити за взірець антирадянської 
пропаганди: доля не подарувала 
світло інтелекту тим ситим, самоза
коханим обличчям.

Загалом угодовані хлопці й мо
лодички прим уш ували згадувати  
іронічне припущення Гоголя — чи не 
має саме повітря у Малоросії якогось 
особливого ферменту, що допомагав 
перетравлювати їжу?

Жіноцтво на роботі запопадливо 
віддавалось щотижневому святкуван
ню днів народження, сільські риту
али (одруження, поминання та ін.) 
лякали  своїм розмахом. Чоловіки 
солідно бенкетували з офіційних на
год, один чесно “брав” необхідне на 
роботі, другий нахабно крав. Інж е
нери удосконалю вали вдома само
гонні апарати, і родинна формула “ти б 
узяв, приніс, д іс тав ...” заступила 
колись єдино мож ливу — “треба 
купити...” Щось мало статись у цьо
му світі!

Стався Чорнобиль. Мабуть, гріх 
розглядати  його як кару  за істо
рично безвідповідальне буття? Існує 
у цій ситуації невловима межа, то
нен ька см уж ка, що в ідокрем лю є 
ж орстокі, категоричн і поняття — 
провина, відплата, помста, кара. І 
спадає кара на голови, найчастіше, 
якраз неповинні, н еп ри ч етн і до 
гріхів ф ун кц іонер ів  та слизьких  
політиків...

А потім пішли роки перебудови з 
усіма несподіваними віраж ам и, 
змінами, пошуками, сподіваннями й 
величезним духовним сум’яттям. У 
який спосіб це відбивається в 
мистецтві, зокрема в театрі?

М имоволі я зам ислю валась над 
цими питаннями, коли у березні цьо
го року Спілка театральних діячів 
України зібрала театри для демонст
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рац ії вистав. Ф естиваль не ф ес
тиваль, огляд не огляд — щось на 
зразок вільного перегляду теат
ральних робіт під грайливою назвою 
“Перше березілля” . Досить умовна 
обставина — 70 років з дня заснуван
ня у Києві театру “Б ерезіль” — 
виявилась нагодою для театрів пока
зати нечисленним глядачам вистави 
останніх років. Переважали театри 
малі, експериментальні, хоча поруч 
було представлено і результати  
творчих зусиль великих професійних 
колективів. Чим же живе сучасний 
театр?

Емоційне враження одне — театр 
кричить. Насамперед від історичної 
образи й болю. Як писав Гоголь у 
“Т арасі Б ульбі” — піднялась уся 
нація, бо переповнилось терпіння на
роду, і він піднявся, щоб помститися 
за наругу над своїми правами, за га
небне приниження своїх звичаїв, за 
образу віри предків.

Певно, що не “вся н ац ія ” 
піднялася, а тільки найчуйливіші її 
верстви — ті, що зберігали пам’ять і 
несподівано збудились. Таємні, захо
вані події; навмисне перекручені, 
здавалось би, відомі обставини; непо- 
раховані жертви... Усе з ’явилося з 
розломів української історії. Як у 
часи виверж ення вулкана — клу- 
бочиться дим у проваллях, звідки 
вириваю ться усе нові, невідомі 
раніше факти. Грізною лавою сунуть 
вони на людину, яка відступає, бо не 
може опанувати того стихійного 
вибуху, свідком якого вона стала. 
Відкриття минулого й осмислення 
його стало для багатьох другим Чор
нобилем, з далекосяжними наслід
ками, не легшими, ніж радіація.

От чому і в театрі вибухнули на
самперед емоції гніву та обурення. Є 
у Дніпропетровську своєрідний театр 
“К р и к” , яким керує М ихайло 
Мельник — душа й провідний його 
виконавець. Він показав у Києві свою 
композицію за повістю Гоголя “Тарас 
Бульба” , назвавши її промовисто — 
“К ар а” Вистава примусила мене 
перечитати  Гоголя, бо фарби її 
здалися ніби надмірними, надто 
густими. Цієї думки я не змінила, та 
муш у визнати , що й М ихайло 
Мельник має рацію. Ми ніби стоїмо з 
ним на протилежних полюсах, а між 
нами — неозорі простори південних 
степів. З  темряви століть виходить на 
сцену він, оповідач, в образі ук
раїнського козака із списом у руці, —

такий подібний до чесного Остапа, 
сина Тараса Бульби.

Усі емоційні сили М ельника-акто- 
ра кинуто на те, аби зрушити з місця 
духовно млявого глядача, розбурхати 
його уяву, пробитись до його серця. 
Високий, міцний, вгорі над нами на 
легкій конструкції — наче на сторожі 
серед степу — він починає епічним 
тоном, та досить швидко забуває про 
нього. І поступово стає тільки Оста
пом, тільки Тарасом, перебирає на 
себе їхній біль, страждання й муки. 
Він не читає Гоголя — він його таки 
грає.

Очима Тараса Бульби він ніби 
бачить ситих, егоїстичних су
часників, які цураються своєї мови, і 
продають один одного — як продають 
бездушну скотину на ярмарку. Експ
ресивні пристрасні рухи Мельника, 
уся його міцна, сильна постать, така 
виразна на малій площині авансцени 
або на вишці, виявляють обурення й 
гнів. І голосу його ніби затісно, він 
рветься на простір.

“Варварський романтизм” Мель
ника, як я для себе назвала його робо
ту, — зрозумілий. І справа не в тому, 
як може здаватись, що біля актора 
нема досвідченого професіонала — 
реж исера, який би розбив з ним 
партитуру тексту, помірне чергуван
ня “форте” і “піано” . Мені здається, 
що це той конкретний випадок, коли 
акторові не потрібний режисер, бо ду
ховна мета його перевищ ує власне 
естетичні параметри. Як Гоголь свого 
часу поставив перед літературою за
вдання життєбудування, порушивши 
тим тонке співвідношення вигадки й 
правди, у межах якого існує мистец
тво, так і Мельник у “Карі” рветься 
за межі театральних завдань у реаль
не життя. Як публіцист і як духовний 
учитель, він кричить про втрати на
роду на ш ляхах історії, про 
неминучість кари ворогам. Глядач, до 
таких різких форм емоційного 
впливу не призвичаєний, почуває се
бе збентежено.

На користь авторові, правда, слід 
сказати, що у Дніпропетровську та 
Запоріж ж і, може, й потрібні саме 
такі міцні, ясні барви, сильні, широкі 
рухи, голос, що владно кличе 
пам’ятати про наругу над козацтвом, 
бо пробитись до серця глядача у тих 
краях важче, ніж будь-де.

Громадське оточення для укр а
їнського театру у Львові, здавалось би, 
незрівняно сприятливіше, — і глядач
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свій, і сталі театральні традиції. 
Проте у Львові наполегливо розроб
ляють історичні теми, бо й тут, за що 
не зачепишся, — болить.

Т еатри Галичини взялися до 
історичних мелодрам та трагедій, 
ніби не дуже розрізняючи ці жанри. 
Тим часом трагедії грають, як ка
жуть, із сухими очима, на відміну від 
історичних мелодрам, де розчулення 
запрограмоване і люди страждають 
цілком безвинно через підступність 
долі та злочинців. У трагедії герої та
кож страждають, проте злочинці гра
ють роль, найчастіше, другорядну, а 
головне — це картина хибних учин
ків самих героїв, усвідомлення ними 
власних помилок, які вони — так чи 
інакше — мають спокутувати. У ме
лодрамі винні завжди “вони” , у тра
гедії переважно — “ми” Своїм ха
рактером, помилковими уявленнями 
про світ та наше місце у ньому, про 
справжні наміри людей, які нас 
оточують.

У театрі ім. Заньковецької показу
ють усе — і романтичні історичні ле
генди — як-от “Гайдамаки” та “Ма
руся Ч у р ай ” (досить різні за 
естетикою ), і мелодрами на всі 
смаки, і історичні драми (“Павло По
луботок”), і трагедії. Словом, грають 
для всіх глядачів.

Я б не лякалась цієї естетичної 
мішанини, — є в ній теж щось вар
варське, первісне. Власне, це прори
вається давня театральна традиція, 
починаю чи з XIX століття, саме у 
такий, зворушливий і мальовничий 
спосіб представляти історію. Проте, в 
конкретних умовах Львова, коли Мо
лодіжний театр на чолі з В. Кучин- 
ським усе ще шукає себе у роботах 
різного ступеня виверш еності й 
уникає художньо закінчених, про
фесійно чітких вистав, — у тих умо
вах театр ім. Заньковецької 
залишається провідним колективом у 
місті — і для всіх. У головного 
режисера Федора Стригуна останні 
роки загострили відчуття художньої 
відповідальності і теж спокусили гля
нути за межі власне театральних 
справ, потягли до публіцистики, до 
прямої розмови із залом.

Героїко-романтичні вистави та 
історичні мелодрами (давня думка 
про мелодраму як дитину роман
тичного театру, мабуть, справедлива, 
в усякім разі Стригун ніби сприймає 
її) складають певну непоривну лінію, 
яку твердо, а може, вже й на

стирливо, цебто з надмірною 
впертістю, проводить Стригун. Від 
“Г айдам аків” Ш евченка — до 
історичних п ’єс Б. Лепкого. На жаль, 
я не бачила історичних вистав тер
нопільського театру (“Гетьман Доро
шенко” , “Іван Сірко”), — чи й вони 
простую ть ш ляхом заньківчан , чи 
мають свої характерні риси?

Біда в тому, що за кілька років у 
заньківчан  виробився свій певний 
стереотип — і саме як такий він уже 
викликає деяке роздратування гля
дачів, бо вони заздалегідь уявляють, 
щ о б у д е  н а  с ц е н і .  Х у д о ж н и к  
М. Кипріян пропонує сукна і на 
їхньому фоні окремі деталі 
архітектурного (арки) оформлення. 
Такий знеособлений нейтральний 
одяг сцени не допомагає виставі. 
Правда, вади оформлення компенсу
ють барвисті чи, навпаки , у 
стриманих, навіть вишуканих тонах, 
але незмінно гарні костюми.

Д уж е обереж но сти л ізовани й , 
український історичний одяг зачаро
вує, а статурні, вродливі заньківчани 
вміють носити — і давні киреї, і свят
кове жіноче вбрання. Є вистави, у яких 
краса національного одягу становить 
вагому частину видовища, — як-от, 
скажімо, “Ой радуйся, земле” (укра
їнський вертеп) чи “Маруся Чурай”.

М ожливо, що Л іні Костенко 
образливо було б читати компліменти 
костюмам — у виставі, з приводу якої 
слід говорити про національну 
історіософію та інші високі матерії. 
Коли б так — то даремно! Ш лях до 
серця глядача має свої таємниці. З а 
буте нами поняття краси сценічного 
костюма для глядача завжди мало 
свою вагу, щаслива композиція барв 
на сцені промовляє його оку і серцю 
більше, ніж  мож на було б споді
ватись.

Історичні та легендарні герої 
Стригуна-актора, що так мальовниче 
виглядає у гарних строях, мислять, 
на ж аль, переваж но теж  ніби за 
стереотипом. Відповідь їхня на 
драж ливі питання минулого при
близно така: козацтво чесно боролось 
за свою свободу із польською ш лях
тою та російськими воєводами, але із 
супротивниками, ворогами не можна 
порозумітись, бо вони хитрі й небла
городні, їм щастить обдурити козаків, 
і ті гинуть у вирі подій. Хто винен? 
Вони, вороги. М елодраматична 
поляризація образів дається взнаки 
у подібних відповідях.
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Власне, ця однобокість, яку не 
помічали чи не хотіли помічати ча
сом у Львові, на гастрольних виста
вах заньківчан  минулих років по 
містах Н аддніпрянщ ини далася 
взнаки і, як мені здається, емоційної 
підтримки у глядачів не дістала. 
Національно байдужа аудиторія? Мо
же, й так. Та усе ж глядач не 
схильний підтримувати крайнощів 
специфічно “галицького” мислення. 
Вироблений варіант національного 
співж иття з “ворогами” більшість 
влаштовує, вона боїться і не відчуває 
нагальної потреби різко порушувати 
його, — і з  тим треба рахуватись.

Отут часом і заваж ає стереотип 
заньківчан , який  заступає мальо
вничістю аналіз образів. Бо коли зі 
сцени плине потік однакових 
відповідей, він викликає протилежне 
бажання. Не оплакувати козаків, а 
подумати — а чому ж століттями 
гинули? Де заховано секрети 
національного буття і здатності до 
опору? Чи не варто б глянути глибше 
у суть національної історії, замис
литись над її протиріччями!

Певно, і в самого Стригуна 
виникло таке баж ання. В усякому 
разі, він перший на Україні, після 
історичної перерви, зваж ився по
ставити “Народного Малахія” . “Тра
гедійне” — написав Куліш, “іронічну 
трагедію ” ставив Курбас. Що ж 
ставить режисер Стригун і кого грає 
Стригун-актор?

Режисер пропонує публіцистичне 
тлумачення трагедії, продовжуючи 
тут лінію  “ Народного М алахія” , 
почату М. Ш ейко на сцені росій
ського театру. Публіцистика вияв
ляється найбільше у простолінійному 
трактуванні образу Малахія та на
вколиш нього середовища у другій 
частині вистави, де діють “реформа
тори ” , прислужники сталінського 
типу.

Е клектика режисера та ху
дожника, які не визначили чітко час 
дії та її обставини, а грають епоху 
сталінізму “взагалі” , призводять у 
деяких сценах до руйнації твору. 
Сцена у Раднаркомі просто губить 
свій зміст через те, що нормальних і 
водночас формальних секретарів 
перетворено на кагебістів, які тут- 
таки розважаються з повіями. Автор
ське засудження байдужого ставлен
ня урядовців до людини поруч, ідею 
моральну, — замінено на оголено 
політичну.

Стригун-режисер чимало спрощує 
у виставі. С тригун-актор бере ре
ванш, бо є в його виконанні ті, 
справді визначні хвилини, коли йому 
віриш беззастережно. Для мене — це 
сцена розмови із залом. Високий, у 
білій довгій сорочці, він справді йде 
лезом долі: м аніяк чи провидець, 
нормальна людина чи божевільний? 
Пощастить йому примусити слухати 
себе чи він зазнає поразки?

М алахій — Стригун перем агає 
інертність залу й владно веде його за 
собою. Він примушує слухати себе, 
думати разом із ним. Монолог Ма
лахія — С тригуна, як і монологи 
Мельника у “Карі” , — прямий пуб
ліцистичний вихід до глядача. Що ж, 
такий час, така потреба — вголос, 
разом переглядати минуле, чистити 
душі від фальш ивих ідей різно
манітних “реформаторів” , яких не 
бракує нам і сьогодні. Це ж якраз зо
лотий час для демагогів, час щ ас
ливих і безвідповідальних обіцянок, 
за невиконання яких ще нікого не 
судили, — хіба що у п ’єсах на сцені.

За останні роки окреслилась у те
атрі ім. Заньковецької і лінія власне 
класичних трагедій, без різкого, де
монстративного їх осучаснення. 
Шекспіра так рідко грають на укра
їнській сцені, так і сумнівні тут 
успіхи, такі невиразні знахідки! Я б 
пояснила це, поза усім іншим, також 
і відсутністю своєї держ ави та 
досвіду історичного мислення і 
відповідальності за хибні кроки. Ма
буть, і тому, за винятком “Річарда III” , 
на Україні практично не грали хронік 
Шекспіра, бо їхній світ — це боротьба 
за вищу державну владу, а подібні 
умови не були актуальн і досі для 
місцевого глядача, — ні у прямому 
зображенні, ні у різноманітних осу- 
часненнях.

Мало грали й трагедії Ш експіра, 
бо їх проблеми — наші власні 
помилки, які набирають форм жор
стокого самозахисту. “Вони” , вороги, 
існують у трагедіях, та їх тут засту
пає інше — “ми” Винна наша недо
сконалість, яку не щастить подолати, 
неможливість докорінної переробки 
людини, спосіб дій якої п ідлягає 
тільки частковому виправленню. А 
який же це довгий у часі процес!

Класичних трагедій на огляді не 
було, отже, я тільки  нагадаю , що 
роки три тому Алла Бабенко по
ставила, а Л ариса Кадирова була 
зіграла провідну роль у “Ф едрі”
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Расіна. Згадувались мені давні слова 
Сергія Д анченка про Кадирову як 
л ірико-драм атичну артистку, у 
природі таланту якої нема трагічних 
нот. Справді, Винниченкові твори у 
виконанні Кадирової стоять на 
незрівняно вищ ому рівні. Однак і 
“Ф едра” , уперш е зіграна на укра
їнській сцені, дечого варта.

Т а ж Алла Бабенко поставила у 
зан ь к ів ч ан  “ О тел л о ” (О телло — 
Ф. С тригун, Яго — Б. Козак) та 
“М акбета” (у головній ролі — Б. Ко
зак). Чи вистачає акторам сил і на
тхнення для таких відповідальних 
творів? Є про що подумати і 
написати...

Харківський театр ім. Ш евченка 
показав на огляді “Короля Л ір а” 
(р еж и сер  Ігор  Б о р и с , ху д о ж н и к  
Т. Медвідь). От де людина справді 
“на лезі долі” ...

Як ведеться, театр у програмці 
представив глядачам усіх акторів, які 
виходили на сцену. Нехай вони про
бачать мою неуважність, — правду 
кажучи, я не маю що про них ска
зати. Вони брали участь у сценічному 
ф ехтуванн і, що ж , це мистецтво 
справді варте поваги, проте у театрі 
воно чомусь не справляє враження 
(інша річ — кінофільми, де фехту
ванню належить і почесне місце, й 
увага глядачів).

Крім ф ехтування, актори пока
зали , що вони можуть енергійно 
рухатись на сцені. Отже, були на 
сцені, енергійно рухались, часом го
ворили відповідні репліки. Але 
навіщ о і з якою  метою? У часть у 
виставі театрально-абстрагованого, 
середньостатистичного Ш експіра 
призвела акторів до використання 
зужитих штампів.

А що ж провідний герой — король 
Лір? У той вечір, коли я бачила 
виставу, Леонід Тарабаринов погано 
себе почував. Ф ізичний стан будь- 
якого актора у трагедіях Шекспіра — 
то завжди драматична колізія: коли є 
сили, ще немає мудрості й належно
го досвіду, а коли їх добуто, вже бра
кує фізичних сил. Роль прийшла до 
Тарабаринова пізно, він заощаджу
вав свої емоції й тому не міг 
відтворити напругу духовних страж
дань Ліра. Здається, що і жанр тра
гедії не відповідає природі його обда
ровання.

Отож на сцені проходила костю- 
мована історія млявого старого чо
ловіка, якого затискували енергійні

доньки. Можна прочитати так Ш ек
спіра? Певно, зараз усе мож ливе. 
Тільки це не шекспірівська трагедія, 
адж е герой саме тому й зазн ає  
тяжких випробувань, що він відчуває 
себе повним сил і йому невідоме упо
корення старої людини, яка загубила 
незалежність. Король, з голови до ніг 
король! Не було на сцені у Харкові 
власне короля, тому не було й тра
гедії.

Роль блазня, з нашого сучасного 
погляду, важлива у творі саме тим, 
що він прагне повернути короля від 
ілю зій до реальності, від “вони 
винні” — до “я винен”. На жаль, і та
кому гарному акторові, як Во
лодимир Маляр, не щастить, — роз
губленість Ліра, непевність режисер
ського задуму обмежують його.

Здавалось би, зусилля великого 
професійного колективу пішли на
марне. Т а це не так , бо і досвід 
помилок теж  має свою вагу у 
мистецьких шуканнях часу. І краще 
грати Шекспірові трагедії — як уже 
вони далися театрові, ніж зітхати на
вколо них — і нічого не робити. Ігор 
Борис належить до режисерів, які не 
так розмовляю ть, як роблять 
вистави, — на відміну від тих поста
новників, що тяжіють до “концепту
ального мислення” , а працю вати з 
актором бояться. Помилки неминучі,
— але ж, мабуть, прийде час і на здо
бутки?

А він справді надходить, цей час. 
І пошуки сценічних засобів, адек
ватних нашим естетичним смакам і 
потребам, тривають.

На огляді, у жанрі трагедії, вони 
починались “Антігоною” Софокла і 
виверш ились “А нтігоною ” Ануя, 
(переклад К. Квітницької-Рижової)
— не часто глядач може здійснити 
такий стрибок на два тисячоліття, та 
ще й з добрим гаком! Розум і почуття 
наші дістають поживу, зіставлення 
поведінки людей у випробуваннях 
давніх і сучасних для нас неминуче.

В “Антігоні” Софокла, не зваж а
ючи на її назву, провідним героєм 
(коли говорити про твір, а не про 
сценічну традицію ) виступає цар 
Креонт. Саме його попередж ає 
старий віщун: “Ти знов стоїш на лезі 
долК’. А доля — це насамперед наші 
характери, наше свавілля у хвилини 
випробувань, за яке доводиться пла
тити найвищою мірою — втратами 
рідних і власним життям.

125



Упертість Антігони викликана ба
жанням поховати вбитого брата й тим 
виконати обов’язок — один із най
перших для кожної людини. Обурен
ня впертого Креонта виявляє його са
молюбство, та не має абсолютної 
ваги. Він пізно визнає необхідність 
компромісу і тим своїми руками 
в ’яже смертельний ланцюг — умира
ють Антігона, Гемон, Еврідіка.

Здається, що Олега Ліпцина, по
становника “Антігони” у київській 
студії “Театральний клуб” , власне 
трагедійна проблематика не схвилю
вала. І створюється враження (може, 
воно й хибне?), що зусилля режисе
ра, — а він ще й виконавець ролі Кре
онта, — пішли на те, аби зруйнувати 
твір грецького драматурга іронією, 
сарказмом і тим наблизити його до 
наших днів. Зробити із Софокла та
кого собі політизованого сучасного 
автора, за допомогою різноманітних 
засобів відчуження актора і глядача 
від героїв — аж до співів сучасного 
хору у стилі рок-опер включно.

Реж исерська агресивність мала 
свої наслідки. У верем ії переходів 
розбещеного хору, у самоствердженні 
бундючного Креонта загалом за
губились ознаки трагедії. А почина
лось цікаво: на високому постаменті 
стояв гарний макет античного храму 
(художники М. Сорфейтес, І. Лещен- 
ко). Звучали перші репліки... Й усе 
пішло шкереберть...

Співставляти аматорський рівень 
спроб “ Театрального клуб у” та 
рівень “А нтігони” Ану я на сцені 
Харківського театру ім. Ш евченка 
було б несправедливо. Хоча глядачам 
було показано лише дипломну роботу 
реж исера Ганни Воротченко (ху
д о ж н ій  к е р ів н и к  п о с т а н о в к и
І. Борис), вистава викликає інтерес, 
та й професійні актори, ясна річ, не 
потребують скидок.

Ж анр вистави — “гра в трагедію”
— зумовить її сценічні прийоми: гля
дач бачить трупу “французьких” ак
торів, що на його очах прибирають 
собі відповідні грим та одяг, — і 
починають працю. Гру веде конфе
рансьє у білому смокінгу, з 
мікрофоном у руках, — артистка 
Ольга Качан. Тендітна, рухлива брю
нетка з великими сумними очима, 
справді подібна до знаних ф ран
цузьких співачок, і демонструє себе й 
акторів як певні типи сучасного 
життя. Найголовніше — конферансьє 
з ’єднує сцену й глядачів своєю осо

бою, своїми коментарями (за Ануєм, 
звичайно).

Встановлюється той прямий, та
кий бажаний зараз контакт залу й 
сцени; виникає своєрідний діалог ак
торів та глядачів. Хоч які б претензії 
не мав би критик до інш их вико
навців, на сцені працю ю ть дві 
артистки, що заслуговують на нашу 
вдячну увагу — Ольга Качан, конфе
рансьє, та виконавиця ролі Антігони
— Ірина Кобзар.

Душею вистави, її оголеним нер
вом, є Ірина Кобзар. У діалозі з Кре- 
оном (О. Тартиш ников) вона веде 
перед і порівняно легко перемагає 
опонента. Можливо, саме тут актори 
не взяли до уваги, що у трагедії Ану я 
боротьба йде на рівних. Адже і засте
реж ення А нтігоні, й ті харак
теристики людей, які належать Кре- 
ону, сповнені глибокого розуміння 
життя. Благородне й низьке, сміливе 
й боягузливе, величне й нице станов
лять різні грані одної людської на
тури, яку не мож на переробити, а 
отже, не можна і звільнити від не
гарних, недобрих почуттів та 
поривань. Креон — це втілення ком
промісу, на який має йти людина, —  
компромісу принизливого, часом не
стерпного.

А А нтігона — втілення юного 
максималізму, якому огидне саме 
слово “компроміс” . Ірина Кобзар грає 
відчай молодих років пристрасно, 
емоційно сильно. Кучма рудуватого 
волосся спадає на її буденний чорний 
костюм для тренування, ні прикрас, 
ні бажання подобатись — нічого. У 
межах шляхетного професіоналізму 
героїня теж “кричить” .

Чому ж вона, замість радісного 
життя з Гемоном, вибирає смерть, ад
же Креон будь-що прагне її вряту
вати? Чому сідає осторонь на підлогу, 
як маленька зацькована тваринка?

Мабуть, тому, що надто любить 
чистоту й правду почуттів. Гидує 
брати до рук плетиво брехні, тверезо
го розрахунку та оман. Воно якраз і 
зветься життям, свобода вчинків у 
ньому — хвилинна, негайна розплата
— готівкою й на усе життя. Антігона 
Ірини Кобзар — це повстання проти 
людської недосконалості. Повстання 
прекрасне й безнадійне...

На жаль, цю фарбу артистка не 
схотіла як слід використати, а в Ану я 
вона є. “Креон був правий. Як це 
жахливо! З а р аз , поруч із цим чо
ловіком, я не розумію вже, за що я
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вмираю ” , — розгублено промовляє 
дівчина останні рядки листа до Гемо- 
на, які записує обмежений практик- 
вартовий. Я, глядач, маю почути це 
речення, і мені потрібні сценічні 
хвилини, щоб осмислити його. Бо 
тільки  збагнувш и розпач останніх 
слів, мож на зваж ити і мужність 
Антігони, і неж иттєздатну її 
послідовність...

“Гра в трагедію ” у х ар к ів ’ян 
видається мені найцікавішою виста
вою з тих, які я побачила на огляді, 
а було там і чимало інших. Оцінка 
усіх вистав належить багатьом кри
тикам.

Мене ж привабили пошуки сучас
ного театру у жанрі трагедії, най

менш розвиненому саме на украї
нській сцені, що не має тут захисту 
м іцної традиції. Н езваж аю чи на 
несприятливі обставини, як і усім 
відомі і які сміливо можна назвати 
всеохоплюючою театральною  кри
зою, художнє життя на сцені ще не 
завмерло. Люди свого часу, режисери 
й актори, за найпринизливіш их 
обставин їхнього буття не можуть не 
шукати для себе нових шляхів.

А ті шляхи криють тумани, бо й са
ме прийдешнє, як казала у Лесі Укра
їнки пророчиця Кассандра, — ще 
“лежить у бога на колінах”. Щ е не 
об’явилось воно у всій реальності свого 
приходу. І разрм з нами театр має че
кати, терпіти. І сподіватись на краще...

м. Санкт-Петербург
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Григорій ОСТРОВСЬКИЙ

ПРО ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ БАЖАЯ

Ситуація в сучасному мистецтві 
Галичини і передовсім Львова склад
на і неоднозначна. Багато стерео
типів та критеріїв, що раніше зда
валися непорушними, розлетілися на 
порох, залишивши після себе гіркі 
спогади. Нові (чи добре забуті старі) 
орієнтири ще не утвердилися; змі
нюються наші уявлення про ху
дожність, про межі між мистецтвом і 
немистецтвом, про свободу творчого 
вибору, функції та роль нашого обра
зотворчого мистецтва у суспільстві, 
повнім перем ін, про його місце і 
“обличчя” у світових художніх про
цесах кінця століття. Ш ироке роз
повсю дж ення заангажованого та 
політизованого мистецтва, що є озна
кою значного розширення вільного 
прояву творчої волі художника, не 
розв’язує, очевидно, нагромаджених 
проблем. Ми не можемо нехтувати і 
всезростаю чою  ком ерціалізацією  
мистецтва, що, як відомо, має і 
відносно позитивний, і негативний 
аспекти. Одна з найваж ливіш их, 
кардинальних проблем, на мою дум
ку, — це власне мистецький рівень 
сучасних львівських художників, 
їхній світогляд і ерудиція, загальна і 
малярська культура, здатність, при 
збереженні національної і локальної 
своєрідності, засвоювати і самостійно 
трансф орм увати досвід і доробок 
світового мистецтва. Гадаю, що саме 
це, а не скороминущ а буденність 
відгуків на політичні та інші події, 
стає стрижнем національного відрод
ження у сфері пластичного мистецт
ва. У цьому плані дуже цікавою є 
творчість львівського живописця 
Василя Бажая.

Поява Бажая на арені мистецько
го життя Львова для багатьох стала 
повною несподіванкою. Мало хто

знав, що ось уже добрих десять років 
серед нас живе і працює серйозний і 
талановитий художник, який цілком 
присвятив себе абстрактному живо
писові і досягнув у цьому значних, на 
наш погляд, результатів. У всі ці роки 
і до нинішнього дня він ріш уче 
уникав будь-якої реклами чи ко
мерції, ні разу не виставлявся, не 
приміряв на себе ні вінка мученика за 
ідею, ні романтичного плащ а неви
знаного генія, а заробляв собі на хліб 
насущний вчителюванням у школі і 
всі ці дні, місяці та роки з максималь
ною самовіддачею  працю вав на 
тісному, заставленому полотнами 
горищі. І коли прийшов його час, 
показав у 1989 році на персональній 
виставці у Львівській картинній гале
реї десятки великих, старанно вико
наних і завершених творів. Зустріч з 
ними одних втішила, другі їх кате
горично не прийняли, третіх вони 
примусили зам ислитися. (Серед 
перших — переважно молодь, не ду
же заражена застарілим и передсу
дами, серед останніх є і художники, і 
критики). С итуац ія досить дивна, 
оскільки в цілому світі ось уже майже 
вісімдесят років абстракціонізм у всіх 
його багатоликих варіантах — явище 
добре відоме, можна сказати — пов
сякденне, яке пережило свій апогей. 
У країні основоположників та  
класиків цього напрямку ми тільки 
тепер усвідомлю ємо, що традиція 
вітчизняного абстракціонізму ніколи 
повністю не зникала, тільки вона то 
йшла у глибоке підпілля, то ставала 
явною, але не стільки у нас, скільки 
за кордоном.

Творчість Василя Баж ая відкри
вається нам у декількох аспектах. 
По-перш е, як виявилося, абстрак
ціонізм — у всякому разі на місце
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вому грунті — це ніяк не перегорну
та сторінка, не “ретро” , а мистецтво 
живе, динамічне, що містить у собі 
зовсім не вичерпаний потенціал і во
лодіє великою привабливістю для ба
гатьох глядачів. По-друге, молодий 
львівський живописець, що отримав 
освіту у Львівському інституті деко
ративного та прикладного мистецтва, 
виявився здатним творити абстрак
тний живопис зовсім не вторинний, 
не наслідувальний, а повністю са
мостійний, не “провінційний” , а 
такий, що може витримати, як нам 
здається, досить високу міру 
порівняння. П о-третє, якщо не 
триматися за очевидне, як за єдино 
мож ливий аргумент, то при уваж 
ніш ому ан ал ізі у полотнах Баж ая 
виступає щось таке, що пов’язує його 
з напівзабутим львівським авангар
дом 20 — ЗО років, а у ширшому 
план і — з традицією  львівської 
школи живопису. Мовою абстрактно
го мистецтва це “щось” передати не 
так просто, але для тих, хто знає і 
відчуває матеріал, воно досить пере
конливе.

Василь Бажай — “чистий” абстрак
ціоніст, повністю занурений у керо-
9. Сучасн ість -11

вану ним стихію кольору та форми. 
Н апевно, при великому баж анні 
можна угледіти в деяких його ком
позиціях абстраговані проекції або 
знаки тих чи інших реальних пред
метів, часом художник вписує до них 
якісь букви чи цифри, але все це не 
відіграє виріш альної ролі. В уяві 
вразливого глядача можуть виникати 
більш чи менш виразні асоціації з 
конкретними мотивами: ось там “не
бо” , “земля” , “рілля” , а там “море і 
небо” , ще далі натяк на “ікону” , а 
там “натюрморт” , але це швидше від 
нашої звички сприймати живопис не 
інакше як “зображення” , “відбиток”, 
“втілення” Тим більше, що Бажай 
навмисно ун икає будь-яких назв, 
навіть таких нейтральних і універ
сальних, як: “К омпозиція 1” чи 
“Композиція 23” Н а етикетках — 
тільки рік, м ісяць, число — час 
закінчення картини.

Бажай — перш за все і виключно 
живописець. І тому найбільш вер
хній, напевно, і найбільш значний 
пласт вражень від його творів — це 
багатство і краса колориту, різно
манітність і змістовність кольорових 
рішень. Звільнюючись від обов’язко-
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вої конкретності кольору, митець 
отримує необмежену можливість 
виявлення його величезного есте
тичного потенціалу. Працює Бажай з 
кольором розкуто й винахідливо, то 
зіш товхую чи р ізкі контрасти, то 
програю чи протяжну гаму делі
катних ню ансів, то вибудовуючи 
струнку і єдину в цілому і в деталях 
поліфонію, то руйнуючи її спонтан
ною дисгармонією. При всій багато
значності цих та інших прийомів на 
полотнах Б аж ая  завжди компози
ційно продуманий і ритмічно орга
н ізований колір, і навіть імпрові
заційність тих чи інших непередба
чених акцентів органічно вписується 
в реалізовану систему. Сполучення 
кольорів нібито й довільні, але вони 
завжди витончено, вишукано гарні, і 
не так легко відповісти собі, чи вони 
є усвідомлені та запрограмовані, чи 
то наслідок інтуїтивного відчуття 
кольору талановитим живописцем: 
напевно, це і те, й інше у нерозривній 
цілісності. Очевидно, усе це можна 
віднести тільки на рахунок індиві
дуальних якостей художника, проте 
ми схильні бачити в цьому також 
своєрідне продовження і розвиток

традицій львівської школи живопису, 
які беруть свій початок зі славетного 
галицького іконопису і затверджу
валися у творчості найбільших майстрів 
українського мистецтва XX століття. До 
того ж не можна забувати про те, що аб
стракціонізм на львівських виставках 
20—30-х років виступав як один із 
визнаних напрямків художнього аван
гарду тої епохи.

Але що ж приховується за всім 
цим на полотнах  Б аж ая? М оже, 
колір і його сполучення, колорис
ти чн і ком пози ц ії достатньо са
мостійні, щоби стати єдиним пред
метом, сенсом і виправданням твор
чості м итця, і нем ає необхідності 
ш укати “другий план”? Тим не мен
ше не зн икає  почуття незаверш е
ності, невисловленості, і в той же 
час ви н и кає  побою вання, чи не 
вступаємо ми на хиткий грунт, де 
розм и вається  м еж а, що в ідд іляє 
реальн ість  картинного  образу від 
домислів та  “вільних ф антазій  на 
т е м у .. .” . Сам худож ник р іш уче 
уникає будь-яких коментарів, нада
ючи глядачев і право не на одне- 
єдине вирішення, а на його багато
значність, альтернативність особисто
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го сприйняття та тлумачення. Залеж
но від внутрішніх установок та орієн
тирів хтось побачить на цих полотнах 
одне, хтось — інш е, проте спектр 
прочитання, по суті, не такий уже й 
великий, принаймні не безмежний. 
Мова йде про такі загальнозначимі 
категорії, як ж иття, смерть та без
смертя творчого духу, воля і неволя, 
мікрокосмос Людини та макрокосмос 
Всесвіту. Дослідження та формулю
вання тих чи інших проблем — спра
ва вчених, філософів, теологів. Ми
тець же починається там, де закін
чується наука, а емоції, естетичне 
переживання вже не стільки предме
та, скільки його ідеї беруть гору над 
безпристрасним  розм іркуванням , 
синтез — над аналізом. Своє завдан
ня художник бачить у відкритті та за
своєнні духовного простору, в інте
лектуальній  та емоційній згущеній 
атм осф ері якого м істяться нескін
ченні можливості постановки та вирі
шення вибіркової кількості світогляд
них, моральних, естетичних та інших 
проблем.

У цей, здавалося б, замкнутий, 
звільнений від житейських незгод і 
чуттєвого сприймання конкретності

світ вриваються тривоги наших днів. 
Створена митцем гармонія кольору, 
форм, ритмів виявляється б езза
хисною перед драматичними колізія
ми сучасного світосприймання. Час 
ніби стискається у гордіїв вузол 
різких дисонансів, протистоянь, кон
трастів, свящ енна недоторканість 
площини картини проривається — не 
ілюзорно, а буквально, і в живописну 
плоть "врізається кострубата хре
стовина підрамника: не для ком
позиційного чи фактурного ефекту, а 
як символ свого роду контр-ідеї. Про
довжуючи цей парадоксальний хід, 
Бажай пише часом не на лицевій, а 
на зворотній поверхні картини, ого
люючи перед глядачем просту конст
рукцію підрамника та акцентую чи 
нею найважливіші осі горизонталей 
та вертикалей.

Відчуття причетності художника 
до реалій дійсності підсилюється в 
його останніх за часом, створених 
уже після виставки полотнах (а їх на
береться ще на одну виставку!). З  не
великими виняткам и Баж ай  зали 
ш ається в м еж ах абстрактного, 
інш ими словами, неф ігуративного 
ж ивопису, проте нові проблеми
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вим агали  пош уку нових зображ у
вальних засобів та прийомів. У його 
картинах, задуманих і виконаних як 
частини одного циклу, чітко звучить 
тема Людини і Природи, Природи, 
створеної Творцем, та “вторинної 
природи” — справи рук людських. У 
цій ан ти тезі відчутні інтонації 
трагічних несумісностей; у піднесену 
гармонію дуж е живого, складного, 
багатого на нюанси та варіації кольо
ру, на вільну, розкуту стихію нер
вових мазків раптово вриваються аб
солютно чужі, ворожі їм механістичні 
ритми, рівно замальовані площини 
явно не природного, а штучного 
походження. Більше того, загострю
ючи до краю ці протистояння, Бажай 
дозволяє собі відійти від канону без

предметності і вводить, — досить 
стримано і зі строгим відбором, — у 
свої композиції деякі фрагменти тру
бопроводів та м еталевих конст
рукц ій , і ці контрасти  з асоціа
тивними символами — знаками при
родних форм ще більш е оголюють 
драматизм зіткнення Природи та її 
антиподу. “ С хим ни к” львівського 
живопису виявляється не менше ак
туальним, ніж його заангажовані ко
леги, з тією лише різницею, що свої 
ідеї він реалізує  виклю чно ж иво
писно-пластичними засобами.

Останні цикли Василя Бажая мо
жуть бути названі “екологічними” , 
але це визначення є занадто вузьким, 
прямолінійним, прагматичним. Н а
певно, було б точніш е визначити
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пафос його живопису як “екологію 
духу” , вільного за своїм походжен
ням, який не піддається корозії су
часної псевдокультури, екологію мо
ралі та творчої свободи, до якої він 
спрямований так наполегливо і са
мовіддано і котру він знаходить у 
сфері мистецтва.

Серед львівських худож ників 
Василь Баж ай являє собою тип нон
конформіста. У всі часи — “застій

н і” чи “перебудовні” — він понад 
усе ставить гідність та  безком п
ромісність у житті і в мистецтві. Та 
все ж настав час, коли в його твор
чості, так ій  складній  і неодно
значній, яка зовсім не претендує на 
“всенародне визнання” , хтось отри
має ковток тої духовності, дефіцит 
якої так гостро і боляче відчуває сьо
годні наше суспільство і за котрий 
глядач буде йому вдячний.

м.Львів
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КРИТИКА

Соломія ПАВЛИЧКО

Ігор Костецький та Езра Паунд

(Сторінка з історії українського модернізму)

У 1960 році у невеликому власному видавництві “На горі” , що зна
ходилося в Мюнхені, тиражем 500 примірників Ігор Костецький видав 
книжку, яка називалася “Вибраний Езра Павнд. Поезія. Есей. Канто. 
Переклад, статті та загальна редакція Ігоря Костецького”. Крім того, на 
титульній  сторінці стояло: “Том перш ий” Книга м ала відзначити 
сімдесятип’ятиліття американського поета, якого саме два роки тому 
випустили з психіатричної клініки, де він відбував ув’язнення за державну 
зраду США у другій світовій війні. Другий том, в якому мали бути 
докладні коментарі Костецького до творів, уміщених у першому томі, так 
ніколи і не з ’явився.

Ігор Костецький не випадково звернувся до творчості Езри Паунда, і 
підготоване ним видання сягало значно далі за звичайне вшанування 
видатного зарубіжного колеги. Ця книжка була частиною більшого плану, 
який можна навіть назвати місією, що її визначив для себе в українській 
літературі Ігор Костецький. І ця місія по суті мала для неї таке ж 
значення, як місія Паунда для літератури американської зокрема і західної 
в цілому. Не випадково програмна передмова до книжки називалася: “Тло 
поетичної місії Езри Павнда”.

Сьогодні про визначну роль Езри Паунда в художній революції, що її 
пережила європейська і північноамериканська культура в XX столітті, 
здається, сказано майже все. А його біографію ретельні історики американ
ської літератури простежили мало не за днями.

У біографії ж Ігоря Костецького — десятки незрозумілих і темних місць, 
а знаки питання можна ставити чи не до кожного його кроку й слова. 
Очевидно, однак, що біографія цієї літературної постаті має інтригуючу 
драматургію. Але причина сьогоднішнього інтересу до Костецького полягає в 
іншому. Його художні твори, а також критичні статті й виступи 
підтверджують, що напередодні XXI віку українська літературна історіографія 
не помітила однієї з ключових фігур власної літератури в XX сторіччі.

Ігор Костецький народився 14 травня 1913 року. Отже, був молодшим 
за Паунда мало не на тридцять років. Езра Паунд, який народився в 1885 р. 
і видав свою першу книжку віршів “A Lume Spento” у 1908 p., в десяті 
роки нашого віку вступає у найяскравіший період свого життя; в його 
творчих пошуках цього часу, які в літературі мали приблизно таке ж 
значення, як експерименти Пікассо в живопису або Стравінського в музиці, 
поступово витворювалася нова художня епоха з новим філософським 
підгрунтям, новими зображальними засобами, новою мовою. З часом це 
нове переросло значення просто нового чи модерного і означилося як 
модернізм.

Народився Ігор Костецький у Києві. І сам цей факт (в українській 
літературній історії мало письменників, які б походили з Києва чи інших 
великих міст) відіграв певну роль у його майбутньому творчому виборі. Він 
був людиною міста — урбаністом з усіма атрибутами міського життя і 
міської культури. Чи не тому вірш Павнда про Нью-Йорк “My City, my 
beloved, my white!..” він перекладатиме з надмірною емоційністю, навіть 
пафосом: “Моє Місто, моє любе, моє біле!..”
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Костецький вийшов із змішаного російсько-українсько-польського се
редовища. Батько — педагог вокалу В’ячеслав Мерзляков, за свідченням 
самого письменника, був народженим у Башкири і став згодом украї
нізованим росіянином. Прізвище матері (польки по батькові) стало його 
літературним прізвищем. Вибір українського як головного свого начала уже 
означав своєрідний ексцентризм, хоча модерністський космополітизм 
завжди залишався неодмінною ознакою Костецького, котрий у першу чергу 
був людиною культури, а вже на другому місці стояла його українськість 
і його національна культура, яка мала сенс тільки тоді, коли була відкрита 
до всіх інших культур світу і становила разом з ними єдиний, рухливий, 
живий організм.

У Києві Костецький закінчив семирічку у 1928 році. Після того здобув 
театральну освіту. В тридцяті роки працював режисером у Ленінграді, 
Москві та на Уралі. Деякий час належав до студії Довженка в Києві. Про 
все це доводиться говорити скоромовкою з прозаїчної причини — біографія 
письменника поки що ніким не вивчена, а крім того, не про неї тепер 
ідеться.

І ще один важливий факт. Усе творче життя Ігоря Костецького пов’яза
не з еміграцією. Однак він не був типовим політичним емігрантом, як 
переважна більшість його колег, що опинилися в час війни на Заході. 
Скоріше, подібно до Павнда чи Еліота, він належав до породи свідомих 
емігрантів, до тих художників XX віку, для яких надто тісними виявлялися 
рамки однієї культури чи однієї країни.

Літературна діяльність Ігоря Костецького почалася в таборах для 
переміщених осіб у Німеччині. Вона невіддільна від історії зародження і 
розпаду МУРу (Мистецького Українського Руху), в якому він був одним з 
найактивніших діячів та ідеологів, від табірної періодики з її пристрасними 
літературними дискусіями та висловленими в ній великими надіями і 
грандіозними намірами. Його статті, оповідання, п’єси, вірші, переклади, 
рецензії, опубліковані в українських еміграційних виданнях — альманахах, 
журналах, збірниках за 1946, 47, 48-й роки — період розквіту МУРу, і 
пізніше — в еміграційній літературній періодиці 50-х і 60-х — розкривають 
цікаву і повчальну історію конфлікту українського літератора із своїм 
оточенням та із самим собою, а також тяжких, часом плутаних пошуків 
власного автентичного способу мислення і стилю письма.

Ігор Костецький був членом ініціативної групи по створенню МУРу і 
першого його правління, виголошував програмні доповіді майже на всіх 
його з ’їздах і конференціях: “Український реалізм  XX сторіччя” , 
співдоповідь на Першому з ’їзді (грудень, 1945), “ С уб’єктивізм  у 
літературній критиці” , доповідь на конференції в Байройті (жовтень, 
1946), “Декілька прикрих питань” , доповідь на Третьому з ’їзді (квітень, 
1948), під маркою МУРу видав у 1946 р. альманах “ХОРС” і Календар- 
альманах на 1947 рік.

Вже згадана перша велика публічна доповідь Костецького “Український 
реалізм XX сторіччя” тепер сприймається одним з програмних “рецептів” 
того, якою мала стати майбутня українська література. (Йдеться, звичайно, 
про еміграційну літературу, яка для письменників, що зустрілися й 
об’єдналися в повоєнній Німеччині і добре уявляли обставини життя 
українського митця в УРСР, по суті, була єдиною справжньою українською 
літературою). Якщо Улас Самчук у доповіді “Велика література” і Юрій 
Шерех (Шевельов) у доповіді “Стилі української літератури на еміграції” 
більшою чи меншою мірою вважали, що нова література має спиратися на 
певні традиції, то ^остецький виступив з типово модерністським закликом 
“неповороту назад” Доповідь Костецького, як і майже кожна його пізніша 
критична стаття, справляла враження не тільки оригінальністю і сміливим 
ідейним радикалізмом, але й еклектикою, дилетантизмом, теоретичною 
недбалістю , яка так нагадувала стиль декларацій  ам ериканських, 
англійських, французьких чи італійських модерністів двадцятилітньої дав
ності.

Отже, не варто шукати в цьому чи в інших програмних виступах 
Костецького довершених теорій, цікаві не аргументи, а акценти, напрямки 
думання. Одним з таких акцентів було неприйняття Ренесансу як про
дуктивної літературної ідеї.

Європейський Ренесанс, який наступив після середніх віків, не здавався 
Костецькому переконливим естетичним зразком. Він не спирався на жодну
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модерністську традицію, бо в цей час ще не знав про модерністську 
реакцію на Відродження і про те, що Езра Паунд, наприклад, був одним 
з його найбільших критиків. Паунд не приймав італійський Ренесанс за 
реалізм і риторику, які, на його думку, справляли нищівний вплив на 
мистецтво:

“Ренесанс шукав реалізму і досяг його. Він піднявся в пошуках точності 
і занепав через риторику і риторичне мислення^ через манеру завжди 
визначати речі, “називаючи їх не своїми іменами” .

Ясно, що і пізніше для Костецького питання Ренесансу, чи Відродження 
означало питання мови мистецтва, яка могла імітувати старі зразки і 
розвивати існуючі традиції або творити нові. Костецький (і це особливо 
цікаво з погляду найостаннішої нашої політичної та культурницької фра
зеології, в якій ідея й термін відродження посідають ключове місце) з 
великим застереженням і критицизмом сприйняв ідею нового стилю на 
основі старих традицій, яку висували головні ідеологи МУРу. Він говорив:

“Для сьогодні української літератури кожне гасло свідомого повороту до 
передреволюційних традицій (до цього в свій спосіб закликали і Самчук, і 
Шевельов. — С. 77.) я вважав би за шкідливе, а кожне гасло самоомани, 
що ховало б у собі відтворення зовнішньої опосередуваности ренесансного 
процесу — просто непотрібним. На мою думку, український літературний 
процес досяг того ступеня самоусвідомлення, на якому він не потребує 
реставрувати здобутки свого позавчора, ані бодай для видимости вбиратися 
в княжі опанчі або козацькі жупани. Це доросла і повна сил істота, яка 
може відважно дивитися вперед” .

Я вже вище згадувала про виданий Костецьким альманах “ХОРС” , який 
мав засвідчити існування окремої лінії в МУРІ. Попри усю еклектичність 
альманаху, викликану рядом причин, і передовсім тим, що сам Костецький 
ще чітко не усвідомлював собі його завдань, певний напрямок безперечно 
проглядався.

І хоч у програмній статті Костецький як перспективу пропонує 
романтизм, з аналізу складових частин цього “романтизму” ясно, що 
йдеться про щось цілком інше. Слово “модернізм” ще не звучить, воно ще 
не вимовлене, однак воно в самому дусі альманаху, в інтенціях його 
редактора до згуртування експериментальних, інтелектуальних і, звичайно, 
елітарних сил.

Але те, що Костецькому не вдавалося поки сформулювати в статтях, 
окреслити теоретично, він цілком свідомо робив у оригінальних творах 40-х 
років, передовсім в оповіданнях та п ’єсах, наближаючись у них до поетики 
абсурду, яку можна було б назвати беккетівською, якби п ’єси Беккета не 
були написані на кілька років пізніше. Костецький у цей час написав три 
п ’єси (“Спокуси несвятого Антона” , “Близнята ще зустрінуться” і “Дійство 
про велику людину”), і тільки одна в скороченому варіанті друкувалася в 
другому числі журналу “Арка” за 1948 рік. Постановок, звичайно, не було, 
а рецепція виявилася головним чином негативною.

Остап Грицай, зокрема, в праці “Банкрот літератури” коментував 
творчість Костецького: “Ми подумаймо тільки, як тяжко нині за друковане 
слово, за духову наживу для громадянства. Тяжко за ліцензію, за папір, 
за складача, за видання книжки. Тяжко прогодувати людей, що готовлять 
книжку. Отак, чи не громадський шкідник нині той, хто невідповідальним 
способом зловживає змогою видати книжку? Хто нині заставляє цілий гурт 
працювати роками на те, щоб укінці давати читаючому загалові в нас такі 
нікчемні бздурства, такі півбожевільні нісенітниці, як камбрбум — 
літераторської організації? І чи не було б вказано нині, щоб для авторів 
типу Ігоря Костецького створити в громадянстві окрему комісію з лікарів- 
психіатрів, завданням якої було б прослідити з усією серйозністю, чи дана 
людина душевно здорова, чи вона безнадійно поражена кожночасним 
камбрбумом?” .

А Костецький, втішаючись такою реакцією на свої твори, активно 
вивчав західний естетичний досвід недавнього минулого і пропагував його 
з немалим ентузіазмом. Усе це мало служити меті, тому планові, про який 
говорилося напочатку — модернізувати українську культуру, інтегрувати 
її в світові літературні процеси. Однак, коли мета нарешті сформульована, 
МУРу, по суті, вже немає, і на колективні зусилля розраховувати не 
доводиться. У кінці 40-х МУР, фактично, розпадається не тому, що його 
роз’їли внутрішні конфлікти і підточила партійна критика , а передовсім з
10. Сучасність-11
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прозаїчних причин: грошова реформа 1948 року і масовий переїзд укра
їнських емігрантів до Америки і Канади. У Німеччині залишається зовсім 
небагато людей. Серед справді крупних фігур — Володимир Державин, 
який уже встигає з усіма пересваритися з причин свого алкоголізму і 
нестерпного характеру, і Михайло Орест (Зеров). Про останнього окрема 
розмова навіть у рамках еміграційної літератури, адже Орест емігрував не 
просто зі своєї країни, а з самого історичного часу. Тому два сучасники — 
Орест і Костецький, подібно до Еліота і Єйтса, належали до різних епох.

Після розпаду МУРу Ігор Костецький не тільки не відмовився від 
модерністської настанови, навпаки, вона кристалізувалася в сфері ідей, 
хоча найрадикальніші творчі експерименти пов’язані з недавнім минулим
— трьома роками МУРу. В річищі втілення власного плану — мо
дернізувати українську культуру — Ігор Костецький починає займатися 
поясненням, перекладом і популяризацією вершинних зразків західного, 
вж е класичного модернізму, передовсім творів таких двох його метрів, 
як Т. С. Еліот та Е зра П аунд. Не дивно, що саме з вибраних творів 
Т. С. Еліота, вперше перекладених на українську мову, в 1955 році 
започаткувалося видавництво “На горі”.

І, не дивно, що наступним, кого перекладав і видав Костецький, став 
Езра Паунд.

Костецький справедливо вважав Езру Паунда ключовою постаттю, за
сновником, каталізатором провідного мистецького напрямку XX століття — 
модернізму. І він, безперечно, мав рацію. Адже Паунд, який у 1908 році 
появився в Лондоні, в наступні 10 років став у центрі літературного і 
мистецького авангарду. Він формулював декларації й маніфести нових 
літературних угруповань (імажизму, вортисизму), він був літературним 
секретарем Вільяма Батлера Єйтса і, по суті, першим безплатним 
літературним агентом Джеймса Джойса, видавцем “Портрета художника в 
юності’ , він відкрив Т. С. Еліота й опублікував “Пісню кохання Альфреда 
Дж. Пруфрока” в 1915, а пізніше зредагував “Безплідну землю”. Його 
кипуча енергія передавалася неофітам, які покликані Ьули зруйнувати 
літературні канони минулого і створити нове мистецтво. І хоч, як 
виявилося пізніше, учні перевершили учителя, він увійшов до історії 
літератури XX століття як один з найактивніших творців і теоретиків 
нового мистецтва.

Для Костецького (не меншого ексцентрика за самого Паунда) важливо 
було стати першим перекладачем Паунда на українську мову. Настільки 
важливо, що він у спеціальній примітці до статті про “тло поетичної місії” 
сперечається за свою першість із Володимиром Державиним, який у 1953 
році помістив три свої переклади з Паунда в ганноверському журналі 
“Україна і світ” . Він нагадує, що в його власній статті “Гостина в 
печерників” за 1950 рік, присвяченій Олегові Зуєвському, цитується дво
рядковий вірш Паунда в його власному перекладі. Ця суперечка здалася би 
сміхотворною і дріб’язковою, якби ще раз не доводила, що Костецький 
вбачав у відкритті Паунда для української літератури свою велику роль, 
якою, звісно, не хотів ні з ким ділитися. Однак інтерес до Паунда витав 
у повітрі, і закономірно, що в кінці 50-х до нього звернулися молодші за 
Костецького люди, представники наступного літературного покоління, які 
назвалися нью-йоркською групою, а саме Богдан Бойчук і Юрій Тар- 
навський.

Засади нового мистецтва, яке отримало назву модернізму, шляхи ху
дожньої революції і пошук нових нетрадиційних зображувальних засобів 
Ігор Костецький схвалював абсолютно. Він міг не погоджуватися з 
окремими нюансами, крім того, і йому самому було що додати до загальної 
дискусії, однак свою творчу долю пов’язував тільки з модернізмом, тільки 
з художнім переворотом. Ігор Костецький, який з перших же років МУРу 
зажив слави скандаліста, літературного хулігана, порушника канонів і 
спокою, глибоко страждав, що з історичних і політичних причин Україна 
була штучно відлучена від головних естетичних шукань епохи, що в час 
класичного періоду модернізму — між двома війнами — українська 
література під тиском системи вироджувалася до соцреалізму.

Власне, дві речі глибоко непокоїли Костецького. Перше — відірваність 
української літератури від світової, відтак її закономірний провінціалізм. І 
друге — неспроможність ідеалів народництва й популізму, які, на його 
погляд, визначали як суть, так і риторику усієї літератури. Якщо
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література служить політичній боротьбі, а не сама собі, то, можливо, 
політична боротьба від цього й виграє, а народ поступово прозріває, однак 
література як певна естетична система задихається від покладених самою 
на себе обмежень. Обидві речі — і відірваність, і боротьбізм — цілком 
історично виправдані, зрозумілі, однак результат від знання причин не 
мінявся. І це боліло, мучило кожного українського класика, хоча як 
усвідомлена теоретична проблема конфлікт сформулювався лише в fin de 
siecle, а став предметом аналізу тільки в колах діячів повоєнної культурної 
еміграції.

Вирватися з цього замкнутого кола причин, наслідків і зовсім неабст- 
рактних дилем було і навіть тепер залишається досить важко. Костецький, 
який пізніше з якимось відчаєм сказав: “Я ненавиджу українську 
дійсність” , маючи на увазі дійсність політичну, літературну, еміграційну, 
ще в таборах зробив свій вибір. Він прагнув заповнити певну естетичну 
лакуну власною творчістю, брак теорії — власною теорією, необізнаність 
можливого читача з певними західними зразками, на повоєнний час уже 
класичними — власними перекладами і роз’ясненнями. (На велику 
кількість читачів розраховувати не доводилося — Україна була безнадійно 
відтята, відрізана, в еміграції читачами Паунда чи Еліота могла бути 
тільки її нечисельна інтелектуальна еліта — письменники, професори 
літератури).

Прагнення заповнити естетичну порожнечу власними творами не 
було винятково раціональним рішенням, хоча, як і Паунд, Костецький 
любив розробляти теорії, а потім їх утілювати. Оповідання, а особливо 
п ’єси Костецького, написані в другій половині 40-х років — з їх 
вербальними експериментами, потоком свідомості, абсурдизмом — не 
були просто наслідуванням, перенесенням європейських модерністських 
експериментів на український грунт. Значно більшою мірою вони дикту
валися внутрішньою потребою, народжувалися художнім інстинктом. 
Особливо це стосується вже згадуваної драматургії Костецького, його 
театру абсурду.

У передмові до вибраного з Паунда Костецький формулює своє поняття 
модернізму і модерного (тобто модерністичного) мистецтва, яке з 
властивою йому принциповою безапеляційністю вважає єдино можливим і 
єдино доцільним для сучасного мистецтва загалом, для українського зокре
ма. У цій статті Костецький ще більш хаотичний і екстравагантно 
алогічний, ніж завжди, а сама вона справляє враження фрагментів, уламків 
теорії, а не якоїсь цілості. Цікаво, що приблизно в той самий час, коли 
Костецький працював над своїми перекладами з Паунда, сам постарілий 
метр пояснював одному із своїх критиків: “Я маю безліч фрагментів. Я не 
бачу в них великого сенсу і не думаю, що хтось інший бачить”'

Однак, спробувавши припасувати уламки до купи, виявимо досить 
цікаву картину, не позбавлену певної логіки.

Передовсім Костецький обстоював у своїй статті вартісність ідеалізму:
“Якщо ж модерний мистець переходить у світоглядовий табір ма- 

теріялізм у, він неминуче перестає бути модерним, неминуче стає 
“реалістичним”. _

Як правило — він стає тоді поганим мистцем”
Наступна ідея стосувалася зв ’язків між народним, національним і 

модерним. У народному мистецтві Костецький вбачав міфологічну 
діяльність творчої особи. І народне, і модерне для Костецького було 
понаднаціональним, у той час, як національне — обмеженим, вузьким і 
могло хіба що зробити внесок у процес загального синтезу нового 
мистецтва.

Подібно до того, як релігія створила вселюдський етичний ідеал, модер
не мистецтво мало створити вселюдський естетичний ідеал. Важливо, що 
суть цього ідеалу — не в сфері буття, а в сфері духу, слова. “Модерне 
мистецтво бореться не проти природи божественного універсуму, а тільки 
проти мовного штампу в стосовній царині” . Отже, Костецький декларував 
свою підтримку мовної і стильової революції.

Модерне мистецтво — це мистецтво символів, знаків. Це його головна 
мова, а не та національна мова, якою пишеться твір. Відповідно театр мав 
говорити винятково мовою масок. (Таким і був театр Костецького). І 
відповідно наш сьогоднішній підхід до цього мистецтва не може застосову
вати старі інструменти літературного аналізу.
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Костецький пише про труднощі на шляху творення нового мистецтва. 
Одна з них — “подолання матеріалу” (опір мови), друга — подолання 
середовища (опір суспільства).

Безперечно, Костецький не міг не торкнутися питання незрозумілості 
модерного мистецтва. Як і багатьом іншим його колегам, йому здавалося, 
що ця незрозумілість від того, що й сам світ безмежно незрозумілий. Про 
незрозумілість світу чи втрату ключа до його розуміння писало багато 
класиків і дослідників модернізму, так що “сенс складності став фундамен
тальним відкриттям модерністського письменника” и

Частиною модерного мистецтва стала ідея нового класицизму. “Шлях 
мистецтва у схемі накреслюється такий: від первісно-ритуального до 
роздрібненого — і від роздрібненого до символічно-монументального, а 
разом з тим до синтетичного”

У модернізмі, що сприймався як нове ствердження, Костецький вслід за 
Паундом хотів бачити синтез усіх епох і стилів. Цей синтез складався з 
трьох головних частин, тобто мав три щаблі.

Модернізм — мистецтво деталі, котра є символом. “Технічно це дося
галося деструкцією звичного бачення, витоптаного слухання, вистояної 
синтакси” .

Модернізм — мистецтво багатопланового виразу. Воно передбачало 
вироблення техніки “симультанного сприйняття” , мистецьку віддаль, те, 
що Брехт називав очудненням.

Третій щабель — міф. “Міт — це об’єктивізація явища. Міт — це 
взаємнення Я з Ти, злиття Я з Т и” л Вищий синтез.

Ці теоретичні позиції, хоч би якими заплутаними вони здавалися 
(сприйняття статті Костецького ускладнює дещо патетичний і декла
ративний стиль), мали прояснити розуміння Паунда. Однак на закономірне 
запитання: що в цій статті правда, а що ні? Де справжній Паунд, а де міф 
про нього, витворений Костецьким? — напрошується відповідь: Паунд 
потрібен Костецькому не тільки як зразковий письменник нового часу, а 
як доказ на користь власних теорій.

Коли читаєш оцінки Костецького, здається, що все в них поставлено з 
ніг на голову. Літературні терміни і поняття перевернуті часом у свої 
протилежності. Наприклад, Костецький в іншій статті про Паунда “Як 
читати Канто” вважає його твором традиційним і простим. Він простий і 
традиційний з причини своєї синтетичності. М атеріалом для такого 
синтетичного і традиційного твору в українській літературі, якби його хотів 
хтось створити, послужили б “Слово о полку Ігоревім” та “Мертві душ і” , 
“Сон” та “Кавказ” , “Сонячні кларнети” та “Поет” , дума “Буря на 
Чорному морі” та Довженкова “Поема про море” , “Майстер корабля” Юрія 
Яновського та “Океан” Василя Барки”

“Мистецькість твору визначається шляхом віднімання суспільно-ідейних 
елементів: .якщо після віднімання щось лишається, то ця решта й є 
мистецтво” Далі Костецький аналізує те, що вважає мистецтвом Канто, 
саме мистецтво, а не його ідеї.

Як уже згадувалося, Костецький захоплюється мовними експеримен
тами. Переклади Паунда в цьому сенсі служили чудовим полігоном для 
вербальних вправ, власне, приводом для них. Здається, Костецький часом 
перекладав не для того, щоб перекласти, а для того, щоб погратися у 
філологічні ігри. Але така ж сама гра притаманна і Паундові, тому 
український Павнд Костецькому в основному вдався. (А от Шекспір цілком 
не вдався, адже той самий рецепт не міг спрацювати у всіх випадках).

Однак мова Костецького набагато штучніша за штучну мову Паунда, 
надмірність неологізмів перекладу часто не відповідає стилеві оригіналу, в 
якому складність образів парадоксальним способом поєднується зі сло
весним аскетцзмом, жагою точності. Тому, наприклад, Паундове Canto IV:

Palace in smoky light,
Troy but a heap of smouldering stones,
A N A X IF O R M IN G E S ! Aurunculeia!
Hear me. Cadmus of Golden Prows!
The silver mirrors catch the bright stones and flare,
Dawn, to our waking, drifts in th« green cool light;
Dew-haze blurs, in the grass, pale ankles moving.

у Костецького звучатиме:
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Палац у закуреному с в і т л і ,

Троя —  лиш купа димлячого каменолому,
A N A X IF O R M IN G E S ! Aurunculeia!
Слухай мене, Кадме Золотого Штевня!
Срібні свічада вловлюють світле каміння й палахкотять,
Світанок на пробуд леготить у зеленій прохолоді повітря;
Росяна мряка тьмарить у траві рух блідих щиколоток.

Переклади Костецького переобтяжені надмірною кількістю неологізмів, 
часом стиль українізується. Цірцея з ’являється в очіпку, “Со-шу мако- 
гонить у морі...” , мова надто піднесена (мабуть, як і належиться в новому 
класицизмі), тому, скажімо, нейтральне дерево (tree) завжди обертається 
у древо.

Однак якими б серйозними не були прорахунки перекладу, сам він як 
епізод літературної історії видається досить важливим, у певному сенсі 
навіть рятівним, коли говорити про прагнення сучасної літератури віднайти 
у своїй недавній історії традиції, відмінні від народницьких, а стилі — 
відмінні від міметичних.

Правда, з окремих епізодів і спроб не вийшло художнього напряму чи 
школи, тим більше не доводиться говорити про епоху модернізму в укра
їнській літературі. Це наприкінці життя збагнув і Костецький. Через 
п ’ятнадцять років після видання Паунда Костецький оцінив свої зусилля, 
а також зусилля колег як безперечну невдачу. У 1977 році, через тридцять 
років після зародження МУРу, він підсумував історію українського мо
дернізму у великій передмові до творів невідомого українського сюрреаліста 
Зіновія Бережана. Він особливо багато згадував про “ХОРС” , вважаючи 
його симптоматичною спробою і не менш симптоматичним програшем.

У 1945-му і особливо 1946-му — в рік посиленої мурівської активності
— месіанські настрої та ідеї у зв’язку з українською літературою звучали 
досить посилено. Ігор Костецький пов’язав свій месіанізм саме з мо
дернізмом. У 1977 р. його висновок невтішний: український модернізм не 
завоював весь світ, як це сталося з творами Джойса, Паунда чи Беккета. 
Костецький з цього приводу написав:

“Зважуся твердити, що тоді, в Фюріхшуле зачавшись, у Міттенвальді 
визрівши, був повнотою готовий вийти на люди новий літературно- 
мистецький напрям...

Тверджу й далі, так само відповідаючи за свої слова: якби на той час 
задумане й у собі вже здійснене розгорталось і назовні у потрібній 
континуації, крок за кроком, рік за роком, озброєне усім арсеналом 
засобів, що в таких випадках необхідні для просування у дедалі нові 
простори, — у світовій літературі, уперше за її історії, утворилося би нове 
поняття: література українська.

“Перед заслоною бога і людей” 10 стосується хронологічно до часу, коли 
ні про яких Беккетів, Йонесків, Адамових не то що чутки, а й гадки не 
було. Що з ними та когортами їхніх епігонів і взагалі подібних авторів 
покривається від 50-х pp. поняття модерної літератури, то це виключно 
тому, що вони заповнили повоєнну порожнечу, в якій не спромоглося 
своєчасно посісти позиції оте краще, оте доцільніше, що було б здатне 
(і таки було здатне) дати справі інший зворот.

Це тільки вихоплені на ходу, навмання, приклади з того, про що можна 
писати цілі соціологічні розвідки, ба — на чому б можна заснувати окрему 
дисципліну під назвою: історія непроникання української літератури у 
світову. А три наведені прізвища, до речі, можуть найнесхибніше спросту
вати відоме епохально-ледаче виправдання цієї історії: аргумент “бездер
жавності” Які, справді, держави репрезентують усі троє названих, усі 
троє, мов навмисне, принципові емігранти?

Імператив, “насамперед держава” для нас, хвалити Бога, не існував, тут 
ми чисті...”

Костецький спинився на головних, на його думку, причинах невдачі 
модернізму. Це — відсутність теоретика, який би обгрунтував напрямок, 
компромісність “ХОРСу” , редагованого ним самим, Шерехом і Бером 
(Домонтовичем), які всі хоч і належали до елітарного крила культури, 
однак все ж були дуже різними у підходах до неї, нарешті, браком 
“людського матеріалу” (“ ...пробували вербувати, але з тих вербованих 
ніхто не витримав іспиту” ). Найвищою “корогвою” (користуюся 
терміном самого Костецького) був Василь Барка, найбільшим розчаруван
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ням пізніших часів — те, що Барка не став поетом, славним на всю 
Америку, як-от Ален Гінсоерг.

Можна б написати не одну сторінку аналізу цього крику душі укра
їнського інтелектуала і космополіта, безмежно пригнобленого від думки, що 
мова, якою він користується, і література, до якої він належить, не відома 
або мало відома у різноманітному, різнобарвному світі культури, яким він 
живе й дихає. І хоч на цій жорстокій самооцінці й оцінці своїх колег 
позначився мінливий, для багатьох антипатичний характер письменника, в 
ній не тільки невротичність, у ній — невдавана драма.

Однак попри весь песимізм самого Костецького, його власна мо
дерністська спроба була симптоматичною і важливою. Через його перек
лади та організовані ним видання українська література прилучалася до 
модерністичної революції в той час, коли вона ще не стала історією і 
забронзовілою класикою. (Принаймні її найбільші майстри Еліот та Паунд 
ще були живими і навіть обмінювалися з Костецьким листами). Вербальні 
експерименти Костецького — цікавий і важливий прецедент, другий в 
українській літературі після футуристів. Можна говорити про певну 
естетичну маргінальність як першого, так і другого явища, однак сама лінія 
свідчить не так про занепад культури, як про її зрілість. І хоч ні 
футуристи, ні Костецький не змогли підірвати мову зсередини, дихання 
цієї мови зі звуженим вживанням не завжди вистачало навіть на добрий 
традиційний роман, усе ж їхня “деструктивна” робота також відігравала 
свою конструктивну роль. Пізніше визначилося також коло співзвучних 
явищ, до якого можна зарахувати сюрреалістів Олега Зуєвського і Емму 
Андієвську, поетів нью-йоркської групи. Усі вони служать своєрідним 
прецедентом для нового художнього явища кінця 80-х — початку 90-х, яке 
часто називають новим авангардом, хоча насправді йому притаманні 
численні ознаки постмодернізму.

І це ще один парадокс розвитку української літератури, адже її нова 
хвиля в своїх притаманних виявах несе в собі типові постмодерні синдроми 
і симптоми, про які вже впродовж двадцяти років як мінімум говорять 
літературознавці європейських країн.

П остмодерністська література позбавлена серйозності, вона ніби 
бавиться в експеримент, у слова, безладно нагромаджуючи їх у бажанні 
продемонструвати своє уміння, а часто епатувати, подражнити читача, 
вона імітує стилі і філософські драми, а не переживає їх і, звичайно, не 
шукає за новою вірою, як Еліот, чи за новим синтезом, як Паунд, чи за 
органічним європеїзмом, як Костецький.

І все ж, можливо, саме цій останній хвилі української літератури 
вдасться те, чого так хотів Костецький. Шанс є.
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Вільям O’KOHHOP

ЕЗРА ПАУНД

Сьомого грудня 1941 року Езра Паунд, видатний американський 
літературний емігрант, залишивши опівдні свою резиденцію в Рапалло 
(Італія), приїхав поїздом у Рим і виступив по державному радіо з такою 
промовою: “Слухай, Європо! Говорить Паунд. Езра Паунд говорить, і 
думається мені, що звертаюсь я радше до Англії, аніж до Сполучених 
Ш татів, хоч і там не зайвим буде вислухати це. Кажуть, англійська голова 
дерев’яна, а американська капустяна. Дуже легко внести що-небудь в 
американську голову, але майже неможливо втримати це там протягом 
десяти хвилин. Звісно, я не знаю, яка користь з того, що я роблю. Мається 
на увазі безпосередня користь, але деякі речі народам обабіч могутнього 
океану доведеться-таки засвоїти — на війні чи не на війні, рано чи пізно. 
Далі, те, що я мав сказати про інтелектуальний стан Англії 1919 року, я 
сказав у 14 і 15 “Одах”. Деякі ваші філософи й популярні мислителі 
схильні називати це духовною стороною Англії. Я ж волію говорити про 
інтелектуальний стан.

Не скажу, що мої міркування зрозуміли належним чином. Як на мене, 
то я висловив їх доволі дохідливо. І все ж дехто нарікав, що окремі слова 
складалися не більше, ніж із чотирьох або п ’яти літер, деякі — із шести. 
Нині я певен, католик ніколи не мав і не матиме проблем із тим, що я 
сказав. Втім, наштовхнувшись на нерозуміння, я ніколи не шукав будь- 
якого співчуття. Далі, той, хто прагнув збагнути мене якомога повніше, 
хто прислухався до мене (таких було обмаль), члени цієї нечисленої і 
добірної меншості зрештою дізналися набагато більше, аніж прихильники 
Г. Г. (Кругловидого) Уелса і ліберальних маріонеток. Ось про що мені 
йдеться: друг сказав мені недавно, що йому імпонує моя політика, але він 
не годен збагнути, як я, представник півночі Сполучених Штатів, міг 
пристати на неї. Гаразд, як на мене, то все дуже просто. За  кон- 
фуціанською системою, дуже небагатьом вдається добре продовжувати 
після правильного початку, братися уверх, почавши від коренів. Модель 
часто проста. Якщо ви заходитесь будувати від крони вниз, то неодмінно 
заплутаєтесь. Моя політика видається мені простою. Моя ідея держави чи 
імперії більше скидається на їжака або дикобраза — міцних і добре 
захищених. Я не приймаю ідеї моєї країни у вигляді восьминога зі 
слабкими щупальцями, виразкою шлунка і гастритом”.

За свою промову — одну із сотні — Паунд отримав десять доларів.
Фрази й періоди Паунда виказують розладжену психіку доморощеного 

мудрія. У них годі впізнати того, хто прославився своєю роботою над 
очищенням англійської мови, вдосконаленням її як засобу цивілізованого 
дискурсу, або ж поета, якого Т.-С. Еліот назвав il miglior fabbro, майстром 
кращим за себе. Його виступи були настільки химерними, що італійці 
якось навіть перервали радіопередачу, запідозривши, що він повідомляє 
Сполученим Ш татам зашифровані донесення.

Паунд (народився 1885 року) вступив до Пенсільванського університету 
в 1901 році, але диплом отримав у Гамільтонському коледжі. До 
Пенсільванії він повернувся задля вченого ступеня. Тут Паунд близько
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зійшовся з Вільямом Карлосом Вільямсом і Гільдою Дулітл. Перед тим, як 
стати викладачем Вабашського коледжу в Індіані, він збавив рік у Європі.

Молодий Паунд — дивна суміш представника богеми, вченого і поета. 
Не чужі були йому й неабиякі педагогічні амбіції. У ранні роки його 
кар’єри Паунд вважався багатьма не просто поетичним генієм, але й 
письменником, якому судилося здійснити революцію в англійській і 
американській поезії. Для цього були свої підстави.

Однак, щодо Паунда існує також сила-силенна непорозумінь, а може, 
навіть і перекручень. У грудні 1945 року поета було визнано божевільним. 
Немає жодного сумніву, що його виступи на радіо — виступи божевільного. 
У цьому плані вони не дуже відрізняються від деяких пізніх “Од” та есе. 
Рання проза, наприклад, блискуча розвідка про Генрі Джеймса, — глибока 
й переконлива, а поезія цього ж періоду (переважно до першої світової 
війни) відзначається витонченістю і майстерністю. Але навіть тут немає 
цілковитої певності, який саме з його голосів належить справжньому 
Паунду.

Паунд-лірик найчастіше перебуває в центрі уваги критики, адже саме 
завдяки своєму ліризму він досяг найбільшого успіху. Кращі зразки його 
надибуємо в ранніх “Одах”. Часом яскраві спалахи ліризму з ’являються і 
в пізніх “Одах” , але загалом його місце тут займають анекдоти, загадкові 
й афористичні вислови, масні дотепи, усілякі непристойності й рішучі 
виступи на захист культурної значимості деяких політиків та економістів.

Більшість Паундових критиків вважають “Оди” його найважливішим 
літературним здобутком. Чимало зусиль докладалося, щоб з ’ясувати їхній 
зміст. Найпростіше, мабуть, було б сказати, що вони постали як Паундова 
реакція на власну лектуру: Гомера, Овідія, Ремі де Гурмона, різних 
економістів і політиків, — і як його літературні спогади, переважно про 
Лондон або Париж. З роками літературні зацікавлення Паунда поступа
ються місцем економічним, хоч він і продовжує з ’ясовувати в “Одах” свої 
літературні інтереси й постійно працює над перекладами з грецької й 
латини.

Покинувши Лондон у 1920 році, Паунд з відкривача талантів дедалі 
більше перетворюється на сердитого і, як йому здавалося, невизнаного 
пророка. Принагідні успіхи в його віршах і перекладах — глухе відлуння 
колишньої геніальності і тих надій, які він свого часу подавав, але в 
основному його літературна кар’єра зійшла, що називається, на пси.

Юний Паунд довго мріяв познайомитися з В. Б. Єйтсом, якого вважав 
найбільшим поетом останнього сторіччя. 1908 року під час його другої 
мандрівки за кордон вони зустрілись. У Лондоні Паунд читав курс лекцій 
у “Регент стріт політехнік” , де взимку 1908— 1909 р. познайомився з 
Дороті Шекспір та її матір’ю Олівією Шекспір, приятелькою багатьох 
літераторів і зокрема — Єйтса. Завдяки спільним інтересам, а пізніше, 
можливо, — одруженню Паунда на Дороті Шекспір та Єйтсовому шлюбу 
з донькою родички Олівії Шекспір, вони міцно заприятелювали.

“Personae” Езри Паунда вийшла друком 1909 року і, на думку одного 
рецензента, вплив Єйтса у цій книжці дуже відчутний. Того ж року Паунд 
наполегливо радить Вільямсу читати есе Єйтса, а Єйтс пише своїй 
приятельці, леді Грегорі, що поезія Паунда — “справжня музика, позна
чена виразними прикметами часу, і попри все — це дуже ефектна мова”

Невдовзі в літературному світі утвердилася солідна репутація Паунда. 
У 1909 році починається його дружба з Фордом Медоксом Гофером 
(пізніше Форд Медокс Форд), на одній з вечірок якого він зустрівся з 
молодим Д. Г. Лоуренсом. 1910 року Паунд повертається до Сполучених 
Штатів. Збавивши кілька місяців у своїх батьків, поет деякий час живе у 
Нью-Йорку. Йому вдається побачитися тут з Єйтсовим батьком та з 
Вільямсом. Він зміцнює свою позицію літературного закордонного корес
пондента, а повернувшись у Лондон, доймає своїми порадами редактора 
“П оезії” Гарієт Монро та верховодить у літературних групах. Його 
“Випади” з ’явилися 1912 року. Вдова Ернеста Фенелоси, зважаючи на 
Паундову причетність до “Поезії” , передає йому рукописи свого покійного 
чоловіка. Бостонець Фенелоса був першим представником Заходу, який 
відкрив класичну японську драму. Паунд корпів над п ’єсами кілька років.
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Зрештою, в 1916 році “Деякі благородні п’єси Японії” вийшли друком у 
видавництві “Куала прес” , очолюваному сестрою Єйтса, а сам Єйтс 
написав передмову до книжки.

Спогади Дугласа Голдрінга, Річарда Олдінгтона, Й. Г. Флетчера, Кон- 
рада Ейкена, Ернеста Pica, Віндгема Люїса, Форда Медокса Форда та 
багатьох інших містять чимало подробиць про літературну діяльність Па
унда в Лондоні перед першою світовою війною. Вільям Карлос Вільямс, 
який відвідав Лондон 1910 року, згадував, що Паунд “жив життям поета; 
лиш кількох із нас ставало тоді на цю натхненну роль”. Маючи обмаль 
грошей, він у холодну погоду навіть удома не скидав підбитого хутром 
пальта і крислатого капелюха. Вільямс зауважив, що на нічному столику 
Паунда перед портретом Дороті Шекспір завжди горіла свічка. Паунд як 
дженджикуватий представник богеми ніколи не був замкнутим.

У травні 1911 року поет писав своєму батькові: “Єйтса я дуже люблю. 
Я бачуся з ним дуже часто, майже щодня... Це, як я вже казав, дуже 
великий чоловік, він поглиблює наше знайомство”. У Лондоні Єйтс мешкав 
на Вубурн плейс, неподалік від Істон роуд. Він був переконаний, що його 
слава згасає; мав проблеми із травленням і слабував на очі. Паунд 
опікувався старшим поетом, читаючи йому вголос і даючи поради, як 
досягти більшої “точності і конкретності” у своїх віршах. Іноді він влаш
товував для літераторів обіди, а потім приводив їх на Вубурн плейс 
послухати Єйтса.

1912 року Паунд самочинно переробив деякі вірші Єйтса, що їх той 
передав йому для публікації у “Поезії” . Єйтса це неабияк обурило, але з 
часом він вибачив молодому Паунду його нахабство й зарозумілість. 
Паунд намагався осучаснити Єйтса. Протягом трьох років (1914— 1916) він 
був “секретарем дядечка Вільяма” в маленькому будинку (Камінному 
котеджі) в Суссексі. Паунд писав матері, що дивиться на свою роботу як 
на “обов’язок перед нащадками” Одружившись, він забрав дружину в 
Камінний котедж. Єйтс з насолодою слухав розмови молодого подружжя 
про сучасні літературні доктрини. Він не виказував особливого захвату 
перед імажистами, але визнавав їхню “сатиричну силу” . 1916 року Єйтс 
передав Паундові для публікації в “Куала прес” листи свого батька, 
відзначивши, що Паунд представляє “найагресивнішу сучасну школу” в 
молодій поезії...

Конрад Ейкен звів Еліота з Паундом у 1915 році. Еліот ніяк не міг 
знайти видавця для своїх віршів. Паунд був захоплений його творчістю й 
негайно відіслав “Пруфрока” в “Поезію” Публікація твору стала не
величкою сенсацією, допомігши модерністському руху вийти із затінку і 
започаткувавши кар’єру Еліота. Паунд видав “Католицьку антологію” 
(1915) спеціально задля того, щоб, за його словами, негайно видрукувати 
шістнадцять сторінок Еліота. За його допомогою в “Егоїст прес” вийшла 
також перша збірка поета (1917).

Еліот згадує Паундове помешкання на Голланд плейс, 5, “крихітну 
похмуру квартирку в Кенсінгтоні” . Завдяки своїй невичерпній енергії і 
невгамовній вдачі, Паунд видався Еліотові готовим до якогось нового руху 
або починання. “В Америці він, без сумніву, справляв враження людини, 
яка марить закордоном; в Лондоні здавалось, що він ось-ось має перетнути 
Ла-М анш”

Позицію Паунда щодо Сполучених Штатів і, до певної міри, його власні 
надії і сподівання можна з ’ясувати з книжки “Patria mia” , написаної 1913 
року, але надрукованої лишень у 1950-му. Чикагський видавець загубив 
надісланий йому рукопис і лише через покоління його віднайшли — коли 
видавництво переїздило в нове приміщення. Між 1913-м і 1950 роками 
Паунд жив у Парижі й Рапалло, де став свідком двох воєн, опублікував 
безліч статей і книжок, був звинувачений у зраді і на кілька років 
ув’язнений у божевільні. “Patria mia” проливає світло на подальшу кар’єру 
Паунда. Вона не така хаотична, як його пізніші політичні й економічні 
книжки та памфлети, але все одно доволі розхристана й аж ніяк не нагадує 
той строго виважений виклад, до якого прагнув Паунд. Книжка засвідчує 
також його сильне розчарування Америкою, від якого він сам дуже потер
пав.
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Паунд повчає своїх земляків. Він говорить, наприклад, про зміни, які 
слід було б запровадити в американських коледжах та в аспірантурі, про 
те, як треба перебудовувати редакційну політику в журналах. Лейтмотивом 
усіх його напучувань є думки про те, що справжній поет — йому не треба 
було далеко шукати — мусить прислужитися для пожвавлення ака
демічного життя або мудрою порадою стати в пригоді редакторам.

Паундова найпосутніша критика Америки збігається з тим, що Генрі 
Джеймс сказав в “Американському терені” (1907): американці схибнулися 
на грошах і матеріальному добробуті. Паунд писав: “Не дивно, що кожен 
чоловік або практично кожен чоловік з розумовою енергією, якої вистачає, 
щоб чим-небудь захопитися, втягується в бізнес або політику. І політика 
наша нині — не більше, ніж галузь бізнесу”. Докладний порівняльний 
аналіз “Patria mia” й “Американського терену” міг би бути корисним. Він 
засвідчив би, мабуть, що проникливість Джеймса, як і його здатність 
послідовно викладати свої враження й аргументи, набагато перевищують 
Паундові...

Паунд покладав на Америку великі надії. Мільйонери й промисловці 
зобов’язані спонсорувати мистецтва достоту, як це робили заможні купці і 
магнати часів Ренесансу. Він вірив у це. На ijoro думку, коли американець, 
досліджуючи “будь-яке мистецтво або metir , навчиться розпізнавати, що 
є що, він ніколи не вдовольниться вторинним. Річ у тім, що ми молода і 
сильна нація. Старі нації ретельно виважують вартість першосортного і 
довго справляються про його ціну” ...

Паунд забраковує Уїтмена, позаяк той не є майстром, художником, і в 
той же час робите його американським символом: “Уїтмен утвердив 
національну timbre Без нього можна обійтися вдома. Тут саме повітря 
заміняє його тонізуючу силу. Якщо ж ви опинилися за кордоном і якщо 
вам судилося заоути в оточенні недоброзичливців своє походження, 
втратити віру, то Уїтмен може повернути вам упевненість у собі. Уїтмен
— запорука нації”.

Паунд виступає проти елегантної традиції, хоч прямо і не вказує на неї. 
Він заперечує практику редакторів “Атлантика” та інших журналів, що 
систематично друкують наслідування грецької антології, — регулярні в 
метриці й оптимістичні в позиції. Вони не ставлять собі питання, каже він, 
чи належить вірш серйозному художникові, чи відповідає форма темі й 
авторському задуму або чи можна вважати його поетичну мову адекватним 
виразом колективного досвіду покоління. В одному місці він вдається до 
Колріджевої теорії про органічну форму.

Америка, додає він, здатна Творити справжнє мистецтво. На його думку, 
Джеймс був видатним романістом школи Флобера і Тургенєва і діагностом 
“усього прекрасного, що є в американському житті” . Другий його приклад
— художник Вістлер, який “раз і назавжди довів, що народитися 
американцем не означає бути навіки проклятим або не здатним на вищі 
творчі здобутки”...

Якщо зважити на довгі роки, проведені Паундом у Європі, і його пізніші 
напади на американське суспільство й культуру, то “Patria m ia” — дивна 
книжка. Якось Паунд писав: “Якщо робота вимагає піти у вигнання, треба 
зносити його (або втішатися ним) охоче. Для американця майже так само 
легко стати китайцем або індусом, як і засвоїти англійськість, фран- 
цузькість чи європейськість, при тому, що засвоєння це більш ніж напо
ловину буде поверховим”.

Щодо менторських нахилів Паунда Еліот вважає, що він схожий тут на 
Ірвіна Бебіта, котрий теж полюбляв ощасливлювати людей правильними 
доктринами. Схожість між ними була б ще разючішою, стверджує Еліот, 
коли б Паунд залишився вдома і став професором. А що писалося це 1946 
року, то цілком очевидно, про що йшлося Еліотові: якби Паунд зв’язав був 
свою долю з американським університетом, це позитивно позначилося б на 
його духовному здоров’ї й допомогло б уникнути багатьох неприємностей. 
А Паунд справді мав величезний талант знаходити їх на свою голову.

Ремесло іфр.).
Марка (фр.).
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Щодо Паунда й Англії Віндгем Люїс має доволі просту теорію, яка дуже 
скидається на правду. Англійське літературне життя, пише він, кишіло 
освіченими дилетантами. їм було чуже Паундове “наполегливе прагнення 
вдосконалюватися” , а крім того — вони не любили американців. На 1918 
рік Паунд уже був “колючим, самотнім і бунтівним мандарином”. Він, 
каже Люїс, “чудово знав свою Англію” , але “відмовлявся ладнати з нею”. 
Зробив те, що мав зробити — перебрався через Ла-Манш до Парижа.

Але спочатку бодай коротко зупинимось на деяких аспектах Паундової 
діяльності протягом англійського періоду.

Між 1908-м і 1920 роками він видавав антології, вміщуючи в них 
переклади з різних мов, і писав власні вірші. На ці роки припадає, мабуть, 
пік його поетичної кар’єри і його впливу на інших поетів. Протягом цього 
періоду ним опубліковано щонайменше чотирнадцять поетичних книжок. 
Яким поетом він був тоді? Як завжди, коли мова заходить про Паунда, 
однозначної відповіді бути не може. В. Люїс так намагається з ’ясувати 
причину: “Езра Паунд, як на мене, поет вищого й унікальнішого гатунку, 
аніж це легко може видатись через ту густу пилюку, яку здіймала довкола 
себе його особа, простуючи життєвими манівцями”. До того ж його поезія 
вкрай нерівна і написана в різних стилях...

У літературних історіях Паунд переважно розглядається як імажист або 
вортицист. Він був справді причетний як до імажизму, так і до вортицизму, 
але характер цієї причетності доволі невизначений. 1909 року Паунда 
познайомили з групою поетів, на чолі якої стояв Т. Е. Гульм. Вони 
регулярно збиралися в ресторані “Сохо” , щоб поговорити про поезію. На 
одному з таких зібрань Паунд прочитав “Сестіну Алтафорте” , прочитав 
таким тоном, що весь ресторан остовпів. Це була саме та група, що 
започаткувала імажистський рух. Через рік вона розпалась, а в 1910 році 
утворилась інша група, котра теж проіснувала недовго.

Т. Е. Гульм, житель Кембріджа, поет і філософ, був центральною 
фігурою. Жорсткий чоловік, прихильник грубої сили, він пізніше загинув 
на війні. Гульм був скептиком, але умів не лише кпити, а й аналізувати. 
По четвергах у “Сохо” за спагетті та вином він розвивав свої ідеї. 
Романтична гладкість, невизначеність і абсолютна безкровність, на його 
думку, загубили поезію. Він мріяв про епоху сухого, важкого вірша. Поезія 
потребувала нової традиції. Гульм також говорив про те, що людина — 
істота обмежена. Не бездонним колодязем, а відром вимірюється її глибина.

У “Випадах” Паунд надрукував п ’ять віршів Гульма. “Видавши в 
тридцять років “Повне зібрання поезії” , — писав він, — Гульм подав 
добрий приклад багатьом своїм сучасникам, які мали що сказати читачам 
ще менше, ніж він. Його вірші передруковуються тут з огляду на почуття 
солідарності, на добрі звичаї Тоскани й Провансу і, по-третє, зважаючи на 
їхню лаконічність; це данина добрій пам’яті, оскільки вони нагадують про 
деякі вечори й зустрічі двох минулих років, доволі нудних тоді, але 
досить приємних, коли згадувати їх сьогодні” .

Ф. С. Флінт та інші критики відзначали, що Паунд не був фундатором 
імажистського руху — він сприяв йому. Флінт писав, що група Гульма 
прагнула експериментувати, старанно вивчала японських, єврейських і 
французьких символістів, завжди особливу увагу приділяючи образності. 
Паунд же, за Флінтом, студіював поезію трубадурів, і всі розмови обходили 
його лиш остільки, оскільки вони мали хоч якусь дотичність до його 
власних зацікавлень. В одному з есе Паунд писав: “Я вважаю, що митець 
мусить оволодіти всіма відомими формами й метричними системами, і 
докладаю задля цього чимало зусиль, особливо ретельно досліджуючи ті 
періоди, коли системи зароджувалися або доходили своєї зрілості” . То 
правда, що Паунд вивчав поезію трубадурів, але, крім усього іншого, в 
коло його інтересів входили також музика, пластичне мистецтво (особливо 
його захоплював скульптор Годьєр-Бжеска), зв’язок прози й поезії, східна 
драма і лірика.

У цнтрі уваги Паунда завжди перебувають музичні та поетичні ритми. 
Він твердив, що ритм визначає висоту тону й мелодію; висота залежить 
від частоти, з якою звук торкається вуха; зміни висоти керують мелодією. 
У поезії висоту породжує частотність голосних або приголосних звуків;
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зміна частотності спричинює підвищення або зниження звуку, а варіація 
творить мелодію рядка. Паунд щедро ділився цими і подібними до них 
спостереженнями, познайомившися з Арнольдом Дольметшем та його 
книжкою  “Інтерпретація музики XVII і XVIII с т .” Зокрем а, він 
посилається на одне із джерел Дольметша — “L’art de toucher le Clavecin” 
(1717) Франсуа Куперена: “Я вважаю, що ми плутаємо темп або такт із 
тим, що називається каденцією або ритмом. Такт визначає кількість і 
рівність ударів; каденція є, власне, тією душею, яку треба вдихнути” У 
цих словах, здається, немає нічого революційного, але Паунд використовує 
їх для критики сучасного верлібрового руху. “Вже надто пізно запобігти 
верлібру. Але в принципі його можна вдосконалити і можна хоч трохи 
припинити ідіотські й примітивні дискусії, засновані на незнанні музики” . 
Він знаходить у Куперена підтвердження своїй думці, що справжній 
верлібр (“Треба якнайкраще пов’язувати те, що граєш”) був у старій 
музиці. Паунд також цитує Еліота: “Верлібру не існує... Від метра не 
втекти, ним можна лише майстерно оволодіти” .

Значний вплив на Паунда мав також Форд Медокс Форд, який перебу
вав у тісних стосунках з Конрадом і Джеймсом. У 1935 році Паунд писав 
Вільямсу: “Я цінував Форді, як і кожен (або майже кожен), але все одно 
не достатньо! Форді знав про літературу більше, ніж будь-хто з “них” або 
з “нас”.

Форд належав до — як він її називав — імпресіоністичної традиції. 
Сцену описують і реагують на неї. Вона існує в описах і в яскравій реакції, 
але реакції естетичній, а не дидактичній. Він уникав поетичної постави або 
“літературності” , вживав “мову, якою розмовляють щодня” , часто вда
ючись до своєрідної прози, щоб “зафіксувати свій час мовою свого часу” . 
Поезія, на його думку, мусить бути відгуком на життя, а не на книжки. 
(Дивно, що Паунду це могло подобатись, адже сам він переважно 
відгукувався якраз на книжки).

Паунд написав для “Поезії” досить довгу статтю “Гофер і прозова 
традиція” , тоді ж вийшла укладена ним антологія поезії імажистів “Des 
Imagistes” Паунд посилається на висловлювання Стендаля про те, що 
проза була вищою формою, ніж поезія, і вважає Гофера видатним про
заїком. Високої думки він і про Гофера-поета, зазначаючи, що “На 
небесах” — “прекрасний вірш, написаний уже в манері XX ст.” Гофер був 
переконаний, що “поезія мусить писатись так само, як і проза” . Паунд 
називав поезію Гофера “революційною”, позаяк вона передбачає “ясність, 
чіткість і зв’язок з прозовою традицією”. Проза мала значний вплив на 
сучасну поезію і можна резонно припустити, що Паундові міркування, як 
і його власна практика, істотно позначилися на творчості інших поетів.

До 1912 року Паунд мало говорив про образи, відтепер вони починають 
відігравати в його критичній спадщині центральну роль. Серед Паундових 
“відкриттів” були Гільда Дулітл (Г. Д.) і Річард Олдінгтон. Ведучи мову 
про їхню творчість, він охрестив їх імажистами. У “Випадах” Паунд 
пов’язав імажистів з “групою 1909 року” (Пізніше, в 1939 році, Паунд 
дещо применшив вплив Гульма, підкресливши роль Форда)...

Інші журнали, наслідуючи приклад “Поезії” , підтримали імажизм. 
Альфред Крімборг попросив Паунда підготувати публікації для свого ча
сопису “Земля” , і той переслав йому вірші Олдінгтона, Г. Д., Флінта, 
Гофера, Вільямса, Конела, Лоуел, Апворда, Курноса і Джеймса Джойса. 
Імажисти викликали значний інтерес у Сполучених Ш татах, але в Англії 
публікація Гарольда Монро провалилась. Тоді Емі Лоуел задумала видати 
в Лондоні нову антологію імажистської поезії. Паунд хотів бути редакто
ром, але вона виступила проти й перемогла. Паунд заявив, що рух після 
цього перетворився на “еміжизм” .

Він також активно брав участь у новому русі художників і скульпторів, 
що отримав назву вортицизм. Віндгем Люїс, Годьєр-Бжеска і Паунд були 
його натхненниками. 1914 року Люїс видав “Вихор” Дві засади, що 
визначали його політику, грунтувалися на давніших тезах Паунда: по- 
перше, потреба в мистецтві енергійності й пульсу (“Вихор — зосередження 
максимальної енергі”) і, по-друге, визнання образу “основним пігментом 
поезії” Імажистський вірш не може бути довгим, бо образ — це вихор, “з
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якого, через який і в якому ідеї постійно вирують” Вірш має візуальну 
основу і робить невідчутне конкретним. Все це дуже схоже на те, що 
Паунд відстоював у “Поезії”.

Паундове зацікавлення образом походить також від пробудженого 
рукописами Фенелоси глибокого інтересу до китайської і японської 
літератури. Як свідчить “Хаг Сельвін Моберлей” , Паунд відчував свою 
спорідненість з поетами 1890-х років. Він перебував також у дуже тісних 
стосунках з Вістлером; його першим віршем у “Поезії” (жовтень 1912 
року) був “До Вістлера, американця” У Вістлера він перейняв ідею про 
“поезію як картину”...

Завдяки Вістлеру і Теофілю Готьє, Паунд перейнявся ідеєю “мистецтва 
для мистецтва”. Він був естетом. Його зв’язок з імажизмом і вортицизмом 
доповнювався зацікавленням китайською поезією і японською драмою. 
Паунд також багато теоретизував про зв’язок музики (у британській “Хто 
є хто” він називає себе “поетом і композитором”) із реченням або 
прозовим рядком. Він подарував своїм сучасникам невеличку антологію 
французьких поетів XIX ст.: Бодлера, Верлена, Лафарга, символістів. 
Однак їхній вплив на Паунда був значно менший, ніж на Еліота. Місто, 
автомобіль і соціальне життя обходили його мало. У цьому сенсі Паунда 
важко назвати модерністським поетом. Чи, може, точніше було б сказати, 
що він був модерністом лише якийсь короткий час. Він витворив свій 
пантеон письменників, що допомагав зберігати ідеальний образ світу, і 
дедалі частіше до них звертався.

Протягом англійського періоду Паунд студіював Проперція, Арнаута 
Деніеля, Данте, Кавальканті, Стендаля, Флобера, Готьє, Джеймса... Вод
ночас нехіть до ряду інших письменників виказує дивні прогалини в його 
поглядах на людську поведінку або й брак смаку... Толстой, Достоєвський 
і Чехов були йому байдужі.

Найпочесніше місце в Паундовому пантеоні посідають, здається, три 
автори: Ремі де Гурмон, Овідій (особливо “Метаморфози” в перекладі 
Голдінга) та Роберт Бравнінг. Можна припустити, що Гурмон і Овідій 
більше, ніж будь-які інші письменники, відповідали Паундовим уявленням 
про ідеальний світ, допомагаючи йому творити свою вимріяну землю 
обітовану. Бравнінга він любив з інших міркувань: за його майстерність, і, 
очевидно, за те, що той писав поезію, яка дуже нагадувала його власну. 
Особливо він цінував Бравнінга за “Сорделло” , поему, що уможливила 
“ О ди” , з їхніми прекрасними ліричними фрагм ентами, яскравими 
імажистськими сценами, цитатами різними мовами й расовими та еко
номічними теоріями...

У статті “Це був соловей” Форд Медокс Форд сказав, що до від’їзду 
Паунда у Париж спричинився його виклик на дуель Ласцелеса Аберкромбі. 
Аберкромбі помістив у літературному додатку “Таймз” статтю, де вихваляв 
Мільтона. Раніше він доймав Паунда своїм процвітаючим журналом “Нові 
числа” , де систематично друкувалася георгіанська поезія. Після виклику, 
як запевняє Форд, до Паунда заявилася поліція. Згідно з версією Аберк
ромбі, вони закидали одне одного примірниками непроданих книжок. У 
кожному разі, гнів Паунда погамувати було нелегко. Невдовзі після цього 
інциденту він перебрався до Франції.

Париж пережив незабаром значне літературне піднесення, викликане 
перебуванням тут Джойса, Гертруди Стайн, Форда, Хемінгуея, Ф. Скотта 
Фіццжеральда, Пруста, Арагона, Кокто та багатьох інших. З деким із цих 
письменників Паундові доводилось мати справу... В Парижі йому легше 
вдавалася роль естета. Маргарет Андерсон, власник “Малого рев’ю” , закор
донним редактором якого був Паунд, пригадує його вельветовий берет, 
м ’яку краватку і смарагд у вусі! Здавалося, в Парижі він почувався 
зручніше, хоч і не поривав усіх своїх лондонських зв’язків. Наприклад, 
його взаємини із Джойсом вступили тут у нову і (для Джойса) дуже 
важливу фазу...

З  Парижа Паунд радив Джойсові наслідувати його приклад. У листі від 
1 липня 1920 року Джойс писав: “У Парижі я мешкатиму в Езри Паунда 
за адресою: готель “L’Elys^e” , вулиця Б ’юне, 9” Темпераменти у них були 
зовсім різні, а тому й ладнати їм було важко, і все ж вони залишилися
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друзями. Джойс завжди пам’ятав про великодушність Паунда, а той 
присвятив творчості Джойса один із своїх виступів по римському радіо.

У Парижі Паунд також підтримує свої стосунки з Еліотом. Він був 
редактором “Безплідної землі” . “В 1922 році, — писав Еліот, — я показав 
йому в Парижі рукопис довгої хаотичної поеми “Безплідна земля” . У тому 
вигляді, в якому вона вийшла друком, добра половина її зазнала втручання 
його руки” . Якби Еліот видрукував коли-небудь першу версію поеми, то 
читач зміг би тоді оцінити його захоплення Паундом-редактором...

1923 року Паунд і Хемінгуей відвідали поля битв в Італії. Хемінгуей 
з ’ясував йому тоді стратегію ренесансного кондотьєра Сигізмундо де 
Малатести. Мандрівка ця підказала Паунду рішенець оселитися в Італії, 
а Малатеста зробився новим героєм його “Од”...

Після кількох місяців вагання, Паунд з дружиною перебирається в 
Рапалло, приморське селище на італійській Рів’єрі. Єйтс, який жив тут 
у 1929 році, так описує цю місцину: “Гори, що надійно захищають затоку 
від найдужчих вітрів, брунатне віття низьких виноградників і високих 
дерев, контури яких ніби повиті м ’яким туманом; будинки 
віддзеркалюються в майже нерухомій воді... Маленьке містечко, що описа
не в “Оді до грецької урни”. Тут Паунд прожив двадцять років, аж до 
арешту американськими військами. Іноді йому траплялося навідуватися до 
Парижа і Лондона, але постійним місцем проживання було Рапалло. На 
літо тут оселявся драматург Герхард Гауптман, а серед постійних 
відвідувачів були Олдінгтон, Форд, Антайль, Макс Бірбом та інші. Час до 
часу в Паунда мешкали його учні. Знаючи, що мають справу з великим 
поетом, місцеві жителі ставилися до нього з повагою.

Тихе селище і лагідне море, очевидно, допомогли Паундові написати ті 
кілька “Од”, у яких пристрасні юні пастушки ганяються за о в ід і їв с ь к и м и  
німфами. Але незрівнянно більше творів присвячено поетовому позову з 
Америкою, її культурою й освітою, а особливо — з економікою і 
банківською системою.

Паунд був переконаний, що добрий уряд можливий лише за державного 
контролю над грішми. Найкраще це вдалося здійснити (для загального 
добра) такому благодійному диктаторові, як Муссоліні. Іншими іде
альними “диктаторами”, на думку Паунда, були Джеферсон, Адамс, 
Джексон, Конфуцій, китайський правитель Чанг Нго Ш е та ін.

Паундове заперечення американського капіталізму грунтувалося на 
переконанні, що людина мусить отримувати стільки, скільки заробить. У 
наш ому ж “ледачому класовом у” суспільстві люди заробляю ть, 
маніпулюючи грішми, а не шляхом виготовлення вартісних продуктів чи 
створення мистецьких шедеврів. Звідси — численні випади супроти лихвар
ства, що їх надибуємо в “Одах” .

У Рапалло Паунд виказує маніакальну перейнятість деякими авторами; 
наприклад, він ретельно студіює твори Джона Адамса, якому в “Одах” 
відведено понад вісімдесят сторінок. Як і “Оди”, присвячені Малатесті, 
Паунд перевантажує текст безконечними цитатами. Однак, Малатеста, 
хоч і трансформований почасти творчою уявою автора, продовжує жити як 
художній герой. Адамс же повністю губиться за цитатами з його власних 
творів...

Проза Паунда кінця 1920— 1930-х років свідчить, що він починає багато 
повторюватись, з ’ясовуючи й далі свої стосунки з Америкою. Його жаргонні 
вирази стають дедалі крутішими, а вульгарність — непристойнішою.

1930 року видавництво “Блек сан прес” видало його “Вигадані листи” . 
Деякі з них писалися протягом лондонського періоду, а деякі — в останні 
роки. В одному листі він зауважує, що не бачить принципової різниці між 
Росією й Америкою. На його думку, обидві вони є “варварськими” 
країнами. В іншому місці Паунд висловлює сподівання, що колись “почує 
про кінець цих росіян”, додаючи при тому, що балачки про російську душу 
видаються йому недоречними: “Росія (велике Р, означений артикль, 
Арцибашев, Бустікосєв, Слобінгобський, Спітітутський і К Об’єднаний, 
общинний і т. д.). Росія, моя люба Кароліно, є ніщо інше, як Західна 
Європа, тільки без її бойової рубки або верхнього шару... Цивілізована 
людина, к о ж н а  цивілізована людина із здоровим шлунком може стати
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росіянином, зуживши трохи спиртного, хай навіть дуже багато спиртного, 
але це вже справа шилінгів, а не динамічного досягнення. Раз і, мабуть, 
тільки один-єдиний раз я був п ’яний настільки, щоб відчути себе 
росіянином. Спробуйте й ви, моя мила юнко, спробуйте! Спробуйте і 
очистіть нарешті свій розум, звільніться від цієї зацикленості на росіянах 
(якщо Ленін і К досі не звільнили Вас)”

До Сполучених Ш татів Паунд повернувся 1939 року; отримавши 
почесний ступінь у Гамільтонському коледжі, він негайно подався у 
Вашингтон, де в бесідах із сенатором Борахом, секретарем із сільського 
господарства Волесом та ін. прагнув переконати їх, що зміна економічної 
політики здатна одвернути війну. Повернувшись до Італії вже після її 
початку, він виступив по римському радіо з різкою критикою політики 
Рузвельта. Після Пірл-Гарбору, коли Паунд з дружиною намагався 
залишити країну, невідомий американський чиновник не дав їм дозволу 
сісти в дипломатичний поїзд, що відбував із Рима. Невдовзі поет понов
лю є радіопередачі. У своїй сукупності вони, безсумнівно, є 
найхимернішими пропагандистськими акціями, що будь-коли дозволялися 
на національному радіо. Паунд розповідав про Лондон за його пам’яті, про 
Е. Е. Камінгса, Джойса, китайську філософію, економіку і свої “Оди”. Не 
дивно, що італійці запідозрили в ньому американського шпигуна. Одначе 
генеральний прокурор Сполучених Штатів висунув супроти нього звину
вачення, і коли американці здобули Дженоа (північ Італії), поет здався на 
їхню милість. Улітку 1945 року він у дуже складних умовах, потерпаючи 
від галюцинацій і депресії, відбуває ув’язнення в Пізі. Після медичної 
експертизи з ним стали обходитися трохи гуманніше, і Паунд знову 
починає писати. У листопаді його переводять до Вашингтона. Врешті-решт 
він опиняється у федеральному госпіталі для божевільних, де перебуває 
тринадцять років, аж поки Сполучені Ш тати не скасували вирок.

Повернувшись до Італії, Паунд знову пише свої памфлети, друкує 
“Оди” у різних виданнях і загалом відстоює ті самі погляди, які раніше 
висловлював у радіовиступах.

Як оцінити ж иття й творчість Езри Паунда? К ілька видатних 
письменників, включаючи Єйтса, Еліота і Хемінгуея, говорили про свою 
заборгованість перед ним. Без сумніву, він був каталізатором багатьох 
рухів, пов’язаних з модернізмом. Що ж до його місця як поета, то 
майбутнє покаже. Сучасні критичні оцінки надто вже неоднозначні і 
суперечливі...

З англійської переклав 
Василь їваш ко
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Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ

У НУЛЬОВОМУ ЧАСІ І ПРОСТОРІ

“Містерія” Олега Лишеги була започаткована десь у 70-х роках — 
десятиріччі, що є ніби нульовим у східноєвропейському та євразійському 
часі, його мертвою зоною. Започаткована десь на Далекому Сході, поблизу 
тогочасної Великої Стіни, поміж двома імперіями-близнюками (“рядовий” 
Лишега, отже, був одним із міріадів молодших охоронників цієї Стіни; 
“Молодий” “Містерії” — то звичайний радянський рекрутський вокатив, 
мовний знак приналежності до найбільш пригніченого військово-вікового 
стану).

Отож дія “Містерії” розгортається у неуникній і, як тоді видавалося, 
навічній тіні цього над-Муру, що ним відгородилися одна від одної обидві 
Піднебесні, ніби наслідуючи давню китайську традицію державоподілу на 
Північ і на Південь. Розгортається на злиденній солдатській кухні і на її 
злиденних гарнізонних околицях.

Отож у нульовому часі і нульовому просторі.
По другій світовій війні один з останніх великих європейського 

песимізму Теодор Адорно рішуче застеріг, що після Освенціму неможливо 
писати вірші. Це, певно, треба розуміти так, що їх неможливо писати і 
після голодомору та Гулагу.

Проте інстинкт поезії у людини виявився не менш сильним, аніж 
інстинкт статі і смерті. Вірші писалися не лише “після Освенціму” , а й у 
самому Освенцімі. У незчисленних його радянських анклавах виник 
трагічний еверест поезії з українським його пасмом — від Ладі Могилян- 
ської до уярмлених шістдесятників.

“Містерія” сімдесятника Лишеги, що її започатковано саме на схилку 
того десятиріччя, з того самого простору (адже в ’язниця й казарма за тих 
умов — це лише різні інституційні двері в одну й ту ж несвободу) 
належить, однак, уже до іншого художнього виміру. В Освенцім люди 
потрапляли з волі, ще певні і повні гуманістичного й релігійного переказу, 
його безсумнівної інерції, що й підтримувала необхідне жевріння якоїсь 
людяності, а в якихось дивовижних випадках — навіть поезії. За  
страдницькими плечима в ’язнів отця Максиміліана Кальбе, матері Марії 
(Єлизавети Пиленко), зрештою, Солженіцина і Кочура стояла саме гу
маністично-християнська культура.

За збитими ж безчассям юнацькими плечима сімдесятників маячили 
лише різного роду фантоми, що так само переповнювали теперішнє і нібито 
прийдешнє. Як уявляв собі пекло один герой Достоєвського — тінь кучера 
тінню щітки чистить тінь карети.

Чим могло бути письменство за таких умов? Воно ставало або “тінню” 
письменства — не стільки красного, скільки офіційно-червоного, — або 
шляхом неймовірної аскези, чудернацьких, аж акробатичних вправ повер
талося до самого себе, власне, до якихось таємничих, може, й останніх, 
але ще живих джерел у замуленій і замученій людській душі.

На початку цього століття видатний київський психіатр і психолог Іван 
Сікорський пробував у своїй лабораторії подати, за його словами, “стено
граму експресивної свідомості” , збуреної тими чи тими людськими неща
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стями, що відтак хутко громадилися і до середини цього століття знялися 
просто-таки дев’ятим його валом. І син Сікорського, славнозвісний 
авіаінженер, під кінець життя рятуючись від них, облітав на своєму літаку 
всі святі місця Землі (окрім Києво-Печерської Лаври, звісно) і написав 
книгу “Смисл молитви Господньої” .

Проте Сікорський-молодший ще знав не тільки авіатехніку, але й, як 
елегантно сказав один теолог, “фізіологічну техніку молитви”. “Молодий” 
же в Олега Лишеги не має такого комфортного способу пересування у 
планетарному просторі, як мав Ігор Сікорський, — він намертво, мов 
людинокомаха з ентомологічної колекції, пришпилений червонозоряними 
колекціонерами євразійського генштабу до однієї, мов смерть, вузької 
точки євразійського простору. До вбогої відьминої кухні і “вбогих сосонок” 
за її порогом, до того місця, де проти євразійського місяця блищить 
цвинтар “порожніх пляшок з-під чорного пива “Стелла” . “Молодий” не
обхідно відлучений і від “смислу молитви Господньої”

Що ж тоді йому залишається — у мертвому часі і мертвому просторі?
Він єдино творить “стенограму” своєї “експресивної” од кухонного чаду 

і бруду свідомості. Свідомості, яка народжувалася не в необхідному гу
маністичному кліматі, як то їй і належить (тільки — від кого належить?), 
а в чаду і бруді того валу. Свідомості, відчуженої від світу — особливо від 
того, що за “Великою Рікою”. Від минулого і майбутнього. І, здавалося б, 
від самої себе.

Але це не так. Залишається останнє, чого ще не відняли і не спотворили 
(“Ви спотворили мою пісню...”).

Десь на дні “подонка” (“я — подонок”) б’є і б’є якесь маленьке, але 
безупинне і безперестанне у своїй онтологічній роботі джерельце.

Що то воно?
Слідом за Іваном Сікорським переглядаючи “стенограми експресивної 

свідомості” , Лев Виготський, найбільша постать миттєвого, але сліпучого 
спалаху українсько-харківської психологічної науки 20-х років, 
безприкладного за своєю інтелектуальною напругою (у США вченого 
нещодавно назвали “Моцартом психології”), довів, що в основі нашого 
мислення закладена так звана “внутрішня мова” . Власне, про неї говорили 
ще до Виготського, але саме він розгадав її генезу і структуру, її колосаль
ну роль: людина від трьох до п ’яти років засвоює (“інтеріоризує”) знаки 
навколишнього мовного середовища і перетворює їх на суворо приватну 
семіотичну власність, на особливі знакові ліхтарики, що ними вона затим 
усе своє ж иття безперестанку, навіть у сні (сон — це ніби візія 
“внутрішньої мови”), висвітлює і саму себе, і довколишній світ.

“Внутрішня мова” — фундаментально перетворені загальноприйняті 
лексика, синтаксис і взагалі логіка, її офіційний “синтаксис реальності” , 
до того ж поєднана з незліченним и візуальними образами, ніби 
міфологічними малю нками — життя, смерті, перебігу часу, еросу, 
жіночності Вічної і жіночності хвилинної.

Словом, це онтологічний фільм, що ми його дивимося щосекунди, але 
тільки художники і тільки в нашому столітті здогадалися спроектувати його 
на загальномистецький екран. Пруст і Джойс першими почали віддавати 
“потік свідомості” , безупинну гераклітову ріку образів, що у неї справді 
двічі не ввійдеш, образів, що ними ми оформлюємо своє життя, свою 
поведінку — зокрема “зовнішньо”-мовну. Андре Мальро у своїх “Голосах 
мовчання” взагалі дійшов до висновку, що мистецтво — це ніби ревербе
ратор “внутрішньої мови” , що воно ніби посилює звучання “внутрішнього 
голосу” (самий термін, певне, позичений Мальро у Віктора Гюго, який у 
розквіті романтизму характерно назвав збірку своїх поезій — “Внутрішні 
голоси”).

“Внутрішня мова” за самою своєю морфологією — одчайдушна “аван- 
гардистка” і навіть “футуристка”: рятуючи нас од ентропії, од духовного 
згасання, вона щодуху мчить нашу свідомість через усі можливі гони, часи
і простори, щохвилини спалахує новими образами, часто парадоксально- 
альтернативними до попередніх.

Вона ніби асистує світовому процесові, який не може зупинитися ніби 
ні на мить. Вона — ніби священний рухомий малюнок з цього процесу
11. Сучасність-11
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(невипадково великі кінорежисери не просто поціновують “внутрішню 
мову” , а й доволі свідомо чи напівсвідомо будують свої фільми за її 
структурними ходами — згадаймо хоча б Ейзенштейна або Фелліні).

“Містерія” Лишеги — це по-своєму унікальна стенограма ультраексп- 
ресивної свідомості, що перед нею довкола закрили всі двері у світ, і вона 
необхідно обернула свої зіниці у себе, у свої ще не розтоптані, ще не 
погвалтовані, хоча й загрожені можливою катастрофою глибини.

Сама пунктуація “Містерії” з нескінченними “двокрапками” — певний 
знак “стенографічної” орфографії-поетики твору. Мов на кінематографічній 
плівці (цей точний технічний сколок з “внутрішньої мови”), образ 
поспішає за образом, тіснить або суперечить йому, а то й просто виникає 
з іншого виміру чи зникає у зовсім інший...

Так, це драматизований верлібр, який із самого початку свого буття 
(спочатку французького) постав саме як рентгенограма сповненої сум’яття 
пізньоєвропейської душ і, як лихом анкова трансляція назовні її 
“внутрішньої мови”. Проте, якщо поети не бавляться верлібром, а “молод
шому” не до філологічних і інших ігр — тут чути гострий сірчаний запах 
зваби-смерті, і не тільки тому, що “наше” військо вибудувало по-своєму 
унікальний інститут ритуалізованих самогубств “молодих” : герой Лишеги 
в ситуації тієї експресивності щомиті відчуває присутність її най
послідовнішої і найнещаднішої антитези, — то голоси верлібристів схожі 
єдино на свої “голоси внутрішні” , а не на будь-кого.

У “Містерії” своєрідність її — у присутності у ній чи не найбільших у 
людському часі поціновувачів певного ідеального його стану і всього світу 
взагалі. Східних поетів. “Друже Лі Бо, брате Ду Ф у”. У кількох кроках 
від новокитайського пекла — і в тисячі й більше років до тих, хто відчув 
першооснови світу, — виникає якась ієрогліфіка мученицької душі, що під 
нещадний метроном довколишнього знелюднення, услід за маятником 
поміж створенням і руйнацією, буттям і небуттям, жіночністю вічною і 
жіночністю на якусь там годину, “друзями” — поетами, ангажованими 
відьминою кухнею і їхніми чутими на всю світобудову “внутрішніми 
голосами” б’ється і б’ється “Містерія” Олега Лишеги, містерія самої поезії.

...Десь у миколаївські часи киянин Володимир Печерін (генерація Гого
ля й Максимовича), вжахнувшись, створив “поему-містерію” “Торжество 
смерті” , а потім узагалі від’їхав з імперії далеко на Захід, аж на самісіньку 
Туле католицької ойкумени — в Ірландію. Кажуть, що дуже боявся 
морської каральної експедиції за ним (до речі, не без підстав), пишучи свої 
“Замогильні записки”.

Півтора століття потому інший наш співвітчизник, так само не із своєї 
волі, потрапивши вже на Схід та ще й Далекий, написав свою містерію. В 
околицях тієї ж “відьминої кухні” , тієї ж теми.

Проте є одна обнадійлива “нута” у “внутрішній мові” сучасного поета
— у стихіях її химерного синтаксичного й іншого перетворення 
залиш ається водночас сама собою, у своїй ніби пісні про власну 
незнищенність, мова родова. Почута — і назавжди — поетом з тих 
загадкових, навіть для Лева Виготського, “від двох до п ’яти” .

А доки є родова мова, буде й видова, що про неї ми вже говорили. Отож 
буде й життя.

Поль Вал ері, який, при всій зовнішній комфортабельності свого серед
земноморського буття, як ніхто відчував “нульовий меридіан” століття, 
проте закінчив “Морського цвинтаря” словами: здіймається вітер, треба 
якось жити.

Над нами здіймаються нові вітри, “друже Лі Бо, брате Ду Ф у” , ваші 
потомлені історією друзі й брати, — треба якось жити...
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СПОГАДИ

УРОКИ АКАДЕМІКА СЛАБЧЕНКА

9 липня цього року минуло 110 років з дня народження 
талановитого українського історика —  академіка Михайла 
Єлисейовича Слабченка. Його спіткала сумна доля переважної 
більшості української інтелігенції —  арешт, табори, заслання, 
люте цькування і... безвість. Він був автором майже 200 
друкованих праць: монографій та наукових статей з історії 
економіки та права України, рецензій, літературознавчих 
розвідок, публіцистичних та художніх творів. Сьогодні його 
творча спадщина майже нікому невідома, а кожний день 
пошуку призводить до нових відкрить.

Пропонуємо читачевій увазі два документи про академіка 
М. Є. Слабченка: автобіографію, яка збереглася у фондах 
Одеського облдержархіву, та спогади його колишньої учениці 
Антоніни Григорівни Лавріненко. А. Г. Лавріненко народилася 
1901 року в Одесі в сім'ї службовців, майже 40 років 
працювала в школах Одеси, викладаючи українську мову та 
літературу, з 1957 року —  на пенсії. Двоюрідна сестра 
відомого українського літературознавця Юрія Лавріненка, який 
багато друкувався у “Сучасності"

Олександр ГОН ТАР  
доктор історичних наук

МІЙ ЖИТТЄПИС*

Народився я року 1882 на Нерубайських хуторах, під Одесою. Батько мій — ка- 
меноломщик, що працював на приватних та міських каменоломнях. Змалку й мені 
доводилось працювати там. Бідували дуже: заробітки стояли не дуже високі, а родина 
в нас була велика. З злигоднів не вилазили. Випадково попав я до школи і вчився в 
початковій школі спочатку на Кривій Балці, потім на Слобідці-Романівці. Вчився добре. 
Після укінчення початкової школи працював в “балаганах" на каруселях і мріяв стати 
циркачем. Але мені не пощастило. Замість того опинився я в духовній школі, з поспіхом 
скінчив її (від платні за навчання мене звільнили, бо вчився дуже добре, хоч погано 
вів себе — бився, курив, увілював від служби в церкві й більш любив кулачки). Попав 
далі до семінарії, але був на поганому рахунку у начальства — епіграми, сатири, 
карикатури на вчителів сильно мішали мені в очах начальства, яке, доведши мене до 
3-го класу, не витерпіло й за підбивання семінаристів до "бунту” проти начальства 
виключило з балом 4 по поведінці. Цей бал не давав мені можливості нікуди поступити. 
Де тільки не працював я. І в порту, і в ливарнях, і в палітурниках. Кінчав кілька разів 
самозабойством, не можачи подолати голоду. Після довгих митарств попав в Ново
російський університет спочатку на історико-філологічний факультет по історичному 
відділу, потім на юридичний факультет того ж університету. При проходженні курса 
мав: а) срібний медаль за працю “Крестьянский вопрос в Законодательной комиссии

* Збережено всі особливості мови документу. — Ред.
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Екатериньї II” й б) золотий — за роботу “Малорусский полк в административном отно- 
шении".

Укінчивши юридичний факультет, був залишений до підготовки до професури. До 
одержання стипендії протягом кількох місяців голодав з родиною, бо, будучі політично 
непевним завдяки участі в студентських розрухах 1903 року, участь в робітничому 
рухові, в революції 1905 року, демонстраціях 1904 року, не міг дістати посади. Давав 
приватні лекції, служив коректором, пробував стати телеграфістом, учителем гімназії 
(безнадійно), був секретарем “Южно-Русского Мелиоративного бюллетеня” Стипендію 
доставав протягом кількох місяців, поки мене не було командировано за кордон до 
Франції. Звідти, однак, витребувано було мене нести солдатчину. В солдатах прослужив 
рік й вийшов в 1913 році прапорщиком запасу. Через рік посланий на театр військових 
подій. Пробув на фронті всю імперіалістичну війну, де був і поранений, і контужений, і 
отруєний газами. Року 1917-го був відряджений до Юридичної Академії, яку й укінчив 
1918 року, коли виїхав з Ленінграда (тоді Петрограда) до України й демобілізувався. 
Під час війни був членом Петроградської (лівої) Української соціал-демократичної 
партії, куди перейшов з Одеської організації української соціал-демократії, яку 
організував і вів в Одесі, а перед тим являвся організатором і лідером РУП в Одесі, 
вів друкарню і пр. З початку революції організував полковий комітет, був членом 
дивізійного (42—ї дивізії) і корпусного (IX корпусу) комітетів, потім армійського (IV армії).

Повернувшись до Одеси, являвся одним з організаторів й членом редколегії 
“Одесских Известий", співробітничав в “Голосе Революции" і пр. З приходом німців 
випустив відозву против окупантів, за що підглягав утискам, співробітничав у "Вільному 
Житті”, був головою Одеської учительської спілки, провів шкільну українську кампанію, 
внаслідку якої в Одесі було відкрито 2 гімназії й 6 українських початкових школи, був 
членом Педагогічного Комітета при Міській Управі. За нападки на німців і гетьмана 
попав під суд, брав участь у змові в справі скинення гетьмана й вигнання німців, аж 
поки мене не заарештували. В літі 1918 року пристав до українських “незалежних" і 
працював з українськими соціал-революціонерами (лівими) — це дозволялося статутом 
“незалежних".

При добровольцях за часів французької окупації змушений був ховатись, усунений 
з посади викладача середніх шкіл. 22 лютого 1919 року мене з моїм сином мали 
забити представники офіцерської армії — уцілів випадково. В 1919 році після вигнання 
білих працював з більшовиками в Комісаріаті наросвіти і нацменшостей, а також в 
ГВУЗі й переводив реорганізацію вищої школи. Написав з доручення Наркомату освіти 
багато програмів по політичній економії, історії праці, історії України і Росії, дошкільному 
вихованню, позашкільній освіті й пр. Тоді ж організував Український Фребелевський й 
Український Театральний інститути (нині відділ дошкільного виховання в ІНО й дра
матичний факультет при Муздраміні).

З приходом білих ізнову ховався, позбавлений прав викладати по всяких школах 
Працю мав, тобто шматок хліба з приватних лекцій та культроботи в кооперації, де 
здебільшого провадив журнальну роботу у “Вістях Централа" й др. Співробітничав у 
підпільній "Боротьбі" й провадив іншу партроботу до нового приходу більшовиків. Перед 
тим, яко бувшого офіцера, мене було мобілізовано білими, але я дезертував, хоч наді 
мною й висіла тяжка кара.

З приходом більшовиків ізнову працював в народній освіті й повернув до вищої 
школи, прийнятий ще 1919 року в число приват-доцентів Новоросійського університету 
(з виконанням обов’язків доцента Київського університету). Тепер мене було обрано 
професором соціології в Гумобін, а потім професором історії України в Одеське ІНО. В 
останньому я заснував студентське бібліографічне товариство, студентський історичний 
гурток, історичний кабінет, семінари підвищеного типу по історії України, дослідчу ка- 
тедру-секцію по історії України. Був в 1924 році деканом Профосу і відмовився від 
цієї посади, головою предметної комісії — теж відмовився й т.д.

Року 1926-го заснував в Одесі Наукове при УАН товариство, перед тим року 
1923-го був одним з організаторів Археологічного інституту, замісником завідуючого 
Обласного Архівного Управління й пр. Під час війни й революції не переривав наукової 
діяльності.

Наукова робота моя досить велика. Мною написано книги: 1) Малорусский полк в 
административном отношении; 2) Опьітьі по истории права Малороссии XVII -  XVIII 
столетия; 3) Диариуш Генеральной Войсковой Канцелярии; 4) Центральньїе учреж- 
дения Украиньї XVII -  XVIII столетий; 5) Судівництво на Україні XVII -XVIII ст.;
6) Организация хозяйства Украиньї от Хмельницчиньї до мировой войньї, т. І — V;
7) Матеріали до економічно соціальної історії України XIX ст., т. І — II. Нагектографовано
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курси лекцій з новішої історії України й теорії феодалізму на Україні. Належить мені 
також сила наукових статів на ріжних мовах в "записках Наукового товариства 
ім. Шевченка” у Львові, “Записках Одесского Библиографического общества", "Трудах 
Полтавской Архивной комиссии”, “Известиях Харьковского историко-филологического 
общества”, "Червоному шляху”, "Записках УАН" і пр. Мої статті присвячено питанням 
історії України, історії українського права, російської історії, українському письменству. 
Значення моє в науці полягає в тому, що я є одним з основоположників історії укра
їнського права, економічної історії України й нової історії України.

Зараз я являюсь членом таких комісій при Українській Академії наук: по виученню 
історії України і західного руського права, по виученню районових історій України, історії 
українського господарства й історії економічної думки, постійної комісії бібліографічного 
словника, а також членом Одеського Наукового товариства, Бібліографічного то
вариства, Товариства Нестора Літописця. Мав честь бути членом-кореспондентом 
інституту марксизму.

Сумарна оцінка моєї' роботи в цілому подана проф. Гермайзе: а) "Пролетарська 
правда” за 1926 рік і б) в "Студіях по історії України", кн.ІІ, а також в) в "Історії України 
з марксистського погляду”, т. 1 академіка Багалія тощо. Найбільша оцінка моєї наукової 
діяльності належить тов. Річицькому, який в ч. 1 "Червоного шляху" за 1924 рік 
висловився в той спосіб, що я дійсно революціонізую українську науку, переключаючи 
її на грунт історичного матеріалізму. Це декому не подобається. Нарешті, слід сказати, 
що товаришами по праці в ІНО я, уви, не любим. Ось і все, що можу подати про себе. 
Здається, жив не без користі, а в тім — хто його зна.

М.Слабченко
На вдачу я запальний, різкий, прямолінійний і не виношу брехні та підхалимства, 

насмішливий, гострий на язик і "мнітельний”, не виношу “общих мест", стараюсь іти 
своїм шляхом і говорити чужі слова не люблю. Студентів люблю, але це не мішає мені 
й вимагати від них багато. Зате я щасливий з того, що в мене є до 20 чоловік учеників 
по історії України й до 10 чоловік по історії українського письменства, що вже заявили 
себе роботами на науковому полі.

З оригіналом згідно
Секретар

Державний архів Одеської області, ф. Р—1593, on. 1, спр. 308, арк. Машинопис, копія.

Не раніше 1927 року.
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Антоніна ЛАВРІНЕНКО

ВІН НЕНАВИДІВ БЮРОКРАТИЗМ, КАР’ЄРИЗМ, 
ПСЕВДОПАФОС, КОРИСТОЛЮБСТВО

1918 рік. Осінь. Вересень. Я учениця восьмого класу Одеської Маріїнської міської 
громадської жіночої гімназії. Сиджу на першій парті у колоні вздовж лівої стіни поруч 
із Сонею Лобачевською. Батько її священик Соборної церкви і наш викладач закону 
Божого. До програми восьмого класу введено курс історії української літератури — 
діють закони Української держави гетьмана Павла Скоропадського. Начальниця 
гімназії Ольга Миколаївна Мерзлякова представила нам нового викладача — Михайла 
Єлисейовича Слабченка.

Це був чоловік вище середнього зросту, стрункий, у військовому френчі і по- 
військовому підтягнений. Очі мав розумні, всевидючі, з гострим поглядом, з відтінком 
жарту й насмішки. І що нас, учениць, найбільше вразило, це те, що його досить 
правильні риси обличчя, прямии ніс, високе чоло, втратили свою привабливість через 
сліди віспи. До того ж шокувала повна відсутність волосся. Однак усе це не позбавляло 
його симпатичності.

Михайло Єлисейович розпочав курс із лекцій про творчість Котляревського. Згодом 
перейшов до Шевченка. У мене не залишилися в пам’яті його перші розповіді, бо я 
захворіла й пропустила кілька занять. Згадую лише лекції про творчість Марка Вовчка 
й Свидницького. Михайло Єлисейович розповів про виникнення в середині XIX століття 
у Франції нової течії у філософії — позитивізму, що її основоположником був Огюст 
Конт. Вона вплинула й на розвиток реалістичної літератури — і Марко Вовчок, і 
Свидницький реально змальовували життя різних верств українського суспільства.

Докладно зупинився Слаоченко на творі Свидницького ТІюборацькі", показав 
розтлінний вплив на молоде покоління у бурсах і семінаріях їхніх учителів, розповів про 
русифікаторську політику владики архієрея, підкреслив інтриганство, кар'єризм пастирів. 
Лекцію провів з особливим піднесенням, що справило на нас велике враження.

Перед цим уроком перша учениця класу Тетяна Шестерикова, донька головного 
бібліотекаря Новоросійського університету, завжди витримана і мовчазна, вибігла на
перед і щось написала на задній стіні класної дошки. Я теж побігла й встигла прочитати, 
що' то був за напис: “Да здравствует єдиная и неделимая!”

На місце своє я не встигла сісти, як у клас увійшов Михайло Єлисейович. Якщо він 
прочитав гасло, то міг подумати, що то я написала. Знаючи, що на першій парті сидить 
донька соборного священика і гадаючи, що це я, він з такою пристрастю почав картати 
обмеженість і користолюбство духівництва, наче виявляв своє особисте негативне 
ставлення до служителів культу. Тоді я подумала, що це гасло на дошці його роз
дратувало. Вже потім я довідалася, що він сам був певний час учнем Одеської духовної 
семінарії, але за вільнодумство його звідти виключили.

Тепер, коли вже відомо, який шалений опір у 1917—1918 роках зустріла українська 
церква у боротьбі за автокефалію з боку Московської патріархії, зрозумілою стає палка 
критика Слабченком російських священиків-шовіністів. А тоді ми, учениці, не знали, яка 
запекла боротьба велася між церквами.

Того ж дня після уроків я вийшла з воріт на вулицю і побачила, як пройшов Михайло 
Єлисейович у супроводі учениці сьомого класу Кавури. І я позаздрила їй, що вона може 
вільно спілкуватися з учителем. А я була так вихована, що вважала: вчителі — якісь 
особливі, не від цього світу істоти.

За кілька днів Слабченка запросили перед уроком до начальниці гімназії. Яка між 
ними відбулася розмова, нам, звичайно, було невідомо, але після цього Михайло 
Єлисейович відмовився від викладання. Незабаром на цей курс був призначений зять 
соборного священика Михайла Вітвицького — Уманський. Змісту його лекцій я зовсім
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не можу згадати. Лише добре запам'ятала, що на першій лекції він докладно пояснював 
походження назви "Малоросія”.

Інцидент зі Слабченком у гімназії, про який я згадала вище, свідчив про його 
категоричність, принциповість, темпераментність та незалежність.

Осінь 1919 року. Я студентка історичного факультету Новоросійського університету. 
Відвідала публічну лекцію Слабченка про п’єсу "Назар Стодоля”. Пам’ятаю, що він тоді 
висловив гіпотезу, начебто автором цього твору Шевченко не був. Я підійшла до 
Михайла Єлисеиовича, нагадала йому, що я випускниця Марийської гімназії, де він 
викладав історію української літератури. Він привітно усміхнувся, поцікавився, що я зараз 
роблю.

1920 рік Із сьомого лютого в місті утвердилася радянська влада. В університеті 
змінилася професура, дехто емігрував за кордон, заняття відбувалися вкрай несисте
матично. У нас у сімї померла бабуся, ми всі дуже переживали. Моя сестра Маруся і 
я під час великого посту відвідували ранню обідню в Андріївській церкві. Була провесна. 
Я зайшла до священика, що ховав бабусю, і взяла у нього книжку про життя святих. 
Із цією книгою пішла до університету. На Преображенській, проти міського саду, зустріла 
Слабченка. Він привітно заговорив зі мною і хотів подивитися книгу, що була у мене в 
руках Я зніяковіла і відповіла, що нізащо не покажу. Він усміхнувся і запропонував 
мені працювати в архіві з документами війська Запорозького. Я відмовилася, сказала, 
що хочу вчитися, а не працювати. На прощання він порадив мені прочитати "Гавриліаду" 
Пушкіна. Чи то він зрозумів, чи відчув, що книга в мене релігійного змісту.

Слід сказати, що ще в гімназії я відчула симпатію та повагу до Михайла Єлисейовича 
з його незалежністю та принциповістю. Навесні 1920 року, повертаючися з дачі на 
Хаджибейському лимані з небожем Олексієм, завітала на вулицю Майстерську, 25, де 
жив Слабченко, і Олексій на моє прохання вручив Михайлові Єлисейовичу величезний 
букет запашного бузку.

Голодна весна, нестатки. Довелося йти працювати. При маминій народній початковій 
школі №141 були організовані українські класи і на літо дитячий український майданчик 
в Ананьївському провулку, де я все літо працювала як вихователька. Не знаючи укра
їнської мови, я докладала всіх зусиль, щоб нею оволодіти: читала твори українських 
класиків, перечитувала “Кобзар”, відвідувала лекції, що їх організувала "Просвіта" при 
клубі для залізничників станції Одеса-Головна. Клуб містився в Павлівському будинку, 
на Канатній вулиці.

Лекції з мови і літератури проводив тут К. А. Бачинський. Я інколи ходила до 
університету, бачила Слабченка. Шкодувала, що він не викладає у "Просвіті” Якось 
спитала його про це, на що він відповів: "Най дадуть мені шкіру на підошви, то я буду 
у них працювати"

Навесні 1921 року викладачі і всі присутні на лекціях “Просвіти” були заарештовані. 
Всю ніч їх протримали в Чека, деяких залишили, решту відпустили. Серед відпущених 
була й моя близька приятелька Леся Стрельченко. Мені просто пощастило: я хворіла 
на тиф і того дня у "Просвіті" не була. Саме тоді велике нещастя спіткало сім'ю моїх 
знайомих Брата студента Клави Грінченко, теж студента, який був одним із керівників 
"Просвіти", заарештували й відразу ж ростріляли. А ранком працівники Чека приходили 
додому і просили вибачення у матері — мовляв, помилилися, прийняли його за когось 
іншого.. "Просвіта" була ліквідована.

Взимку 1920 — 1921 року у зв'язку з ліквідацією Новоросійського університету 
занять не було. Я вже працювала у школі №141 як викладач української мови и 
самотужки поглиблювала свої мовні знання. Влітку 1921 року був утворений "Гумобін" 
Лекції читали нам на вулиці Рішельєвській у приміщенні теперішнього кінотеатру “Ук
раїна". З осені 1921 року усіх гумобінівців перевели до Інституту народної освіти (ІНО).

Голод навесні 1921 року. Червоний Хрест організував в Одесі їдальні. Я працювала 
регістраторкою в їдальні на Дальніх Млинах з червня 1921-го до лютого 1922 року. 
Доводилося мандрувати пішки від району вокзалу, де ми жили, на Дальні Млини, а 
звідти поспішати на четверту годину на лекції в ІНО (будинок колишньої Другої чоловічої 
гімназії, на вулиці Комсомольській — Старопортофранківській).

Мене зарахували студенткою третього курсу, хоча я жодного іспиту не складала. 
Адміністрація виходила з того, що до університету я вступила у вересні 1919 року і 
тому мала бути на третьому курсі. На історичному факультеті нас було спочатку п'ятеро: 
літній чоловік Добрій, Фаня Співак, Кодра, студентка у фіолетовому береті, прізвища 
якої я не пам'ятаю, і я. Студентка у береті проходила два тижні і раптово зникла. Кодра 
тримався місяць, а потім від голоду теж утік додому на село. Ми троє героїчно 
відвідували лекції всю зиму до весни 1922 року.

Історію України в ІНО (курс історії Гетьманщини) читав Слабченко. На відміну від 
наступних поколінь радянських істориків, які звертали увагу переважно на стосунки
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між класами і класову боротьбу, Михайло Єлисейович докладно розповідав про побутові 
умови тогочасного суспільства, архітектуру, соціальний склад населення, процедуру 
виборів гетьманів, виховання гетьманичів, обмін послами з Москвою, поступовий зане
пад гетьманату у XVIII столітті. Він вів також теоретичний курс з історії розвитку 
суспільства.

Умови тієї суворої зими були тяжкі. Приміщення не опалювалися. Електрики не було. 
Освітлення носили з собою (це був гнотик у пляшці, себто каганець). При такому 
освітленні ніяких записів робити було неможливо. Займалися з четвертої години дня, 
бо вважалося, що зранку студенти працюють. Усі були бідно одягнені. Михайло Єлисе
йович ходив у військовій шинелі, шапку покривав башликом. Я сиділа на першій парті, 
на ногах були старенькі гамаші. А коли збільшився день, можна було бачити нашу 
вбогість. Коли мамі колишній учень подарував шкіру, мені пошили нові черевики. Спо
стережливий Михайло Єлисеиович одразу помітив зміну на моїх ногах і всміхнувся.

На той час я була у Слабченка єдиною студенткою-українкою, та ще й на становищі 
колишньої учениці. Виходили разом з ІНО — нам було по дорозі. Ішли Комсомольською 
до Майстерської, розмовляли. Михайло Єлисейович виявився людиною товариською, 
простою, розповідав про себе.

Я довідалася, що він з робітничої сімї. Народився 1882 року у селі Нерубайському, 
під Одесою. Любив повторювати, що він син биндюжника. Згадував слова матері, яка 
казала, що народився в сорочці, “був гарненький, як янголятко", і тому має бути 
щасливий. Закінчив початкову церковну-парафіяльну школу на вулиці Зовнішній (тепер 
Мечникова). Потім учився в Одеській духовній семінарії, Новоросійському університеті, 
підвищував кваліфікацію у Санкт-Петербурзькому університеті, у Парижі, куди був 
відряджений для навчання. Там він удосконалював знання французької, вивчав 
мистецтво кераміки.

Розповідав, що він людина військова, брав участь у світовій війні. На фронті спо
стерігав, як деякі солдати та офіцери відчували наближення смерті: у фатальний день 
на іхні обличчя лягала страшна печатка. Скаржився, що не вміє плавати, якось ледь 
не втопився і з того часу боїться води. Розповідав, що в його роду чоловіки не 
відзначалися фізичною силою і помирали у сімдесят років. Потім ця пересторога 
справдилася і стосовно його самого.

Якось я сказала, що український народ не зробив такого великого внеску до світової 
музичної культури, як російський. Михайло Єлисейович сказав, що я тут зовсім не
обізнана і почав гаряче доводити, що українці мають великі музичні здібності, про що 
свідчать тисячі народних пісень різних жанрів, твори композиторів Бортнянського, Ве- 
деля (я знала, що цих композиторів росіяни вважають своїми), Гулака-Артемовського, 
Аркаса, Ніщинського, Миколи Лисенка. Наприкінці розмови додав: “Ось я сам напишу 
оперу!”

Тоді я довідалася, що він належить до людей “одержимих" Ні кар’єра, ні марно
славство, ні матеріальний добробут не були метою його життя, а жертовна відданість 
науці. В ім'я науки — самозречення. Наука — сама святість,постійний щоденний пошук, 
іноді важка мука. Якось у розпачі сказав: “Кину все, піду на село, почну землю орати" 
Або радив: "Ніколи не займайтесь науковою роботою" Проте все це було від поганого 
настрою, бо насправді поза науковою роботою не було для нього нічого.

Трагедія науковців—дослідників полягала в тому, що, навантажені підготовкою до 
лекцій, викладанням, часто адміністративною роботою (Михайло Єлисейович улітку 
1923 року став деканом історичного факультету ІНО), вони мусили власне науковій 
роботі віддавати ночі.

Розповідав Михайло Єлисейович про важкі побутові умови вдома: не вистачало 
палива, доводилося відмовлятися від електрики і перейти на гасову лампу. Елект
ролічильник був один на будинок, а Михайло Єлисейович працював ночами до чет- 
вертої-п’ятої години ранку. От і непорозуміння з сусідами. То скаржився, що дружині 
Людмилі Іванівні доводиться відрами носити воду здалеку, то розповідав, що лікар 
загрожує йому сліпотою, якщо він не впорядкує своє життя, розподіливши години праці 
й відпочинку, і вимагав до розпорядку дня включити дві години прогулянки. Проща
ючись, завжди бажав: “Легкої ночі!”

У хвилини ліричного настрою Михайло Єлисейович згадував своє перше кохання 
до дівчини Галі, з якою мав одружитися, але її батьки стали на перешкоді.

Із сумом згадував день, коли Одесу залишили гайдамаки. Розповідав, що він про
воджав їх до Запорізької вулиці. Одного разу я спитала в нього, чому він не в партії. 
Він відповів, що був у парти (не уточнюючи в якій), але вийшов, бо були часті випадки, 
коли членів партії отруювали.

Михайло Єлисейович давав мені книги з власної бібліотеки: твори А. Скальковського, 
Д. Яворницького, М. Драгоманова. Протягом 1921—1922 років я зробила доповіді перед
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студентами: "Чеканка грошей за часів Гетьманщини, зокрема за часів Івана Самой- 
ловича" та ‘‘Про перевози на землях запорозьких вольностей" Для останньої доповіді 
використала три справи із запорозького архіву за 1762, 1768 та 1770 роки.

Тієї зими стався такий курйозний випадок Студентка-біолог, фізкультурниця, не
навмисне влучила сніжкою в обличчя Михайла Єлисейовича. Було дуже боляче, 
признавався він потім. Реакція викладача була блискавична і непередбачена: він на
здогнав пустунку і добряче нагодував снігом.

Минула сувора, холодна зима, наближалася весна, повіяло теплом, з’явилося со
нечко і зігріло людські душі, зникла скутість. Почав систематично працювати хоровий 
гурток під керівництвом Джмеля. Співали “Заповіт" “Вічний революціонер”, "Шалійте, 
шалійте, скажені кати” та ін.

Михайло Єлисейович запропонував поставити п’єсу Олеся "Золота нитка”, присвя
чену Лисенкові. Зміст п’єси алегоричний. Слова парки, яку я мала грати, запам’ятала 
на все життя:

Кинь йому у душу сльози, болі всі, всі жалі,
Кинь докори і погрози, скарги рідної землі.

Парка наказувала новому громадянинові бути патріотом, стати борцем, вивести 
народ до нового світлого життя.

Оскільки Олесь був емігрантом, секретар комсомольського осередку Варшавський 
наклав вето на постановку п єси. Михайло Єлисейович страшенно обурився і відмовився 
від будь-якої іншої постановки. Сам Варшавський був доволі культурним, симпатичним 
студентом, як і його сестра, теж студентка. (Потім пройшла чутка, що вони були мен
шовиками. Варшавський був заарештований, сестра застрелилася).

У перші роки після Жовтневої революції всі ми вірили, що вона принесла омріяне 
визволення національної культури від поліційних утисків царату і відкрила широкий 
шлях для її подальшого розвитку. Михайло Єлисейович завжди розмовляв рідною 
мовою і вважав, що вона одержала право бути основною в учбових закладах від 
дитячих садків до університетів. Мені відомо, що Слабченко мав сутичку з викладачем 
історії мистецтва та історії Греції професором Б. В. Варнеке, людиною аристократичної 
зовнішності й поведінки ( можна припускати, що непорозуміння виникли у зв’язку з 
українізацією ІНО).

У кінці 1922-го на початку 1923-го в Одесі виникає український театральний 
колектив. Слабченко любив театр і, певно, був одним із його організаторів. Я була на 
відкритті цього театру (на вулиці Грецькій, 48). Урочистості, звичайно, не було. Будинок 
не опалювався, невеличка групка глядачів сиділа в пальтах Єдина електрична лам
почка ледве блимала, та раптом і вона згасла. Запала таємнича пітьма і густа тиша в 
залі. І ось на сцені з’явилася постать у військовому френчі, освітлена електричним 
променем. Це був Слабченко. Він не міг виступати спокійно. То була гаряча, палка 
промова. Він привітав присутніх з виникненням нового українського театру, що має 
відмовитися від старого побутового репертуару й вийти на широкі всесвітні обрії, ставити 
п’єси іноземних авторів, російську класику. Потрібні нові театральні форми й нова те
матика.

Після виступу Слабченка був спектакль за мелодрамою, назву і автора якої я не 
пам'ятаю. Згодом театр поставив п’єсу Винниченка “Молода кров” А навесні 1923 року 
йшов славнозвісний водевіль Васильченка “На перші гулі” Студентам запропонували 
участь у цій постановці. Роль була невелика: студентки в українському вбранні 
проспівали якусь українську пісню й пішли зі сцени. Я теж була в гурті дівчат.

Узимку 1921—1922 року заняття в ІНО проводилися на першому поверсі. З прихо
дом весни на другому поверсі Слабченко створив історичний кабінет.

Несподівано адміністрація дала розпорядження всім студентам, які вступили ще 
до Новоросійського університету, терміново скласти відповідні дисципліни і одержати 
диплом про закінчення ІНО. Я була приголомшена такою звісткою, бо ніяких дисциплін 
ще не складала. За допомогою Михайла Єлисейовича мені дозволили продовжити 
навчання. Так я опинилася на другому курсі.

До історичного кабінету часто приходили студенти, яким потрібно було 
"швидкісними темпами” кінчати ІНО. Вони або домовлялися з Михайлом Єлисейовичем 
про термін іспитів, або тут же складали повний курс з історії України. Серед них були 
вже літня людина Нестеренко, красуня-кокетка Петрунь і особливо часто — 
Сербський, пізніше фахівець з російської літератури, пушкініст.

Михайло Єлисейович був людиною європейської культури, широкого кругозору, 
добре обізнаний з малярством, театром, літературою — рідною й світовою. Людина 
дотепна, сипав гострими зауваженнями, навіть щодо жіночих мод. Сидячи за сту
дентським столом, чула його розмови зі студентами про творчість різних письменників. 
Про Льва Толстого Михайло Єлисейович говорив: "Монблан у літературі!" Згадував 
про перебування Пушкіна в Одесі. Високо цінував творчість Мопассана, чудовий твір
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Кнута Гамсуна "Пан". Захоплююче розповідав про майстерні гамсунівські описи весни, 
від яких п’яніє читач. І настрій у Михайла Єлисейовича тоді був весняний, бадьорий, 
оптимістичний.

Роки були тяжі. Заробітну платню виплачували з перервами і, мабуть, тому Михай
ло Єлисейович ще працював у книгарні державного видавництва на Дерібасівській 
як оцінювач книг. Я, на прохання сестри Віри, понесла здавати до книгарні добре 
оформлену книгу про життя Ісуса Христа — з ілюстраціями видатних художників. Мене 
вразило, коли я увійшла до крамниці, що Михайло Єлисейович щось піднесено рюз- 
повідав колегам, які юрмилися навколо нього. Виявилося, що мова знову-таки йшла 
про життєрадісного бога лісів Пана. Михайло Єлисейович не міг не захопити своєю 
розповіддю слухачів. Він завжди любив спілкуватися з людьми.

Почався 1922 — 1923-й навчальний рік На перший курс прийняли більше сту
дентів, ніж попереднього року. Це був курс уже цілком укомплектований. Склад сту
дентів розмаїтии, були міські і сільські. Нова атмосфера, інші настрої-. Здавалося не
ймовірним, що торік на курсі вчилося лише три студенти. Між іншим, вступив до ІНО 
і син Михайла Єлисейовича — Тарас.

Заняття проводилися там же — на другому поверсі, в історичному кабінеті. Для 
студентів другого курсу Михайло Єлисейович читав курси: "Господарства Гетьманщини 
XVII — XVIII століть. Землеволодіння й форми сільського господарства" та "Історія 
давньоруської писемності”. Він також керував практичними заняттями — вчив читати 
й аналізувати тексти літопису. Казав, що сам навчився справді по-науковому 
студіювати джерела, використовувати їх в історичних дослідженнях, коли йому було 
ще 25 років.

Лекції Михайло Єлисейович читав майстерно. Вогненна і темпераментна подача 
начебто сухого матеріалу робила їх цікавими і навіть захоплюючими. Студенти пова
жали й любили Михайла Єлисейовича за простоту, невимушеність, гуманність. Він був 
для них взірцем подвижництва й самовідданого служіння науці, людиною "нового 
радянського часу", оригінальною, самобутньою, мав високу чутливість душі, непов
торність світосприймання. Ми всі вчилися в нього добра й краси, розуму й спра
ведливості. Це збагачувало наш духовний світ, виховувало синівські почуття до рідного 
народу, до його історії, душі й мови. До всіх студентів він ставився доброзичливо. 
Ніяких упереджень національного чи іншого характеру.

Керував Михайло Єлисейович також роботою студентського історичного гуртка. 
Впродовж навчального року на його заняттях були прочитані доповіді Тараса Слаб
ченка: “Повстання Чернігівського полку у 1825 році" та Тетяни Малини: "Українські 
історичні думи й пісні’ , яку вона підготувала за збірником Драгоманова.

Михайло Єлисейович мав на меті підготувати студентів до наукової дослідницької 
роботи, створити в майбутньому свою школу з молодих науковців.

Особливо близькими до нього були студенти-першокурсники. На перерві поміж 
лекціями вони часто прибігали до історичного кабінету поділитися з ним своїми 
новинами. На цьому курсі був і його син Тарас, який справляв на нас враження своєю 
вихованістю та чемністю. Коли він заходив до батька в історичний кабінет, то обов’язко
во вітався з ним і цілував у щоку, хоча вдома до цього вони, звичайно, бачилися і 
віталися.

Михайло Єлисейович ненавидів бюрократизм, кар’єризм, псевдопафос, користо
любство. Він гостро засуджував одного професора, який продав документи архіву 
війська Запорозького і купив собі шубу. Спостережливий і дотепний, він влучно визна
чав характерні риси студентів, даючи їм різні прізвиська: "оселедець", "княгиня", 
"графиня”, “Будда”, “само'ід” Не обминув він і своїх колег. Викладача української 
літератури А. В. Музичну він нагородив прізвиськом — “барабан”. Маючи здібності 
імітатора, він дуже вдало наслідував викладача історії педагогіки О. А. Готліба-Гота- 
лова. Ще була у Михайла Єлисейовича звичка, жартуючи, підганяти неактивних сту
дентів: набравши суворого, лютого вигляду, погрожуючи кулаком. Ніхто не ображався.

Михайло Єлисейович дотримувався методології історичного матеріалізму, історію 
розвитку суспільства розглядав як закономірний процес руху і зміни суспільно-еко- 
номічних формацій.

Він був самовідданим патріотом, громадським діячем, брав активну участь у 
розвитку й піднесенні української культури. Влітку 1923 року як декан історичного 
факультету він, разом з ректором ІНО П. О. Самулевичем, брав участь в обстеженні 
стану шкіл, клубів, кінопрокату і самодіяльних гуртків Одеси.

В Одесі в той час працювали чотири українські школи: на Слобідці-Романівці — 
ім. Лесі Українки, на вулиці Зовнішній (тепер Мечникова), у будинку колишнього 
патріотичного училища — школа ім. І. Франка, на вулиці Петропавлівській — школа 
ім. Т. Г. Шевченка, на вулиці Болгарській — школа ім. М. Драгоманова. Було ще й п’ять
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залізничних українських шкіл. Звичайно, з усіма завідувачами українських шкіл Михай
ло Єлисейович був знайомий.

В одній із шкіл після закінчення ІНО викладав історію Тарас Слабченко. Михайло 
Єлисейович був задоволений викладацькими здібностями сина. Він казав: “Молодець, 
Тарас. Такі чудові діаграми до історії України намалював з учнями. А прощаючись 
наприкінці року, сфотографувався з ними та й ще в українських сорочках"

На початку 20-х на вулиці Градоначальницькій, 8 була відкрита бібліотека укра
їнської книги. Правда, невдовзі її закрили. Комісія, яка обстежувала бібліотеку, звину
ватила її завідувачку Гус у порушенні "комуністичної ідейності" — на стінах бібліотеки 
були розвішані портрети гетьманів України. Пізніше з’явилася бібліотека української 
книги на вулиці Гоголя. Завідував нею Богдан Михайлович Комаров, який пізніше був 
заарештований у справі СВУ і висланий до Середньої Азії. Розповідають, що в засланні 
він провадив велику наукову роботу як ботанік, викладав у педагогічному інституті. У 
Середній Азії він і помер.

1923 року в ІНО ввели платню за навчання для студентів-службовців. Я потрапила 
до їхнього списку. Звичайно, я не могла внести платні, бо жили ми надголодь. Небіж 
Олексій носив обіди з Будинку вчених, а то була сама вода. Я звернулася до Михайла 
Єлисейовича як до декана по допомогу. Мене викликали до ректора Самулевича, там 
сидів і Слабченко. Самулевич розпитав про моїх батьків. Про батька сказала, що він 
селянського походження, народився ще за кріпацтва. Тепер його нема. А мати — 
народна вчителька, має понад сорок років стажу, тепер дає приватні уроки, та й я 
маю учнів. Від платні мене звільнили.

І вдруге Михайло Єлисейович виявив увагу до моїх студентських проблем. Улітку 
1923 року він організував дводенну екскурсію студентів до Ольвії для ознайомлення 
їх з археологічними розкопками. Я була “незаконною” студенткою другого курсу. До
велося випросити у Михайла Єлисейовича дозволу їхати з ним.

І ось ми на палубі. Пароплав відчалив. Всі розмістилися групами. З харчами було 
скрутно, і я нічого з собою не взяла. Тому, знайшовши брезент, лягла на самоті й 
причаїлася. Раптом пролунало: ‘Тоню, Тоню!” Здається, гукав Тарас Слабченко. А я 
мовчала. І ось у супроводі студентів-першокурсників підійшов до мене Михайло 
Єлисейович і запропонував бутерброд. Я категорично відмовилася, збрехавши, що 
вже повечеряла. Мала вдачу, яку за ті голодні роки не раз могла перевірити: що 
голодніша була, то впертіше відмовлялася. Таке було самолюбство. Я залишилася на 
своєму брезенті, прислухалася до сплеску хвиль, милувалася зірками, вдихала за
пашне морське повітря.

Вночі підпливли до Очакова, але пароплав туди не заходив. Довелося пересісти 
на катер. Михайло Єлисейович подавав дівчатам руку, коли ми перестрибували туди. 
Поночі зійшли на берег. Як піднялося сонце, пішли на гору, де була школа. Весь день 
блукали по Очакову. Михайло Єлисейович у тутешньої вчительки дістав старий ком
плект “Ниви”, і хлопці його роздивлялися.

Надвечір я сама пішла на берег. Вже була ніч, коли я почала сходити на гору. 
Раптом така картина: схвильований, лютий, грізний, майже біг Михайло Єлисейович, а 
за ним хвіст дівчат і хлопців, теж схвильованих. Виявляється, наші хлопці-комсомольці 
відзначилися: повирізували із журналу “Нива" цікаві картинки. Дізнавшись про це, 
обурений, несамовитий Михайло Єлисейович вилаяв безпардонних нахаб, просив про
бачення у старенької вчительки, а потім сам побіг до моря — топитися. Вірні першо
курсники побігли за ним, щоб його рятувати. Помалу біг уповільнювався, напад 
відчайдушного гніву і розпачу стихав, і ми, миротворці, почали гомоніти, сміятися. 
Постояли на горі на кручі й повернулися до школи.

На світанку вирушили на гарбах до Ольвії. Кошти на археологічні розкопки були 
обмежені, і тому Михайло Єлисейович міг запросити на цю роботу лише одного 
досвідченого робітника. Під його керівництвом і працювали студенти. Перше місце як 
копач зайняв “Будда” Високий, кремезний, сильний. Всі працювали сумлінно — за 
винятком кількох хлопців, які швидко покидали лопати й пішли гуляти. Пощастило нам 
викопати амфори й маленьку теракотову вазочку, яку потім в Одесі віддали до архе
ологічного музею.

Настрій у всіх був піднесений. День випав чудовий. Липень. Після роботи я 
швиденько побігла на Буг, викупалася й випрала своє пікейне плаття. Спізнилася на 
обід, прийшла, як кажуть, на шапкобрання. Була смажена риба, мені залишилась 
пересмажена, але я не заперечувала. Проте згодом була нагороджена похвалою. 
Студентка Варшавська (віком значно старша за нас) сказала: "Подивіться, яка 
Лавріненко — у білому платті, така чистенька, а ми всі брудні”

Для ночівлі дівчатам відвели хату, а хлопці спали на сіновалі. Дівчатам Михайло 
Єлисейович спати на сіновалі не дозволив. Я потоваришувала з Танею Малиною, і ми,
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підстеливши сіна, спали на підлозі. Коли ми вже розмістилися, несподівано до нас 
завітав Михайло Єлисейович, щоб батьківським оком перевірити, чи все гаразд.

Другого дня знов на гарбах поверталися до Очакова. Деякі дівчата-першо- 
курсниці і я сиділи на задніх колесах разом з Михайлом Єлисейовичем. А хто їздив 
на задніх колесах, знає, як там трясе. Михайло Єлисейович розповідав якусь 
романтичну історію про кохання якихось молодят різних національностей. Любов була 
над усе, і 'його' батьківщина, ‘його" мова стали ‘їй” рідними. У мене від тряски роз
стебнулося бурштинове намисто і впало в пилюку. Михайло Єлисейович одразу ж 
зіскочив і хотів підняти його, але я випередила — де ж пак, хто швидше? І намисто 
підібрала сама. Воно збереглося в мене і по цей день.

На зворотному шляху ми знову їхали на палубі пароплава, але всі вже сиділи і 
спали на лавах Ця поїздка ще більше зблизила Михайла Єлисейовича зі студентами.

Після війни мій близький знайомий О. О. Мишаков, який працював у науковій 
бібліотеці університету, знайшов в архіві звіт М. Є. Слабченка про нашу поїздку до 
Ольвії на археологічні розкопки. Там були зазначені всі прізвища учасників.

Було літо, канікули, але Михайло Єлисейович щодня приходив до історичного 
кабінету і працював там, маючи під рукою потрібні джерела. Наприкінці літа кабінет 
перевели на вулицю Пастера, де на розі Торгової, в колишньому приміщенні жіночої 
гімназії, почали працювати деякі факультети ІНО. Лекції читалися и на вулиці Петра 
Великого, 2, у будинку колишнього Новоросійського університету.

Михайло Єлисейович любив молодь. Коли якось Міра Єлізарова запросила на 
вечірку до себе однокурсників, він теж виявив бажання завітати на студентську гулянку. 
Його присутність ніяк не зв’язувала молодих — він був свій, "пролетарський” професор.

Почався 1923—1924-й навчальний рік Заняття проводилися на вулиці Пастера. 
Історичний кабінет — знову на другому поверсі, вже споряджений новими меблями й 
шафами; рясніше стало книжок у бібліотеці. Тепер Слабченко користувався ще 
більшою любов’ю. Здається, ніхто з викладачів не міг у цьому зрівнятися з ним. Коли 
він виходив з подвір'я на вулицю, його обступав справжній шанобливий почет студентів. 
Проводжали його по всьому шляху додому — вулицями Пастера, Петра Великого, 
Лютеранському провулку і далі до самого будинку.

Тим часом в інституті у деяких студентів почалися неприємності. На одну був 
донос, ніби її сім'я торгує вином: сусіди часто через стінку чули вираз "в ІНО” і думали, 
що то "вино”, не знаючи, що студентка вчилася в Інституті народної освіти. У другої 
виявили на шиї хрестик.. Відбулася чергова "чистка" і декого виключили з інституту. 
Слабченко був глибоко обурений, залишив роботу і повернувся лише після того, як 
тих поновили.

Заняття йшли нормально. Для третього курсу Михайло Єлисейович читав курс 
лекцій: "Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни"; 
"Розвиток фабрик і промисловості в Гетьманщині в XVII — XVIII ст."та ‘Торгівля і торговий 
капіталізм в Гетьманщині в XVII — XVIII ст.” На цей час уже вийшли відповідно три 
томи його капітальної праці "Господарства Гетьманщини XVII — XVIII ст." Ці томи я 
придбала, і вони збереглися в мене. На початку 1924 року було одержано сигнальний 
випуск четвертого тому — "Склад та управління державним господарством Геть
манщини XVII — XVIII ст." Михайло Єлисейович подарував мені один примірник, який 
призначався спочатку академіку Д. І. Багалію і вже мав відповідний напис. Але під 
ним Слабченко зробив новий: 'Тоні на згадку, Багалій ще зачекає" На превеликий 
жаль, цей примірник у мене не зберігся...

В інституті знову розпочав свою діяльність історичний гурток Михайло Єлисейович 
виступив з доповіддю: "Українські братства по Люблінській унії’ Я підготувала реферат 
на тему: "Магдебурзьке право й цехи на Україні". Але прочитати його вже не довелося.

У мене вдома склалася трагічна ситуація. Тяжко хворів небіж, я його доглядала. 
Наприкінці грудня пішла до ІНО розповісти про причину своїх пропусків. Михайло 
Єлисейович зі співчуттям слухав мене, жартував, вигадував щось, щоб розважити мене, 
не знаючи, що небіж мій уже був приречений.

Через домашні умови я вирішила переїхати до Києва й перевелася до Київського 
ІНО, який закінчила у 1925 році. Призначення одержала до сільськогосподарської 
профшколи на хуторі Воздвиженському, біля Глухова.

Моя подруга Леся Стрельченко писала мені з Одеси, що наш улюблений професор 
М. Є. Слабченко після того, як з листопада 1925 року почав працювати Державний 
український драматичний театр (Держдрама), часто після лекцій казав: "Сьогодні у 
театрі прем'єра. Ходімо до театру!' І студенти радо йшли туди разом зі своїм учителем.

На зимові канікули 1925—1926 року я приїздила до Одеси, була в Держдрамі на 
спектаклі за п'єсою Старицького "За двома зайцями", зустріла там Михайла Єлисейо
вича. Після цього почала з ним листуватися. На його прохання їздила на станцію Хутір
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Михайлівський, щоб довідатися, чи збереглися там архіви революційних подій 1905 
року.

У червні 1926 року я відвідала Київ і була на доповіді Михайла Єлисейовича у 
ВУАН. У цей час тут гастролювали московські театри Разом з Михайлом Єлисейовичем 
я побувала на якійсь виставі Художнього театру і на спектаклі "Рьічи, Китай” театру 
Мейєрхольда. На другий день Михайло Єлисейович з Тарасом і колишнім студентом 
Панасом Сікирінським вирушили пароплавом до Канева.

З 1926 року я жила й працювала в Одесі. Зустрічалася з Михайлом Єлисейовичем 
на прем'єрах у Держдрамі. Він завжди сідав там у десятому ряду. Перші ряди не 
любив.

Остання несподівана радісна зустріч була на Соборному майдані навесні 1929 
року. Коли ми проходили повз квітникарів, Михайло Єлисейович купив мені букет кон
валій. Може, згадав той розкішний букет бузку, що йому приніс мій покійний небіж 
Олексій навесні 1920 року? Більше я Михаила Єлисейовича не бачила.

31 січня 1930 року він був заарештований. Його звинувачували у належності до 
СВУ. Були заарештовані студенти історичного і філологічного факультетів, серед них 
мій знайомий філолог Леонід Григорович Грищенко. Як довго його там тримали, не 
пам'ятаю. Знаю тільки, що під час арешту забрали рукопис готової кандидатської 
дисертації про творчість Марка Кропивницького. Вона зникла в надрах ДПУ.

Суд над членами СВУ відбувався у приміщенні Харківського театру опери і балету. 
Я читала в газеті повідомлення про хід процесу. Пам’ятаю, що журналіст розповідав 
про виступ підсудного М. Є. Слабченка. Той нібито був збуджений гранично. Схвильо
ваний голос, дзвеніла склянка, карафка на кафедрі. Нищівні характеристики заареш
тованих студентів ІНО як людей малокультурних і нездібних. Для мене було зрозуміло, 
що він хотів їх врятувати, показати, що такі люди, мовляв, не можуть бути небезпечними 
для режиму.

Вирок був як на той час лютий: позбавлення волі на шість років. Великого 
подвижника науки, патріота, самовідданого громадського діяча, чесну людину, видат
ного педагога, улюбленця молоді назвали “ворогом народу” щоб пустити його ім’я в 
непам’ять.

Потім я довідалася, що своє покарання Михайло Єлисейович відбував на Соловках. 
У 1936 році він приїздив до Первомайська, де жили й працювали його син Тарас, 
невістка Марія Олексіївна, онук-немовлятко Юрій і дружина Людмила Іванівна. Далі 
Слабченко жив у Петрозаводську. Відомо, що там продовжував наукову працю.

У 1937 році був заарештований і невдовзі розстріляний Тарас Михайлович Слаб
ченко. Його мати Людмила Іванівна далі жила в Первомайську. Можливо, вона тут 
чекала на приїзд свого чоловіка. З 1947-го чи 1948 року Слабченко уже жив з 
дружиною у І Іервомайську, працював інспектором у відділі народної освіти і викладав 
у школі французьку мову. Про це мені розповідала моя однокласниця по гімназії Ніна 
Михайлова, яка тоді там працювала. До неї на урок одного разу завітав Михайло 
Єлисейович. Своїм звичаєм жартуючи, звернувся до учнів: "Будемо розмовляти фран
цузькою мовою?” У відповідь вибух радісного сміху.

Улітку 1950 року М. Є. Слабченко приїздив до Одеси, заходив до університету, 
зустрічався зі своїм учнем С. М. Ковбасюком, який тоді працював проректором, хотів 
влаштуватися на роботу в Одесі, але дістав відмову. Через два роки — восени 1952 
року Михайла Єлисейовича не стало. Його дружина приїздила до Одеського 
університету, приносила рукописи його наукових праць, написаних в останні роки. їй 
порадили віддати їх до Академії наук Подальша доля їхня мені невідома.

м.Одеса

Від редакції

Лев Толстой якось сказав: однаково, хто любить — Спіноза чи “Кікін" (збірний псев
донім "маленької людини”). Продовжуючи цю думку, погодимося з тим, що однаково 
священне патріотичне почуття і того чи того стратега національної культури, і її рядового 
трударя. Саме тому в певному розумінні немає різниці, хто входить у розлоге поле 
національної пам'яті: "герцог Сен-Сімон”, що його спогади стали еталоном європейської 
мемуаристики, чи щонайскромніші женці якихось окремих ділянок того поля. Більше 
того — їхнє, здавалося б, невидне існування в національній історії, висвітлене їхнім же 
нехитрим, але щирим пером, раптово проливає, на диво, яскраве когнітивне світло на 
найрозлогіші стихії національного існування. До того ж на стихії призабуті, а то й просто 
забуті.

Той же Толстой писав, що гарне письменство добре пам’ятає про “ієрархію пред
метів” у цьому світі. Отож в ієрархії мемуарної літератури особливе, тривке і незамінне
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місце посідають спогади саме невидного, “невидатного", проте по-своєму напрочуд 
спостережливого свідка епохи.

Спогади Антоніни Лавріненко, — скромного українського філолога з тих, які здобу
вали освіту десь трохи пізніше падіння Кам’янця-Подільського, трагічної тимчасової 
столиці молодої трагічної державності, і десь трохи раніше перенесення української 
радянської столиці з Харкова до Києва, що, по сіті, означало його остаточне імперське 
покріпачення, — ці спогади, попри всю неминучу обмеженість їхньої біографічної оптики 
(кілька “пожовтневих” семестрів студентської молодості мемуаристки), з несподіваною 
переконливістю відтворюють вельми суттєві засади тієї доби. Мемуаристка пригадує 
людину, яка осявала ту молодість, — свого інститутського професора Михайла Слаб
ченка. Проте це не стільки “портрет" видатного українського історика, незрівнянного 
знавця господарства Гетьманщини та інших економічних вимірів української 
минувшини, скільки "портрет груповий" — цілої генерації, її навчителів, самої авторки, 
самого стилю тогочасного українського життя. Не інтелектуальний портрет одного з 
найцікавіших працівників пореволюційної української культури, а сам спосіб його 
невпинного, безнастанного творення. Як багато, щоденно, ба навіть цілодобово пра
цювала та генерація! Яке неймовірне, всеохопне поривання, що впродовж кількох років 
усю Наддніпрянську Україну представило у грандіозних національно-культурних 
риштуваннях! Скільки було зроблено — і скільки передбачалося зробити... Спогади 
відтворюють саме буденщину, ба навіть побут того національно-культурного станов
лення, що його і кількості, і якості ми затим так безнадійно втратили. Скромне перо 
мемуаристки віддає стільки ж нехитру, скільки й необхідну трудову поезію такого 
становлення.

Але так само воно віддає фатальну приреченість національно-культурного 
поривання 20-х років, яке, по сул', не мало бодай найменшої політичної, державно- 
юридичної забезпеченості. Так, то було безприкладне своєю інтенсивністю культурне 
творення, але воно так само безприкладно було незахищене від можливої агресії. У 
пропонованих спогадах впадає в око якась специфічна беззахисність тогочасної 
людини, що на її добру і мудру голову будь-якої хвилини може впасти поліційна сокира.

І, зрештою, вона впала. Рішуче на всі тогочасні світлі голови, які так опікувалися 
культурою і які так і не змогли витворити суспільні механізми для її захисту. 1 а “чер
воно-молода", як її передчасно-оптимістично назвав Микола Вороний, Україна, вправно 
громадила знання, створювала блискучі, у щонайширшому структуралістському 
розумінні “тексти" — від грубезних праць того ж таки Слабченка до геніальних фільмів 
і спектаклів. Але виявилося, що у цього величезного і багатющого духовного госпо
дарства нема свого державного “кустода" — сторожа, охоронця, тоді як сторожів і 
охоронців іншого штибу не бракувало.

Поза тим, чи була в широкому розумінні “українізація" 20-х наслідком імперського 
недогляду чи "імперської провокації’ (Ярослав Дашкевич), тепер принаймні уже добре 
зрозуміло, що тогочасна, безприкладна в світовій історії інституалізація національної 
культури, попри свій моїутній духовний потенціал, не мала, як це не моторошно, жодного 
юридичного гаранту. Зіниця імперського василіска незворушно і люто стежила — за 
десятилітньою духовною працею, щоб затим знищити і цю працю, і її наслідки, і самих 
працівників.

..Спогади Антоніни Лавріненко переповідають долю, сам стиль поведінки того се
редовища, де вершилася трагічна українська культурна революція (власне, розпочина
лася нормальна культурна еволюцїя, культурне акумулювання).! не цьому середовищу 
з його примітивною, вкрай наївною “політологією", з поміркованою, ніби аж стишеною 
психологією, з його наївними “романсами" Олеся чи Сосюри втриматися проти того 
василіска! Як же не схоже на цю покірливість долі волюнтаристське, активістичне 
психологічне тло західноукраїнського громадського життя, де швидко набирала ваги 
ідея "інтегрального націоналізму”! Тамтешня молодь не дозволила (чи принаймні не 
дозволяла) безперешкодно заганяти себе ні в польсько-авторитарну, ані в московсь
ко-тоталітарну кошари.. Втім, історичні й суспільні обставини там склалися зовсім інакші, 
як і можливості політичного вибору для покоління.

Але що було — те було. Скажемо щиро — якщо й щось збереглося українського 
на Східній Україні доби тоталітарного самуму, то лише завдяки тій генерації, про яку 
пише Антоніна Лавріненко.

Вадим Скуратівський
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ХРО Н ІКА

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖ ЕНЕРІВ АМ ЕРИКИ 
НАДАЛО ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО 
М ІНІСТРОВІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Д-РОВІ ПЕТРОВІ ТАЛАНЧУКОВІ

15 березня 1992 року в околиці Нью-Йорка відбувся величавий бенкет Товариства 
Інженерів, на якому іменовано перших членів з Америки до Академії Інженерних Наук 
У країни. Грамоти А кадемії членам ТУІА вручили п рези ден т  АІНУ, міністр освіти  
України д-р  Петро Таланчук, перший віце-президентд-р Михайло Згуровський та віце- 
президент д-р Анатолій Петренко.

Товариство Українських Інженерів Америки на цім бенкеті надало Почесне членст
во достойному міністрові освіти України д-рові П. Таланчукові. У заповненій залі були 
представники українських організацій, колишні голови ТУІА, Почесні Члени та діючі 
голови Відділів ТУІА. Своєю присутністю вшанував цей урочистий бенкет Патріарх 
Київський і всієї України Мстислав І.

ЗУДАК, одна з найстаріших українських допомогових організацій в Америці, президе
нтом якої є чільний заслужений член ТУІА д-р Олександр Білик, передали 2500  дол. на р оз
будову Академії Інженерних Наук України.

Головною метою діяльності Академії є об ’єднання і консолідація вчених та інженерів, 
що працюють у різних галузях народного господарства, ефективне використання їхньо
го творчого потенціалу для відродження України і забезпечення технічного прогресу в 
умовах ринкової економіки. Ця мета повинна бути реалізована через узагальнення до
сягнень науки і техніки в Україні і за кордоном, визначення пріоритету інженерних наук 
для соціально-економічного розвитку продуктивних сил і підвищення добробуту народу 
України.

Головна Управа ТУІА

СИМ ПОЗІУМ  У ЛЮ БЛІНІ

7 —11 квітня 1992  р. у Любліні відбулася чергова сесія “ Духовність народів С еред
ньої і Східної Європи ’. Виголошені доповіді й реферати можна згрупувати за такими 
основним и проблемами: 1. Традиційна культура і духовність “ околиць” . 2 . Історія і 
теорія релігії як феномена духовності народів пограниччя. 3 . Професійна культура і ху
дожня література в контексті духовності. 4 . Проблема міжетнічних взаємин і духовність.

Щ одо участі української делегації слід сказати, що справжнім апоф еозом  “укра
їнського дня став виступ Є. Сверстюка, який викликав овацію не лиш е учасників сесії, 
але й проф есорів  та студентів-україністів Люблінського університету. А фінальним 
акордом цього дня зазвучали українська духовна музика у виконанні хору семінаристів 
під керуванням о. Б. Дрозда.

Реферати та дискусії означили цілу низку проблемних і “ больових” точок, які вима
гають спільного подальшого наукового осмислення й опрацювання. Це, зокрема, проб
лема “ малої Литви” — Східної Пруссії (тепер — Калінінградська область Росії), укра
їнсько-білоруського Полісся і Берестейщ ини, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя, 
литовсько-білорусько-польського пограниччя тощо.

Люблінська сесія заклала добрі підвалини до взаєморозуміння між теологами, етно
графами, фолькльористами, теоретиками літератури та мистецтва. А відтак, можливо, й 
до розробки концепції спільних студій над духовною культурою польсько-литовсько- 
білорусько-українських погранич.

Наступна зустріч науковців чотирьох держав, що відбудеться в Любліні у квітні 1993  
року, буде присвячена темі Ероса й Танатоса в культурі наших народів.
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П РО  АВТОРІВ

ОЛЕГ ЛИШЕГА — поет і перекладач, автор книжки “Великий м іст” 
(1989), визнаної критиками кращою поетичною збіркою року. Працює 
сторож ем у Київському театральном у інституті, постійного м ісця 
проживання не має.

ЕЗРА ПАУНД (1885 — 1972) — один із найвизначніших поетів XX сто
ліття, народився в Америці, однак більшу частину життя провів у Європі, 
зокрема в Італії. Автор багатьох літературознавчих праць та перекладів із 
давньокитайської і давньояпонської поезії.

ДЕЙВІД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС (1885 — 1930) — англійський поет і 
прозаїк, автор славнозвісного роману “Коханець леді Чатерлей” (укра
їнський переклад — Всесвіт. — 1989. — №  11, 12; 1990. — №  1).

СОЛОМІЯ НАВЛИЧКО — перекладач і літературознавець, кандидат 
філологічних наук, працює в Інституті літератури АН України ім. Т. Г. Ш ев
ченка у Києві.

НАТАЛІЯ ЧЕЧЕЛЬ — кандидат мистецтвознавства, ст. викладач к а 
федри театрознавства Київського державного інституту театрального 
мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

АНАТОЛЬ КАМ ІНСЬКИЙ — політолог, журналіст, колишній директор 
Української служби радіо “Свобода” . Ж иве в США.

ГРИГОРІЙ ОСТРОВСЬКИЙ — доктор мистецтвознавства, живе у 
Львові.

АНДРІЙ БІЛИНСЬКИЙ — політолог і правознавець, видавець нерегу
лярного часопису “Панорама” Живе у Мюнхені.

ЕГБЕРТ ЯН — політолог, професор Університету “Йоганн Вольфганг 
Гете” (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

МАКСИМ СТРІХА — кандидат фізико-математичних наук, письменник, 
депутат Київської міської Ради народних депутатів.

ОЛЕГ РОМАНЧУК — письменник і журналіст, автор науково-фан- 
тастичних і науково-популярних творів та політично-публіцистичних трак
татів. Ж иве у Львові.

НАТАЛЯ КУЗЯКІНА — доктор філологічних наук, театрознавець, 
автор праць про Миколу Куліша та українську драматургію 20-х років; 
тепер живе у Санкт-Петербурзі.

Ю РІЙ  ГАВРИ ЛЮ К — поет, історик; закінчив Ягеллонський 
університет; живе в Бельську Подляському (Польща).

Набрано на комп’ютерному комплексі “Сучасності” . 
Надруковано на комбінаті друку видавництва “Преса України” 

252047, м. Київ, просп. Перемоги, 50.
Друк офсетний. Зам. 0144111.
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ВІД АД М ІН ІСТРА ЦІЇ В У КРА ЇН І

Передплатників просимо замовляти журнал у всіх відділеннях 
зв’язку, число індексу 74459; на рік; 120 куп., на півроку: 60 куп., на 
квартал: 30 куп.

Адміністрація в У країні: 254071, Київ-71, вул. КостянтинівськаД 

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ В США

Передплата журналу “Сучасність” в усіх.західних країнах становить 
85 ам. долярів на 1993 рік.

Просимо всіх наших вельмишановних передплатників і кольпортерів 
.виставляти чеки на Sucasnist і висилати представникові даної країни.

Передплати з кра їн ,.де  немає представництва, просимо надсилати 
безпосередньо на адресу адміністрації в США і в американських долярах 
виготовляти поштові перекази чи чеки (з ам. банковими числами знизу) 
на: Sucasnist .

АДРЕСИ НАШ ИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

АВСТРАЛІЯ: ІЗРАЇЛЬ:
Sucasnist /  5жа.£.ш.5.,І...
Dr. D. Н, Pyrohiv /  Mr. G. Shakhnovich
75 New Road Harav Maymon St. 2, Apt. 31
Oak Park , Vic.. 3046 Bat—Yam 
Melbourne

Ш ВАЙЦАРІЯ
А РГЕН ТИН А: Sn& snist /  Dr. R. Prokop
Sucasnist /  Muristrasse 82
Dr. M. Wasylyk 3006 Bern
Nahuel Huapi 5381
1431 Buenos Aires

В Е Л И КО БРИ ТА Н ІЯ 
Sucasnist /  Mr. T. Kuzio
74 Nibthwaite Road 
Harrow, Middx. HA1 1TG
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ВИЙШЛО ДРУКОМ:

“Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій 
науці”. — Збірник нарисів. Упорядкував Олег Романчук.
— Львів, “Меморіал”, 1992.

У книзі розповідається про маловідомі сторінки життя 
і діяльності незаслужено замовчуваних учених-природо- 
дослідників, вихідців з України, чий внесок у світову і 
європейську науку важко переоцінити (М. Кравчука,
С. Рудницького, І. Пулюя, В. Липського, І. Горбачевсь- 
кого, П. Франка, М. Остроградського, Г. Вороного, 
М. Чайковського, М. Зарицького та ін).

Ігор Калинець. “Пробуджена муза”. — Поезії. — 
Об’єднання українців у Польщі. Видавництво Канадсь
кого інституту українських студій. Варшава, 1991.

Видання охоплює значну частину доробку відомого 
поета. До книжки увійшли^ збірки з першого періоду 
його творчості — від дебюту 1965 року до ув’язнення в 
половині 1972 року. За той час поет устиг завершити 
дев’ять збірок поезії, з яких лише одна, “Вогонь Купа
л а ” , з ’явилася друком в Україні. Усі наступні 
функціонували вже тільки в самвидаві, деякі з них 
надруковано за кордоном. У “Пробудженій Музі” їх 
зібрано; додано також біографічні матеріали, відгуки 
критики та витяги із судової справи Ігоря Калинця.

“Золотий гомін. Українська поезія світу”. — Випуск 
перший. — Київ, “Молодь”, 1997. Редактор-упорядник 
Анатолій Мойсієнко.

У виданні репрезентовано творчість понад ста укра
їнських поетів, які живуть у різних країнах світу, але 
споріднені глибоким відчуттям батьківщини і рідного 
слова.

“Українська душа”. — Київ, МП “Фенікс”, 1992. — 
Відповідальний редактор доктор філософських наук 
Вікторія Храмова.

Збірник оригінальних досліджень української мен
тальності — специфічного світобачення нашого народу, 
яке значною мірою впливає на “вибір” власної 
історичної долі. Подаються чотири статті відомих учених 
української діаспори: “Українська емоційність” Євгена 
Онацького, “Світовідчування українця” Олександра 
Кульчицького, “Родина і душа народу” Богдана 
Цимбалістого, “Душа і пісня” Миколи ПІлемкевича, — 
а також короткий бібліографічний огляд до теми Во
лодимира Дорошенка. Цим працям передує вступна 
стаття Вікторії Храмової “До проблеми української мен
тальності”.

Муаммар аль-Каддафі. “Зелена книга”. — Київ, 
1992. Виготовлено при сприянні МП “Поділ-інформ”, 
“Волонтер”, 56 с. Наклад ЗО 000 пр.

Автор — лідер Лівійської Джамахірії — виклав у цій 
праці своє філософське, політичне і соціальне кредо. 
Книжка складається з розділів: “Вирішення проблеми 
ДЕМОКРАТІЇ”, “Вирішення проблеми ЕКОНОМІКИ”, 
“СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ Третьої Світової Теорії”.

Переклав з англійської Володимир Плачинда.
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