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ЛІТЕРАТУРА

Юрій ЛИТВИН 

Т А Б І Р Н І  В ІР Ш І

Холодним павутинням вкрилося чуття., 
Лягають на чоло в'язниці роки,
Суворим буднем стежка простяглась,
Іду по ній, розгублюючи кроки.

Лише вві сні буваю зніженим до сліз, 
Тремтячими вустами рук твоїх шукаю 
І  мовлю у подушку стільки теплих слів 
Тобі, кохана, і тобі, мій краю.

Я знову відчуваю москіт пишних кіс,
Вбираю промені твого кохання,
Ти серце віддала, і я його поніс,
Як запоруку перемог в змаганні..

* ф =н

Зірками падали сльози, 
Вмовкала кохання пісня, 
Лиш на пожовклі трави 
Сиво стелився сум. 
Стихла кохання пісня, 
Наче погасли заграви, 
Мов обірвалися струни 
З арфи юнацьких дум.
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* * *

Фантазіє, де ти?
Куди піти і де тебе шукать?
Здається, мозок груднем крижаніє,

• І  холодом дрижить моя рука.
А вечір бірюзить, душа міліє,
Повзе, мов старість, із ріки туман, 
Упала зірка, наче згасла мрія,
І  ніч прийшла холодна і німа.

* * *

Весну,
село,

вишневий, цвіт,
Усмішку,

наче запах м'яти,
І  вишивку на рукаві,

простою ніжністю багату,
Я не забув,

мов скарб, ношу
У пам'яті.

Найтонші риси 
Твого лиця,

твою красу
Я бережу.

І хай не личить
Мені,

неначе юнаку,
Леліять мрії романтичні,
Але люблю тебе й таку,
Як марево

в тюремнім ритмі.

* * *

Не говори мені про день розлуки,
Він прийде, наче фатум, все одно 
І  дасть нам випити по саме дно 
Свинцевий келих чорної отрути.

Сьогодні сонце щастям у вікно 
Всміхається і кличе сум забути,
Давай сплетем вінок пахучий з рути 
І  підемо на лан, де палилось зерно.

Хай музика степів чарує нас,
Я витру ніжним поцілунком сльози —
Адже їм падати тепер не час,
Щоб цвіт не згас, коли прийдуть морози.

А по долинах виноградні лози 
Шепочуть: "Поцілуй ще сотні раз!"
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Я іду в день,
Я іду в ніч,
Іду без мрії,
Без пісні.
Серцю сумно,
Серцю тісно.
Я  іду в день

чорною хмарою,
Я іду в ніч,

наче сіра мряка.
Іду без неба,

без тебе,
Мов примара,

і мовчу,
Щоб не плакать.

* * *

Пазурі зневір'я розум роздирають, 
Скрізь химери галиччям гніздяться, 
Навіть уві сні мене не покидають, 
І  не знаю, де від них сховаться.

Чом же сил в душі не вистачає 
Кинути у темряву прокляття 
Голосом, що небо потрясає,
Іскрою видющою підняться?

О, якби-то спалахнуть багаттям 
В ореолі трепетного маю 
І  розлитись по планеті щастям —

Щастям всіх знедолених осяять!
Я б тоді розцілував розп'яття 
І  згорів у переддвір'ї раю.

* * *

Стоїть як смерть сибірський ліс, 
Сріблом лиш небо ледь порошить, 
Та місяць око біле косить 
Із-за туману сивих кіс.
Сніг фосфорить, панує тиша, 
Здається, вмерло все живе,
І  все ж цей ліс мене зове,
Зове і чимсь таємним дише.
Не можу розпізнати, чим 
Притягує містична сила,
І  холодом своїм сумним 
Глядить, мов вічності могила.
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* * ф

Не осуди, коли мої вірші 
Трояндами не пахнуть,
Не в золотій оправі, —
Я ж викорчовую сучасності корчі 
/  сію волю у неволі.
До біса славу!
Мені не треба лавровий вінок,
Не манять лімузини, панни, дачі...
Хай пісня буде вільна і дзвінка!
Хай людство стане ясночоло-зряче, — 
Пусте, що терном вкрилося- чоло!

Д Е В ІЗ

Мої вірші — не примхи долі,
Не завивання мідної труби,
Не вечір таємничо-голубий,
Що засинає під акорди кволі.

Мій вірш — відрубаний шматок руди 
З лавини, почорнілої від крові,
І  в мороці тягучої неволі 
Завзяттям викуваний молодим.

Громами буду слово гартувати,
Промінням вигострю, — не треба сліз, 
Адже сльозами не розмочиш грати.

На прапорі своєму написати,
Ні, мушу викресать — життя девіз:- 
“ДерзатьГ До безконечності — "Дерзати!”

С Т Р У Н А

Дивних звуків — повні вуха 
І п’янка голова.
О струна!
Я стою, і мене нема,
Я. дивлюся й нічого не бачу.
Слухаю сонце,
Слухаю блакит ь,
Чую тебе.
Шепчеш, як мрія,
Мовиш барвисто,
Смієшся срібно,
Наче вода розхвильована,
Зацілована
Вітром весняним в ставку,
Тремтиш закохано і соромливо,
Неначе перша дівоча сльоза,

8
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Ввібравши пломінь юного серця 
І  ще гарячі, немов кохання,
Чисті, немовби вранці роса,
Що віддається радісно сонцю.
О, як багато мені говорить 
Трепетом синім срібна струпа!

* * *

А чи то доля, чи нечиста сила 
Взяла і повела мене на гори,
По гострих та слизьких, мов скло, каміннях. 
Переді мною стали грізно скали,
Країни прірв, бурхливих водоспадів,
З  туманами, що виїдають очі 
І промені від сонця затемняють.
Я зупинився. Жах як страшно стало 
Іти вперед у ту таємну пащу,
Що викидала, наче кулі, страхи.
Як глупа ніч, незнаністю чорніла.
І  хоч кололи голки-страхи спину,
Підняв я погляд на вершину сміло,
Туди, де височіли сині шпилі,
Тудиу де розлилося море сонця,
Де кликали вогнем своїм рубіни.
І  я пішов, поліз на голі кручі,
Чіпляючись за виступи каміння.
Так крок за кроком продирався вгору.
Туди, де зіркою світила воля.

* * *

Раби!
Орангутанги!

Попугаї!
Хіба збагнути вам епохи плин?
Хіба піднятися до тих вершин,
Де творчий дух кайдани розриває?
Де мислі вічним полум'ям горять,
Де світить справедливості зоря?

* * *

Проходять роки,
Дні біжать безповоротно,
Ж иття важке,
Але я хочу жить.
Не хочу жити

тихо й безтурботно,
А хочу вчитись, мислить і творить.
Мене життя в'язничне не ляка.
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Минулого мені зовсім не шкода,
Бо дух у майбуття уже витас,
Де стверджує свої права

свобода.
Хай нас усіх одна мета з’єднає,
Хай нас веде Кобзар і Каменяр!
Хай наший поступ деспотів лякає,
Хай революції, запалиться, пожар!

* * *

Дубове листя
і серця шепіт.

Ніжна волога теплих очей,
О, як багато ввібрали неба,
Щирого неба літніх ночей!
Зелене листя,

ласкаві пальці,
Поклик любові з пристрасних губ...
Сльози, неначе росинки вранці.,
Впали на сіру мою тугу.
Впали й заграли синім промінням,
Зоряним небом, сонячним днем.
Корчиться в полум'ї чорне сумління,
Серце палає блакитним вогнем.
Крутиться розум в холоднім відчаї,
Ніч... довго, довго не можу заснуть,
Жду, з нетерпінням тебе чекаю,
Жду, наче першу свою весну.
Йду в твоє щастя, в зоряну мрію.
Йду, де коханням дихають квіти,
Йду, щоб пустелю життям засіять.
Щоби боротись, любить,

молодіти.

* + *

Люблю, кохаю до безтями,
Очей твоїх шукаю кожну мить.
Щоб загорітися весняними піснями 
І сум в щасливому вогні спалить.

Так дай же пить і пить з твоїх очей кохання, 
Твою любов я понесу в далеку синь,
Туди, де піднімається світанок 
Нової істини

і нової краси.
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МОРЕ
Присвячую Р. Доценкові

Море бунтує 
Дико сміється море 
Море сьогодні п’яне 
Неначе завтрашній день 
Стою з розхристаною душею 
Біля підніжжя скель

Море сказилось 
Море не хоче тиші 
Море — холодний пожар 
Я п’ ю холодну музику хвиль 
Я плачу сонячним променем 
Я благаю в сонця весни

Море не хоче тиші 
Море хиже від бур 
Море пристрастю дише 
Б’є мене в груди своїми грудьми 
Я падаю знесилений у прірву часу 
Я падаю голубою дугою 
Скелі скелягпься в хмари 
Хмари погрожують скелям 
Блискавки крешуть граніт —

іскри
Падають в море іскри

іскри моїх жадань 
іскри моїх надій 

Чайка мов мати плаче 
Море бурунами грає 
А на душі — так багато слів

Падають в море іскри 
Очі благають неба 
Падають в море іскри —
Іскри моєї душі.
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Ростислав ДОЦЕНКО

ПІД В’ЯЗНИЧНИМ МУРОМ ЕПОХИ

Так судилося Юрієві Литвину, що він здобув собі ім’я серед ширшої 
громадськості, власне, як один із найактивніших учасників правозахисного 
руху 70 — 80-х років, а що він поет, і то пост-лірик, який силою 
обставин мусив стати трагіком, — про це знають більше з чуток, не 
вельми підтверджуваних нечисленними друками з його поетичної 
спадщини.

Відомо, що писав Юрій Литвин двома мовами — і українською, і 
російською. З українських його віршів опубліковано лише який десяток, 
та й то зовсім недавно. Російські ж друкувалися у кількох журналах та 
газетах, у Львові вийшла напіть одна “здвоєна” книжка, Стусова й 
Литвинова, одна половина по-українському, друга — по-російському. Все, 
що досі оприлюднено з доробку Ю. Литвина, входить до розлогого циклу 
“Трагическая галерея”, цієї своєрідної лірико-епічної панорами Гулагу й 
загалом каральної системи в СССР. Гулаг у ній лише вияскравлює весь 
суспільно-політичний лад у країні розгорнутого тоталітаризму, функції 
якого зводяться до “знищення людини в людині ” (слова з Литвинового 
відкритого листа Леонідові Брежнєву “Якщо Бога нема — все дозволе
но”). Увесь цей цикл становить проречисте “Я звинувачую!” , кинуте у 
вічі антилюдяному режимові, звинувачення тим переконливіше, що 
проголошує його людина, відкрита серцем і душею до людей і добротвор- 
чості і саме за те й зарахована носіями вивернутої психології кремлівсько- 
більїіґовицьких гуманоїдів до “особливо небезпечних державних 
злочинців”, і засуджена на кілька десятиріч ув’язнення, з яких Литвин 
устиг відбути “всього лише” двадцять неповних років.

Але я не певен, чи на читача “Трагическая галерея” в такому вигляді, 
як вона сьогодні опублікована, справляє належне враження: надто багато 
тут допущено прикрих текстологічних деформацій і похибок, смислових 
і ритмічних, що неминуче негативізує сприймання циклу. Справжнє 
відкриття “Трагической галерей” ще попереду, коли її опублікують 
повністю і без будь-яких довільних та мимовільних утручань і помилок 
просто з недогляду.

Та коли “Трагическая галерея”, російськомовний цикл Юрієвих поезій, 
бодай частково й недосконало, але таки оприлюднена, то про українські 
його вірші й цього сказати не можна. Хоча б тому, що збереглися вони 
далеко не всі, — донедавна здавалося, що їх тільки лічені одиниці маємо, 
і то лише з раннього періоду й здебільшого нехарактерні для провідного 
напрямку його стилістики й мислительної напруги. Аж тепер виявляється, 
що збереглося цих віршів — українських, та й російських — із 60-х
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років значно більше, і це дає змогу об’єктивніше репрезентуватиуй 
поцінувати тогочасний Литвинів доробок.

І в першій половині 50-х років, і на межі 50 — 60-х Ю. Литвин 
уже віршував українською мовою. Але водночас писав і “Трагическую 
галерею” російською. Щоб зрозуміліше було1, як сформувалася ця 
“гармонійна” двомовність поета, треба хоча б стисло згадати дещо з його 
біографії.

Народився він 1934 року у с. Ксаверівка, під Васйльковом, 
учительській родині. Батько загинув у роки війни, тож підліток довший 
час мешкав у сім’ї дядька-військового в Росії, потім навчався в технічному 
училищі на Донбасі, вперше “загримів” до табору зовсім молодим юнаком, 
і відтоді і в таборі, й позатабірні літа його носило переважно російськими 
просторами “родиньї чудесной”: від Надволжя до Алтаю, від Комі до 
Тайшету в Східному Сибіру, Відтак і спілкувався він більше з 
російськомовною молоддю, та й різногалузева його лектура була таки 
головно російська (а глибоко цікавився він не тільки красним письмен
ством, надто поезією, а й філософією, соціально-економічними, природо
знавчими студіями, ба навіть математикою. (“Проблеми Гільберта”, 
відомого німецького вченого, — книжка з суто вищематематичних проблем. 
Котрий у нас поет читає таке? А от Юрій читав і консультувався з 
фахівцями із цих питань).

Та книжки книжками, але універсальною вищою школою для Юрія 
був Гулаг “от Москвьі до самьіх до окраин”, та ще й залюднений таким 
розкішним добірним товариством, що тільки мріяти! То були люди різних 
національностей і поколінь, розмаїтих світоглядів — аж до наймаячніших
— і неймовірних часом життєписів, особистості неординарні й таки 
незабутні. Ось тільки декотрі з тих літ, коли творилася “Трагическая 
галерея”, коли нас із Юрієм неодноразово зводили докупи табірні етапи.

Михайло Сорока, чільний діяч національно-визвольного руху в Західній 
Україні, людина надзвичайно світлого розуму й духовної відкритості, — 
зрештою, він причетний і до поетичного ремесла, пісню на його слова 
виконували повсталі в’язні казахстанського концтабору Кінгір у 1953 році.

Йосип Сліпий, кардинал греко-католицької церкви, що вражав і 
потужним інтелектом, і фізичним гартом, без якого, мабуть, і не витримав би 
в багаторічному Гулазі. Мати Юрієва, Надія Антонівна, пригадує, що 
коли вона приїхала на побачення з сином до табору на Тайшетській 
трасі, їй спершу відмовили у побаченні, бо, як пояснив опер, Юрій 
занадто багато балачок провадить із “цим бороданем”, — що таки було 
правдою і щодо Юрія, і щодо мене.

Василь Кархут, лікар і письменник, котрий до війни встиг стати 
основоположником анімалістичного жанру в українській літературі, а після 
війни й після табору встиг видати знамениту книгу “Ліки навколо нас” 
(матеріали до якої збирав і в Карпатах, і на Колимі).

Ібрагім (Абрам) Шифрін, знаний єврейський активіст, що згодом на 
Заході чимало прислужився для викриття репресивної системи в СССР, 
автор змістовно насиченої книжки спогадів “Четвертий вимір” про свій 
тюремно-табірний досвід, виданої на еміграції українською мовою, а перед 
тим друкованої фрагментарно на сторінках “Сучасності”.

Богдан Петришин, що львівським студентом опинився на початку 1939 
року в Березі Картузькій, а звільнений з неї червоними, невдовзі осів у 
міцнішому, вже радянському концтаборі, де з пересадками пробув до 60-х
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років, — він мав унікальний оповідацький хист, і тільки через передчасну 
смерть не перелився цей хист на папір.

Револьт Піменов, талановитий ленінградський математик уже з ран- 
ньодисидентської смуги, він ще встиг стати депутатом перебудовної 
Верховної Ради Росії, та пару літ тому відійшов у вічність.

Борис Вайль, тоді молодий літератор, а нині відомий публіцист і 
літературознавець, що живе в Данії, а друкується в Росії і по всьому 
світі.

Валентин Соколов, вічний зек і вічний поет, що скінчив свій вік у 
психушці на світанку перебудови. (До речі, поетів різних стадій аматорства 
й професійності було чимало в табірних світах, часами поставали цілі 
гуртки “чифіристів” і поетоманів, декотрі були від Бога обдаровані, хоч 
більшість їх, особливо з давніших, додисидентських років так і залишилися 
“пропащими силами”...)

А ще скільки було інших колоритних постатей — з верхів ОУК і 
низин УПА, з литовських “лісових братів” і просто студентів, з естонців 
і євреїв, навіть голландців і китайців! (Уявляєте собі автохтона з 
глибинного Китаю, який ще трохи володіє українською мовою і пам’ятає 
обривки чи не пластунських пісень з передвоєнної доби “Далекосхідної 
Січі” — майже всуціль невідомої тепер сторінки з життя української 
діаспори?)

Середовище ось таких людей і формувало світогляд Юрія Литвина, 
естетичні його уподобання і смаки. Ну, і ріс же він і від самого себе, 
бо навчився аналітично мислити, бути критичним до самого себе і до 
своєї творчості, і ця, може, надмірна самокритичність дещо завадила йому 
на виборі поетичних шляхів...

Василь Овсієнко, Литвинів співв’язень 70 — 80-х років, у спогадах 
про Литвина наводив приклад з М. Гоголем: письменник глибоко 
української душі пішов у російське письменство і, як наслідок, внутрішнє 
роздвоєння, психічна криза. Та коли вже говорити тут про якусь паралель, 
то хіба таку: “Гоголь — Шевченко” і “Литвин — шістдесятники”. Бо 
так: Гоголеві треба було б на кільканадцять років пізніше вступити в 
літературу, і тоді питання про вибір мови, мабуть, і не виникло б. 
Аналогічно і з Литвином та шістдесятниками.

До нас у табори на початку 60-х років доходила передплатна 
“Літературна газета”, яка тоді ще не була “Літ. Україною”, і перші 
розгорнуті повносторінки Ліни Костенко, Івана Драча, Миколи 
Вінграновського з шістдесятницького припливу і досі стоять у мене перед 
очима, ми захланно зачитувалися ними, як і статтями Івана Дзюби, і 
жваво обговорювали їх, і це було справжнім об’явленням для стужілих 
за чесним і високоукраїнським словом.

Отож у ту пору частою гостею Литвина стала й українська муза. 
Низку тогочасних своїх україномовних віршів він двома-трьома заходами 
надіслав до “Літгазети”. Звичайно, Юрій не був такий наївний, щоб 
надіятись, ніби він, табірник, проб’ється в друк, — радше ним керувало 
напівсподівання почути сяку-таку кваліфіковану консультацію. Одержував 
він і відповіді, — ясна річ, обтічно-ухильні: “Надіслані вірші написані, 
безумовно, обдарованою людиною”, але “у віршах обмаль свіжості”, і у 
другому листі-відповіді (коли проясніло, що це за зворотна адреса: 
“Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п /я  385/19”) вже кате
горичніше: “Ви пишете те, що відчуваєте, тільки ці почуття обумовлені

14

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Вашим сьогоднішнім становищем. Тому для літератури. Ви не додаєте 
нічого нового” (листи з “ЛГ” від листопада 1961 і квітня 1962 року).

То таки правда, що ті літгазетно спрямовані Юрієві вірші були писані 
в традиційному ключі, та ще й з певною осторогою (що ж,, як у 
тоталітарному світі поет, коли силується вийти на офіційні люди, вже 
загодя мусить залучати “цензора в собі”!) — вони зовсім не схожі на 
патетично-трибунного й оголено-ліричного Юрія Литвина* автора 
“Трагической галерей”. Проте він пробував писати й українською мовою 
у дусі “Трагической галерей”, тільки мимохіть відчував себе скутим і 
непевним в одежі українського слова: як поет він був безталанним 
одиноким п’ятдесятником, що надто пізно діждався визвольних для когось 
іншого шістдесятників.

Хоч на Литвина, здається, впливало й те, що російську мову сприймав 
він — у трагічно-галерейному контексті — як органічного виявник#'’' 
табірно-репресивної сутності режиму, а о с к і л ь к и  д о в к о л и ш н є  життя 
розкривалося перед ним саме цією мовою, то й викриватись мусило теж 
у ній. Я трохи спрощую для ясності, але в основі воно так і було: 
українська мова в Юрієвому уявленні (вірніше, в межах його мовної 
сміливості, що також чимало важило!) просто не надавалася для цієї 
мети. А що ЛитЬин таки переборщував зі , своєю самокритичністю, то; 
гадаю, це підтверджують кращі вірші його з публікованої в цьому номері 
добірки.

Та при тім він, Юрій Литвин, мав надію, навіть тверде сподівання, 
що рано чи пізно, а “Трагическая галерея” зазвучить його рідною мовою.
В усякому разі, таке було його однозначне бажання, це я можу посвідчити, 
і перед українськими поетами лежить цей обов’язок — повернути всю 
спадщину Литвина українському народові, і найперше “Трагическую 
галерею”. Вона варта цього.

У пізніші роки (70 — 80-і) час від часу подибуємо згадки про Юрієві 
поезії чи в його листах, чи у спогадах про нього друзів. Між іншим, у 
котромусь листі Юрій завважує про добірку (чи навіть збірочку) своїх 
українських віршів, виданих десь на Заході — він журився, чи не видасться 
вона занадто пересічною — насправді такого видання не існувало, як 
з’ясувалося згодом, але важливе тут саме ставлення автора. А вірші з 
прикінцевих Литвинових в’язничних років якщо й збереглися, то хіба в 
“компетентних” архівах...

Останню згадку про Литвинові поезії знаходимо в його останньому 
листі до матері з тюрми від 1 серпня 1984 року — за місяць до смерті. 
Три чверті листа — то все переживання за долю сина, Ростислава: де 
йому кінчати десятий шкільний клас. “ І ще прошу, не відкладаючи, по 
отриманні листа із Славком поїдьте до дяді Слави (Славкові скажи, що 
батько наказує поїхати негайно, без викрутасів) і поговоріть на цю тему. 
Може, вони щось розумніше придумають...” А в кінці про себе: “Щодо 
здоров’я — нічого доброго... Ходжу щодня на роботу, отже, згідно з 
правилами, “здоровий” і потрібно виконувати норму... Після роботи читаю, 
але воно (читання) вже не дає тієї радості, що колись. Майже нічого не 
пишу (за рік написав декілька віршів), от і вся творчість”.

Творчість на смертному ложі — перед мармизою тупого тюремного 
цербера і перед лицем вічності. Поволі й скупо повертається вона до нас 
із глибин Гулагу й зі сховків пам’яті. Чи ж уся повернеться?
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ІНІЦІАТИВА

МІЖНАРОДНОЇ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Будапешт, 9 листопада 1992 р.

Вельмишановний пане редакторе, 
міжнародна письменницька зустріч дала нам нагоду підготувати звернення, 
яке закликає до створення Міжнародної Демократичної Хартії. Будемо 
вдячні за конкретні доповнення й зауваження від окремих осіб до 
пропонованого нижче тексту, які постараємось урахувати при підготовці 
остаточного варіанту “Будапештського звернення”. Сподіваємося на 
дискусію про існування спільних нормативних цінностей як у місцевому, 
так і в глобальному контекстах. Такого роду міжнаціональне 
співробітництво й діалоги мислячих громадян крізь кордони надзвичайно 
важливі сьогодні, в часи вибуху і поширення недуги агресивного 
націоналізму й фундаменталізму. Ініціаторами цього звернення є 
письменники, видавці й університетські професори, що взяли на себе 
відповідальність зробити письмові внески в ідею Хартії. Ці внески можуть 
мати форму як стислих коментарів, так і розгорнутих текстів. Ми просимо 
авторів публікувати свої роздуми скрізь, де можливо, й надсилати копії 
публікацій на адресу:

Ivan Vitanyi /  Andras Tapolcai 
Centre for European Studies 
c /o  Institute of Sociology 
Uri u. 49
1014 Budapest, Hungary

Просимо також зазначати (наприклад, у примітках до публікацій), що 
пропонований текст є складовою частиною необхідних для підготовки 
Хартії напрацювань. Нагадуємо всім, хто у майбутньому хотів би підписати 
Хартію, що до підпису бажано додати хоча б одну конструктивну ідею. 
i сердечно прохаємо знайти місце для висвітлення цієї нашої ініціативи 
на сторінках вашого видання.

Заздалегідь вдячні за вашу прихильність.
Щиро

Дьєрдь КО НРАД, Адам МІ ХН І К ,
Президент Міжнародного Головний редактор
Пен-Клубу “Газети виборчої”
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Б У Д А П Е Ш Т С Ь К Е  З В Е Р Н Е Н Н Я

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо заснувати Міжнародну Демо
кратичну Хартію.

Наша мета — постійно впливати на світовий статус-кво, виходячи з 
демократичних засад.

Наші цінності:
а) жити в суспільстві, що перебуває у творчій злагоді з людським і 

природним оточенням;
б) захищати й постійно поглиблювати людські й громадянські права;
в) боронити принципи демократичного політичного простору від будь- 

яких насильницьких посягань;
г) обстоювати багатоманіття, самовираження та діалог культур, 

вірувань, поглядів.
Ми вважаємо за потрібне захищати вищезазначені цінності, оскільки 

вони перебувають під постійною загрозою. Демократичні перетворення у 
Східній частині Європи залишаються й досі під знаком запитання. 
Антидемократичні процеси у Центральній і Східній Європі можуть 
посилити аналогічні тенденції і на Заході.

Ми зустрілись у Будапешті, в одній із нових демократій. Наша увага 
прикута до вогнищ конфліктів у регіоні, до різних форм насильства, ганебних 
у наші дні. Але наша загрозлива ситуація і наш самозахист, наша поведінка 
в ній можуть послужити цінним уроком для інших регіонів світу.

Ми б хотіли започаткувати міжнародний діалог.
Ми, що підписалися нижче, і ті, хто, віримо, приєднається до нас, 

беремо на себе обов’язок закласти Міжнародну Демократичну Хартію і 
спільними зусиллями підтримувати її.

Ми пропонуємо форму міжнародного інтелектуального діалогу, 
сподіваючись виробити взаємоприйнятні позиції й інформуючи про перебіг 
нашого діалогу світову громадськість.

Ми готові також — після належного узгодження — підготувати спільну 
декларацію із злободенних питань.

Будапешт, 24 жовтня 1992 р.

Дьєрдь Конрад 
Міклош Мезелі 
Іван Вітані 
Гаспар М. Тамаш 
Міклош Гарасті 
Герд Вайскірхен 
Адам Міхнік 
Драго Янчар 
Мартін М. Шімечка 
Андрій Синявський 
Мартін Бутора 
Петер Пітгард 
Томас Венцлова 
Павел Кампеану 
Катрінель Плесу 
Міхаель Крюгер 

та інші учасники письменницької конференції у Будапешті 
23 — 25 жовтня 1992 р.
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Валерій ШЕВЧУК

ПОЧАТОК ЖАХУ 

Повість

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Я, многогрішний Михайло, на прізвище Вовчанський, ієрей із містечка 
Жданівки, хочу описати те, що зі мною діялося, бо ніхто мені в цьому 
світі віри не доймає, а багато хто вважає за такого, що несповна розуму. 
Часом мені здається, що вони мають рацію, але не в тому, що я несповна 
розуму, а тому, що, здається, несповна розуму світ, у якому маємо щастя 
чи нещастя жити; відтак, і несповність чи неповність розуму світу 
вкладається у живих істот, а в першу руч у людину — я ж серед них 
не гірший. Отож коли ми всі несповна розуму, то і я з усіма. Або 
візьмімо таке. Коли чоловік ужиє хмільних трунків, йому здається, що 
п’яний не він, а всі люди навколо, — може, так і мені світ здається 
несповна розуму, бо я сам такий? Але хай і так, хочу принаймні залишити 
після себе ці записки, щоб не я судив, а мене судили, а як хто мене 
осудить, так тому й бути.

Зараз я працюю у хлібні чи пекарні, закований у важкі ножні заліза, 
зовсім без замків, а залютовані; руки ж у мене вільні, бо маю дрова 
рубати й діжу місити, й усяке послушенство виконувати. Перед цим мене 
люто бито, тобто веліли дати мені пліттям сто ударів. Для цього мене 
викликано до консисторії, покликано двох воловиків, щоб тримали, але 
я не дався, аби мене тримали, заявивши своїм мучителям:

— Витримаю сам! А не витримаю, то хай тримають!
— О, ви, отче, затятий, — сказав на те консисторський писар, 

усміхнувшись криво, а тоді звелів крізь оту криву усмішечку: — Подбайте, 
хлопці, щоб йомость попросив тримати себе.

І два збуї в чернечих рясах, два бикоподібні гевали, які екзекутували 
в консисторії, вишкірили кінські зуби й заіржали, я ж ліг на лаву з 
оголеною спиною, читаючи подумки “Отче наш” і “ Богородице Діво”, і 
чи несповна розуму я, чи ні, але коли так чиню, то зі мною що хочуть 
можуть робити — болю ж я не відчуваю і не відаю; в цей час увіч не 
на землі і не серед бузувірів та катів пробуваю, а, сумний і загорьований, 
зношуся над світом і жалію його безрозсудність та жорстокість.

Отож кати били мене, ще й тиранили, викладаючи всю волячу силу, 
а я спокійнісінько лежав на лаві, але вже тепер читав уголос “Отче 
наш” та “Богородице Діво”, щоб і вони, грішні, чули мої молитви і 
відали, що в час нещастя я з Богом пробуваю, а не з дияволом. Коли ж 
мені всипали десь із п’ятдесят плітей, то я додав до своїх благань і 
молитву до патрона свого архангела Михаїла, й отак із Божою поміччю 
та Найсвятішої Матінки Його і нашої Богородиці, та й при сприянні 
свого патрона архангела Михаїла не відчував я найменшої болісті. Кати 
були збентежені моїм терпінням, прикладали рук, аби мені дошкулити, 
але, відчувши, що це мені аніскільки не дошкуляє, послабили свої удари, 
бо таке вже людське єство: коли жертва не страждає, то й завдавати їй 
страждання не вельми бажають. Але я страждав., признаюся, страждав 
невимовно і то через те, що бито мене безневинно і з найнезначнішої 
приключки, а коли подумати, то й зовсім без приключки, а із самої 
вигадки на мене, злісного наклепу істоти в цьому світі оскаженілої. Але
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щоб зрозуміти це й мати підставу розсудити мене й ту оскаженілу істоту, 
а відтак зважити й вирішити, хто з нас лихий і оскаженілий, треба 
оповісти все із самого початку, а я почав свою оповідь із кінця.

Перша біда моя в цьому світі,! що народився я гарний. Кажуть, що 
бути гарним — щастя, але я вважаю — навпаки, бо гарний у світі ніби 
голий ходить — на ньому всі пасуть очі, а коли так, то й заздростити 
починають, а, заздрячи, шкодять як можуть, відчуваючи при тому лиху 
втіху, і це знову-таки, як у катів:(коли жертві більше болить, то більше 
задоволення від того відчувають. Про батьків своїх я не знаю нічого, 
отож не відаю, звідки, од кого і і як прийшов у цей світ. Виростав я 
спершу в родині, котра взяла мене до себе із співчуття, мені було в тих 
людей добре, мене пестили й милували, але обоє милостивці повмирали 
в моровому повітрі — це сталося, коли я вчився ще хлопчаком у Київській 
академії у нижчих класах. Отож я став рано подвійним сиротою, а що 
статків опікуни мої мали небагато, та й не був я їхній кревний, то їхню 
землю захопив собі сотник, отож я опинився у світі цілком позбавлений 
уз, якими людина із ним в’яжеться: родина, майно, хата, могили предків, 
сімейні хроніки і таке подібне — все те для мене не існувало, отже, я 
був у цьому світі істотою бездахою та безрідною, що, може, й 
спричинилося до того, що я став людиною, як то кажуть, не від світу.

Мої пристрасті почалися від того дня, коли я в академії, бувши в 
класі поетики, зіграв Пентефрієву дружину в п’єсі нашого професора 
Лаврентія Горки “Йосиф патріарха”, і всі після того казали, звісно, 
насміхаючись із мене, що я випадково народився хлопцем, настільки 
добре це в мене виходило. Граючи, я був одягнений у жіночу одежу і, 
кажучи по правді, це мене дивно хвилювало, аж я відчував запаморочення, 
особливо коли декламував:

Н і сон мені жаданий, ні ніч преглибока 
Печаль цю не знімає. О, мучить жорстока  
Утробу мою пристрасть. Горить мені тіло,
В огнем  мене пекучим усю запалило.
Н е  в силі Бог із серця ці пристрасті стерти,
Н ічого я не м ожу робити. Умерти  
Волію скоро, тільки б кохання зажити,
Піду я за коханим, біжу, щоб згоріти...

Я побачив у першому ряді учителя фари Іоанна Моськівського, який 
дивився на Мене гарячими очима, ніби й справді я був дівчина, а він 
запалився до мене коханням. Професор Лаврентій Горка усміхався, він 
був задоволений і схвально покивував головою, а мені було якось так 
дивно на серці, бо сам я до дівчат був завжди байдужий, та й голос мій 
був іще хлоп’ячий, тонкий, хоч у моїх ровесників уже й ламатися починав.

Був на тій виставі й преосвященний, його милість отець митрополит 
київський Іоасаф, який дивився на мене милостиво, хоч трохи й суворо. 
Коли ж кінчилася вистава, я чимхуткіше зірвав із себе жіночу одежу 
вельможної Пентефрієвої дружини, бо та одежа мене вже й пекти 
починала, і тільки коли це сталося, відчув звичний собі спокій і байдужість 
до світу, яку завжди в собі носив, твердо давши обітницю жіночої одежі 
більше на себе не вдягати.

В академії я вчився добре, ніхто краще за мене не писав, ніхто ліпше 
за мене не складав віршів, що завжди відзначав професор Горка, ніхто 
так гарно не говорив божественною латиною — вже за те- мої 
товариші-спудеї мене не любили; зрештою, і я також нікого з них 
по-товариському не любив, був-бо, як уже казав, холодного духу, хоч, 
як усі, брав участь у студентських витівках, нападах на київські базари, 
хоч грішити явно й недозволено пильно остерігався; часто ходив я і в 
товаристві миркачів, співаючи “Мир Божий”, — мене залюбки брали, бо 
мав я добрий голос.  ̂ і п п
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І ось після тієї вистави у монастирському дворі мене перестрів учитель 
фари Іоанн Моськівський, обійняв мене за плечі й сказав:

— Чудово грав, чудово! Незрівнянно! Зайди до мене в келію, чимось 
тебе пригощу!

Спудей завжди голодний, і наші вчителі та професори часом запро
шували до себе в келії улюблених учнів, де їх трохи підгодовували. Через 
це я, нічого поганого не кладучи собі в голову, пішов за отцем Іоанном, 
бо тією їжею,, яку нам, сиротам та бідним, давали в бурсі, ситий не 
будеш, а на базарах багато не урвеш, милостині ж великої не впросиш.

Ми зайшли до келії, тут учитель врізав мені хліба із салом. Я їв 
пожадно, бо таки й справді був голодний, а він якось дивно мене розглядав.

— Ти дівчина чи Хлопець? — спитав раптом.
Я подавився.
— Що ви таке питаєте? — мовив здивовано.
— Нічого, нічого, — сказав б і й , погладивши мене по голові. — Так 

гарно грав Вельможну, що я й подумав: не хлопець ти, а дівчина. Тільки 
переодягнена на хлопця, хе-хе!

Я засміявся, учитель жартував.
— Таке скажете, — мовив засоромившися.
— Знаєш що, — сказав вкрадливо вчитель, і його очі знову дивно 

заблищали. — Хочу, щоб ти ще раз зіграв Вельможну. Тут, переді мною. 
Навіть сукню дістав.

Він відчинив скриню і справді витяг сукню, в якій я грав Пентефрієву 
дружину.

— Одягни і зіграй, — сказав лагідно. — А зіграєш, матимеш за те 
цілу паляницю і шмат сала.

Це було заманливо. Заробити спудеєві цілу паляницю і шмат са^іа 
ніколи не буде зайве і не часто трапляється. Зрештою, ми не раз ходили 
по хатах, грали сценки, співали, дудніли на пищалах, бринькали на 
лютнях, за те нам і віддячували. Але тут щось мене насторожувало. 
Надто дивно світили очі в Іоанна Моськівського, навіть пальці тремтіли
— що він від мене хоче?

— Вдягай, вдягай! — казав нетерпляче і совав мені сукню.
Мені пригадалося, як дивно відчував себе в жіночій одежі і пізнав 

гострий спротив. Тоді вчитель ніби відчув мій настрій, вийняв зі скрині 
паляницю й поклав на неї кусень сала.

— Твій заробіток!
Спудей не може байдуже дивитися на хліб і сало, спудей у таких 

випадках стає безвольний і ниций, і то не гріх йому, навіть коли цей 
хліб та сало мусить украсти. Я зітхнув і натяг на себе сукню. Але це 
не була сукня Пентефрієвої дружини, в якій я грав у “Йосифі патріарсі”, 
була то одежа якась інша.

Іоанн сів у кутку келії й дивився на мене розпаленими, ніби бляшаними 
очима, як кіт уночі. Я знову відчув недовідоме хвилювання, опинившись 
у жіночій одежі, і почав декламувати тремтячим голосом:

О б о ги . превисокі, що маєте владу 
Лю дині смуток дати чи любу відраду,
Пощо мене лишили в такій самотині,
В сльозах та бідах жити пощо мені нині?
Одна печаль, як ніж у р о з ’ятреній рані,
А друга муці лютій віддасть препоганій.
Далеко муж поїхав. І де він, не знаю,
А я, хоча заміжня, вдовою згибаю!

Чернець раптом підхопився. Став страшний, лахматий, з мідними 
розжареними очима, з розчепіреними пальцями на руках — посунув на 
мене, кажучи свлетячим шепотом:

— Ні, ти не хлопець, ти дівчина! Брешеш, ти дівчина, і я тебе зараз 
викрию!
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Ось-ось мав схопити мене, але я недаремно здобував управність на 
базарах, тікаючи від перекупок чи від міських стражників. Умить 
крутнувся, схопив хлібину й сало (сало, правда, в мене з руки 
вивалилося), метнувся туди й сюди, як миша, по келії і, зробивши 
облудний рух, ударив руками об двері. Але жіноча одежа заважала бути 
вільним у рухах, і чернець устиг схопити мене ззаду, затис однією рукою 
мені рота, а другою почав нишпорити по моєму тілі, сипко видихаючи 
слова:

— Ти не хлопець, а дівка! І я тебе зараз викрию!
Його палець проліз мені до рота, і я щосили причавив його зубами. 

Чернець скрикнув і випустив мене, я згубив хлібину й кинувся геть, на 
ходу зриваючи з себе жіночу сукню. Із сусідніх келій повискакували 
вчителі та професори, бо було здійнято досить гармидеру; мене зловили 
й повели разом з Моськівським до отця ректора, даючи нам обом дорогою 
потиличники, хоч я не міг зрозуміти чому.

Отець ректор суворо нас допитав у присутності отця префекта, 
професорів та вчителів. Іоанн Моськівський пояснив усе так:

— Смиренно зголошую отцю ректору, що я не мав на думці ніяких 
лихих намірів. Але коли дивився “Йосифа патріарху”, запідозрив, що 
цей спудей — не хлопець, і хотів цей обман розкрити. Ось і все.

— Де ти взяв жіночу сукню? — спитав отець ректор.
— Це одежа моєї матері, яку я взяв із дому після її смерті, сподіваючись 

невдовзі продати, — сказав Іоанн Моськівський.
— Тепер розкажи ти, хлопче, як усе сталося.
Я розповів усе чистосердечно. Голос мій зривався і дзвенів, але вини 

своєї не відчував, бо яка вона, моя вина? Мене запросив до себе вчитель, 
угойтив хлібом, попросив за плату зіграти сцену із “Йосифа патріархи”, 
що я і вчинив, але він на мене накинувся, як звір, ну, я й оборонявся 
і вкусив його.

Нас присудили висікти: учителя пліттями, а мене різками. Учителя з 
академії прогнали, а мене суворо попередили, щоб я на подібні умовляння 
ніколи не схилявся. І ось саме тоді, коли мене сікли різками, я прочитав 
сердечно “Отче наш” і “Богородице Діво” , а також звернувся за поміччю 
до архангела Михаїла і вперше з Божою поміччю та Матері Божої 
найменшої болісті не відчув. Але сльози по обличчі в мене текли щедрі, 
бо ніяк не міг збагнути, за що мене бито...

Я ставлю колодку на окоренкуватого пня. Зводжу сокиру над головою 
і стрімко посилаю її вниз. Колодка розколюється. На ногах у мене 
подзвонюють кайдани. Дорубую колодку і ставлю на пня нову. Інколи 
зупиняюся й, витираючи піт, дивлюся вдалину, де проглядують нива, 
лісок, завмираю на мент і відчуваю, що тіло мені дерев’яніє. Хочеться 
відкинути сокиру і, дивлячись невідривно вдалеч, піти звідси світ за очі. 
Кілька разів я вже так учиняв. Але мене наздоганяли ченці й били, а 
тоді повертали назад. Коли ж мене били, я читав “Отче наш” і 
“Богородице Діво” і звертався до свого патрона архангела Михаїла — 
тоді болю й не відчував. Але мені болить отой спогад про себе — спудея 
і про дивне поводження зі мною учителя Іоанна Моськівського. Болить 
через те, що я, на нещастя своє, народився гарний, а ще через те, що 
доля мене тоді з Іоанном Моськівським не розвела. Тож стою одерев’янілий 
і шепочу самими вустами вірша Лазаря Барановича: “Веселка в небі — 
втішитись треба!”

Щ о дивуватись: невічним є гарне,
Трохи поквітне і робиться марне,
Бо як природа прекрасне з ’являє,
Навіть хворобка усе те вбиває.

Дивлюся на поле, лісок, шмат дороги за монастирськими мурами і 
думаю про те, що життя наше — це вмирання, а смерть — входження
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у цілковиту самотність, тобто звільнення від людей і світу. Погляд мій 
холодний і в душі моїй холодно.

— Знову завмер! — кричить мені у вікно монастирський пекар, на 
якого я тут працюю. — Дрова мені рубай!

Дивлюся на нього. У вікні кругле, повне як місяць, пелехате обличчя, 
яке обсипає мене лайкою.

— Дивний ти чоловік, панотче, — каже кухар, утомившись мене 
лаяти. — Як ти до цього часу дожив?

Мене вражають ці слова. А справді: як я в цьому світі досі дожив?
Ставлю на пенька колодку й підіймаю сокиру. Рубати дрова — це 

значить жити у часі, якого нема. Зрештою, у мене тільки і є в цьому 
світі два часи: той, великий, якого вже нема, і цей, малий, який 
уміщається в короткому стрімкому рухові сокири згори на колодку. Час, 
який є, — це мить, у яку колодка розпадається...

Історію про мене й Іоанна Моськівського переказали його преосвящен
ству його милості отцю Іоасафу і, кажуть, вона його розвеселила. Ще 
недавно він сам був ректором Київської академії, отож усе, що там 
відбувалося, його вельми цікавило. Наказав мені прийти до себе у святу 
Софію, а коли я постав перед ним, пильно обдивився і сказав лагідно:

— Ти, дитино, й справді гарний, як дівчина. Хто ти і звідки?
Я оповів.
— Співати вмієш? — спитав митрополит і подав нотного зшитка із 

псальмами.
Я заспівав, він слухав, заплющивши очі, й покивував головою.
Відтоді я почав ходити щотижня до його преосвященства і співав йому 

псальми. Інколи нас приходило кілька, отець митрополит інколи наш спів 
переривав поправляючи, наказував повторити ту чи ту мелодію. Часом 
я співав йому сам; він нерушно сидів із заплющеними очима, аж доки 
я не втомлювався. Тоді відпускав мене, і я повертався в бурсу. Ці співи 
подобалися мені самому. В сутіннім великім покою сидів загорнутий у 
важкі шати сивий старець-владика, замислений і мирний, і голос мій 
розлунювався помешканням, заповнюючи його солодким співом. І так 
мені ставало печально й гарно від усього того, що сльози з ’являлись у 
мене на очах, а в голосі бриніла туга.

— Печалься, хлопче, більше печалься, — казав митрополит. — Печаль 
очищає душу, бо що нам лишається в цьому сн:ті окрім печалі. Блаженні 
засмучені, бо вони будуть утішені.

Я не знав, чого печалиться митрополит, але то був час і справді для 
нашої землі смутний — час падіння милостивого для академії гетьмана 
Івана Мазепи.

Одного разу, повертаючись од митрополита, я перестрів Моськівського, 
якого перевели ченцем до Михайлівського монастиря. Хотів од нього 
втекти, але той лагідно мене зупинив.

— Не бійся, — сказав і зирнув дивними мідними чи бляшаними очима.
— Не вчиню тобі зла.

— А я й не боюся вашого зла, — невідь-чому сказав я.
— Аж так? — заломив брову Моськівський. — Ходімо зі мною, хочеш? 

Напою тебе й нагодую.
— Ситий вашим хлібом, — сказав я.
— Хочеш, стану тобі батьком, — запропонував чернець.
— В сироти за батька Господь, — мовив я.
— Ого! — запалали мідні очі Моськівського. — Чи не багато на себе 

береш, хлопче? Чи, може, все-таки ти дівчина?
Раптом схопив мене за плече залізною рукою й повів вулицею.
— Іди тихо й не галасуй! — прошепотів хрипко. — Не бійся мене, 

буду тебе доглядати й пестити. Нагодую тебе й напою. Буде тобі добре 
зі мною, ходім! Зроблю із тебе монастирського хлопця, будемо жити в 
одній келії, і я тобі стану за батька. Навчу тебе таких наук, яких тебе
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ніхто не навчить, — будеш у цьому світі задоволений і ситий. Захочеш 
бути паном, паном зроблю, захочеш архієреєм — станеш архієреєм.

Я йшов, не пручаючись, дивно вражали мене його слова. Зрештою, 
чекав, щоб рука його на моєму плечі послабла.

— Будеш слухати мене, здобудеш щастя у світі, — казав далі 
Моськівський. — Полюбиш мене, світ тобі підхилю. А не послухаєш, 
проклятий будеш, тинятимешся по світі, як трудоватий, і не знайдеш у 
ньому спокою й пристановища. Будеш слухатися?

— Буду слухатися, — сказав я, кидаючи оком, як би від нього втекти.
— Ну от і гаразд, і розумничок! — мовив Моськівський лагідно. — 

Будеш біля мене щасливий і веселий, і ніхто тебе не образить. Але без 
тебе я пропаду, бо ми у цьому світі зв’язані однією вервою.

Рука його послабла, і я вмить використав це. Вирвався й кинувся 
навтьоки — тепер на мені не було жіночої одежі, отже, ніяка сила мене 
не навздожене.

Але відтоді життя мені в Києві не було. Шалений чернець блукав по 
академії, блукав біля неї, блукав по вулицях, коли я мав іти до 
митрополита, — весь час відчував на собі вогонь його мідних чи бляшаних 
очей, а що надійшло уже літо, і ми мали розходитися хто куди, поспішив 
і я відійти з Києва, хоч і не мав де прихилити голови. Вирішив пристати 
десь на селі до школи, допомагати дякові вчити малих дітей, а коли в 
одному селі не поведеться, перейти до іншого, на хліб просити, як чинив 
це й раніше, — отак у світі й жити. Попросив отця митрополита відпустити 
мене, той зітхнув і згодився, сказавши:

— Шкода! Буде мені тебе бракувати. Бог тобі в поміч, дитино! 
Стережись гріха й озлоби людської! Чує моя душа: непорочний ти, а 
непорочних світ не милує, як не милував він Господа нашого, Ісуса 
Христа. Коли важко тобі буде, не забувай його й приходь до нього.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Монастир будувався, через що все подвір’я було завалене дошками і 
рамами, біля яких працювали тертичники — різали довгими пилками 
колоди. Один стояв нагорі, а другий унизу, отак вони й пиляли соснові 
й липові дошки. Було викопано кілька вапняних ям, у яких рейцарі 
гасили вапно, потім вибирали гашене й готували болото для мурарів, 
котрі виводили стіни. Тут-таки було насипано гори піску, з яким те 
вапно змішували, і гори стружки та тирси; тирса була від тертичників, 
а стружку викидали столяри і сніцар, котрий працював над Де-Ісусом, 
та й рамники, котрі робили з челядниками рами для дверей і вікна. 
Скрізь валялися також обрізки дошок, що їх викидали теслі, — я мав 
ті обрізки збирати для пекарні. Загалом, людей в монастирі працювало 
багато: 26 мурарів, четверо теслів, 17 чоловік людей покрівців, тертичних
— шестеро, столярів двоє, гурт цегельників, котрі робили тут-таки цеглу, 
для чого возами привозили глину і скидали у купи, два ковалі, що 
кували ланцюги для хрестів, завіси і гвіздки. Привозили білу бляху, до 
якої пізніше візьмуться бляхарі, поки що її складали в коморі. Працювало 
немало поденників, мірочники обробляли камінь — від них цілий день 
було чутно стукіт. Так само цілий день чувся вискіт пилок, рип возів, 
покрикували візники й мурарі на челядників, стукали молотки, гупали 
молоти, дзюбали сокири — всіх цих людей треба було годувати, і пекарня 
з куховарнею, чи поварнею, весь час мусила палити в своїх печах вогонь. 
Над усією цією роботою наглядав дозорчий Микита Ладківський, який 
цілими днями бігав з одного краю двору в інший, приймав привіз, рахував 
дошки, нарізані тертичниками, перемовлявся з майстрами, відправляв на 
ярмарок вози для харчів, заліза, вапна, глини чи піску, чи для лісу, 
бляхи, скла — все це по привозі переглядав і перераховував, а тоді велів 
складати до комори. Привезли ярину, борошно, бочки з пивом та горілкою, 
сало, в’ялену та свіжу рибу, до роботи було приставлено й ченців, і 
таких, як я, покутників, тож усі мали діло, всі були вкручені у цю
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щоденну варвітню, що звалася будівництвом храму. Пахло сосновими 
дошками, вапном, глиною; коли дошки кидали на стоси, вони лунко 
ляскали. Я любив, коли випадала вільна хвилина, блукати двором і 
придивлятися до роботи: палахкотів вогонь — у кузні, в цегельні, пекарні, 
поварні, люди перемовлялися короткими покриками, показували білі зуби. 
Я тяг у лантуху обрізки, а потім рубав колодки, які тут-таки нарізали 
послушники; мені здавалося, що світ, у який я потрапив, — якесь дивне 
зборисько несамовитих людей, і серед них усіх тільки я був холодний і 
до всього байдужий, навіть коли був уключений у .робочий ритм, бо душа 
в мене була замерзла, бо на ногах у мене дзвеніли, як у раба, заліза, 
до речі, викуті тут-таки, в монастирській кузні. Отож, коли я зупинявся 
перевести дух після рубання дров або ж, як казав пекар, “завмирав”, 
холодний повів уривався мені в груди, і я знову тужно дивився на річку 
й дорогу, на поле й лісок і щось чудне палилось у моєму серці — 
з’являлася недовідома печаль, адже не був я людиною цього світу, цього 
монастиря, а тільки їхнім невільником. Невільником, що несповна розуму.

Чому я так думаю? А тому, що із самого зарання життя свого мені 
здавалося, що світ, у якому мені випадає жити, нереальний, що люди, 
які живуть навколо мене, не живі істоти, а тіневий театр, і те, що вони 
роблять або чинять, — теж тіневий театр. Такий театр мені довелося 
побачити в Києві, куди завітало кільканадцятеро пруссів. Вони зупинилися 
на Подолі, неподалік академії, грали на інструментах і виправляли 
комедію. Але найдивніше, що в них було, — чарівна ліхтарня, якою 
вони виявляли речі, достойні подиву: на білій стіні з ’являли людську тінь 
чи образ на обрусі, і той образ був поданий різними барвами. Вони 
танцювали й перекидалися, але найбільше мене вразила саме та ліхтарня. 
І от від якогось часу мені почало здаватися, що ми в цьому світі не 
живемо, а є тінями з ліхтарні якоїсь незримої сили і рано чи пізно ця 
комедія має закінчитися. Тож, коли дивлюся на людей, всі вони мені 
здаються привидами: їхні справи, робота, пристрасті, змагання, війни, 
намагання щось у житті осягти чи досягти, ворожнеча, інтерес до 
супротивної статі — все-все мені здається тінями чарівного ліхтаря. І 
дивну річ чинить зі мною те відчуття; і моє життя ніби перетворюється 
в міражний сон, і я навіть сам не вірю, що і я щось реальне в цьому 
світі, а не придумане властителем якогось чарівного ліхтаря. От і тепер 
я знамірився описати своє життя, але мені раптом дивно стало: а чи ж 
воно було? Ні, воно було.

Після того, як я втік від отого знавіснілого Іоанна Моськівського, 
людини із бляшаними очима, почав тинятися по школах, терплячи там 
незносні біди: воші в запіччі, що лазять таборами, голодні дні, всохлі 
обличчя тих, з ким ділив я біду свою, зимовий холод, коли біжиш 
дзвонити до церкви, хапаєшся за повороза і руки примерзають до нього; 
читання у церкві, де також холодно і починаєш дзвонити зубами, і 
здається, що церква над тобою хитається, ось-ось розвалиться; співання 
коляд і псальм, ночі при свічі і при псалтирі, коли сам на сам опиняєшся 
з покійником і здається, що той починає ворушитися, аж волосся зводиться 
дибці; писання віршів, які мають співатися чи промовлятися перед людьми, 
чи розігруватися в інтермедіях — усе для того, щоб тобі кинули в торбу 
шмат черствого хліба; пиворізні гульбища, в яких не брав я ніколи участі, 
а тільки сидів десь у кутку під п’яні кпини своїх товаришів і думав про 
те, що світу нема і їх нема, і мене нема, а є тільки тіні на обрусі від 
чарівного ліхтаря. Я проходив дорогами, співав у церковних хорах, жив 
по якихось халупах, де взимку на стінах намерзав сиво-жовтий лід, ловив 
дрижаки під сніговіями, крижаними вітрами, мок під дощами, а відчував 
при тому одне: мій погляд холодно ллється з очей, проливається на світ, 
щось шукає і хоче побачити, а кого і що? І коли я починав із кимось 
говорити про це, на мене дивилися як на несповна розуму, бо я й був 
несповна розуму, адже так і 'н е  збагнув: навіщо в цьому світі люди і 
навіщо я? Тоді покидав своїх камратів і знову ступав на дорогу і йшов, 
розбиваючи до решти вижебрані старі чоботи, а часом і ступаючи босими
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ногами по снігу чи мерзлому болоті. І завжди мені здавалося, що хата, 
в якій я зупинився, зараз розвалиться, що дорога, по якій я йду, 
розчахнеться й ковтне мене сира земля, що небо наді мною от-от 
розколеться чи розламається і випаде звідти вогонь, бо все, усе в цьому 
світі йде до загину. Але нічого такого не ставалося, і я думав, що мені 
треба йти далі, і кудись я маю прийти, де тече чиста ріка живої води, 
ясної, мов кришталь, як про це пишеться в Об’явленні святого Івана 
Богослова, що випливає з престолу Бога і Агнця. І по цей бік, і по той 
бік ріки — дерево життя, що родить дванадцять разів плоди, кожного 
місяця приносячи плід свій. А листя дерев — на оздоровлення народів. 
І жодного прокляття більше не буде, і побачу я Його на чолах людей, 
що мені зустрінуться. І ночі вже більше не буде, і не буде потреби в 
світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітить усіх нас Господь Бог
— ось він, початок Вічнрго царства. І тоді нарешті зникне почуття 
нереальності світу, і я переконаюся, що все, що є навколо мене, мусить 
бути, тож є світ, і я, і всі ми потрібні собі і світові. Отоді почну я, 
думалося мені, вчити людей на добро, віщаючи: “Будьте чуйні, люди, 
час-бо близький!” Найбільша біда моя була в тому, що я не мав даху 
над головою, не мав місця осідку й оселі, не мав батька й матері, навіть 
не знав, хто вони були і де їхні могили, не мав братів і сестер, не мав 
прив'язання до жодного кутика землі, а скрізь і всюди, де забредав і 
зупинявся, лишався чужий і не від світу Цього.

І я зрозумів, що грішу! Грішу тим, що відірвався від дерева життя і 
не є навіть листком із нього, ані галузкою, тільки ж тінню їхньою, 
листка і галузки, що я грішу відстороненістю від світу, а це значить: не 
знаю його й не розумію. Так, справді, оминав я пороки світові: не пив 
горілки та й інших трунків, не відповідав на закличні погляди жінок та 
дівчат, не смалив тютюну, не сказав нікому лихого слова і ні з ким ні 
разу не посварився, ніколи не бажав чужого, бо вже перестав бути 
спудеєм-дитиною, котрий, не хапавши чогось на базарах, і прожити не 
міг; тепер же, навіть бувши голодним, аж кишки мені до спини прикипали, 
нічого ні в кого я не крав, до мого серця не входили лихі думки й 
помисли, не припустився я ані душогубства, ані перелюбства, ані розпусти, 
ані крадежу, ані неправдивих свідчень, ані богознсваги, ні рука моя, ні 
нога не спокушали мене, ані око, не погорджував я ніким і нікого не 
зневажав — а це значить: не жив і не був із світу цього. Ось у чому 
було моє прокляття, бо ніхто мене в цьому світі не полюбив. А може, 
я не вірив у світ і в любов? Не чинив я зла, але не чинив нікому й 
добра, нікому не приніс смутку, але нікому не дав радості, не спричинив 
нікому горя, але й щастя не приніс, тож своєю повною незлодійністю 
ніби протиставився світові, відтак і став поза ним. Ось де був початок 
мого жаху...

Пекар покликав мене в хижу й наказав вимісити діжу з тістом, яке 
підійшло. Я вимив руки, скинув рясу й почав місити. Руки мої топилися 
в сірій твані тіста, яке кисло пахло, і я місив його, місив, аж піт плив 
обличчям, скапуючи у ту діжу. Мліли мені руки, але не дозволяв собі 
передихнути. Тісто клеїлося до рук, і мені здавалося, що й моє життя, 
ніби вимішування тіста. Бо скільки я вимісив за життя своє багнюки на 
дорогах, але та багнюка не стала хлібом мого життя. Скільки я прочитав 
святих книг по церквах і скільки виспівав псальмів, але вони не влили 
в мою холодну душу тепла і не проросло з мене ані парості для дерева 
життя.

— Досить, панотче, — сказав кухар, і я зморено розігнувся, в очах 
у мене мигали зірочки. Він же стояв навпроти мене, широкий, барильку- 
ватий і дивився чи іронічно, чи зневажливо.

— Дивний ви, панотче, — сказав, розглядаючи мене. — Скільки я 
вашого брата перебачив, не було такого.

— Мабуть, я грішніший від інших, — мовив, обмиваючи з тіста руки.
— Авжеж, — спокійно сказав пекар. — Коли б не були грішні, то
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не закували б вас у заліза і не прислали б на покуту. Дуже ви красні 
на обличчя, панотче, на жіночок, певне, ласі?

Він засміявся, розтуливши широкого, як верша, рота, а я подивився 
на нього спокійно й холодно, аж погасив він сміх і здивовано, а може, 
й нетямкувато на мене подивився.

— Нє, ви якийсь чудний, — буркнув. — Придивляюся до вас і не 
втямлю, що ви за їден.

— Цього й сам ще не втямив, — сказав я, покірливо всміхаючись.
— Що мені робити зараз?

— Принесіть дров, — грубо й трохи невдоволено сказав пекар. — І 
побільше!

Я вийшов із пекарні. Монастир дзвенів пилками, стукав молотками, 
рипів возами, розлунював погуками. Скрізь кипіла робота, снували люди, 
нахилялися, підіймалися, спускалися, тягли ноші, змішували з піском 
вапно, кидали лопатами пісок та глину, складали дошки, мурували стіни
— все було залито яскравим сонцем, а мені вкотре здалося, що все це
— театр тіней від чарівного ліхтаря.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Рубав дрова. Піт стікав по обличчі, але я був ніби лялька у вертепі: 
зводив сокиру й опускав, поправляв колодку, а тоді знову опускав сокиру. 
Не бачив нікого й нічого, не помітив, що біля мене зупинився сам ігумен 
Іларіон Левицький, котрий був водночас і київським ректором, а мені, 
як особі покутній, не годилося бути аж таким безпошанівним, аби не 
помічати таких персон.

— Зупинися, панотче Михайло! — почув я іронічний голос його 
превелебності, і сокира вилетіла в мене з рук та й, задзвенівши, 
покотилася по дровах та колодках.

Отець ігумен, а заодно київський ректор, засміявся.
— Про щось задумався, панотче, — сказав, — аж нічого біля себе 

не бачиш?
Перепросив його превелебність і поцілував йому руку. Він мене 

благословив.
— Дивно бачити тебе тут у залізах, — сказав отець ігумен.
— Кожен у цьому світі, — сказав я, — мас відстраждати, повинно 

чи безневинно.
— Безневинно страждав хіба Христос, — мовив ігумен. — Давно не 

випадало нам здибуватися, відколи покинув ти alma maler. А я мав надію, 
що вийде з тебе чудовий професор.

— Spes aliat, spes aesalit,* — сказав я.
— Заважкою роботою наділив тебе отець Георгій, — буркнув отець 

Іларіон. — Зайди до мене після вечерні.
— Мене на ніч зачиняють, — сказав я.
— Чому? — здивувався ігумен, він тільки недавно приїхав із Києва 

і таки нічого про мене не знав.
— Бо кілька разів хотів із монастиря піти.
— Втекти?
— Ні, ваша превелебносте, тікають потайки, я ж ішов із монастиря 

не ховаючись.
Ігумен озирнув мене пильно, очевидно, запідозрив, що несповна я 

розуму. Але був мудрий, знав це із alma maler.
— Гаразд, — сказав, — поговоримо. Накажу, щоб на ніч тебе не 

зачиняли. Ти ж пробував покинути монастир не вночі?
— Удень, — сказав я смиренно. — На очах у всіх.
— Задумавшись?
— Так, ваша превелебносте. Маю такий гріх.
У цей час із дверей викотився пекар, він весь розцвівся, кланявся і

Надія змінна, надія нестала (латин.).
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якось бочком підступав до його превелебності, щоб поцілувати йому руку. 
Наблизившись до мене, раптом озвірився і, хоч раніше казав мені “ви", 
перейшов на непошанівне “ти”. ,

— Принеси дров! І побільше! — і відразу перелив свій голос на 
улесливий. — Яке маю щастя бачити вашу превелебність! З приїздечком, 
з прибуттячком! Цмок! Цмок! — він підхлібно цмокав ігуменову руку, 
і я побачив, що по тонкому обличчю отця ректора київських шкіл та 
ігумена монастиря пробігла тінь обридження.

Я присів навпочіпки й почав накладати на руку дрова. Згори почув 
спокійний, але владний голос його превелебності:

— Щоб ти мені до отця Михайла з неповагою не ставився. До речі, 
від завтра він буде відставлений од роботи в тебе, а тобі надішлю іншого 
помічника. Чи ти його зачиняєш на ніч у келії?

— Отець келар, ваша велебносте, — схилився пекар, — ключі мені 
поки що не ввіряли.

— Перекажеш отцеві келарю, що я велів панотця Михайла на ніч не 
зачиняти, — він величаво поплив далі, а я, зводячись із оберемком дров, 
побачив, що пекар трохи здивовано дивиться йому вслід. Потім повернувся 
до мене, і ми зустрілися поглядами.

— Чого став? — крикнув він брутально. — Давай мені дров! І побільше!
Того дня він начебто сказився, не давав мені й хвильки спочити,

ганяв від дров до діжі, а від діжі до збирання трісок, знову посилав по 
дрова, змусив вичистити закопчені дека, на яких пікся хліб і які лежали 
в нього без діла — я мовчки, покірно і справно все виконував, а це 
його, здається, ще більше сердило. Ввечері ж, коли я роботу кінчав, 
зирнув на мене баньками, побитими червоними прожилками, і спитав, 
розсовуючи губи:

— А що, панотче, скаржитимешся на мене за непошанівне ставлення?
— Ніколи ні на кого не скаржився, — мовив я спокійно. — Окрім 

того, перебуваю в покуті.
— Отож! — сказав він задоволено. — Хоч ти й причмелений трохи, 

але робітник добрий. Шкода, що тебе від мене забирають. До речі, ще 
не розказав мені, що там вичворяв з білими головами — за це ж тебе 
забили в заліза? Ну-ну, — застеріг він, побачивши, що я хочу щось 
сказати, — у заліза, панотче, даремно не забивають. М’ать, немало 
обірвав подолів, га? — він зареготав.

Я подивився на нього спокійно і сказав словами апостола Петра, 
мовленими до римлян:

— Коли Божа правда через мою неправду збільшилася на славу йому, 
пощо судити ще й мене як грішника?

— Щось не дуже втямив, що ти сказав, — мовив пекар, оглядаючи 
мене.

Узяв із полиці гарячу хлібину й усунув мені до рук:
— На і йди з Богом! — сказав.
Я узяв хлібину, подякував і вийшов. І мене раптом уразила тиша в 

монастирі. Не різали дощок тертичники, позникали зі стін будованого 
храму мурарі, не катали візків рейцарі, не було біля цегелень цегельників. 
Усі разом закінчили роботу й розходилися тепер по келіях — я бачив 
у дворі розкидані чоловічі постаті, які кудись поспішали. Паляниця гріла 
мені груди, я підніс її до обличчя і вдихнув — пахла вона чудово. 
Здається, єдина була справжня в цьому світі, бо все решта — тіневий 
театр з чарівної ліхтарні.

Відламав шкурину, поклав до рота й жував. Ішов стежкою, і заліза 
на моїх ногах побренькували.

Біля кузні мився коваль. Ковальчук зливав йому на руки, а він плескав 
у розпалене від жару лице, задоволено хекаючи. Руки в нього були 
величезні й чорні і з долонь скапувала на землю чорна вода. Повернув 
до мене закіптюжене з брудними патьоками лице й блиснув великими 
міцними зубами.
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Я йшов, відламуючи хліб, і, помалу жуючи його, насолоджувався 
тишею. Хліб біля моїх грудей парував.

Залопотіли крила, і мені на плече сів приручений монастирський ворон. 
Я скочував із хліба кульки й подавав йому, ворон ті кульки ковтав. 
Ковтав і задоволено покрякував, бо йому смакувало, а він хотів мені 
про те розказати. Я зупинився і вдихнув на повні груди. Пахло вже 
осінню, осінь, зрештою,/ на порі й була.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Увечері я пішов до отця ігумена, як він мені й велів. Зустрів мене 
доброзичливо.

— Такого тут про тебе начувся, — сказав. — Коли це правда, то 
немалий єси переступець. Зневажив пані сотникову Дмитращиху, неза
конно брав із мужиків та козаків за вінчання й поминування, самоправно 
захопив колодницю* з ланцюгом із канцелярії... Що з тобою сталося, 
пане Михайле? Завжди був мирний і тихий.

Я промовчав.
— Чого ж мовчиш?
— Коли оскаржений каже правду в оборону собі, — мовив я печально,

— гадають, що він викручується. Коли ж людину оклепано, і вона це 
заперечує, її шанують ще менше, бо суд уже відбувся. І люди мають 
рацію: для злочинця злочин не є злочином, бо його часто чинять 
безвідносно до власного сумління, — він перед собою чистий, а перед 
людьми — ні.

В ігуменовій келії стояли сутінки. Отець Іларіон посадив мене на 
ослона, а сам сів навпроти.

— Але мені можеш оповісти правду, хай навіть свою правду, — сказав 
він. — Я тебе не судив, я тебе не милуватиму, хіба поставлю на іншу 
роботу, не таку важку — покуту свою все одно маєш відбути.

— Правда така ж мала, як і вина моя... І нецікава, — відповів.
— Не вів би цієї розмови, коли б не знав про твою чесну й праведну 

душу, — мовив отець Іларіон. — Розумною й тонкою ти був завжди 
людиною. Чи ж так уже опростився, що живеш малою правдою та виною? 
Чому покинув школи? Чи, може, рушив на більші науки?

— Хотів побачити світу. Та й більшої науки хотів. Зібрався до Любліна, 
але мене попередили: щоб учитися там, треба було затаїти, якої ти віри. 
І я подумав: більша чи менша наука — це все одно. Адже “ніхто не 
прийме переможну вітку, зле воюючи”, тобто дурячи. І я пішов блукати 
по школах малих.

— Не такій голові, як у тебе, тинятися нищим і між простого та 
грубого люду, — сказав ігумен. — Великий птах шукає високого і великого 
гнізда, а малому добре в траві і в очереті.

— Всі ми очерет, — відказав я. — Мислячий. Одне хотів у цьому 
світі: прожити без гріха. Гадав, що жити без гріха — це жити без 
диявола. Думав, що диявол — це не те, що поза нами, а те, що в нас. 
Вмовив собі, що диявол — це і є гріх. Не хотів бути великим птахом, 
не бажав почестей, слави, доброго й ситного місця, принад світових та 
його зваб, нікого в цьому світі не ненавидів, не крав, не брехав, з білими 
головами діла не мав, нікого не бив і не вбивав та й не зневажав. О, 
я зумів, ваша велебносте, так жити! Але знаєте, якого скутку дійшов?

Ігумен німо на мене дивився.
— Дивного скутку дійшов, і це, може, і є мій гріх, — сказав я. — 

Того, що жити без диявола, однаковий скуток, як жити у гріху.
— Що ти говориш, несамовитий! — вигукнув уражено ігумен.
— Так, ваше превелебносте, може, й неподобні речі кажу, але так 

думаю. Зараз поясню... Зараз...

Колодниця —  замок.
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Потер лоба, бо мені поминала боліти голова. Коли ж у мене починає 
боліти голова, мені важко стас мислити.

— Бачите, ваша превелебносте, дійшов я такого переконання, що жити 
без зла — це значить поставити себе над світом, бо світ зітканий із 
добра та зла, і ті зло та добро в людській душі мають змагатися. Без 
такого змагання людина починає нидіти і нарешті вмирає. Пам’ятаєте 
вірш Атанасія Кальнофойського, ваша вслебносте — епітафію Янові 
Єльцю, що прожив двадцять чотири роки і помер у 1603 році:

Так це буває, добрий вмирає, не довго живши,
Дивно: злостивий жив вік щасливий, зла не збридивши.
Ю них зла доля з ясного поля з рук вириває,
Д іто к побожних, цнотою м ожних у мам забирає...

Але найбільше мене вражає кінець цього вірша:

Треба повірить, слушно в цій мірі хтось був повідав:
Зло, що триває, смерть не вбиває, добре я звідав.

Отож я й подумав: жити без зла чи без диявола — то не жити, а 
рти у смерть. Це значить утратити в собі віру й можливість покаяння. 
Це значить стратити призначення людини, бо її послав Господь на землю, 
щсС покутувати й очищуватися. А той, хто не покутує й не очищується,
— не живе, не для світу він і світові непотрібний. Ось він, початок мою 
жаху, ваша превелебносте, і я ношу його в душі вже не один рік.

Ігумен сидів мовчки. Був, здасться, вражений.
— А чи не здається тобі, що в такий спосіб диявол захотів тебе 

опанувати? Адже і Йсуса Христа бажав спокусити, а той же був сином 
Божим?

— Коли не піддатися дияволу й померти — для чого ж жити? — 
спитав я, а що ігумен мовчав, продовжив: — Я ж не захотів умирати, 
а запраг жити. Запраг увійти у світ і стати для світу. Почати війну зі 
злом, а це значить — почати жити у злі. Не захотів, щоб зла доля 
вирвала мене з рук із ясного поля життя, захотів його, ваша велебносте, 
полюбити. Ось чому я тут.

Останні слова ледь прошепотів, бо дуже втомився, говорячи такі речі, 
і то від того, що боліла мені голова.

— Здається, починаю тебе розуміти, — сказав отець Іларіон. — І не 
тільки розуміти, але й пізнавати: саме такого знав тебе в alma mater. 
Але хочеш того чи ні, ти в цьому світі птах немалий. Не для тебе важка 
робота й покута в пекарні. А чи не згубив ти по своїх дорогах здатності 
до краснописання? Пам’ятаю, ніхто ліпше за тебе не краснописав у alma 
mater. Посаджу тебе переписувати слова Дмитра Туптала, а вечорами 
приходь до мене, поки я тут, і ми цю розмову продовжимо. Цікавий 
знати про тебе все. Ні, немалий ти у світі птах, хочеш того чи ні!

— Здатності до краснописання я не втратив, — мовив. — Але не хотів би, 
щоб мені зменшували покуту через жалість до мене. Я на цю покуту 
заслужив.

— Любиш згадувати мудрі вірші, то і я згадаю Івана Величковського,
— мовив ігумен, трохи помовчав, а тоді продекламував:

Труду писання не м оже пізнати  
Той, хто не знає, як треба писати.
Думає, легке і просте те діло:
Пишуть три пальці, а все болить тіло.

Отже, вважай, що покуту тобі не зменшено, але духу твого вбивати 
чорною роботою не бажаю. Хай буде кожен той, чиє серце в ньому, а 
ти народжений не до чорної роботи, а для роботи ума. Саме такі, як 
ти, на мою думку, — сіль землі. Пам’ятаєш із Матвія: “Коли сіль ізвітріє,
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то чим насолити її? Не придасться вона ні на що, хіба щоб надвір була 
висипана і потоптана людьми”. Ходи з Богом. Хочу над тим, що ти 
сказав, подумати.

Я покірливо звівся. Боліла мені голова, очевидно, на зміну погоди. А 
може, й на думки мої, адже були це думки, котрі болять.

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

Що ж таке сталося, що я сюди потрапив і був закутий у заліза? Мав 
рацію: правда така ж мала, як і вина моя. Три роки тому я прийшов 
у містечко Жданівку, де, як мені казали, було місце дяка при школі, 
бо попередній надто віддавався пиворізтву і поволочився далі, бо тут його 
не злюбили. Я вчив дітей і служив при Святоуспенській церкві, створивши 
при ній непоганий хор із школярів та прихожан, який набув навіть аж 
такої слави, що нас приходили слухати звіддалік. Трунку я не пив, жив 
спокійним та сумирним життям, догоджуючи наміснику церкви Андрієві 
Покорі, так само тихому й сумирному старцеві, допомагаючи йому в 
службі. Школярі мої не ходили красти, ані чинили бешкетів, бо я навчав 
їх здобувати хліб милостинею, співаючи божественних псальм і проказу
ючи мої ж таки вірші або розігруючи інтермедії чи вертеп, тобто життя 
моє тут пливло у доброчесній злагоді; зрештою, так починав я життя не 
раз у кожному новому місці. І от яка дивна річ: майже скрізь виходило, 
що моє тихе, безгрішне і невибагливе життя тільки напочатку всім 
подобалося. Минав час, і в мене з ’являлися вороги, які починали мені 
пакостити і часто аж так, що я змушений був покидати пригріте місце 
й рушати далі: часом уїдався проти мене хтось із церковного притчу або ж 
злостиві школярі, або ж із заможних, які починали вимагати в мене 
прислуг собі. Того я не міг учинити, не порушуючи своєї свободи. Часом 
поставав проти мене священик, якого моє тихе життя дратувало, бо він, 
чинячи неподобні вчинки чи здирства, проти мене починав виглядати зле 
або ж хотів мати з мене свого підданого.

У містечку Жданівці сталося інакше: я прожив тут спокійно цілий рік 
і не виявилося в мене жодного ворога. Під кінець літа наступного року 
намісник Андрій Покора помер, а перед смертю покликав титаря Стефана 
Зінчака, отамана Івана Зуя і декого з козаків і сказав їм, що оскільки 
в нього лишається дочка-сирота, то щоб вони вистарали, аби мене обрали 
й висвятили священиком Святоуспенської церкви при умові, що я одружуся 
з Марією Покорівною, попівною, дочкою-сиротою Андрія Покори. Досі 
жінок та дівчат, як уже писалося, я уникав, бо вважав їх призвісниками 
житейської колотнечі, та й природного інтересу до них у мене не було, 
можливо, через якийсь гандж у моїй чоловічій суті, а може, я й справді 
був призначений на те, щоб народитися жінкою (недаром мене так 
хвилювала жіноча одежа, коли хлопцем я грав Пантефрієву дружину), 
але щось там у материному нутрі змішалося, і я народився не до кінця 
чоловіком, але і не жінкою, принаймні так мені здавалося. Отож жіночої 
статі я уникав, трохи її боявся, хоч на мене, як на гарного вродою, вони 
не раз кидали жагучими поглядами. Було в мене кілька таких випадків, 
що покидав школу через надмірну увагу до моєї персони котроїсь із того 
плахчатого світу — відчував при тому щось таке, що відчував і тоді, 
коли до мене приставав Іоанн Моськівський: страх і бажання втекти. 
Тому, коли мені запропонували одружитися з Марією Покорівною, я 
завагався. Одне те, що я притомився тинятися по школах, годувати воші 
і жити бездахик життям, а більше через те, що, живучи не від світу, 
я з роками таки починав нидіти, а відтак тратити здоров’я, немощів, а 
люди і світ все більше й більше здавалися мені тіневим театром, де не 
тільки всі є тінями, але передусім я сам. Отже, перетворювався у таку 
собі блукаючу тінь, мислячий очерет, якому стукає в груди осінь і з 
якого починають висякати живі соки, лишаючи висохле стебло, — це 
була одна з причин, чому я не затримувався довше на одному місці, а 
кидався геть і біг по лиці матінки землі незвідь-куди. У мені починав
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проростати все більше й більше отой початок жаху, про який я уже 
кілька разів згадував. Отже, я зважився урятуватись од того жаху в 
простий спосіб, тобто стати у цьому світі таким, як усі, перестати бути 
перекотиполем, яким жене й жене мене немилосердний вітер долі моєї, 
а стати лункою у сітці життя нашого. Не рибою, яку та сітка вловлює 
й задушує, а знайти собі на лиці земнім хай небагатий дім, майно, 
жінку, може, навіть сплодити собі діток, отже, стати комусь потрібним, 
хай навіть за рахунок невеличкого зла, яке мав би пустити в душу, бо 
коли людина щось собі здобува, то будує собі, хоче чи не хоче, фортецю 
для оборони супроти світу, а оборона — це вже початок війни, отже, й 
прийняття у душу зла. Я часто дивувався, як щільно ми вплетені у 
житейську сітку і скільки омежень має воля наша, а все випливає з 
того, що сама собою людина не може себе прохарчувати й одягти — 
вона потребує захисту, через що залежна від держави, потребує речей, 
які сама виробити не здатна, отже, платить за них часткою своєї свободи, 
а це значить продає себе чи свою працю; недаремно в слов’янській мові 
слово “раб” і “работати” одного кореня. Будь-яка робота — це початок 
рабства, залежності від світу, а отже, вплетення у сітку людського буття.

Не сказав би, що Марія Покорівна мені подобалася, але то з тієї 
причини, що білі голови взагалі мене не захоплювали; інстинкту 
продовження роду в мене не було, очевидно, через сирітство моє, адже 
я був, як уже казав, істотою цілком безрідною. Я знав, що дівчина давно 
чекає моїх освідчин, давно стоїть у своєму домі й колупає піч, а може, 
вже зовсім її розколупала, сердячися, що я гаюся. Зворушувало мене в 
цій історії, що вона так само, як і я, була сирота, отже, самотній мав 
прийти до самотньої, і в тому таки було щось принадне.

Але я все ще вагався. Мене вабило у ліс, де я неприкаяно блукав, 
тяжко роздумуючи, чи у священичому стані не втрачу я волі своєї, адже 
священик — це не те, що мандрований дяк: сьогодні тут, а завтра там, 
тут йому не сподобалося, взяв патерицю й торбу та й рушив, куди очі 
дивляться; священик був прикутий до свого місця, підлягав духовній 
владі, яка його карала й присилала циркуляри, служив службу він не 
від себе та душі своєї, а за готовими приписами, навіть плату мав брати 
з прихожан визначену, тобто ставав частинкою духовного відомства — 
над ним була драбина начальників, більша од драбини Якова, — ще одна 
розлога й добре сплетена сітка, що охоплювала цей світ, і ще хто зна, 
чи ту сітку сплів Бог чи диявол. Признаюся, що я через житейський 
досвід не вірив у богонаставленість попів чи архієреїв, хоч у самого Бога 
вірив свято та щиро. Часом мені грішно думалося, що саме тут і є 
дияволовий підступ та ошуканство, що між людиною та Богом наставлено 
чимало парканів у образі духовних церковних чинів, бо хіба людина не 
може спілкуватися з Богом безпосередньо і хіба духовні чини не такі ж 
грішні і смертні люди? Чи досить того, щоб грішна і смертна людина, 
хай і в священичих шатах, проказала умовлені слова і вчинила завчене 
дійство, аби перетворитися відтак у богонаставленого? Ні, це надто вже 
якась дитяча гра грається, але в неї ув’язалися не діти, а дорослі. Отож 
я й думав, чи не зійду зі свого безгрішного шляху, коли оженюся та 
висвячуся? З другого боку, не міг уже жити так, як жив, бо таки справді 
пропадав, марнів, починали навідувати мене жахкі сни; більше того, я 
навіть згадував, що прізвище моє — Вовчанський, і починав жахатися: 
а чому воно в мене таке? Чи не тому, що хтось із моїх незнаних предків 
був такий, як я, жив так само й думав: чи не перетворився він у 
вовкулаку? 1 там, у лісі, мотаючись між дерев із такими химерними 
думками в голові, я відчув, що тут він, початок жаху, що коли я щось 
не вирішу, то можу й насправді обрости вовчою шкурою і вже ніколи 
не повернусь у світ людей. І не просто я це відчув, а вже нагально, 
виразно і гостро знав — особливо коли опинився біля покорченого дерева, 
яке росло розвиллям і кора якого була ніби важкі чорні набрезки шкіри. 
Мені навіть почулося, що те дерево дихає, що воно тільки здерев’яніла 
істота, яка дивиться на мене з-під набрезків кори й очікує; візьму й
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переступлю через те розвилля, а тоді воно й станеться — побіжу лісом 
вовком, виючи, і житиму вовком, аж поки не вигасне з мене, як олія 
в лампадці, людська свідомість. Може, цього і не сталося б, може, оповіді 
про вовкулак — це звичайна собі байка, одна із множності бабських 
казок, яких так багато є між простим людом, може, це забобон, але, не 
зважаючи на те, що я людина незабобонна і що смішно мені було слухати 
такі байки, я розвиленого дерева не переступив, а позадкував від нього, 
стало мені там страшно і незатишно, оголено і самотньо — не пішов я 
звідти, а побіг, перелякано тікаючи.

Йшов путівцем через поле цілком переможений. Розкішно похитувалися 
зобабіч жита, котили хвилі до узвиш і спливали звідти такими ж хвильми. 
Дзвонили в небі жайворонки, підпадьомкали перепели, сонце щедро сипало 
промінням, і від того повітря ставало туге, ніби дзвеняче, соковите. Я 
йшов і думав: чи не обкрадаю себе безгрішністю своєю? Скільки 
хвилюючого й таємничого міг би пережити, коли б не тікав од любасно 
запалених до мене дівочих очей! А коли б уживав трунки, • то чи не 
долав би з їхньою допомогою самоти своєї та смутку? А колг б навіть 
щось у когось украв, то чи не була б то захоплююча пригода? Коли б 
я вступав у бійку з тими, хто супроти мене виходив, як ворог, а не 
покірливо сходив їм із дороги, чи не висталив би я тим самим своєї 
мужності, хай би навіть понівечив когось чи убив? Хіба рицарі не 
славляться тим, що володіють мистецтвом убивати? А коли б був хитрий, 
підступний і вмів дурити, то чи носив би на собі убогу кирею, а не 
золотий кунтуш, чи не придбав би собі млинів, поля, худоби — недаремно 
худоба зветься словом “статки”? Або ж їздив би у небезпечні купецькі 
дороги й хитрими та вправними оборудками - надбав би собі добра, сплодив би 
на землі великий рід свій із дітей законних та незаконних і, передавши 
їм оте добро, чи не зробив би тим самим і їх знаменитими у світі? Я 
думав, як той циган, котрий крав огірки, які мріяв, продати й купити 
собі курку, продавши курку, купити гуску, а продавши гуску, купити 
вівцю і так далі, аж доки не стане сановитим господарем, який матиме 
підставу поважно й статечно пройтися вулицею, вражаючи сусідів своїх 
і відбираючи звідусіль поклони. Соромився таких думок, але й пускав їх 
у себе, ніби воду пив, адже той, що здобуває у світі, той і має, а той, 
хто злидарем вік проходив, даремно тішиться своєю чесністю і святістю, 
бо що він знав у світі, крім гризот та убогості, крім голоду й холоду?

Був настроєний рішуче, тому зайшов до титаря Стефана Зінчака і 
ледве не; з порога сказав:

— Пане Стефане, я до вас із ділом. Чи не згодитеся бути мені 
старостою?

— Чого ж не згоджуся, — відповів Стефан Зінчак. — Дивуюся тільки, 
пане дяче, що так довго роздумували. Саме щастя вам пливе до рук, а 
ви ще й комизитеся.

Чи ж міг я пояснити цьому простому чоловікові свої резони — він би 
напевне мене не зрозумів.

— Ви людина статечна, мирна, богобійна, вас люди як панотця 
шануватимуть, то і, вам з нами буде добре. І нас навчите статечності т£ 
богобійності, — сказав цей поважний чоловік.

— Але я людина бідна і без статків, — мовив я. — Через це довго 
роздумував. Боюся, що жінка, багатша чоловіка, зневажатиме його за 
убогість і попрікатиме.

— І це правда, — згодився Стефан Зінчак, — але можу вас заспокоїти, 
пане дяче. Отець Андрій був совісливий панотець, а через це так само 
бідний. Недаремне його й Покорою прозвали.

— Я також не прагну розкошів, пане Стефане, — прорік я. — Прагну 
миру душевного собі й людям.

— Мир душевний буде тоді, коли стане що в миску покласти, —  
мовив титар. — Отож сподіваюся, що дістанете те й друге. Але до мене 
треба вам ще одного старости.

— Хочу просити пана Івана Зуя.
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— Пан Зуй трохи заповажна для вас персона, — відверто повів Стефан 
Зінчак. — Попросіте ліпше пана диякона.

— Боюся, що пан диякон мав думку стати панотцем після панотця 
Андрія Покори, — сказав я.

— І це правда, — згодився Стефан Зінчак. — Тоді попросіть бувшого 
сотенного писаря, людину статечну і вже без уряду, пана Миколая 
Пилипенка.

На цьому ми й вирішили.
І от ідемо містечком Жданівкою, попереду двоє поважних господарів: 

пан Стефан Зінчак, титар Святоуспенської церкви, і колишній сотенний 
писар пан Микола Пилипенко, а за ними і я, і мені знову стало дивно, 
ніби якась інтермедія має розіграватися і я в ній беру участь, як і ці 
люди, адже не раз так мені випадало, бо не раз у такий спосіб заробляв 
на хліб.

Ні, забув сказати ще про одне. Те, що я мимоволі ставав на дорозі 
в диякона, мене мулило, тож іще раз сказав про те своїм старостам, 
перш ніж; вирушили ми на сватання.

— Це добре, що ви такий совісливйй, пане дяче. Бог вам цього не 
забуде, — сказав Стефан Зінчак. — Але ви людина вчена й розумна, 
тож розсудіть і таке. Пан диякон чоловік у малженському стані, а отець 
Андрій найбільше перед смертю турбувався за дочку свою, сироту. За 
дочкою має придатися й попівство, так віддавати ведеться. Отож коли б 
ви поступилися панові диякону, то тим уразили і знедолили б сироту по 
панотцю Андрію.

То була правда, і я упокорився остаточно. Отож ми урочисто ступали 
вулицею, а з усіх дворів на нас дивилися люди, привітно нам покивували 
й усміхалися, бо ж гралася весільна інтермедія, а інтермедії й граються 
для того, щоб людей звеселяти. І все ж мені здавалося, що всі ми не 
живі люди, а тільки герої інтермедії, передусім я сам.

Не знаю, як воно трапилося, а Марія Покорівна нас уже чекала, і 
все в неї було приготоване: і хустки, і горілка на столі, та й сама вона 
стояла біля печі й соромливо її колупала. Більше того, там сиділи її 
дядько й дядина, котрі опікувалися дівчиною, поки вона не вийде заміж, 
отже, всі дійовці інтермедії були на місці, і вони статечно, розважно 
зіграли кожен свою ролю, проказуючи слова, які годиться проказувати, 
бо такі слова казали і їм, коли вони женилися, і їхнім батькам та й 
дідам. Наречена на мене не дивилася, а я був блідий і схвильований і 
намагався зловити її погляд, адже, зрештою, ми зовсім одне з одним не 
зналися, бо раніше я з нею ніколи і в розмову не вступав, бувши 
байдужим до білих голів, але в інтермедії грають не те, що сам собі 
надумав, а те, що написав її складач, а творителем її було саме життя. 
Через це я мусив просити руки в цієї дівчини, яку зовсім не знав, не 
те що любив, просив вустами моїх старостів, а вона мусила давати згоду, 
і вона ту згоду дала, хоч також не знала мене, не те що любила. Згоду 
дали й опікуни дівчини, бо в інтермедії їм було записано таку відповідь 
дати, отож наречена перестала руйнувати власну піч і пов’язала нас 
хустками. Я обдивився хату, яка мала стати й моєю, зирнув на дівчину, 
яка згодилася стати моєю жоною, і стало мені напрочуд сумно, бо все 
це було нереально, все відбувалося в інтермедії, а не в житті, а насправді 
всі ці люди мені зовсім чужі і ніколи, скільки світ стоїть, чужості цієї 
нам не перейти. Але відступати не було куди, бо я, вийшовши з лісу, 
в якому ледве не здичавів, тобто не став вовкулакою, ступив на цю 
інтермедійну дорогу, впустивши в себе жмут недобрих думок, які раніше 
старанно гнав од себе геть, а тим самим згодився жити у світі і стати 
істотою від світу. Можливо, тільки тепер я й починаю по-справжньому 
жити, подумалося мені, по-справжньому оцим сватанням кладу перший 
камінь на основу своєї фортеці, щоб у ній посіяти сім’я своє і щоб з 
того сім’я виросло дерево мого роду. Земля для того сіяння — оця дівчина, 
якої не знаю і не люблю, але яка вже дала згоду бути моєю, бо їй ніде 
дітися, і мені знову стало млосно й химерно на серці, загніздивсь у ньому
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росток страху: а що, коли камінь, який я кладу у підмурівок своєї 
фортеці, кладеться на сипкому піску, і сім’я мос впаде в той пісок і не 
проросте? Ні, ні, осмикнув я ссбс, не повинен так думати, повинен жити, 
адже не месія я в цьому світі і не посланець небес. Я в цьому світі 
перекотиполе, мандрована билина, яку жене порожній вітер долі, жучок 
із бабиного літа, смутний, поки що непорочний і малий. І мені раптом 
захотілося розсміятися, сказати людям, що ми чудово розіграли цю 
інтермедію, похвалити її дійовців, а в глядачів попросити милостині. Але 
глядачів у цій інтермедії не було, були лише самі її гравці, а коли так, 
то й милостині ні в кого було просити, а каятися ще не було за що.

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Уранці монастир оповив густий туман. Я визирнув у віконце своєї 
келії й не побачив світу: стояла сіра, драглиста й густа неозорість. Пішов 
до монастирського писаря, який доглядав і бібліотеку, щоб той мені видав 
паперу, пера, атраменту, фарби для красних літер, пензлика і самі слова 
Данила Туптала, які мав переписати. Ішов, ніби на дно мутної ріки 
опущений, і бачив навколо себе бовваніючі тіні робітників, які готувалися 
почати денну працю, незважаючи на туман. Усі рухалися заповільнено, 
ніби нехотя, чи, може, надчікували, щоб туман розвіявся. Дехто сидів 
на колодках, на. стосах дощок чи стояли купками, смокчучи люльки.

Писар був сонний, з одутлим обличчям і ніби сердитий. Розповів йому, 
чого прийшов. Він непривітно буркнув, що в такий туман нічого не 
зможу написати, потім зирнув на мене недовірливо і раптом запропонував 
показати, на що я здатний.

— Папір дорогий, і я не хОчу його псувати, — сказав і позіхнув, не 
хрестячи рота і не прикриваючись.

Дав мені зужитий аркуш, пописаний з одного боку, я випробував 
перо, а що воно писало зле, попросив іншого. Потім написав кілька 
рядків уставом, власне, наслідуючи друкарське письмо і подав аркуша 
писареві. Той довго дивився на мої писання, цмакав, ніби в нього болів 
зуб, сопів, потім відчинив дверці шафи і почав виймати звідтіля папір.

Я спитав у нього, чи міг би подивитися монастирську бібліотеку, бо 
здавна цікавився книжками.

Він знову подивився на мене спитими очима і жорстко сказав, що 
пркутникам у монастирі книг не видають, бо вони прибули сюди не 
розважатися, а покутувати, тобто працювати. Коли ж я завершу покуту, 
то можу прийти й книги подивитися, а загалом, їх нічого дивитися. Треба 
думати більше про те, щоб не грішити, а не книгами бавитися.

. Від писаря виразно несло горілчаним сопухом; очевидно, вчора перепив 
і досі не вивітрилося; отож я з ним не став змагатися чи щось доказувати: 
коли людину посів біс лихоносності, ліпше від неї відійти. Я це знав 
добре, не один рік тиняючись по школах, де не раз мав нагоду здибуватися 
із пиворізами.

— Хай вас благословить Господь! — сказав покірливо, забираючи 
виділене мені добро.

— Думай про свої гріхи, а не чужі, — буркнув писар і зирнув на 
мене, як на ворога; здасться, цього чоловіка я дратував.

Знову вийшов у туман. У цей час робітники, які розійшлися по своїх 
місцях, почали роботу: знову почувся стукіт молотків, вискіт пилок, рип 
возів, покрики, іржання коней, але все ніби приглушене.

Проходив повз тертичників: здавалося, в тумані народилися якісь 
дивовижні звірі: тертична стійка, колихлива постать угорі й унизу — 
ніби звір хитав головою й бив землю ногами, немилосердно повискуючи. 
Повз мене пробігло кілька розмитих туманом постатей із візками, повними 
вапняної суміші з піском, вони різко й розкотисто гукнули: “Побережись!” ,
— і я змушений був відступити вбік, аж ледве не потрапив у вапняну 
яму. Пройшло повз мене кілька мурарських підручних із дерев’яними 
рамами за плечима, на які було накладено цегли. Вони почали повільно
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підійматися риштуванням — ішли по дошках з набитими поперечниками, 
пригноблені й покірні і начебто без голів, бо низько їх поопускали. Над 
головою ляскали об камінь ачи цеглу кельми; я звів голову: і там хиталися 
розмиті тіні. І я раптом забув, у який бік маю йти. Таке зі мною часом 
траплялося — отак раптово зникало почуття скерунку: у полі, в лісі, в 
місті, в степу; перед цим бував заверт голови, — і я вже не знав, де 
північний край, а де південний. Тоді, коли блукав від школи і до школи, 
це мені було байдуже, бо все одно кудись треба було йти, а кожна 
стежка має два кінці, але тут мене взяв переполох, хоч простір, у якому 
я заблукав, був вельми невеличкий та й обмежений стінами.

А туман, здавалося, не розріджувався, а густішав. Я зупинив одну з 
істот із рамою за плечима і спитав, у якому боці келії. Супроти мене 
розтулився великий рот, повний рідких і сморідних зубів, і зареготав:

— Упився, отче! — та й пішов собі.
Я доплентався до якоїсь будівлі, але не зміг її пізнати, здається, це 

була трапезна. Тоді рушив у той бік, де, на мою думку, була пекарня, 
але замість пекарні вийшов до цегельників, які навантажували на візки 
глину, що лежала тут, наче могили в степу. Нічого в них не питав, а 
повернув ліворуч, де мала бути церква, а натрапив на господарчі склепи, 
які, на мою думку, мали бути з протилежного боку. Тоді я пішов на 
звук пилок, бо келії мали бути з лівої руки від тертичників, але натрапив 
на них по прямій дорозі й полегшено зітхнув; ні, мав рацію монастирський 
писар: сьогоднішній день не до роботи.

У келії стояла така сутінь, що про писання й мови не могло бути, і 
я сів, зморений та вичерпаний, на ліжко, опустивши голову й передиха
ючи, бо мені раптом забракло повітря. Тоді пошкодував, що не пішов 
сьогодні на утреню — в такі дні треба молитися Богові ретельно. Отож 
я вирішив відшкодувати пропущене, але не встиг того вчинити, бо двері 
моєї келії з вискотом відчинилися (вони виходили на вулицю) і разом 
із клубами туману до мене впливла людська постать, якої я, річ певна, 
розгледіти не міг, але вона була одягнена в чорну чернечу мантію (це 
безсумнівно), а очі світилися мідяним блиском.

— Шляхи господні несповідимі, панотче Михайле, — сказав незваний 
гість вельми знайомим голосом, і я затрепетав: чи не Іоанн це 
Моськівський? — Світ вузький, але людина з людиною напевне у ньому 
здибається. Скільки це минуло років?

— Хто ви? :— спитав я із тремом у голосі.
— Ну, впізнати мене повинен, — засміявся гість. — Згадай alma 

mater. “Йосиф патріарха” Лаврентія Горки, Пантефрісва дружина, ха-ха! 
Пригадуєш? Та й потому ми зустрічалися.

— Отець Іван Моськівський? — спитав я.
— Власною персоною, — гість сів на моєму ложі й засвітив до мене 

мідними очима. Було в келії вельми сутінно, але я розгледів уже 
Моськівського, був він такий, як у час останньої нашої зустрічі.

— Може, скажу щось неподобне, — мовив Іоанн, — але радію, що 
відбуваєш покуту, бо такий ти був святий та божий, такий цнотливий, 
що вже за одне це треба відбувати покуту. Людина, навіть коли вона 
чернець чи священик, чи архієрей, не грішити не може, інакше Господь 
як упізнає її?

— Живете в цій обителі? — спитав я, безсилий погасити трем у 
голосі.

— Не живу, а мучуся, — мовив майже весело Іоанн. — Кожен із 
нас у світі не живе, а мучиться, і в тому втіха наша. Неподобні речі 
кажу чи, може, твої сокровенні? До речі, завжди знав, що ми з тобою 
зустрінемося, бо завжди палав до тебе любов’ю, панотче Михайле, але 
це ти й сам знаєш. А любові в цьому світі неважити не годиться. Може, 
ти колись щось про мене погане думав, але я тебе завжди любив, та й 
це ти сам знаєш. Ні, ми з тобою у світі не розминемося.

Запустив руку в кишеню мантії і витяг звідтіля штофа з горілкою. З 
другої кишені вийняв півхлібини і загорнутий у шматину шматок сала,
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а ще й одну в’ялену рибину. Поклав усе на столі, просто на папери, 
які я розклав, і я кинувся їх рятувати.

— Мені не вільно ні з ким трапезувати, — сказав я, прибираючи від 
засалення папери.

— Туман сховає нашу трапезу, панотче, — сказав весело Іоанн. — 
Гульнем, але з огляданням, обережно, бо в обителі пробуває ігумен, 
якому належить свою братію, а особливо тих, котрі покутують, карати 
і стежити за суворим виконанням обітниць нами, грішними, ха-ха! Чарки 
не маємо, тому з горлечка вихиляємо. Пий, панотче!

— Трунків не п’ю, — мовив я прілим голосом.
— Скажи іще: жінок не спокушаєш, мзду відсуваєш, скоромне в пісні 

дні не їси, а за що тебе закували в заліза і послали каятися, ніхто не 
знає, бо ти безневинний, як овечка, і тебе засудили, певна річ, неправедно. 
Я ж не примушую тебе пити смолу та сірку, а смаковиту горілку, хоч 
може, трохи й сиву, ха-ха! Коли почув, що тебе прислали на покуту, 
то більшої радості в житті не мав, бо одне діло спокушати спокушених, 
а друге — цнотливих.

Схопив штофа, витяг затичку й приклався до горлечка. Горілка 
забулькала йому в горлі.

— На й тобі! — ткнув мені в руки штофа. — Раз живемо, раз і 
помирати, а гріхи замолимо, покаємося, бо грішити — то жити, ха-ха! 
По-моєму, це твої думки.

Але я штофа до рук не взяв. Стояв і дивився на прибульця, мороз 
мені по шкірі продирав. Чи він мені примарився, чи справді недоля мені 
така, що не тільки маю спокутувати гріхи, яких не чинив, а й знову 
змагатися з цим нечестивцем, який увіч хоче, щоб більші муки я поніс 
і більшу покуту відібрав.

Я перехрестив повітря і сказав глухо:
— Згинь, пропади, сатано!
— Сатано? — засміявся Іоанн. — Ну, це зависоко про мене думаєш. 

Зрештою, що таке сатана? Один із Божих янголів, спущений на землю 
з його волі, так само, як людина. Господь — це Бог небесний, а сатана
— земний. І коли думаєш, що сатана живе і діє поза волею Божою, то 
погано про Всевишнього думаєш: поза його волею не може жити нічого 
і ніщо. — Іоанн знову підніс до рота штофа і відпив із нього. — Чи ж 
не думаєш ти, святеннику, закутий у заліза за те, що заслужив, а 
заслужив те справді, хоч і числиш себе невинуватим і, як злодій, уважаєш, 
що не вкрав, а взяв, бо погано лежало, що Господь такий собі слинявий 
дурник і не може подолати сатану одним нігтем своїм, коли в нього є 
ніготь, і що сатана не йому служить, а супроти нього? Проста баба, яка 
ставить у церкві одну свічку Богові, а другу сатані, більше про Бога 
знає, як такі розумники, школярські недоучки, як ти, бо правдиво вірить, 
що сатана — із помислу Божого і йому підвладний, і служить, бо коли б 
не було це так, чому б ми звали Бога всесильним? Е, ні, шановний, не 
неваж сатану, бо тим Бога неважиш, його всесилу і всюдисущність, у 
добрі і в злі, а коли не хочеш бути в Бозі, будь у сатані, і це все одно.

Мені стало важко дихати. Туман довкола, жахливий туман. Чутно 
було стукіт молотків, наче кров цього дня пульсувала, і вискіт пилок; 
мені здавалося, що молотки б’ють мене по тімені, а пилки розрізають 
моє тіло навпіл. Упав на коліна й почав молитися, відчуваючи, що піт 
стікає по мені, хоч надворі осінь, та й у моїй келії стояла осінь і було 
аж зовсім зимно. Зрештою, й піт, що котився по мені, був зимний. А 
може, мигнула думка, це розігрується ще одна інтермедія, тільки не в 
світі, а в мені, в душі моїй? Я не вірив у те, що до мене справді завітав 
Іоанн Моськівський, бо він приходив у моє життя й раніше, притому 
саме тоді, коли я сумнівався найбільше. Приходив і зникав, розчиняючись, 
як дим. Очевидно, його образ був зв’язаний саме з тим, що я називаю 
“початок жаху” — саме bjh уперше навіяв на мене жах, отож ввижалося 
мені, той жах утілився в певний спосіб у мені в образ того чоловіка, 
який ходив за мною, як тінь.
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Я взяв листка, на якому було списано Слово Дмитра Туптала, підніс 
його до вікна, де більше світла, — це була “Молитва Отцю і Сину і 
святому Духу покаянна і сповідання на всі дні”. Почав голосно читати, 
незважаючи на свого гостя:

— Владико людинолюбне, Господи, Отець і Син і святий Душе. Тройце 
свята! Дякую тобі, Господи, за 'твоє велике милосердя і многе, рпіння. 
Коли б, Господи, не твоя благість покрила мене, грішного, в усі дні і 
ночі, і години, то вже б я, окаянний, загинув, наче порох перед лицем 
вітру за своє окаянство і лінощі, і слабкість, і за всі свої надприродні 
гріхи, бо не припиняю і не пробуду й години, щоб не сотворити гріха. 
А коли захочу прийти до отця духовного на покаяння, отця лиця 
засоромившись, гріхи заховавши, а інші й забувши, чи не зможу всю 
висповідати сорому ради множність гріхів моїх, то знаю, що нечисте 
покаяння моє назветься брехливим покаянням. Але ти, що знаєш тайну 
серця мого, молю тебе, помилуй мене і розріши у тому моєму зогрішенні 
та просвіти грішну душу мою, яко благословен єси вовіки віків!

— Амінь! — сказав у мене за спиною голос. — Чудові слова і чудова 
молитва. А тепер іди до мене і займемося блудодіянням.

Я повернувсь у той бік і раптом відчув, що волосся подерлося в мене 
вгору.

На . моєму ліжку лежало страховище. Було воно безлике, тобто без 
носа і рота, але з палаючими мідними очима, тіло мало іііарудяве, 
лускате, яке поблимувало вогниками, а з ліжка на підлогу звішувався 
довжелезний, схожий на пацючий, тонкий і голий хвіст.

Я закричав, але з горла в мене не видобулося ані звуку, тільки мав 
роздертого рота, поставлене руба волосся, вирячені очі, а серце моє почало 
розширятися, шалено помпуючи кров, готове от-от розірватися. Я кричав, 
і від мого безгучного крику страховище почало смикатися, крутитися, 
воно якось дивно запищало, заскавуліло, впало з ліжка і, тремтячи та 
звиваючись, та й б’ючись у конвульсіях, поповзло до дверей. Двері самі 
розхилилися, вдарившись глухо об одвірок, і в келію мою почав заповзати 
туман. Вкочувався сивими хвилями, заповнюючи мешкання сморідливим, 
із запахом сірки, смоли і падла димом, а я все ще не міг впинити свого 
крику, безголосого і тим більше жахкого. Бачив, як волочиться підлогою 
довжелезний пацючий хвіст, як б’ється він об підлогу — і та підлога 
починала горіти.

Я отямився. Схопив укривало й почав збивати вогонь, топтав його, 
бив, падав на нього сам, гасив його руками, аж поки вистачило свідомості. 
Тоді почав падати в чорну прірву й вимкнувся із цього світу, а коли 
отямився, побачив, що лежу на обгорілій підлозі в келії, двері якої були 
широко розверзті, надворі туман розрідився, і я виразно чув, йк пиляють 
тертичники колоди на дошки. Пахло сосновою тирсою.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

Увечері пішов до ігумена, отця Іларіона Левицького, бо він мені прийти 
наказав. Захопив із собою переписане Слово Дмитра Туптала, щоб 
показати, чи не розучився мистецтва краснописання. Слово звалося 
“Ісповідання”. Вгорі я намалював атраментом заставку з рослинним 
орнаментом у рамці. Потім атраментом, а більше кіноваррю, написав 
заголовка: .“Молитва та Ісповідання до Бога,., чим кладеться початок на 
повсякденне спасіння. Твір святого Димитрія, митрополита ростовського, 
чудотворця”. По тому кіноваррю-таки намалював літеру “Оу” — красну, 
де “о” було з пишним, атраментом мальованим хвостом, а в середині 
його —  маленьку* “у". Потім ішов t g k c Jt , переписувати який ігумен 
недаремно засадив Мене — очевидно, вважав, що той буде корисний моїй 
душі при покуті: “Знайди усамітнене місце і, бувши в самоті, обдумай 
своє життя і, приводячи в розум усі гріхи, учинені тобою від юності, 
сповідані та несповідані, згадай усе та зітхни з глибини серця, бий у 
груди, коли тобі буде можна, і заплач. Уставши, впади на коліна і
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вознеси розум свій од землі до Божого престолу, біля якого стоять 
херувими та серафими, де уздриш розумними очима Бога, що сидить на 
високому і знесеному престолі, котрий бачить прихід твій і знає всі 
дороги твої, а коли побачить, що ти хочеш говорити, впади біля ніг його 
премилосердних і почни зі страхом йому говорити таке...” .

Потім я намалював заголовок: “Початок Ісповідання” , викреслив велику 
розлогу красну літеру “Б” із завитками у слові “Боже” , а далі переписав 
звернення до Бога, після якого дрібнішим шрифтом подав приміту: “Тут 
усі гріхи свої докладно кажи тихо вустами, ніби у вуха Господні шепчи 
із соромом та стидов’ям лиця твого, трепечучи серцем і зі сльозами 
кажучи”. Більше я сьогодні тексту написати не зміг, бо після своєї 
неймовірної пригоди не мав сили, а був охлялий, умучений, руки й ноги 
мене погано слухалися, голова йшла обертом, а в очах стояла мла навіть 
тоді, коли туман розійшовся. Єдине іще, на що я спромігся, — пропалити 
собі в печі, сходивши надвір до тертичників та рамників, де набрав собі 
трісок та обрізків. Вогонь загорівсь у моїй печі відразу і якось дивно він 
палав: гудливо, несамовито, сердито. Я лежав на ложі своєму, від якого 
відходив гострий і неприємний дух, і, дивлячись на вогонь, уряди-годи 
поринав у забуття, аж доки не дійшов сяк-так. тями. Тільки тоді зміг 
сісти за писання й малювання і не скажу, що роботу зробив якнайліпше.

Але ігумен моєю працею був задоволений:
— Не помилився, — мовив він, — майстер краснописання ти 

знаменитий. Працюй на славу Божу, і він тобі допоможе.
Хлопець приніс нам чаю, не з буквиці*, а справжнього, з додачею 

духмяного різнотрав’я, та й цукру-канару, — пили ми його із полив’яних 
гарних кухликів.

— Сьогодні думав над тим, що повів мені вчора. Гадаю, що мислиш 
розумно, але не безгрішно. Гріх не завжди, отче Михайле, чиниться діями 
нашими, а більше помислами. Інколи я міркую: чи не є гріхом пізнавати 
Божі тайни буття нашого і чи наше це діло? Наша мета — жити праведно, 
а Боже — судити доброчинність нашу, бо часом те, що доброчинним 
звемо, здається нам таким, а не є ним насправді. Через це в твоїх речах 
мене одне стурбувало: це те, коли сказав: жити без зла чи без диявола
— не жити, а йти у смерть. Согрішив ти, так думаючи, — в Божий 
промисел своїм малим розумом втручаєшся. Бо розум людський, навіть 
найбільший, ниций є.

Мені захотілося, як це радив святий Дмитро Туптало, нічого не 
ховаючи, оповісти отцеві Іларіону, мудрому і прихильному до мене 
чоловікові, що зі мною сьогодні сподіялося, але не міг розтулити рота: 
надто спокійний і задоволений із себе чоловік сидів переді мною, надто 
видимо смакував він чай із канаром і надто очевидні речі говорив. Отож 
замість того, щоб щиросердно все оповісти й попросити розради, мій язик 
раптом заговорив словами отого нечистого, що мене навідав:

— І все-таки деякі думки мене турбують, бо не знаходжу я їм доброго 
розрішення. Чи ж сатана в цьому світі живе й діє поза волею Божою? 
Коли вважатимемо, що так, чи не почнемо гадати про;_ Всевишнього 
погано, адже поза його волею не може нічого існувати. І чи не може 
він подолати сатану одним нігтем, коли той йому не служить в ім’я 
покаяння нашого. А коли Богу служить і у волі його, чи ж нам неважити 
його, проклинати й гидити?

— Знання та людського розуму віра не потребує, — суворіше сказав 
отець Іларіон, — а діла Господні не можна збагнути розумовими 
розмислами. Вони вищі ума нашого, і гріх нам незбагненне розуміти чи 
навіть пробувати зрозуміти. Адже святий Павло сказав, що у глупоті 
може бути закладено більше змислу, ніж у видимому розумі, бо освячена 
Богом глупота вища неосвяченого ним розуму. Існують думки, котрі не 
виходять поза межі незбагненного, і їх треба плекати, а ті, що за такі

Буквиця — рослина, вживалася на чай.
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межі виходять, — це вже і є грішні помисли. Зрозумій це і заспокойся, 
інакше мисельна біда тебе чекає.

Він замовк, дивлячись на підлогу, ніби роздумував, чи все мені сказав 
та й чи правильно, а тоді звів голову й усміхнувся приязно:

— Розкажи ліпше про своє життя. Отже, ти одружився...
І я почав розповідати. Може, не так, як радив Дмитро Туптало, тобто 

без найменшого утаєння, але цілком щиро. Правда про мене й життя 
моє й справді мала, і нічого особливо цікавого в моїй історії, може, й 
немає, власне, не було до певного часу. Отже, я одружився з жінкою, 
яка пішла за мене тільки тому, щоб зберегти своє попівське становище 
і не зубожіти, а інакшої пари, як я, доля їй, бідасі, не судила. Окрім 
того, був я гарний із себе, і це також її привабило. Я ж, одружуючись 
із нею, мав резони інші: хотів дістати дах над головою, а головне, не 
жити поза світом.

— Але є один цікавий закон, ваша превелебносте. Життя поза світом
— це оминання болячок його і не переймання ними. Жити поза світом
— це не зіштовхувати з іншими людьми свого інтересу, отже, не викликати 
їхньої ненависті супроти себе. Бо жити поміж людей і бути вільним від 
болячок світових не можна. Раз ти у світі є, хтось почне тебе ненавидіти 
і комусь обов’язково станеш на заваді — отак і починає творитися зло, 
ваша велебносте, хай навіть і мимовільне. Коли ти сильний у світі, зло 
твоє падає на інших, а коли слабкий, зло інших падає на тебе. Отут і 
є початок жаху, про який я кажу.

І я розповів отцю Іларіону, що першої ночі з жінкою я не зміг 
виконати свого подружнього обов’язку, так само і в другу ніч, і в усі 
інші. І вона почала зневажати мене, а тоді й допікати — ми почали 
жити обіч як чужі люди. Вимагала в мене грошей, які мали йти на 
господарство, одежу, дім, а мені гроші були непотрібні, і я ніколи не 
встановлював цін на треби, а брав тільки тс, що люди давали, як 
милостиню, а в кого не було грошей, то не брав плати зовсім. Одні мене 
за це поважали, а інші зневажали, ставлячи мене за дурня, отож дехто 
не платив мені, хоч і міг. Цс гнівило мою жінку, вона кричала на мене 
й казала, що не бажає жити жебрачкою, а хоче жити як належить і як 
живуть усі попаді. Не воліє світити голим тілом та сидіти впроголодь, 
хоч я на таке згоджувався, бо звик жити саме так. Тоді вона почала 
ставити плату за треби сама і збирала її із козаків та селян. Спершу 
брала таку, як належить за розписом та домовою, але людина, якій 
чогось не досить, ніколи не буває задоволена. Тож почала потай брати 
за треби грошей більше, ніж належало. Коли я згоджувався ховати, 
хрестити й женити бідних без грошей, вона потім приходила до них із 
галасом і ті гроші в них видирала.

— Оце і є мій перший гріх, ваша велебносте, і пояснення, чому я 
брав за вінчання й поминування, й хрестини більше, як треба.

Отак ми й жили, я живився із нивки, яку сам обробляв, і з подаяння 
найменшого, вона жила із того, що виривала з людей, тож нас люди 
почали ненавидіти: і її, і мене. Думав уже покинути її й піти в монастир, 
але тоді мав принести зло їй. Тобто викрити її перед духовною владою, 
а коли б мені дозволили розійтися з нею й піти в монастир чи жити 
так, як жив раніше, — це значило б, що я кинув її напризволяще, а 
вона сирота й інакше годуватися, як із попівства, не вміє. Та й чи 
винувата вона, що я не зміг виконувати подружнього обов’язку та не 
міг утримати її, щоб вона жила у світі “як годиться”, адже я жити, як 
годиться, не вмів і не міг. Саме тому вважаю, що грішна не вона, а я, 
а коли так, то й покуту приймаю справедливо, хоч і безвинно.

Отець ігумен уже чаєм не смакував. Дивився на мене неймовірно і 
мовчав. Я ж сидів понурено й роздивлявся свої старі, майже розбиті 
чоботи, на які було одягнено заліза.

— Так, превелебний отче, я почав жити у злі, а це значить — із 
дияволом. Можливо, в такий спосіб, як ви сказали, диявол і хотів мене
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опанувати. І він почав мною опановувати, бо мого розуму бракувало, як 
боротись із ним.

— А що в тебе сталося з панею сотниковою?
— І тут правда така ж мала, як і вина моя. Але розповім вам, коли 

дозволите, про це іншого разу — сьогодні неміч мене посіла. Дозвольте 
піти, ваша превелебносте.

— Іди, — сказав отець ігумен. — Правда твоя, може, й справді мала, 
а щодо вини, то й не знаю. Вина твоя, може, більша, ніж собі думаєш.

— Це й мені приходило на гадку, — сказав я> блідо всміхаючись. — 
Може, й справді, вина моя немала, бо великі гризоти по собі принесла. 
Я ж хочу, превелебний отче, покаятися, бо покаятися — це навчитися 
жити у світі і якось у ньому крутитися. Інакше в ньому не втриматися.

— Воістину, — сказав отець Іларіон і перехрестив мене.
Я смиренно поцілував йому руку.

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

А монастир будувався. Наступного дня, коли я вийшов перепочити 
після писання, — мені заболіли очі, бо світла в келії не вистачало 
(сьогоднішній день був понурий), — побачив у будівництві виразні зміни: 
теслі почали будувати із свіжих соснових дощок, що їх нарізали 
тертичники, комору; була осінь, мурарі з початком морозів мали перервати 
мурарську роботу, отже, все треба було поховати на зиму: дошки, 
інструмент, колоди, а в монастирі були комори хіба на бляху та цеглу. 
В церкві вивершено стіни по вікна і почали викладати підвіконня. 
Привезли вапно на возах, і рейцери копали нову яму для гашення, бо 
з двох інших вапно не було вибрано. Яму викопали вже на півметра, 
земля тут гостро пахла. За вчорашній день та ніч дерева поскидали багато 
листя, воно було вогке, ясно-жовте і також пахло. Я йшов із торбою, 
щоб набрати обрізків для печі, й зупинився біля будівників комори. Одні 
нарізали дошки пилками, інші ставили стовпи, збиваючи їх скабами. Я 
сказав: “Боже, поможи!”, — але на мене ніхто не звернув уваги. Однак 
я звик до такого до себе ставлення: люди часто мене не помічали, аж 
я часом по-безглуздому думав: “А може, мене й справді нема?” Адже в 
цьому світі нічого не значив та й загалом був ніби ні для чого; отож 
коли б зник із цього монастиря, то на те звернули б увагу хіба ті, хто 
мав мене стерегти. Вони відписали б у констисторію, що такий і такий 
зник — та й по всьому. Тертичники продовжували пиляти колоди, сьогодні 
пиляли липові, очевидно, на потребу сніцареві та маляреві для ікон. 
Неподалік сиділо на ослінцях двоє мірочників, очі яких були затуманені 
окулярами, і били зубилами об камінь, од тих штучних очей обличчя 
їхні були страшні, а ще від тогс>, що були покриті сірим кам’яним пилом,
— камінь тесався на олтар. Де-не-де проглядали постаті ченців, вони на 
мене не звертали уваги також — кожен мав своє діло. Я рушив до 
пекарні, замість мене тут працював послушник, а чернець-пекар, 
побачивши мене, закликав у пекарню і сповістив, що я був робітник 
ліпший, бо цей новий не такий проворний, навіть запропонував, щоб я 
трохи пособив, принаймні приніс кілька мішків обрубків та обрізків. Я 
залишив торбу, взяв лантуха й пішов виконувати прохання пекаря — 
було мені сьогодні смутно. Завжди гостро відчував осінь, як зустріч із 
смертю, печаль мене тоді побивала, і не міг дати їй ради.

Приніс лантуха з обрізками й подивився, як послушник рубав дрова. 
Робив це й справді невправно, сокира не слухалася його рук. Я забрав 
у нього струмент і показав, як треба рубати. Обличчя в послушника було 
синє, з носа текло, а юна твар була вкрита червоними крапками прищів. 
Рот йому не стулявся, і від того він виглядав дурнуватим. Дивився, як 
управно рубаю дрова, і вряди-годи покахикував. Передав йому сокиру, 
він покірливо за неї взявся, але почав знову рубати по-своєму; очевидно, 
належав до таких, робота яких не бралася.

Висипав із лантуха обрізки й пішов далі дихати осінню й пити її
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печаль. Уперше мені стало по-справжньому самотньо й незатишно, і я 
зрозумів чому: уже давно не мандрував по лиці матінки землі нашої, а 
це я попри все любив. Часто міняв місце свого пробуття саме восени, 
мене неймовірно вабило забути все і всіх і, поки земля не розверзлася 
дощами й болотом і трималося сяке-таке тепло, чудово було б занурю
ватися неквапно у світ, відчуваючи, як тіло дороги ледь помітно 
підштовхує ступні і як міряю її верстви, як відкочується вона за спину 
й напливає на лице моє. Було тихо й тепло, і осінь плакала листопадом 
і почорнілим посохлим зелом. Ноги самі привели мене до воріт, але тут 
мене миттю помітив чернець-воротар і відігнав, адже кілька разів я уже 
виривавсь отак несвідомо поза монастирські стіни. Без слова спротиву 
повернувся й пішов збирати обрізки.

За роботу пекар знову нагородив мене паляницею, я її взяв, закинув 
торбу на плече й подався до ^своєї келії, де мене чекала “Молитва 
ісповідання” Дмитра Туптала. Йшов і шепотів: “Се рани і струп’я, і 
гноєння моє, о милостивий лікарю, се тяжка вагота моя, о благий Господи! *-*■'*? і 
Це сором мій і нагота моя, о довготерпеливий судде! Сими діяннями* . v 
моїми про печалі прогнівив і роздразнив я твою благість. Сим осквернив^ - 
я образ твій, Духа святого образив, ангела-хранителя мого від себе одігнав; 
сим кров твою дорогу, за мене пролиту, поправ і нівовіщо утілив; сим 
погубив красу душевну, оголився з благості твоє!ї і творю вертеп 
розбійничий, житло бісам та пристрастям!”

І мені раптом здалося, що Дмитро Туптало так само, як я, страждав, 
бо він чудово відав, що таке душевна вагота і що воно таке “житло 
бісам та пристрастям”. Усі ми бідні у цьому світі, кому суджено прокляття 
мислити. І всі наші сприти спастися через слова, молитви і закляття — 
ніби дитяча гра в піжмурки: один шукає, а інший ховається, в одного 
очі заплющені, а в іншого розплющені, і спокою не знає ніхто.

Щось таке я думав, блукаючи по монастирському дворі, який кипів 
працею, і трохи заздрив тим людям, котрі були зайняті ділом, яке любили 
й уміли робити, бо я, окрім писати вірші та служити службу Божу, 
нічого не вмів. Так, у глибині душі я заздрив ремісникам, котрі були 
справжніми майстрами, вони не даремно не відали пристрастей, сум’ять, 
хвилювань та сумнівів, які маю я, і то з простої причини: вони в цьому 
світі жили, а я у ньому — лише свідком. Через те так часто світ здавався 
мені нереальним, ніби був низкою інтермедій, доля яких бути зіграними 
і зникнути в часі, як дим.

Назустріч мені простував якийсь чернець: повільно, статечно, я звернув 
йому з дороги, щоб не зустрічатися, бо не хотів під цю хвилю ні з ким 
здибуватися. Але коли вигулькнув з-за стосу дощок, ще зовсім нових, 
жовтих і пахучих, то побачив того ченця просто перед собою, і в мене 
все затерпло в тілі: переді мною стояв Іоанн Моськівський і приязно до 
мене всміхався.

— Доброго дня, панотче Михайле, — сказав тепло й привітно. —
Чого уникаєш зустрічі зі мною?

— Йдіть своєю дорогою, а мені своя, — мовив я зимно.
— Сердишся на мене, а даремно, — спокійно мовив Моськівський. —

Ти тоді мене перелякав. Чомусь боїшся мене й уникаєш, а я повен до 
тебе приязні, а може, й любові. Запрошую тебе до своєї келії, вип’ємо 
по чарці чи й порозмовляємо і без чарки, як тобі завгодно, — не гоже 
тримати до ближнього зла неприязні.

— Чого від мене хочете? — спитав я з мукою.
— Дружби твоєї, — проказав повалено Іоанн Моськівський. — Щось 

нечисте про мене думаєш, коли так сахаєшся, а я тільки добре серце до 
тебе маю. Не треба мене боятися, бо я не страшний.

— Невільно мені ні до кого ходити в гостину, — сказав я, — бо в 
покуті пробуваю, не дозволено мені ні з ким, крім духовних отців, 
зустрічатися. Окрім того, маю роботу, ніколи мені розбалакувати.

— Чого ти тоді так кричав? — спитав з інтересом Моськівський. —
Щось привиділось у мені?
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— Нечистий привидівся, — мовив я сердито. — Зійди і згинь, сатано!
— Бачу, хворий ти духом, панотче Михайле, — співчутливо сказав 

Моськівський. — Недобре думати зле про ближнього, а про мене тим 
більше. Не бажаєш приходити до мене, давай прийду до тебе, як отець 
духовний, — поговоримо, бо мені недобре, що зло проти мене тримаєш. 
Не місце а божому місці й про сатану згадувати, бо де ти його бачив, 
сатану?

Він раптом засміявся, якось дивно завертаючи голову.
Тоді я набрався хоробрості, випростався, напружився, відчув, що поблід 

увесь, і сказав:
— Залиш мене у спокої, сатано, і не спокушай! Зійди з дороги і не 

нівеч моєї душі!
— А коли не зійду? — ошкірився Іоанн Моськівський. — А коли 

нівечити тобі душу мені солодко?
— То розповім про тебе отцю ігумену, що не даєш мені спокійно 

жити й покутувати гріхи мої. Що переслідуєш мене і що ти не чернець, 
а таки сатана!

Очі Моськівського мідяно засвітилися:
— А досі нічого не розповів у ваших милих вечірніх бесідах? — 

спитав усміхаючись. — Ну, коли досі не розповів, то й не розповіси. Бо 
ти страхополошний! Не захочеш, щоб про тебе думали як про несповна 
розуму. Бо ти ж несповна розуму, чи не так? А це значить, панотче 
Михайле, що незвісно ще, хто із нас сатана. Ти чи я? І хто з нас із 
сатаною має діло: ти чи я?

Відчув, що в горлі моєму знову почав корчитися чорний клубок крику. 
Очі мої розширилися, я стояв і тремтів. Знав, що треба було від нього 
втекти, але ноги мої мовби до землі прикипіли. Проти мене мідно палали 
очі Моськівського і зневолювали, зневолювали мене...

І він з-перед очей моїх раптом зник. Почав робитися прозорий, спершу 
спрозоріла його одежа, постав перед моїм зором зовсім голий. Потім 
спрозоріли його руки й тулуб і залишилася висіти в повітрі сама голова. 
По тому залишилися його мідні очі, самі очі, що стояли в повітрі, 
тремтіли й мінилися, пострибували й палали мідним полум’ям. Після 
тою одне й друге око почало набухати, розростатися — і раптом 
розірвалися, вибухнувши із сухим тріском, від чого я на мент осліп. 
Коли ж Господь повернув мені зір, я стояв, прихилившись до стосу дощок 
і важко віддихав.

— Ти хворий, панотче Михайле, — сказав турботливо Моськівський, 
підтримуючи мене під руку. — Допоможу дійти тобі до келії. Обіприся 
об мене.

Я покірливо пішов, а він підтримував мене за плечі. Од нього густо 
несло козлиним духом, але я не мав сили опиратися. Так він і довів 
мене до келії.

— Спочинь і отямся, — сказав прихильно. — І не забирай дурного 
до голови. Хочу тобі тільки добра.

Боявся, що знову зайде до мене в келію і тут почнеться щось страшне, 
чого я, може, й не витримаю. Але він у келію не пішов. Забрав із пліч 
руку, яка вже й припікати мені почала, зітхнув скрушно і сказав:

— Не думай нічого лихого й не бери до серця. — І раптом додав 
слова, які я сам любив говорити. — Всі ми очерет у цьому світі. Мислячий.

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

Отже, що сталось у мене із панею сотниковою Дмитращихою? Нічого 
особливого чи значного, але великі біди починаються з малих приключок. 
Річ у тім, що вона мала дати зізволення, як пані містечка, на моє 
висвячення священиком, саме для цього їй треба було дати презента, про 
що ця груба й нахабна істота заявила мені увіч. Я ж не мав не тільки 
ніякого майна, а й грошей, хіба що вбогу одежину, а те, що лишилося 
після отця Покори: кілька курок і невеликі гроші, — все пішло на наше
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весілля. Але Дмитрищиха немилосердно заявила, що без презента свого 
зізволення на моє висвячення не дасть. Я пішов до отамана Івана Зуя 
і щиросеірдно все оповів. Отаман почухав голову, і сказав:

— Що з тобою робити? Зберемо гроші між козаків, і я щось докину.
Отож Іван Зуй із козаками дали їй за мене презента, але зробили ту

помилку, що не я вручив його їй із поклоном, а вони самі. Дмитрищиха 
презента прийняла, а проти мене роз’ятрилася і того-таки дня написала 
до архієрея письмове прохання, що я, мовляв, недостойний священства, 
хоч прикладів моєї недостойності не подала. Архієреєві передали листа 
саме тоді, коли його розбирали з мантії після служби Божої у столовій 
при полковому старшині, писарю Савицькому, який на той час нагодився, 
а коли листа вичитали, архієрей прикликав до себе посланця Дмитрищихи 
Павла і сказав:

— Скажи-но своїй пані, що вона хай знає хлопа, а єпископ попа. А 
коли не захоче Вовчанського в руку цілувати, то хай його в зад поцілує.

З  тим посланця й було відправлено, а писар Савицький голосно при 
цьому реготав.

Отак я й нажив собі ворога. Той ворог мав широке, тлусте тіло, на 
якому репалася одежа, кругле обличчя з подвійним підгарлом, серед того 
обличчя стримів пувичкою закандзюблений носик, а над ним розставлено 
було два чорні круглі очка, під кожним з яких висіло по сальному 
капшучку. Губи ж у моєї ворогині були такі тонкі, що їх непомітно було 
на лиці, але вельми широкі, отож, коли ця особа репетувала, то рот її 
ставав велетенський, зуби ж у неї — як у коня, жовті, великі й .міцні. 
Отож, коли я приходив за звичаєм до неї додому з молитвою і в свята 
з хрестом, то вона в дім мене не пускала, а випливала на ганок, як 
величезний лантушисько, клала руки в боки, і її рот широко розтулявся, 
а по тому стулявся — вона лаяла мене попівським недолужком, шкільним 
вилупнем та жебраком, тупала ногою, взутою у широчезного чобота й 
наказувала зійти з її очей, інакше вона нацькує на мене собак, а часом 
тих собак на мене й нацьковувала, і я мусив, схопивши рясу в руки, 
давати драла за ворота, а раз пси мені рясу подерли, і вона щасливо з 
того на ганкові кудкудахкала. Вдома за ту рясу вилаяла мене жінка, 
латаючи її, бо другої ряси я й не мав. Мусив усе це мовчки витерпіти. 
Бувало також, що вона в дім мене закликала, садила за стола, ставила 
штофа горілки, знаючи, що я не п’ю, і накладала безліч їжі, знаючи, 
що я вельми помірно їм, і примушувала мене їсти й пити, дивлячись на 
мене, як вуж на жабу чи мишу.

— Не вип’єш, попе, — казала вона солодко, — накажу слугам залити 
тобі за пазуху, а не поїси, то і їжу закладу за пазуху, а тоді накажу 
слугам дати тобі кияшків, бо ти мене так неважиш. А я хочу з тобою, 
недолужком, із Божого обов’язку помиритися, бо Господь велів і ворогам 
своїм прощати.

1 на її обличчі розквітала така усмішка, яку я ніколи не назвав би 
доброю. Тож мусив пити трунок і їсти, а коли пробував відмовитися 
через надмірність з ’їденого й випитого, усмішка з її обличчя зникала, а 
очки ставали крижаними, і вона вся сутеніла й похмурніла і жорстко 
наказувала:

— Пий і їж, бо покличу слуг, і вони все в тебе ввіллють і запихнуть.
Я надсильно впихав у себе їжу й пив, а щоб не пропасти, молився

подумки Божій силі, Матері Божій та архангелу Михаїлу, щоб вони мене 
в цій біді порятували, а вони мені допомагали завжди. Отож з їхньою 
поміччю я пив, але не п’янів, їв, і ту їжу якось заковтував. Бачачи 
таке, моя мучителька починала зі мною бесіди, щоб зловити мене на 
слові й так обезчестити через доноса, але я маломовний з природи, тож 
виходив і з цієї проби неушкоджений. А коли вона мене, не подолавши, 
відпускала, то під найближчим деревом вибльовував усе те нечестиве 
пійло та їдло, і приходив додому хворий, але опорожнений і звільнений. 
Тоді мені починала допікати жінка, заявляючи, що з мене несе, як із
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нужника, що я смердючий, бридкий п’яниця, хоч я пробував розказати, 
як діло було насправді.

— Дурна була, що спокусилася, нещасна, на твою янголячу твар, а 
ти смердючий козел і п’яниця, ой-ой-йой! — приказувала вона. — 
Запропастила я з тобою своє життя, ой-ой-йой!

Це була правда. Погано я їй пахнув, бо ми не жили як чоловік та 
жінка і подружнього обов’язку щодо неї виконувати я не міг; зрештою, 
коли б вона зі справжнім янголом поєдналася, то й це б їй не допомогло, 
адже янголи, як відомо, безстатні. Однак, цій цростій душі годі було 
щось доказати, і я здебільшого мовчав. Визнавав, що й справді 
запропастила зі мною своє життя, але при тому, треба визнати, що і я 
своє життя запропастив із нею. Вона була таки нещасна, я її за те жалів 
і тримався її, намагаючись зберегти в домі хоч якийсь лад, але й сам 
був нещасний і страждав, і відмучував свій гріх, бо винуватий у тому 
був таки я, адже вийшов із природженого собі стану і вступив у 
неприроджений, спокусившись на непевні гаразди, власний дах і прагнучи 
стати людиною від світу. Тобто я спокусився на світ і життя, бувши не 
від світу і не для життя. І той свій великий гріх учинив через одне: зі 
страху перед смертю, адже був певний у неперехідності житейського 
закону, про який писав Атанасій Кальнофойський: “Так це буває, що 
добрий вмирає, не довго живши”, а довго живе, не збридивши зла, й 
пробуває у щасливому віці тільки злостивий. Отже, у відомсту за такий 
гріх у мене з’явилося дві людини, які мене ненавиділи: чому ненавиділа 
мене моя половина, зрозуміти ще можна, бо не дав я їй ні дітей, ні 
достатку, але чому ненавиділа пані сотничиха, втямити важче, — 
очевидно, вона відчувала мою невідсвітність і те, що я був людина, духом 
їй цілком супротилежна, і це її гнітило, мучило, як істоту самодурну, 
тобто вона увіч відчувала, що не може мене підхилити, а персонам 
деспотичним це таки невиносно, і вони казяться й дуріють, коли не 
можуть зламати чиєїсь волі. Адже попри все я залишався вільний від 
злочестивого життя і на принади світові не спокушався, нікого не ображав, 
не гнітив, нічого не зажирав, ні з ким не сварився, ні проти кого не 
злостивив, тобто жив без видимого гріха, хоча гріха невидимого оберегтися 
не зумів, як уже докладно про те оповідав. Але гріх невидимий не був 
у моїй волі, і таким життям, яким я жив, здасться, достатньо його 
спокутував.

Думав, що, так ставлячись до мене, пані сотникова Дмитрищиха дістає 
лихе задоволення, але переконався, що й це було не так, бо, здається, 
і вона страждала через те, що такий, як я, поруч неї існує, отже, 
переживала щось подібне до безсилої лютості, а людина, бита таким 
бісом, часто робиться або несамовита, або позбувається спокою — їй 
уявно доводиться, як сказав його милість архієрей, весь час того, кого 
не терішТь, цілувати у неподобне місце.1 .

Отож її залитий товщем розумець придумав таке: вона вирішила 
побудувати в містечку Жданівці ще одну церкву, для чого прихилила до 
себе прихожан, і тим самим мала урізати мої і без того невеликі прибутки, 
а може,' сподівалася, що жінка моя мене за те заїсть. Мене дивувало 
таке її рішення, бо я задовольнявся таким малим, що меншого не 
придумати, мені завжди всього бувало досить навіть тоді, коли тинявся 
по школах і жив на саму милостиню. Друге дивне, було те, що вона 
виріш ила‘збудувати церкву ••Нґі...,ім’я архангела Ми^аТИа, тобто патрона 
мого. Чи хотіла так позбавити мене милості мого небесного патрона, а 
тим самим зробити ще нещаснішим — ні, я тут нічого певного не знаю! 
Завжди був переконаний, /що ані Бог, ані Богоматір, ані архангел Михаїл 
мене милістю своєю не обділять, бо в1 особливо важких випробуваннях 
завжди мені допомагали, про що не раз згадував у цьому писанні.

Церкву за рік звели і освятили покійні протопопи Григорій Максимович 
та Павло Доброницький —* вони померли кілька років по тому при 
дивовижних обставинах. Отець Григорій запросив до себе в гостину отця 
Павла, і вони почали звичне возліяння, до якого були більше ніж охочі,
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а мали ще й ту слабкість, що коли поминали, то зупинитися довго не 
могли. Перший день вони співали божественних кантів, проголошували 
один до одного латинські орації; другого дня вони співали кантів студних, 
а що паньматка отця Григорія, знаючи крутий норов обох панотців, 
утекла з дому, власне, поїхала до своєї сестри паньматки Павлової 
Доброницької, то підпилі отці почали ганятися за двома служницями отця 
Григорія, а що наздогнати їх не посилили, опинилися самі в домі, бо 
дітей паньматка отця Григорія забрала із собою. Отці перерізали всіх 
курей та гусей, а кабана звалили і зв’язали та й почали смалити живого, 
від чого кабан розірвав пута, вкусив отця Павла у гузницю і втік. Тоді 
запечалені отці сіли один проти одного й заплакали, і в отця Григорія 
з рота вирвався пломінь, який скочив на отця Павла й підпалив і його, 
і вони обоє вмить почорніли, ставши вуглистими і скам’янілими. Так їх 
і застала паньматка отця Григорія — обох отців поховали за цвинтарем, 
пробивши їхні чорні тіла осиковими кілками, поховали обох в одній ямі, 
віддавши таким чином данину їхньому довготривалому приятелюванню.

Отож пані сотникова Дмитрищиха почала тепер писатися до того 
приходу, чим зробила мені велику пільгу, бо я вже не мав обов’язку 
служити їй як священик і бачити у своїй церкві під час служби Божої. 
До тієї церкви приставили священиком Кирила, мого диякона, того, що 
хотів попувати в моїй церкві після смерті отця Андрія Покори, і тим 
самим пані Дмитрищиха учинила другу мені ласку, бо я перед Кирилом 
мав відчуття вини, ніби перейшовши йому дорогу. Але й отець Кирило 
швидко розгнівав пані Дмитрищиху, хоч ніхто не довідався чим і як 
саме, навіть моя лопотлива жінка, яка все знала і все могла вивідатгі. 
Отець Кирило поїхав до архієрея, і той віддав йому порожню парафію 
в селі Заріччі, а люди його залюбки прийняли, був-бо людиною нелихою 
й богобоязливою. Отже, церква святого архангела Михаїла була якийсь 
час без священика, і пані сотникова Дмитрищиха почала їздити в село 
Семенівку до тамтешнього священика отця Макарія і вже почала сікатися 
до отця Макарія, очевидно, мала якусь фатальну пристрасть воювати з 
попами і надокучати їм, але отець Макарій був крутого замісу і пригрозиві, 
що відлучить її від церкви, коли вона не покине капостити. Ця розмова 
сталася на свято Чотиридесятниці, куди пані сотникова прибула дл^ 
сповіді, вона там висповідалася, але святих тайн не причастилася, і в 
гніві від’їхала; відтак прийшла до моєї церкви, щоб таки сподобитися 
святих тайн. Отаке коїла та зневажниця священного чину, і я не витримав, 
бо, сподобивши її святих тайн, знову ніби прилучав до своєї церкви, а 
архієрей саме в той час послав по всій єпархії указа, щоб священики не 
приймали на дух не своїх прихожан і святих тайн не сподобляли. Я 
вислав пономаря Григорія, щоб вона, пані сотникова Дмитрищиха, із 
церкви пішла, а поїхала туди причащатися, де сповідалася. Тож вона 
змушена була поїхати в сусіднє село Степанівку і там сподобилася святих 
тайн у священика Амбросія, який про указ архієрея чи не знав, чи його 
зневажив, злякавшись непокірливого норову пані Дмитрищихи, а може, 
вона йому чимось пригодила. Мені розповів пономар Григорій, що коли 
вона виходила із церкви* то над головою і над плечима в неї здіймалася 
пара, ніби вона вся кипіла й варилася, а тіло двигтіло, як горщик з 
окропом, коли перекипає; а коли йшла церковним, подвір’ям, то хмара 
пари тяглася за нею, як шлейф. Я не забобонний, але в таке можу 
повірити, бо ця жінка, здається, тільки тоді й жила, коли кипіла злістю 
та ярістю, отож мав я тепер начуватися, що й сталося: знову вона постала 
проти мене з новою силою. Звісно, розумніше було б їй поступитися, 
але й проти указу архієрея я піти не міг, та й хто зна, чи вона 
утихомирилася б, коли б я її причастив святих тайн — не така вона 
була людина, щоб шукати спокою. Отож вигадала тепер таке: прикликала 
до себе котрогось із своїх підданих буйнішого норову, напоювала його й 
насилала на мій дім, і той, наче бик роз’ярілий, сунув у мій двір, стукав 
у двері й вікна і вимагав, щоб я пустив його для розмови, але я п’яних 
у свій дім не пускаю, отож крізь оті двері радив йому піти проспатися,
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а тоді до мене приходити. Іншого вона посилала п’яного причепитися до 
мене на вулиці, але я знав, як розмовляти з такими шибайголовами: 
грозив вічними муками в пеклі й церковним відлученням і спокійно від 
напасника відходив. Мені сказали, що пані Дмитрищиха стерегла мене, 
коли я мав вийти поза межі містечка, щоб перехопити, а може, без 
свідків і побити, отож я тепер стерігся таких виходів; загалом же, вона 
більше лякала мене своїми п’яницями, намагаючись зіпсувати настрій і 
зробити моє життя невиносним, але я спокійно все те зносив, не тратячи 
рівноваги духу, що їй, звісна річ, радості приносило мало.

А якось пробував у її домі полковник Танський, саме той Танський, 
котрий, як оповідають, повівся нестатечно з посланими прохачами 
милостині від антіохійського патріарха; він їх прелюб’язно прийняв удома, 
гостив і поїв, дозволив навіть тримати в себе зібране, сам уділив немалу 
мзду, а коли задоволені ченці, благословляючи полковника, відійшли, то 
послав услід своїх людей із татар, і ті люди наскочили на тих ченців 
біля річки Дніпра, обібрали, захопивши не тільки те, що дав полковник, 
а й те, що було зібрано на інших місцях, і все те принесли полковникові, 
трохи, звісна річ, і собі вділивши, а ченців у Дніпрі потопили, і тільки 
один із них чудом врятувався, через що про цей полковників подвиг і 
стало відомо. Про цього Танського ще оповідали, що він упир і ночами 
блукає дорогами, шукаючи, в кого б напитися крові, через що лице в 
нього було буряково-червоне, а коли він, як оповідають, блукав ночами, 
то воно світилося серед пітьми, як місяць. А ще казали, що він мав 
дружбу із відьмами і ходив на шабашні збориська, що деякі відьми були 
його поденницями й підданими і працювали на полковника, через що він 
незмірно багатів, а вночі, розказували марновірники, бо сам я у такі 
байки не вірю, він їздив на них, як на конях, а може, й коні його були 
перевтілені відьми, бо надто вже баскі і вогнедишні. Цей Танський також 
писав вірші, але дуже вже студні, в стилі жартівливої travestia, з дуже 
грубими фігурами та плитким і невибагливим гумором. Я ці вірші знав 
через те, що маю книжицю, яку списував, ще бувши мандрівним дяком, 
отож позичав книжиці в інших дяків і ті вірші "“читав, а що мене до 
стидов’я не вабило й смаку до таких віршів я не мав, то й не переписував, 
хоч інші дяки, читаючи ті вірші, особливо напідпитку, кишки собі 
надривали зо сміху. А ще й та особливість була в тих віршів, що хто 
їх читав, нечестиво збуджувався до нестатечних і нешпетних дій та 
помислів — вони мали якусь чортівську силу, я сам це відчував, коли 
їх перечитував.

Отож саме цей полковник якось приїхав пишним ридваном до пані 
сотникової Дмитрищихи, а яке в них могло бути приятельство, Бог святий 
знає; тепер же я думаю, що пані сотникова при її вдачі цілком могла 
займатися чортівськими справами, чарами чи відьмацтвом, для цього 
лихоносності в неї вистачало, а то кожен знає, що нечестиві, знахарі, 
ворожбити, відьми і всіляка подібна нечисть між собою пробувають у 
спілці, бо так вони могутніші і легше дурять людей та й примушують 
їх себе боятися. Отож той упир і віршопис-студник покликав мене до 
пані сотникової через Павла Греська, якого я вже тут згадував — 
сотникова Дмитрищиха вже встигла мене перед ним оббрехати.

Йшов у той дім із трепетом і з молитвами захисникові своєму Богові, 
його святій матері Пречистій Діві та архангелові Михаїлові, моєму 
патрону, — з ними мені завжди спокійно й надійно, тобто я зумів і при 
лихих передчуттях зберегти в серці благий спокій.

Було то влітку, полковник сидів, розставивши ноги, між які прова
лювався величезний живіт, на лаві, Дмитрищиха сиділа у винесеному 
здоровенному кріслі, як величезне лантушисько, і це лантушисько 
безпомічно кліпало очками, а ще безпомічніше шмаркало носиком, котрий 
був як пувичка, ще й закандзюблений, і оповідало смиренним, тонким і 
вельми жалісливим голоском про мої начебто злодіяння — я, слухаючи 
ті брехні, отетерів. Обличчя в полковника Танського й справді було 
буряково-червоне, над очима висіли кущакуваті брови, губи масно

46

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


блищали від їжі й ніби аж репалися, а очі свердлили мене, ніби буравами. 
Вряди-годи полковник оддувався, тоді його могутнє черево двигтіло, і він 
задоволено відригав.

— То оце, судячи з вашої мови, пані добродійко, у вас не піп, а 
сатана! — гукнув Танський пропитим басом.

— А я й кажу, що сатана. Сатана, сатана! Смиренна сатана! З 
янгольською подобою сатана! Сатана, сатана, смиренна сатана!

“Смиренна сатана” — це визначення мене болюче стьобнуло, і я з 
жахом подумав: а що коли я й справді в її очах сатана? Що значать 
тоді мої добродійності, тихе, скромне й невибагливе буття й намагання 
жити безгрішно?

А пані Дмитрищиха тим-таки жалісливо-плаксивим голосом оповідала, 
як я її зневажив перед людьми, не сподобивши святих тайн.

Тоді полковник Танський побагровів ще більше, зірвався на ноги й 
закричав:

— Ах ти, нечестивцю, смиренна гнидо, задрипаний і загепаний попище! 
То це ти так шануєш свою пані. То я тебе зараз бити буду, всю твою 
котячу мармизу розтовчу на мнясо! — і він двигнув на мене.

Але я з місця не зійшов, а заговорив до нього латиною, повідаючи 
про архієреїв указ до всієї єпархії, щоб священики чужих прихожан не 
приймали і святих тайн не сподобляли. Я оповів доброю латиною, що 
сотничиха Дмитрищиха зовсім не є моєю панією, а належить до. приходу 
церкви святого Михаїла, яку сама й збудувала, і що вона має ображатися 
не на мене, а на його преосвященство єпископа, я ж чоловік малий і 
укази маю виконувати, чого мені й пан полковник не зможе заперечити.

— Є такий указ архієрея? — перепитав Танський ;гак само латиною.
— Ну, це діло інше. Я так і подумав, що ця чортиця якісь брехні 
накручує. Бачу, ваша милість довго й добре вчились у київських школах.

Я оповів доброю латиною, коли вчився і в кого, і полковник від того 
миттю заспокоївся і сказав також аж зовсім непоганою латиною,, що 
найбільші заколотники спокою — білі голови, особливо ті, в яких ззаду 
росте хвіст, і щоб я не зважав на їхні вибрики та коверзування — вони 
без того й хвильки не проживуть, а полопаються.

— По-якому це ви цвенькаєте? — верескнула пані сотничиха, вона 
вже збагнула, що ми порозумілися.

Танський сів на лаву, відітхнув і взявся за келиха:
— Тут, пані добродійко, — сказав поважно, — діло не просте, бо є 

на те указ архієрея. А говоримо ми, пані добродійко, на вченій мові,. 
яку пізнати білим головам не дано. Отож заспокойтеся, пані добродійко, 
відпустіть з миром цього попа, бо ми з ним однієї alma mater.

-г- Що це за Алгіма-матір? — верескнула Дмитрищиха.
— Святі київські школи, о! — поставив пальця полковник, і той 

палець був такий грубий, як колодка.
— Але ж ви самі признали, що він сатана?
— Ну, ні, паньматко, ні! Сатана в київських, школах учитися не буде, 

клепки там поламає, о! — він знову поставив пальця.
Ота неймовірна шанівливість до київських шкіл у полковника Танського 

мене втішила, і я відчув сором через те, що думав про цього добродія 
непоштиво, слухаючи прикладені до нього брехні. Ні, він тих брехень 
увіч не заслуговував. А ще мене втішало, що він, бувши в такому 
великому полковничому ранзі, залишався поетом і добре говорив латиною.

— Відчуваю, що ваша милість приймали конгрегаційну клятву! — 
сказав я латиною.

— Приймав і лишаюся вірний їй, — рявкнув пропитим голосом пан 
полковник. — Іди з Богом, чоловіче, я тут із цією бабою сам дам раду, 
спробую обірвати їй хвоста, — він усе те також говорив латиною. — З 
ними треба тільки так, — показав він, ніби скручує хвоста, — в ріг їх, 
у ріг! Щоб кавчали й боялися — тоді вони й добрі! — і він гомерично 
зареготав громіхким, пропитим басом.

Отак я виправдався з тієї напасті й безбідно відійшов, пані сотникова
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Дмитрищиха при цьому сиділа в своєму кріслі зелена, а радше сіро-зелена 
від люті, але мовчала, тільки ніздренята її шалено підстрибували.

Скажу наперед, що чутки про упирство полковника Танського про
довжували; кружляти, а коли він помер (його, як то кажуть, шляк трафив), 
то тіло його пробили осиковим кілком. Розказують, що з велетенського 
черева полковника наповзло тоді в могилу повно гаддя і все воно було 
чорне, — його разом із тим гаддям та осиковим колом і засипали. Я 
тим байкам не вірив. Біда полковника була та, що він видавсь надто 
червоний на виду — оце й стало призвідництвом усіх на нього намов. 
Вірив я в інше: людина, яка так свято шанує київські школи, упирем 
бути не може. Танський теж так сказав: “Сатана в київських школах 
учитися не буде!” Але мені незабаром випало переконатися у зворотнім, 
отож хоч і не вірив я у байки щодо Танського, але сумнів у мене 
лишався.

Зараз, коли я пишу ці записки, після отих двох жахких зустрічей із 
Іоанном Моськівським, запитую себе: а чому він ні словом не згадав про 
свої відвідини Жданівки й мене? Адже у Жданівці він не просто побував
— то було одне з найстрашніших випробувань мого життя.

Це сталося невдовзі після моєї розмови з Танським. Цілий день відчував 
себе недобре, боліла мені голова, ломила тіло, жінка моя, паньматка 
Марія, була цього дня по-особливому роздратована, гримала на мене й 
кричала, а небо повило сіро-фіалкове з чорним сподом хмариння, і ці 
хмари безнадійно-низько звисли над світом, не даючи йому ані дощу, 
ані світла. Я сьогодні служби не правив, а вдома було невиносно, тож 
вийшов у двір і тинявся там, вимічаючи, що треба зробити, а нічого 
робити не маючи сили. У цей час і спалахнула перша блискавка і 
прогримів загрозливо грім. Я перехрестився й подумав: коли піде дощ, 
мені полегшає, та й жінка моя позбудеться неймовірної своєї дратівливості. 
Отож я тинявся по дворі, а в умі складав вірші про те, як на людину 
наступає ніч, пітьма із блискавками та громом, які готуються на нашу 
душу, про те, що людська душа .плаче під той час, і на очі витискаються 
сльози відчаю, бо проти людини йде не просто пітьма, а полчйща чорної 
сили, яка лаштується у похідні ряди сотнями й полками з воєначальниками 
на чорних конях, сотниками й полковниками та всією належною 
старшиною. А попереду того війська їде чорний гетьман із булавою, і 
коли він змахує нею, отоді й блискає і гримить грім. І гетьман той — 
у чорній одежі, а на голові в нього — каптур, котрий ховає його обличчя.

І я раптом побачив того гетьмана не уявно, а увіч, але він не їхав 
на коні, а йшов пішки, підпираючись патерицею, за спиною в нього була 
торба, як у Марка Проклятого. В цей час і припустився дощ, я скочив 
на ганок із покриттям, бо чомусь, дивлячись на того гетьмана тьми, в 
мене шалено закалатало серце — раптом відчув, що він іде до мене по 
мій спокій та душу і ще хтозна, чи зможу я йому опертися.

Дощ звалився з неба цілковитим потоком, але чернець на дорозі ані 
пришвидшив ходу, а так само, розмірено ступаючи, йшов та йшов, йому 
одежею потоками спливала вода. Підійшов до мого перелазу, переступив 
через нього, і я отетерів: до мене світилися, висяюючи мідним вогнем, 
очі. Світилися, як два вогники, — ці вогники почали до мене наближатися.

— Овва! — сказав чернець, радісно всміхаючись. — Куди це мене 
занесла негода і кого я бачу! Дуже радий, дуже радий зустрітися.

Був це Іоанн Моськівський, я його впізнав миттю, бо він анітрохи не 
змінився; звісно, його радості від нашої зустрічі не поділяв.

— Запросиш до хати чи накажеш мокнути під дощем? — спитав 
Моськівський, все ще смішкуючи.

Мені не треба було пускати його до хати, видить Бог, що не треба, 
але я не міг покинути в негоді мандрівного чоловіка, хто б то не був, 
адже сам не один рік отак мандрував.

— Дивні речі під сонцем, — сказав Моськівський, — скільки років 
блукаю по землі нашій, шукаючи тебе, втеклого, і тільки сьогодні цього 
щастя уподобився. Я щасливий!
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Але я щастя від того, що він мене знайшов, не відчував. Навпаки, 
смуток, а не щастя, властиво, печаль. Бо він усміхався приязно до мене, 
а я до нього ні.

— Упустиш у хату чи не впустиш?
— Заходьте, — сухо сказав я й повернувся, щоб відчинити двері.
І мені раптом жахливо захотілося, щоб оця наша зустріч була не 

більше як привиддя, хай би це мені просто уявилося від болю голови, 
але виразно чув за собою кроки, чув, як обстукує він чоботи із багнюки, 
а ще я подумав, що жінка моя навряд чи гостеві зрадіє, бо вона взагалі 
ніколи не була рада гостям.

І от тут я помилився. Вона зустріла гостя радо, відразу ж послала 
мене в комору по наливку, сало та мед, а коли я виходив із хати, то 
чув її привітно-турботливий голос, бо гість так намок, аж сухої нитки 
на ньому нема — признаюся, що такого голосу стосовно себе не чув від 
неї ніколи.

— Зараз я дам вам переодягтися, отче, — воркувала моя жінка. — 
На вас рубця сухого нема! Ох, як же ви змокли!

Коли ж я повернувся, він уже був перевдягнений у стару мою рясу, 
а в жінки моєї були дивні рум’янці на щоках, і вона так енергійно 
почала мотатися, готуючи до столу, що мені знову не по собі стало. Я 
тим часом запалив свічки в канделябрі, бо за вікнами вже була справжня 
ніч, та й не проста, а грозова, бо у вікнах і досі миготіло, а по тому 
й іуркало...

І от ми вже сиділи за столом усі троє, гість весело щось розказував: 
він і в думці не мав зустріти в цьому містечку мене, але коли входив 
у нього, йому на мить привидівся мій образ.

Я налив йому наливки, він випив і передав чарку моїй жінці. Вона ж 
не просто випила, а перекинула ту чарку до рота, що мені було напрочуд, 
бо загалом вона в мене церемонна і випивала чарку після довгих 
упрошувань. Я ж пити рішуче відмовився, на що мій гість голосно 
запротестував, але я кількома короткими словами вгомонив його, і він 
випив другу чарку, передаючи її моїй жінці. І вона так само безвідмовно, 
навіть жадібно випила другу чарку, і тільки після того ми взялися до 
каші, сала із хлібом і сякої-такої городини, яка в нас знайшлася.

— Дуже здивувався, — сказав Іоанн Моськівський, трохи поївши і 
вже сам наливаючи собі чарку, — застати тут Михайла та ще й жонатого. 
Бо скажу правду: ніколи не думав, що він чоловічої статі, а все мені 
здавалося, що він — це “вона”.

Заіржав, блискочучи зубами, а ще більше по-несвітському поблимуючи 
жовтими очима, а моя жінка заливалася так, що й дихати не могла. І 
він розповів моїй жінці оту історію з життя нашого в академії, коли я 
грав Пентефрієву дружину, і сповістив, що тоді він, Іоанн Моськівський, 
закохався в мене, як у дівчину.

Знову зареготав, блискочучи зубами й очима, а моя жінка заливалася 
так, ніби її хтось лоскотав.

— Аж тут, — сказав Моськівський, — дивовижа! Михайло — жонатий 
та ще й на такій красунечці, на такій милій попадиночці, на такій 
кралечці, що й очей не відвести.

І він утюрив мідні очі в мою жінку, а вона залилася ще більше 
рум’янцем і почала пускати до нього очима бісики, як ніколи не пускала 
до мене. Іоанн подав їй чарку, вона випила охоче, і почали вони пити 
одне до одного, на мене не зважаючи.

— Скажіте мені, паньматко Маріє, тільки по правді скажіте: чоловічої 
він статі альбо ніт? Бо цяя загадка й досі точить мою душу. Онде й 
борода в нього не росте, як у татарина, та й вуса, а йому, священику, 
годилося б їх мати. Скажіте мені таку сакраментальність, паньматко 
Маріє!

Моя жінка жахливо засоромилася й опустила очі, а тоді закотила їх 
під лоба й зітхнула так скрушно, що я вирішив обірвати цю негречну 
й немилу мені балачку.
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— Отче Іоанне, — жорстко сказав я, — ви чудово знаєте, що не з 
великою охотою пускав я вас у свій дім, але гість, який ображає господаря,
— не гість, а нахідник.

Тоді моя жінка раптом зірвалася на ноги, ніби її біс укусив, і крикнула 
верескливим голосом:

— Це дім не твій, а мій, мого батечка покійного! І я в ньому гоститиму 
гостей як годиться, а коли тобі невгодно, лягай собі спати!

І тут мені сяйнуло: він її заморочив. Адже говорила не своїм голосом 
і навіть не своїми словами, а ніби спросоння.

— Чув, панотче Михайле, що сказав справжній господар цього дому,
— мовив усміхаючись Іоанн, — отож твого застереження не послухаюся, 
васьпане, а вигнати мене при своїй слабкосилості не зможеш. Отож, щоб 
тобі й мені було спокійно, йди спати і заспокійся!

Простяг руки до моєї жінки і, сюсюкаючи, покликав:
— Ходи, зозулечко, до мейе. Ходи, сядеш мені на коліна!
— Коли ж я соромлюся! — послала бісики моя жінка.
— Ходи, зозулечко, ходи, — лебедів безсоромно нахідник. — 

Приголублю тебе, голубоньку, поцілую. Така ж ти гарна, що мені в 
грудях млоїть. Як кришталь!

Моя жінка не була гарна, швидше навпаки. Але тепер, розчервонівшись 
од трунку й залицянь нахідного похітника, й справді ніби погарнішала.

— Ти ще не пішов спати? — повернувся до мене Іоанн Моськівський.
— Іди швидше, бо, бач, вона соромиться, а мене вже й нетерплячка 
бере. Ходи, зозулечко, ходи, голубонько. Поцілую тебе в коральовії твої 
вустонька.

І жінка моя пішла. Безсоромно сіла в моїй присутності йому на коліна, 
і він почав цілувати її й лапати, а вона верескливо сміялася, знову-таки 
якось не по-своєму, й ухилялася, але, видимо, для того, щоб більше його 
заохотити. Я ж сидів, мов громом битий, безсилий кивнути й пальцем
і, розширивши очі, дивився на все це безпутство.

— Отямся, жінко! — сказав. — Чому ганьбишся сама і ганьбиш мене?
— Тому, що ти сам себе давно зганьбив! — сказала вона спокійно, 

не повертаючись до мене. Іди ліпше, Михайле, спати і не заважай 
нам кохатися.

— А може, хай дивиться, — сказав Іоанн Моськівський. — Може, 
отак дивлячись, чогось научиться й перестане бути ні бабою, ні чоловіком, 
а зробиться або тим, або тим. Дай я тебе почіпаю за колінце, золотце. 
Ух, яка ти принадна!

Мені жахливо хотілося взяти штофа і гримнути ним по голові 
нахідникові, але я знав, що він цього хоче, а може, для цього й прййшов 
сюди, аби зруйнувати мою непогрішність. Бо я вже почав здогадуватися, 
хто він такий, оцей Іоанн Моськівський і чому саме тепер знайшов мене 
і не хоче покинути в спокої. Тому я встав, подибав у куток, де стояли 
ікони, упав на коліна і звів руки догори.

— Боже, чому мене спитуєш? — спитав відчайно. — Боже великий, 
дай мені силу це витримати. Не приведи мене до гріха, бо я боюся, що 
візьму сокиру і зарубаю їх обох.

Вони ж там, за моєю спиною, бавилися. Він голосно промовляв до 
неї, чмакаючи, й лоскотав, бо жінка моя заливисто сміялася. Я 
продовжував молитися. Тоді почувся тріск одежі — розривалася.

— Ах, що ти зробив? — солодко вигукнула жінка.
— Персочко-яблучко хочу тобі цьомнути, ласочко! — просокотів Іоанн 

Моськівський, і я вже не міг більше терпіти. Похитуючись і відчуваючи 
нудоту, поплентався в комірчину, де звичайно спав. Якось туго й тупо 
я думав, а, здається, треба було вчинити не так. Мав би принаймні 
вийти з цього дому, де таке творилося, застукати до сусідів, напасти з 
ними на стидомирників, поврізувати їм поли і здати до суду — так 
принаймні чинять усі зраджені чоловіки. Тоді б я увільнився від сумного 
обов’язку жити разом із цією жінкою, зміг би з легким серцем покинути 
попівство і ворогиню свою нещадну, пані сотникову Дмитрищиху і знову
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стати людиною не від світу, тобто піти в той світ, не жити в ньому, а 
залишатися його вільним і безстороннім спостерігачем. Адже саме для 
цього послав мене Господь у світ — хто зна чому, але в цьому я був 
переконаний. Відома ж бо річ: він щоразу посилає в нього вісників, і ті 
вісники мають скуштувати людського життя, щоб він, усюдисущий і 
всесильний, ліпше його знав і бачив. А може, й не так: він посилає 
вісників на землю, щоб нагадати й собі, і людям, тобто їм, землянам, 
про свої колишні страждання у світі, адже там, у небі, пізнати страждання 
годі, а без відчуття страждання у нього пригасає співчуття до людини.

Але що це я роблю: кладу собі аж таку місію і пробую вгадати 
безвгадне — і чому хочу збагнути незбагненне, пояснити непоясненне, 
ні, то гріх великий, вибач мені, Боже! — прошепотів я. Бо чи вісник 
я, чи не вісник, маю зараз щось вирішити і щось учинити. Або ж піти 
спати, як наказували мені ці безсоромні гріховоди, або вийти з хати і 
застукати до сусідів, а тоді звільнитися.

У моїй голові зароїлися й інші думки, і їх я тяжко думав, уже сидячи 
на ложі в комірчині своїй. Жінка моя могла й справді бути заморочена 
і не відала, що чинить, — це коли Іоанн Моськівський той, про кого я 
думаю і імені якого в добрім домі й згадувати не годиться. Окрім того, 
вона чинить так з моєї-таки вини, адже не був я їй чоловіком, не жив 
із нею, як заповіджено, в парі, не дав їй ні дітей, ні родинних радощів. 
Отож, коли б я пішов і закликав зараз людей, вона б оганьбилася навіки 
і постраждала б таки з моєї вини. Я, може, мав би підстави так учинити, 
коли б вона взагалі була блудлива, але досі не зраджувала мені, хоч я 
з нею у малженському зв’язку не був. Знову-таки, звільнитися від неї, 
від попівства та власних гризот за рахунок її честі й неслави — чи 
гідний це вчинок істоти, яка себе часом у хвилини самолюбного 
запаморочення за Божого вісника вважає, хоч і це може бути тільки 
переконання моєї хворої голови. Ні, я не міг принести собі звільнення 
через страждання іншої людини, хоч гріх сказати, що не їли мене муки 
ревнощів та й сліпа зненависть до зайди, який нещадно вдерсь у мій дім 
та й розтоптав рештки мого спокою. Що ж мені чинити, нещасному, в 
цій потребі: чи ж схопити сокиру, ввірватися до коханців та розрубати 
його чи обох, порушивши найбільшу заборону — не убий, чи покликати 
людей і порушити заборону — не суди, чи віддати все на розсуд Божий, 
тобто від своїх бід та нещасть самоусунутися і втекти?

І я раптом заплакав, бо так тяжко ще ніколи мені не було; ніколи 
не дізнавав я такого відчаю й безсилля, аж мені захотілося підвести руки 
вгору й попросити, щоб Господь мене звідси забрав. І хоч найбільше я 
з усього боявся смерті, тепер її бажав. Адже був загнаний у цю набиту 
темрявою по вінця комірчину, у цей воістину чорний кут чи закут, а з 
нього не було жодних дверей. Більше того, здалося мені, що закут цей 
все більше й більше стискався і зменшувався і тис на мене ущільненою 
темрявою, і я в ній почав по-справжньому задихатися. І я почав 
декламувати вірша Івана Максимовича, архієпископа чернігівського, із 
книги “Осм блаженства євангельськії” , не проказуючи, а витискаючи із 
себе страшні слова:

Д ень нашої бутності на ніч похиляється,
Ніч смертна, недочасна до нас наближається,
Похмура не одна ніч, але нескінченні,
Такі всі зморочілі, такі нескінченні.
Гріха ніч, І ніч миру, і ніч спокусіння,
Ніч бід страшних і суму, важкого гоніння.
Ті ночі на нас сильно і важко готуються,
Щоб всіх нас сокрушити навіки, гуртуються 
Зненацька налетіти на нас і здолати,
Покрити хочуть тьмою і зло учиняти.
Не залишай нас, Христе, наш добрий дозорче,
Пробудь із нами завше, захиснику-творче.
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Зусібіч нас, пребідних, пітьма огортає,
В ж е сила немощ іє І міць пропадає.
Любов зника у людях, злоба виростає,
Всі заздрісні зробились —  і це не збуває.

— Ніч гріха, ніч гріха! — казав я, стискуючи голову й забиваючи 
пальцями вуха, бо звідтіля, де сиділи й бавилися Іоанн Моськівський і 
моя жінка, почувся стогін і голос:

— Що ти робиш, що ти робиш? Не треба^ не треба! — і якийсь 
холодний, мерзький сміх чоловічий.

— Ах! Ах! — закричала моя жінка. — Мені боляче!
— То й добре, що боляче! — вигукнув чоловічий голос. — Бо хтось же 

повинен зробити тебе жінкою! Баба бабу жінкою не зробить!
Я не витерпів, відкинув двері й побачив таке, від чого в мене все 

попливло. Моя жінка стояла зовсім гола навкарачки на долівці, а ззаду 
навколішках стовбичив Іоанн Моськівський і, як пес, спрагло хилявся.

Причинив двері і відчув, що ноги підкошуються, що темрява притьма 
кинулася на мене й поранила смертельно чорною косою. Звалився на 
підлогу й знепритомнів...

Коли ж отямився, в хаті було тихо. За вікнами почало світати. Полежав 
якийсь час, приходячи до тями, не тямлячи, чи це сон такий важкий і 
страшний мені привидівся, чи й справді все те було — звівся на ноги 
й відчинив двері. Сірий сутінок заливав кімнату, де гостився мій 
непрошений гість, — було тут порожньо. На столі ані мисок, ані штофа. 
На лаві лежала моя стара ряса, в яку жінка дала перевдягтися 
Моськівському.

Я тихо ступив у сіни і взяв сокиру. Був ніби сновида і не відав, що 
чиню, хоч рухи свої усвідомлював.

Тихо ступаючи, перейшов світлицю і відчинив двері до покою, де 
звичайно спала моя жінка. Вона спала, але біля неї нікого не було. 
Більше ми помешкань не мали, отож я тихенько причинив двері й пішов 
у поварню. Тут також нікого не було, не було й немитого посуду після 
вчорашньої вечері. Не було й штофа, з якого пили Моськівський з моєю 
жінкою. f

Я вийшов у сіни, поклав на місце сокиру і виступив надвір.
— Може, це був сон? — спитав себе сам.
Світ навколо спав, сіре світло міражно розпливалося довкруги, і все 

виглядало як неживе. Я стояв на порозі також ніби неживий, і в мене 
важко калатало серце. j

— Слава тобі, Господи, — прошепотів я, — що всього цього не було! 
Слава тобі, Господи, що прогнав р,е видіння і цю зморочілу, нескінченну, 
похмуру ніч гріха, ніч спокусіь)ня, ніч бід великих, суму і важкого 
гоніння! Слава тобі, Господи, що новий день прийшов і розвіяв чортовиння!

Не вірив сам собі, тож пішов! до стодоли, щоб пересвідчитись, чи не 
спить Іоанн Моськівський на сіні. Але й там нікого не було. Я понюшив 
повітря, вийшовши із стодоли, і Імені вчувся слабкий запах сірки. Оце і 
все.

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

Ночами вже бували приморозки, і робітники покривали мурування 
солом’яними коверцями; для цього привезено було в монастир воза соломи, 
і покрівці цілий день учора в’язали ті коверця із соломи, переплітаючи 
її шнурами. По утрені я пішов подивитися на роботу сніцаря — 
розташувався у господарчій будівлі, де було для цього досить місця; 
тут-таки працював із челяддю майстер, що тесав із дуба двері і рами й 
виточував баляси, але чинив це в іншому покої. Одвірки вже вставили 
і навіть забили в них ості/ на які мали лягти завіси — ті завіси ковалі 
вже виготовили, і вони лежали біля входу, де працював тесальний майстер. 
Сніцар різьбив іконостас — стояки вирізали з липової колоди, а рамці
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для ікон —  І З  Л И П О В И Х  свіжих дощок, —  робив усе те майстер згідно 
позірного обрису, намальованого на папері. Мав у себе набір усіляких 
різаків, доліт, пилочок, а що багато дерева переходило у стружку, то її 
тут лежали купи. Я почудувався, з якою вправністю сніцар ріже листя, 
виткі стебла, виногрона — потім усе те він мав загрунтувати й позолотити; 
сніцар біля своєї роботи воістину священнодіяв. На мене він уваги не 
звернув, бо ченці часто ходили до нього дивитися на роботу, але видно 
було, що йому приємно від інтересу до його штуки.

Я вийшов надвір, рейцарі, що готують до муру вапно, збивали 
чотирикутні щити, щоб затуляти ними вапняні ями; покрівці вже 
познімали солом’яні коверця, чи коци, і мурарі дзвонили кельмами, 
почавши сьогоднішнє мурарське діло. Біля комори, яка будувалася, теслі 
забивали дошками стіни, лишаючи отвір лише для дверей. Тертичні 
сьогодні дощок не різали, а переглядали й рахували ті, що вже були 
нарізані, — за день двоє тертичних нарізало сто сажнів дощок, — для 
рахунку вони не тільки їх перелічували, а й виміряли шнурком із вузлами, 
що позначали сажні.

Привезли гонту й залізо, які купували на ярмарку: гонту складали 
на купи біля нової комори, щоб потім занести її туди, а залізо, оливо 
й цінь, якими мали лютувати бляху, зносили із возів у бляшану комору
— була вона дерев’яна й почорніла від часу, світилися хіба що золоті 
сучки. Скрізь никав отець дозорчий: доглядав за роботою. Зрештою, 
зупинився біля тертичних — майстри почали здавати йому порізані 
дошки.

Не хотілося йти сьогодні до келії, бо погано спав. Устав із важкою 
головою, тож пішов до пекарні спитати, чи не треба моєї допомоги. 
Пекар сердито оповів мені, що той новий помічник і досі не з ’явився і 
що йому з нього помочі, як з козла молока. Без зайвих припрошень я 
узявся за сокиру й почав колоти колодки: хотів розігнати в себе застояну 
кров. Зрештою, прийшов і помічник, на обох віках у нього вискочив 
ячмінь — очі позапухали. Пекар вискочив із пекарні, схопив його за 
волосся й почав тузати, а помічник заквилив, як поранена коза, 
викрикуючи, що він хворий і ледве сюди приплентався. Я відборонив 
хлопця, згоджуючися сьогодні замість нього попрацювати.

— Ні, ви вже йдіть, панотче, дякую вам, — сказав послушник. — Я 
звик, що мене б’ють. Ніхто не хоче повірити в мою хворобу.

Я порадив йому на ніч попарити очі настоєм із трав, і його болість 
мине.

— Е, що там настої трав, — сказав послушник, звали його Гаврило 
Галичин. — Ліпше прикладусь до рани з мощами угодника Божого 
Афанасія. Це єдине, що зможе мені допомогти.

Оскільки дров я уже на першу потребу нарубав, він мав час розповісти 
мені свою історію, чому став послушником у монастирі. Сам був копіїстом 
полкової канцелярії, син козака Глинської сотні, жителя городового 
глинського Стефана Галичина. І от у березні місяці цього року, дня 
чотирнадцятого на Чотиридесятницю святого Великого посту, третьої 
седмиці в четвер рано вельми був захворів на голову, а Що був іще 
утяжений сном, то ліг і знову заснув. І приснилася йому дивна річ: 
начебто він співає у церкві, притому сам і в порожній. І голос свій 
зносить усе вище й вище, голос його вже брав такі ноти, що церква, 
хоч і була мурована, почала хитатися, і з неї почали валитися баляси, 
а тоді й цегла осипатися. Злякавшись того, він, Гаврило, впав ниць і 
почав надзвичайно кричати, а цегла посипалася на нього вже дощем. Із 
того великого страху він прокинувся і раптом відчув, що язик йому задуб 
у роті і не може він сказати жодного слова< Так було з ним зо три 
години чи й більше, а тоді голос до нього повернувся, і все було гаразд 
аж до ночі. Знову заснув, і нічого в снах йому тієї ночі не приключалося
— проспав ніч спокійно, але, прокинувшись уранці, знову був німий і 
не міг вимовити жодного слова, тобто став цілком безголосий. Гадав, що 
ця напасть сама мине, як минула першого разу, але до ночі голос йому
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не повернувся. Він заснув, і йому цілу ніч снилися церковні хори, які 
співали “Херувимську”, “Мир Божий” і всілякі псальми і то так, що 
куди б він не йшов, звідусіль і скрізь співали лики: в церкві, на вулиці, 
в канцелярії, і всі запрошували і його співати, але він співати не міг, 
бо і вві сні був німий.

У суботу рано Гаврило вирішив піти до пана аптекаря німця Петра 
Нейугарда, який пустив йому з медіуму кров і дав для пиття медикаментів, 
а ще й для полоскання горла. Те все він випив і цілий день полоскав 
горло, але ніякої помочі від того не здобув, тільки сильно почала йому 
боліти голова, як і того першого разу. І так вона йому боліла, що 
почались у нього блювоти, і він подумав, що то від ліків, які йому дав 
німець Петро Нейугард, і викинув їх, цілком занедбавши.

У ніч із суботи на неділю він побачив явлення уві сні: прийшов до 
нього чоловік у білій одежі, сивоволосий і сивобородий, тобто весь білий; 
він тримав у руці китицю червоних ягід: чи то калини, чи горобини й 
подав Гаврилові кажучи:

— Прийми цю китицю й бережи, а в час відправлення літургії з ’їси її.
Вранці він прокинувся, і його товариші по канцелярії переказали, щоб

він нікуди не відлучався, бо полковий писар пан Афанасій Шкляревич 
звелів дожидатися йому пана аптекаря Петра Нейугарда, який мав 
оглянути його й пустити з-під язика кров. Але Гаврило на той час мав 
сильний головний біль, аж такий, що розламувалася голова, тож вийшов 
на повітря, аби подихати — так сподівався, що той біль мине. Пан 
аптекар все не приходив, а Гаврило гуляв дорогою біля свого мешкання, 
коли ж побачив чоловіка в чернечій одежі, і цей чоловік ніс у руках 
китицю ягід калини чи горобини — було це тим дивніше, що діялось у 
березні, коли ніяких ягід нема, а ще таких свіжих та повних, як він 
це побачив.

Той чоловік підійшов до Гаврила і сказав:
— Ходи зі мною, Гавриле, до Мгарського монастиря.
Він же, Гаврило, хотів відповісти, що чекає на пана аптекаря Петра 

Нейугарда, але не міг через німоту свою, тоді чоловік махнув рукою й 
мовив:

— Уже не дочекаєшся!
Гаврило пішов із ним, і той чернець назвався Іоанном Моськівським

із Мгарського монастиря і усильно радив йому поклонитися мощам 
угодника Божого, святителя Афанасія, а перед тим у цьому ж монастирі, 
у храмі Благовіщення пресвятої Богородиці, на божественній літургії, 
з’їсти гроно ягідок, які він йому дасть.

І Гаврило прийшов у той монастир і якраз потрапив на святу літургію, 
з ’їв оті ягоди, чомусь вони мали смак і запах свіжої крові, через що 
Гаврило подумав, що то часточки крові Господньої. А ще він, Гаврило, 
кілька разів поклонився мощам святого Афанасія і цілував їх, дбало, але 
подумки, просячи розрішення своєму язику. А після святої літургії він, 
Гаврило, пішов із тим ченцем Іоанном Моськівським до його келії, і 
там записав на хартії червоним атраментом усе, що з ним трапилося, 
щоб залишити той запис у монастирській канцелярії. І як тільки він це 
зробив, став відразу говорити — причислює ж це чудові, яке сталося 
при сприянні Христового спасителя Афанасія і ченця цього монастиря 
благочестивого інока Іоанна Моськівського. Сам же він став послушником.

Отаке розповів мені цей дивний хлопець, і я спитав його, чи часто 
по тому він зустрічався з Іоанном Моськівським.

— Живучи в одній обителі, чи ж можу я з ним не зустрічатися часто,
— відповів послушник.

— А чи не помічав ти за Моськівським іще чогось дивного?
— О, дивного за ним багато, — сказав послушник. — Він такий 

богомільний, так багато б’є поклонів, як ніхто із братії. А ще він чудово 
звільняє від головного болю, даючи їсти такі сиві коржики трохи чудного 
смаку. А ще він допомагає від бісівських з’явлень жіночої плоті і чудово
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заспокоює розбурханих тими з’явленнями, — сказавши це, Гаврило 
засоромився.

— Як же він це чинить? — спитав я.
— Приводить до святих мощів і каже молитися, — відповів Гаврило.

— А ще дає такий настій із трав, після якого стаєш спокійний.
— А поза монастирем ти теж був такий охлялий та плохий?
— Хіба я охлялий? — скрикнув Гаврило. — Отець Іоанн твердить, 

що я поміж усіх найсильніший і найгарніший!
Стояв переді мною, сірий і прищавий, із запаленими ячменем повіками, 

і я подумав, що ось вона, ще одна жертва Іоанна Моськівського. Ще 
одна, бо першою жертвою я вважав себе. А може, цей хлопець і не 
жертва?

Пішов од того замороченого юнака глибоко замислений. Перше, що я 
розвіяв у собі: Моськівський — не образ мого химерійного, а отже, 
хворого бачення, і не придумав я його для себе — він існує натурально
і, можливо, не тільки супроти мене діє і не одного мене одурманює — 
таких у цьому світі більше. Постановив із ним ніе змагатися ніколи, в 
розмови не вступати, а коли нав’язуватиметься, тікати геть.

Але щось мене стурбувало. Можливо, те, що Гаврило ним захоплювався 
і вважав за ледве не святого, зовсім недобачаючи його сатанинської суті. 
Це мене по-своєму заінтригувало. Отож увечері, бувши, як звичайно, в 
отця Іларіона, я, оповідаючи про напасництво супроти пані сотникової 
Дмитрищихи, утаїв, на противагу науки святого Дмитра Туптала, отой 
прихід до мене Іоанна Моськівського і не розповів, що діяв він із моєю 
жінкою, а сказав:

— Зустрів тут у вас ченця, котрий у час мого навчання був учителем 
фари, такого собі Іоанна Моськівського.

— О, то достойна людина, — відказав отець ігумен. — Раджу тобі з 
ним подружитися. Серед усіх він найпобожніший і найстаранніше виконує 
обітницю — на нього можна покластися. Завжди допоможе ближньому, 
а з вад має хіба одну: прикладається часом до штофа з горілицею, а 
буває, що й надмірно. Але чи такий це великий гріх, адже ще преподобний 
Нестор записав слова Володимира-святителя: “Веселіє Руси єсть пити”. 
Та й кров Христова у вино перетворюється, хоч святий Павло застерігав 
від пияцтва. Зрештою, й сам Христос научав, щоб люди не ставали 
уярмлені серцем і навіжені з ненажерства й пияцтва.

Згадаю до того Петра, — мовив я. — “Досить минулого часу, коли 
ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, 
у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах”.

— Воістину, — сказав отець ігумен, — але розумно й до речі вжитий 
трунок нікому не шкодить і стає часто для живота корисний. Отож я 
бачу тут в отця Іоанна Моськівського гріх, але простимий. Чи, може, 
щось знаєш про нього лихе?

Мені захотілося йому все розповісти: і про те, як він в’яз до мене 
ще в академії після того, як я зіграв Пентефрієву дружину і про ту 
історію з моєю жінкою, і про дві мої з ним, Іоанном, зустрічі тут, але 
щось спинило мене: історію з вигнанням Моськівського з академії отець 
ігумен напевне мав знати, а про те, що той витворяв із моєю жінкою, 
язик мій не повернувся розказати сивому чоловіку — надто те все було 
неподобне. Та й чи не подумає він, що клепаю на Моськівського з 
особистої урази або ж що я несповна розуму?

— Ні, — сказав, — нічого проти отця Моськівського не маю, але 
він мені неприємний і дружити з ним я не хотів би.

— Маєш уразу на нього ще з академії? — засміявся отець Іларіон.
— За Пантефрієву дружину? Та подія вже стала в академії легендою. Її 
розповідають, як академічний курйоз.

— Але дійовцем курйозу був я.
— Не треба так довго тримати у серці давні урази й образи, — сказав 

ігумен. — Хай буде воля твоя: не кожен з кожним дружить у цьому
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світі, навіть достойна людина з достойною. До дружби треба народитися, 
тобто до неї має покликати серце.

І там, в ігуменовій келії, сам на сам, при кволій свічці, попиваючи 
чай з канаром і мене припрошуючи та гостячи, отець Іларіон, людина 
розумна, поблажлива та вчена більше за мене, бо я тільки й кінчив, 
що поетику, а у філософії не вчився, навіть риторики не проходив, 
оповів мені дивну річ про подобенства й супротилежності у світі. Він 
розказав, що є й справді люди, народжені до дружби і взаємолюбові у 
світі, і саме з таких треба створювати монастирські та церковні братства 
та спілки, бо ж досить, щоб в отару овець забрів один вовк, тобто істота 
супротилежна, і вже ні братства, ані любові в отарі чи зібранні мирському 
не сподівайся. І не має значення, сказав ігумен, чи хто із тих противенців 
грішніший, чи зліший, самі від себе вони можуть бути обоє добрими 
людьми та й живуть у природному для себе середовищі по-доброму й 
по-божому, але коли їх звести разом, то їх починає долати біс, тобто 
вони того біса від своєї взаємонетерпимості породжують і у ворожнечі 
своїй можуть накоїти бозна-якого лиха й неподобенств. Отож розумнішому 
й добрішому із таких двох треба зійти другому з дороги, щоб не сплодити 
біса і від себе не накоїти чогось неприпустимо неподобного, та й 
супротивенцеві своєму не дати вирости з істоти розумної у звіра.

— Багато бачив людей у світі, — сказав отець Іларіон, — а 
перебуваючи весь час у гуртожитстві, добре вивчив цей закон. Отож 
мені здається, панотче Михайле, що тобі з тією панею сотниковою 
Дмитрищихою така ж вийшла придибенція, отже, треба тобі було, як 
розумнішому, зійти з дороги тій жінці — вам, як двом котам у мішку, 
не помиритися.

І він розповів мені про дванадцять Ісусових апостолів — вони всі 
були достойні люди, а один виявився Ісусові супротилежцем, тож Господа 
він продав. Всі зрадники, сказав ігумен, це ті ж таки супротилежці, і 
часто йдуть на зраду не тому, що носять у собі питоме зло, а тому, що 
входять у стосунок з людьми супротилежного собі духу. Бо не лише лихо 
стадові від того, що в ньому поселився вовк, а лихо й вовкові, бо він, 
хоч і роздере одну-дві вівці, скоро буде викритий і понесе покару від 
пастуха, так само смертну, тобто і йому серед «овець життя не буде. 
Отож не треба звинувачувати вовка за те, що він зрадив дружбу з 
вівцями — жити в супротилежстві вельми тяжко. Хай подібний шукає 
собі подібного і живе з ним у любові, а супротилежці нехай мають розум 
вчасно розійтися.

— Буває, що супротилежці сходяться і в малженському станові, — 
сказав мені отець ігумен, — яка тоді колотнеча, бійки, крики і сварки 
вдома, а коли обоє розійдуться і познаходять собі любих, то в домах тих 
заколотників та посварників установлюється мир і тиша.

— А коли людина, — спитав я, — зустрічає в світі самих 
супротилежців? Коли не чинить вона нікому зла, а любові від інших не 
зазнає, тільки зненависть?

— Ну, тоді нехай подивиться у середину себе, — мовив отець Іларіон 
Левицький, — бо такі люди зчаста бувають биті гріхом гордині.

Вийшов в ід ' отця ігумена зворушений і навіть уражений. На ніч 
приморозило, повітря було сухе й прозоре, а місяць світив так, що над 
землею висіли бліді сутінки, а від дерев, будівель, куп дощок та піску 
відкидалися лахматі сині тіні. Під ногами в мене хрумтіло прихоплене 
морозом листя. Мурування було застелене солом’яними коверцями, і 
солома під місяцем холодно й жовто палала. Ставало мені трохи тужно 
й самотньо, а в голові зібралося стільки думок, що сумнівався, чи вдасться 
мені сьогодні заснути. Поблукав би дворищем більше, але в прозорому 
й сухому повітрі кайдани на моїх ногах дуже вже лунко видзвонювали, 
отож завернув до своєї келії й помолився щиро Богові. Тоді ліг на ложе 
і відпустив думки свої — хай собі вільно течуть. Місяць яскраво світив 
у моє віконце, і від Yoro все в келії ставало примарне. Я думав: із 
сотниковою пані Дмитрищихою мені все ясно, можливо, вона й справді
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мій супротилежець, і нам в одному поселенні, як двом котам у мішку, 
не вжитися. Отже, й рішенець тут мав бути простий: попросити отця 
ігумена удатися за мене з протекцією до єпископа, і той змінить мені 
місце священнослужіння. Тут німого неясного й дивного не було. Більше 
дивного з Іоанном Моськівським.

Тоді, коли керований лихими помислами, які вперше охопили мене 
з такою силою, я рано-вранці Іоанна Моськівського в себе вдома не 
знайшов, усе-таки не повірив, що це мені приснилося чи привиділося, 
бо я не є людина нетвердого розуму. Правда те, що прокинулося тоді в 
мені щось жорстке й лихоносне, правда й те, що я таки втратив тяму, 
правда, що гнав мене відчай тд ураза — тож кинувся в дім і розбудив 
жінку. Вона злякано сіла на ліжкові.

— Де твій любас?! — закричав я.
— Який любас? — ошелешено спитала жінка. — Що ти, чоловіче, 

мелеш і чи ти при своєму умі?
— Не роби з мене дурня, — крикнув я. — Той чернець, Моськівський. 

Той, що вчора гостив у нас увечері.
Жінка поблідла й почала хрестити мене, забиваючись у куток ложа.
— Господи, він на умі повередився! Господи! Свят, свят, свят! У нас 

ніхто вчора не гостив. Що тобі приверзлося, чоловіче?
— Приверзлося? І те, що ти блудодіяла з тим ченцем по-собачому, 

теж мені приверзлося? Де той пес?! — гримів я.
— Отямся, чоловіче! — тонко зойкнула жінка. — Господи, що мені 

з ним діяти, зовсім чоловік звередився. Чого зневажаєш мене?
І вона заридала.
Я заплющився і струснувся всім тілом. Ні, тут щось не те, щось 

зовсім не те! Здається, я й справді не при своєму розумі і на умі 
повередився. Сів на розкидане ложе, й мене почало всього трусити. Жінка 
присунулася до мене, обняла і вперше за все наше спільне життя 
пригорнула до себе. Почала гладити, як дитину, й щось приказувала. Я 
все ще тремтів.

— Заспокойся, голубчику, — сказала вона ніжно. — Все це тобі 
привиділося. Богом клянуся: нікого в нас не було, і нікого вчора ми не 
гостили. Принаймні я нічого не пам’ятаю.

Отже, вона була заморочена, подумалося мені. Недаремне вела себе 
неприродно, говорила речі, які не могла казати при добрій пам’яті, чинила 
таке, що при своїй соромливості не могла чинити. Я подумав, що все 
можна було б перевірити, адже досі я дівства її не позбавляв. І раптом 
відчув, що в мені починає прокидатися чоловіче єство — вона терлася
об мене грудьми, і це раптом почало мене хвилювати.

— Лягай, — сказав я тихо й пожадливо. — Лягай, здається, в мені 
прокинувся чоловік.

Не була вражена таким різким переходом, а спокійно й покірно 
лягла. Я зсунув з її ніг сорочку, але раптом відсахнувся: ноги її були 
покриті вже засохлою кров’ю. Чоловіча сила моя зникла. Я скрикнув і 
скочив на рівні.

— Що таке? — спитала вона вражено.
— Подивися на свої ноги, — сказав я і заплакав відвернувшися.
За спиною стояла глуха тиша. Так, ніби вона вмерла, бо й дихати

перестала.
— Михайле, — почув я нарешті її голос. — Ти мене чи вбий, але 

клянуся Богом, не відаю, що цієї ночі сталося.

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

Відтоді почалося в мене дивне життя. Ніч гріха, про яку писав 
архієпископ чернігівський Іван Максимович, і ніч спокусіння, ніч смер
тна, недочасна, похмура, не одна ніч, а нескінченні, прийшла до мене 
й не кінчалася, бо як тільки смеркало й западала темрява, двері моєї
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хати відчинялися, і на порозі ставав, сяючи жовтими очима, Іоанн 
Моськівський:

— Ну, от і я, — казав він, — ставте, що там у вас є, на стіл.
Дивився на мою жінку, і вона раптом ставала моторна, і бігцем

починала збирати, що в нас було, до столу, а я відчував при тому дивну 
обважнілість, скутість у рухах і нездатність щось протидіяти. 
Моськівський запускав руку в глибоку кишеню ряси й витягував штофа, 
зі стуком ставлячи його на стіл, і вони знову починали з моєю жінкою 
пити й ластитися одне до одного. Марія сідала йому на коліна й брутально 
відганяла мене геть. І я покірно йшов у свою комірчину, де сідав на 
ложе й довго, тупо сидів стискуючи руками порожню голову, а вони там, 
за перегородкою дверей, починали чи танці чи якісь чортівські скоки; 
моя жінка радісно вискотіла, а він сміявся густим соковитим басом, потім 
я чув їхні стогони й покрики, й сороміцькі слова, які вони одне одному 
проказували. І в певні хвилини щось зводило мене й примушувало 
відчинити двері — я бачив їх голих у найнеможливіших позах; помітивши 
мене, вони кликали до себе, щоб і я в це діло включився, але я мав 
трохи свідомості, причиняв двері й опускався на підлогу, дрібно тремтячи 
й плачучи й проказуючи молитви Господу, але язик мій дерев’янів, а 
голова ставала як висушений гарбуз, і я сам ставав як опудало на 
городі, без тіла і без думок, без молитви на вустах, а тільки із сльозами, 
які безперервно котилися мені по виду.

І от одного разу, коли вони там набавилися, раптом розчинилися 
двері, і в них постав голий Моськівський.

— Ходи, янголе, — сказав він, — зроблю з тебе чоловіка, ходи, 
безстатна істото! І не тримай на мене зла, хочу, щоб дитя, яке 
народиться, було не тільки моє, але й твоє.

Він тицьнув мені до рук поставець:
— Пий!
Але я не хотів. Не втратив до решти тями й волі, як моя жінка, 

тому заперечно похитав головою.
— Будь ти проклятий! — з тугою прошепотів я.
— А я й так проклятий! — зареготав він. — Од віків! І як бачиш, 

це мені нітрохи не шкодить.
Схопив мене за волосся, затис голову коліньми, відтяг пальцями 

долішню щелепу і влив того трунку, а я, щоб не похлинутися, змушений 
був ковтнути.

— Не велика радість спокушати тих, що самі цього хочуть, — сказав 
задоволено Моськівський. — А такого святого й Божого, такого янгола 
спокусити, чи ж то не смак?

Відпустив голову, а в моєму тілі починався від випитого трунку бунт 
чи й повстання. Я ніби в гарячку потрапив, у мені прокинулася чоловіча 
сила й почала млоїти мене й мучити. Він же помалу мене роздягав.

— Ха-ха! — засміявся він. — Тепер бачу, що ти не баба і вже не 
безстатний янгол. Вже ти мій! Ходи до неї й докажи, що ти не баба й 
не безстатний янгол. Рушив!

Штовхнув мене до кімнати, де стояла навкарачки моя жінка, і я 
таки втратив рештки глузду й кинувся до неї зі звірячою жадобою. 
Перекинув на спину й обпікся об її нутро, а вона обхопила мене руками 
й ногами і сласно заверещала. Він же, той клятий, переклятий Іоанн 
Моськівський, стояв над нами й розкотисто басом реготав, а я тремтів і 
вигинався, пульсував у жінці, відчуваючи біль і розкіш, відчуваючи, що 
мчуся охляп на шаленому коні, що зараз помру у ній, бо, здавалося, не 
тільки моє чоловіче єство входило в неї, але й увесь я. Тож мені 
захотілося ввійти в жіноче нутро навіки, щоб хоч так сховатися від того 
навісного реготу й того вереску, бо все в мені кільчилося й готувалося 
до смерті, бо я вже зовсім здичавів і не міг, не мав сили жити на 
світі.

І я в ній умер. Чув, як скотила вона із себе моє бездиханне тіло, 
як покликала до себе сатану в образі Іоанна Моськівського, як сказала
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про мене щось зневажливе, і вони знову почали вичворяти побіч мене 
казна-що, я ж лежав біля них мертвий, і дух мій ридав десь 
високо-високо в небі, дух мій заламував руки й лементував, адже це 
вмер один із тих, котрий так страшився у цьому світі гріха й знаходив 
досі силу уникати його, але так і не уникнув, бо спокусився спокійним 
і піддашим життям. Я ледь-ледь розплющив очі й побачив: моя жінка 
сиділа на Моськівському, як на коні, й шалено галопувала, широко 
розтуливши рота й войовничо покрикуючи, мов вояк у нападі із шаблею 
в руці. 1 мій зір знову погас, а дух мій у небі плакав і ридав, і просив 
у Господа милосердя. Встиг подумати тільки, що дитина, народжена від 
двох батьків, прийме в цьому світі жереб окаянності, і це був ще один 
мій великий гріх, але видить Бог, не учиняв я його свідомо.

Знову запав у непам’ять, а коли вранці-рано очуняв, то побачив, 
що у вікна вливається сіре світання, а в домі тихо, і я лежу в себе в 
комірчині, вичерпаний та порожній, а моя жінка жахливо хропе в 
сусідньому покої.

Після тієї страшної ночі, коли я був спонуканий до малженського 
сполучення із власною-таки жінкою, Іоанн Моськівський зник і більше 
до нас ніколи не приходив, а жінка моя через певний час почала бубвяніти. 
Дивне те, що сама вона нічого не пам’ятала з тих ночей, а була твердо 
переконана, що понесла від мене, як це й належить поважній і поштивій 
матроні. Мої ж розповіді й спроби переконати її, що нам треба просити 
в Бога милосердя за гріх наш, сприймала як моє безумство, бо ніякого 
гріха за собою не відчувала.

— Коли чуєш себе грішним, молися, — сказала вона, — а жінка 
на те й жінка, щоб народжувати дітей.

Мала, здається, рацію, але я все-таки сумнівався: чи несвідомий гріх 
зачислюється нам і чи Бог нам за те простить?

Хоч би як там було, я подвоїв своє старання у молитвах, схуд, 
змарнів і нечасто всміхався: смуток мене їв і каяття. Каяття за те, що 
не знайшов у собі сили нечистому опертися...

Лежав у келії, залитий місячним світлом і думав. Думав, що Господь 
покарав мене справедливо й пліттями, й кайданами, хоч їх мені набито 
з іншої причини. Думав, що Моськівський — не той звичайний 
супротивленець, про якого оповідав мені отець ігумен Іларіон Левицький, 
а щось більше, очевидно, — друга частина мого єства; недаремно ми з 
волі Божої злилися з ним в одно в нашій дитині. Думав, що мої зіткнення 
із ченцем, зрештою, принагідні, а може, нечистий тільки використовує 
його оболону, чинячи видимість його, бо у власному образі він до людей 
рідко коли приходить. Такі думки приходили до мене й раніше — ось 
чому я не виконав приписів святого Дмитра Туптала, що при сповіді 
не має бути жодного утаєння, а сповідь із найменшим утаюванням не 
буде Богом почута й прийнята. Але пощо, гадав я, сповідатися перед 
такою ж людиною, як сам, коли Бог і при таємній сповіді всі потаємності 
наші розкриває, бо знає їх і без нашої сповіді. Людина ж, хоч яка мудра 
й прихильна, правильно судити не може, а тільки відповідно до свого 
розуміння, а хто докаже, що воно істинне? Так, істину знає тільки Бог, 
думав я, — не людина; одне тільки має значення: чи не пустив ти у 
душу скверни. Коли ж не пустив, змагання твоє із нечистим не закінчилося
— чекай іще на себе бурі та грому. Отут він є, початок жаху, але 
утримай його в собі, щоб він тебе своєю блискавкою не спалив. Адже 
проти нас воює не тільки ніч гріха, а й ніч миру. Отже, бережися, бо 
це тільки початок випробування...

З цими думками я заснув, а коли прокинувся, мені тяжко почала 
боліти голова, так тяжко, що не міг звести її з ложа. Але я все-таки 
встав. Розбитий і хворий, почвалав на утреню, бо до неї вже скликав 
дзвін.
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РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ

Тим часом повернувся з навчання у Шльонську та Празі син пані 
Дмитрищихи Василь. Спершу він поїхав до Петербурга, був там учителем 
при домі архієрея Теофілакта Лопатинського, а прибувши із Петербурга, 
учинений був у Жданівці сотником, від чого знову почалися супроти 
мене нагінки. Я спромігся купити невеличке поле, щоб було з чого жити, 
тим більше, що в мене народився син, отож цей новий сотник із погрозами 
наказував козакам та селянам, щоб у мене не наймалися, навіть дров 
привезти, щоб отак заморити мене голодом та холодом і вижити із. 
Жданівки. Зрештою, через неправдиве свідоцтво сусідніх сотників Миколи 
Карбича та Степана Кандиби з канцеляристом Капшукевичем те моє 
поле було відібрано і віддано йому, сотнику Василю Дмитренкові, після 
чого моя жінка, щоб не вмерти з голоду, й почала потай від мене збирати 
з людей більшу плату за треби, бо я брав її найпомірнішу, тобто те, що 
мені самі люди давали, або й не брав зовсім. Сотник про те відразу ж 
довідався і, не ггіючися, подав на мене донесення архієрею, написавши, 
що я примусом брав від прихожан за хрестини, вінчання, сорокаусти і 
заупокійні, доточив до того й давнішу історію, як я не сподобив його 
матір причастям, не вказавши, з якої причини, а пославшись тільки на 
мою нібито примхуватість та крутий начебто норов, а до того доклав і 
відверті брехні й наклепи, ніби я багатьох прихожан бив, хоч я за своє 
життя тільки раз підняв сокиру, та й то на неприсутнього Іоанна 
М оськівського,— цього знати й бачити ніхто не міг, а що найгірше: 
приписав смерть померлого Павла Греська моїй провині, нібито я в 
помсту за те, що Павло колись возив скаргу супроти мене архієреєві, 
таємно напав на нього й побив смертно, а щоб ніхто не здогадався, 
вчинив це не відразу, а після тривалого часу по тому, як Павло Гресько 
їздив від пані до архієрея; насамкінець дописав ще й іншу невидаль, ніби 
я сам їжджу за вовками, ведмедями та зайцями і б’ю їх, хоч я в цьому 
світі й курки не зарізав, а за слабосилістю своєю навряд чи подужав би 
битися з вовками та ведмедями, а зайчатину куштував тільки раз, і то 
ще коли блукав по школах, тоді наш дяк Ждан Домбицький забив зайця 
в садку, коли той обгризав дерева.

На те чолобиття прислано з катедри слідчих: ієромонаха Євксентія, 
петропавлівського попа Кирила Гошкієвича та канцеляриста архієреєвого 
Митрофана Козловського — один був дуже малий, другий дуже грубий, 
а третій дуже сухий, а всі три однаково з червоними носами, звісно від 
чого, тому, приїхавши в містечко Жданівку., нюхнули своїми носами й 
подалися на обійстя до пана сотника, де два дні об’їдалися й обпивалися 
і на ціле містечко горлали пісень, цілувалися з паном сотником і на все 
горло кричали, що вони мене, сякого-такого, виведуть на чисту воду, 
хоч діла мого ще не розглядали. Третього дня засіли тут-таки, в садку, 
у сотника за столом і звеліли приводити до себе козаків та селян, яких 
сотник укаже. Сотник указував на тих, які йому чимось заборгували, 
обіцяв їм борг відстрочити без лихви, коли скажуть на мене таке й сяке, 
і вони, не бувши приведені до присяги, про що судді ніби й забули, 
виказали проти мене все якраз так, як велів їм сотник. Архієрей же 
сподівався, що я йому за це діло принесу презента, а що я того не 
зробив, то він не тільки допустив сотникові Дмитренку ображати мене, 
а й сам, погодившись із сотником, став моїм гонителем. Жінка моя, 
побачивши, що таке коїться і що я себе зовсім не захищаю, кинулася 
із презентом до архієрея, але той його не прийняв, сказавши:

■— Коли той такий гордий, хай не з миски хлебче, а зі своєї гордості.
Моя жінка вдалася до менших чинів консисторії, ті її обібрали, 

обдерли, як липку, пообіцявши посприяти, коли вдасться, але їм те, 
звісна річ, не вдалося, бо вони й не думали мені сприяти. Слідство 
закінчилося дуже швидко, мене ні про що не питали і не дозволили бути 
при дізнанні, а сотник Дмитренко подав до консисторії донесення з
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проханням ще до завершення моєї справи позбавити мене священства й 
намісництва.

Невдовзі по тому, 14 вересня, указом звелено мені явитися в 
консисторію на суд. Я на суд поїхав, жінка, проводжаючи мене, плакала, 
а насамкінець сказала спересердя:

— А бодай ти не вернувся, коли не дбаєш про наше дитя!
І з таким добротливим напученням я й виїхав у дорогу, а коли 

озирнувся на дім, у якому прожив п’ять років, то той дім у моїх очах 
почав хилитатися й розпливатися, і я незвідь-чому подумав, що вже 
ніколи не переступлю його порога і що жінці я, здається, догоджу цього 
разу, тобто раптово й увіч повірив, що додому більше не повернуся. 
Ще кілька разів я оглядався, і всі рази дім, на мить проявившися, 
розпливався, ніби був із диму. Зрештою, я змахнув з ока сльозу й 
упокорився, тішачи себе тим, що хоч і роблять із мене страшного 
переступника, перед Богом я чистий душею, тож хай судить мене він, 
а не ці злочестиві люди, зокрема його перші служителі. І знову-таки, 
в мені весь час не зникало відчуття, що весь світ і ці люди нереальні 
і що це розігрується чергова комедія, а може, й трагедокомедія, а раз 
так, чого мені всім тим перейматися: що буде, те буде, не з ’їдять же 
вони мене живцем! І в глибині душі в мене виникла негарна й недобра 
думка, що, може, це мені Господь сприяє, бо, покаравши за гріхи мої, 
а їх я тут докладно описав, принесе мені волю, і я знову, вільний та 
мирний, ступлю босими ногами на тепле тіло дороги, яка поведе мене 
в білий світ, у якому не знатиму житейських гризот, буду голий як 
бубон, бідний, як жебрак, не матиму й даху над головою, і вже ніхто 
мені в світі не позаздрить і капостей мені не чинитиме; злий подаяння 
мені не подасть, а добрий уділить, що зможе, й по-християнському 
пожаліє, бо й такі ще люди під сонцем не перевелися. Кажу, що це 
була негарна чи, точніше, недобра думка, бо я таки полишав напризволяще 
жінку й дитину, хоч ця дитина, може, й не моя, адже в неї були жовті, 
мідні очі, і навіть у такому малому віці вона увіч подобала на Іоанна 
Моськівського. Тож коли Господь послав те дитя у світ, то знайде спосіб 
ним поопікуватися. А може, думав тоді я, приведе Господь і до такого, 
що мені вдасться ще зустріти Моськівського, тоді я передам йому 
батьківське право, отже, догоджу жінці тим, що таки в дім свій не 
повернуся. З такими ото думками їхав я на суд у консисторській підводі 
і дивував машталіра тим, що тихенько наспівую собі під ніс і нічим не 
журюся, тож він вряди-годи скошував на мене око, і те око здивовано 
поморгувало.

— Ге, отче, — не витримав він. — Таке начебто, що ви на весілля, 
не на суд їдете!

— Не боюся суду при правді своїй, — мовив я. — Бо сказав Господь: 
“Доки небо й земля не минеться — ані йота єдина, ані жаден значок 
із Закону не минеться, аж поки не збудеться весь!”

— Ге, панотче, — зітхнув машталір. — То правда книжна, а є ще 
житейська...

Отож вересня 19 дня звелено зійтися в консисторію усім міським 
лавським священикам з причетниками. На той собор було виставлено 
мене й сотника Дмитренка, і той легко доказав вину мою при сприянні 
слідчих ієромонаха Євксентія, попа Гошкієвича та консисторського писаря 
Василя Козловського, які, окрім щедрих пригощань у домі сотника 
Дмитренка, повезли ще на возі презенти у вигляді курей, гусей та меду. 
Я ж до своєї вини не признався, бо не було її, а бачачи, що метати 
перла перед нечестивими річ марна й непожиточна, сказав тільки одне:

— Знаю, що ця консисторія мене праведно не осудить, бо праведність 
давно вже не в ціні, а в ціні презенти й облудництво. Тож маю надію, 
що осудить мене праведно консисторія небесна, на неї я покладаюся, а 
це значить, що в житті ліпшому нам з вами не зустрітися. Бо сказано 
в Євангелії: “Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, 
що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте і слухайте! Бо
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хто має, то дасться йому, а хто не має, забереться від нього: те, що 
здається йому, ніби має”. А ще там сказано таке, — мовив я. — “Добра 
людина із доброї скарбниці серце добре виносить, а лиха із лихої виносить 
лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його!”

По тому я звів очі й руки до неба й зирнув туди, де сховано небесний 
чертог і де сидить по-справжньому правдивий суддя, закінчивши словами 
“Проповіді на горі”:

— “Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви! Горе вам, що 
тепер потішаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати; горе вам, як усі 
люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим 
пророкам батьки їхні”. Я сказав усе, панове судді!

Що по тому вчинилося, важко описати. Сотник Дмитренко почервонів, 
як буряк, і почав щось кричати, кричали й неправедні слідчі ієромонах 
Євксентій, піп Гошкієвич і канцеляриста Василь Козловський, кричали 
міські лавські священики, архієрей так надувся спересердя, що здавалося, 
от-от має тріснути, — метав на мене скажені позири; я ж відчував спокій 
і мир і мав на серці просвітлення, а в душі радість. І нічого дивного не 
було в тому, що не я лютував і непокоївся, а вони, бо вони всі знали, 
що судять криво й неправедно. Але хто нечестивий, той у своїй 
нечестивості твердне; хто грішний, той часто ще в більші гріхи поринає; 
хто хворий, хоче, щоб і здорові стали хворими, бо ті, котрі ступили на 
погибельний шлях, рідко із нього звертають, а з великою старанністю й 
запалом заганяють на нього праведних, прикладом чого є Іоанн 
Моськівський. Через це я не міг сподіватися собі виправдання чи й 
милосердя, а чекав найсуворішого присуду. Лавські священики з архієреєм 
вийшли із судового покою, а я мав час і змогу спокійно помолитися 
Господові Богові, пресвятій захисниці нашій Богородиці і своєму патронові 
архістратигові Михаїлу, який, як мені часом здавалося, мене сюди на 
землю з Божої волі й послав.

І от мені почали читати декрета з вироком, я мусив його слухати 
стоячи. Мене позбавляли приходу, священства й намісництва цілком.

“Слава Богу, — подумав я, — це значить, що я знову вільний!”
Мені наказано повернути гроші, котрі брав, непомірні, за хрестини, 

вінчання, сорокаустне поминання та інше.
“Це вчинить та, котра ті побори брала, — сказав я подумки. — Бо 

не віддає боргу той, котрий того боргу не брав”.
За начебто биття ведмедів, вовків, зайців мене засилали на дванадцять 

тижнів у монастир з відбуттям заслання на чорній роботі.
“Живіть щасливо, ведмеді, вовки та зайці, — сказав подумки я. — 

Не вбиває той, хто не має рушниці і в кого на серці мир”.
За недавання причастя матері сотника Дмитренка я мав заплатити 

дев’яносто п’ять рублів безчестя або ж відбути покарання в монастирі на 
чорній роботі і в залізах продовж чотирьох місяців.

“Не заводьтеся слабкі із сильними світу цього, — сказав подумки я,
— бо в кого сила, в того й правда”.

Вибрав собі останнє, бо грошей власних не мав, а утяжувати надто 
жінку свою не хотів.

Приписали мені ще й тс, що я взяв у канцелярії свою-таки служебну 
церковну колодницю, яка невідомо як у канцелярії опинилася, — за те 
я також мав бути штрафований, а що суддям в озлобі їхній за моє 
непримиренство й цього було мало, вони присудили дати мені пліттям 
сто ударів, а як я те биття витримав, уже написано.

Отож після всього 29 вересня заслано мене було в заслання до 
Мгарського Лубенського монастиря, а віз мене підданий Василь Лепський, 
який за те, що привіз мене, почав вимагати з мене плати, а що я не 
мав у себе ні гроша, то зняв у мене з плечей останню реверенду, тобто 
вже фактично позбавив мене священичого стану, за що я йому подякував. 
Він на мене видивився як на несповна розуму, але я вибачив простоту 
ума його.

Дописую свою книгу. Вона мусить мати дванадцять розділів, бо це
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число святе, отже, і завершую дванадцятий розділ. Скажу, що сьогодні 
мене цілий день мучило лихе передчуття. Старанно переписував слова й 
молитви Дмитра Туптала, не менш старанно відвідував службу Божу, 
але воно в мені не зникало. Висіло за плечима, як зграйка комарів чи 
мух, яких я волочив за собою, чи як темний шлейф.

Під ранок сьогодні випав сніг, а вчора мурарі припинили роботу. 
Поденники вчора цілий день плели солом’яні коверця і щільніше вкривали 
стіни, які мають простояти так цілу зиму. Теслі спішно добудовували 
комору для готових дощок і вчора також свою роботу завершили. Тертичні 
взяли річну плату і кілька днів тому з монастиря пішли. Рейцарі ще 
давніше збили дерев’яні плоти, а вчора прикрили вапняні ями. Майстри, 
що виготовляли двері, сьогодні вставляли їх у недобудований храм, щоб 
ніхто туди не заходив і нічого не попсував. Розійшлися й цегельники, 
поскладавши невикористану цеглу в комірчину, що для того навмисно 
була збудована. Лишався в монастирі лише сніцар, який робив Де-Ісуса, 
і маляр, який до того Де-1суса малював ікони, — вони працювали не 
під відкритим небом, отже, холод їх не страшив. Мірочники свою роботу 
завершили також учора, оброблений камінь вони сьогодні вранці перетягли 
до церкви й там залишили — укладатимуть його наступного року мурарі. 
Працювали ще також ковалі, які виковували хрести, ланцюги до хрестів, 
завіси до дверей, церковні замки та цвяшшя.

Загалом же, вчора в монастирі був день завершення цьогорічних 
будівельних робіт, через що сьогодні в трапезній робітникам на обід 
видали досить горілки, після обіду вони від’їжджали. Може, смуток я 
відчував з тієї причини, раніше монастир був наповнений робочим гомоном 
та й людьми, і мені було від того веселіше, тепер же я мав бути 
закинений у тишу й самотність: ченці-бо з покутниками у спілкування 
не входили, а ніби сторонилися їх.

Але незабаром я збагнув причину свого неспокою. Повертаючись після 
літургії, я побачив ченця, котрий стояв біля недобудованого храму, 
повернув у мій бік голову й невідривно дивився. Очі його палали жовтим 
вогнем, і мороз пройшов мені по тілі: звісна річ, був то Іоанн 
Моськівський. Я різко звернув убік, бо не захотів із ним зустрічатися, 
а він оскалив у посмішці зуби.

Зайшов у келію і сів до столу, щоб продовжувати переписувати слова 
й молитви Дмитра Туптала, і мені раптом прийшло до голови, що сьогодні 
й справді один із таких днів, що їх звуть “днем кінця”: випав сніг, 
майстри роз’їжджаються, робота припинена, я дописав свою книгу, тобто 
свою історію, в якій залишилося нерозв’язаним одне: мої стосунки з 
Іоанном Моськівським. Смуток же мій був від того, що прочував: здається, 
і тут сьогодні усе закінчиться. Довершував я і завдану моїм благодійником 
Іларіоном Левицьким роботу. Але спершу я дописав свою розповідь до 
слів: “Але я вибачив простоту ума його”. Уже під самий вечір я дописав 
останнє слово Дмитра Туптала. Після вечірні повернувся в келію, запалив 
свічку й помолився вже тут.

І раптом зрозумів, що чогось чекаю. Відчув, що келія моя наповнюється 
сухою темрявою чи, вірніше кажучи, тривогою. Відчув за вікном зморочілу 
ніч, як і тоді, в Жданівці, коли чекав приходу Іоанна Моськівського, і 
твердо повірив, що той таки готується до мене прийти чи, може, вже й 
іде. Отже, я присунув до себе манускрипта й дописав його, бо коли 
сьогодні “день кінця”, повинен був зробити й це.

Ну от, я вже зробив усе. Твердо знаю, що він десь там, у темряві, 
до мене йде. Знаю, що то йде до мене сама тьма, тривожуся, але в 
канікулу не впадаю, як ніколи зосереджений та спокійний.

Так, він уже йде. Разом із тьмою, зморочілою ніччю, ніччю смертною 
і недочасною, бо смерть ніколи не буває дочасна. Очі його палають міддю, 
бо він сам ніч, ніч бід великих, суму й важкого гоніння, як писав 
архієпископ чернігівський. Невже й той єпископ, та й Дмитро Туптало, 
відчували щось подібне, як і я? Невже і в них були такі “дні кінця” і
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“вечори кінця”, коли вони, як і я, насторожено вслухались у темряву й 
чекали приходу чорного янгола?

Так, він до мене йде, наступає зусібіч, облягає моє прихйстя чорними 
крильми, очі його мідно палають, бо він і я поруч жити не можемо.

І я раптом зрозумів, чому так буває, як писав Атанасій Кально- 
фойський, що “добрий вмирає, не довго живши” — Господь його рятує 
перед такими “вечорами кінця” і перед приходом “ночі важкого гоніння”.

Перо моє пише ці слова, а я весь мов тятива натягнена, я весь 
напружений від уваги, з якою прислухаюсь у ніч.

А він приходить до мене все ближче й ближче. Іде, важко ступаючи 
пудовими чобітьми, і від того поступу ледь-ледь здригаються стіни моєї 
келії.

Я знаю, що він уже близько, зараз я почую рип моїх дверей, і він 
постане в ррочілі в усій чорній незбагненності своїй.

Так воно і є: риплять двері... Ось він, початок жаху... Все, я закінчив...

ДОПИСКА В МАНУСКРИПТІ ІНШОЮ РУКОЮ

Дописую цей манускрипт я, монастирський писар Доротей Лебедович, 
який тут неприхильно згаданий; зрештою, я шкодую, що неприхильно 
зустрів цього попа-покутника.

Року 1736, жовтня 20. За Божим попуском і на покарання гріхів 
наших у монастирі доброліпного Господнього Преображення Мгарському 
Лубенському загорівся о десятій годині вечора вогонь від бувшого 
жданівського попа-покутника Михайла Вовчанського, від келії, де він жив, 
що стояла на рову за палатою, і за малу ядь увесь монастир спалив, а 
саме: церкву святого архістратига Михаїла, всемилостивого Спаса Де-Ісуса, 
в інбарах двох біле залізо, хрести великої церкви і риштування біля 
будови, шість комор і башта дерев’яна, на ній всередині була церква 
святого великомученика Георгія, на горі дзвіниця і дзигар, і дзвонів 
одинадцять, в коморі — сіль, також багато припасів, дзвіниця мурована, 
а при ній дзвони і залізне било; на церкві Благовіщення пресвятої 
Богородиці і на трапезі — дах, і переддвір’я, що входить у трапезну, і 
огородки, мальовані на келарні, дах на хлібодавні і на льоху трапезнім, 
пекарня і спіжарня з усіма припасами і посудом, всілякі палати, дві келії 
з усіма припасами рибними, горілчаними, і посуд, кам’яниця із льохом, 
льодовня з медом, пивом, маслом і з усіма припасами рибними, три келії 
отця ігумена внизу із ілкарем, з коморами, з огородками мальованими 
та на версі дві келії, і чардаків два, саме в монастирі і біля монастиря, 
оплоти біля винограду та челядні і виноградні, келія в огородні, і дах 
на льоху, і приладдя городнє, братських келій в монастирі вісімнадцять, 
образи, й братські речі. За монастирем: келій-гостиниць дві, келій на 
винограді дві, інбар на льоху й комора, келій шуршових одна і друга 
тасельня, дах на льоху шу ріповім та повітка, гонти тисяч п’ятнадцять, 
конюшень келій дві, а в конюшні колеса, будки, глабці, тарадайки, 
хомути, шори, шлейки і дуги, ковальня з келією, гончарня й цегельня, 
і горн, бондарня, і стельмашня з усім струмснтом, челядень дві і повітей 
шість, тертиць тисяч двадцяті), конюшня, де челядна комора з солодами, 
клуні з дубиною та липиною, трамами, і ринвами, і оплотами.

Хто не здивується такому вогню, і хай усяк бережеться від нього. 
Ченці і люди, що були в монастирі, виносили з церкви, келій та комор 
усе причандалля, яке змогли захопити, винесли також і святителя 
Христового Афанасія мощі без раки, в килимі, — понесли його в сад, в 
альтану, що стояла за настоятельськими келіями, в якій ті мощі були 
двоє діб і де по черзі братія ієромонахи читали Євангеліє. А інші ченці 
доглядали там-таки, в саду, церковні та інші речі. І коли з церкви 
виносили причандалля, в той-таки час згоріла дерев’яна брама, і при ній 
келія дзвінична, і дзвонів п’ять, а окрім того, колешня, бондарня, ткачня, 
амбар коновський, а на низу: лазня, кушнірня, пивня, бровар погоріли 
зовсім.
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І тоді вся братія у великій біді та печалі й боязні перебувала, бо 
майже всього свого здоров’я, за одно й маєтку свого позбулася — кожен 
виносив, що міг вихопити із келії своє в ліс за монастирем, бажаючи 
схоронити, але через безліч народу не було де хоронити, а стерегти — 
нікому, отже, що чернече не погоріло, те сторонніми людьми в лісі 
забрано. По пожежі лишились цілими початий сніцарем іконостас, та 
гумно із хлібом, і канцелярія з моїми паперами, а решта все погоріло 
до остатку — будови всі, паркани, тини, надвірки та інше.

Після того на третій день, жовтня 23-го, чесні ієромонахи, взявши з 
альтани мощі святителя Афанасія-сидячого, внесли знову їх у велику 
церкву і посадили в його раку на лівім боці між стовпів, де й раніше 
були.

У той-таки день, коли пожежа трохи утишилася, ввечері, на прохання 
ігумена отця Іларіона Левицького, прислано з Лубен від полкових старшин 
у монастир команду озброєних козаків для караулу як церкви, так і 
погорілого майна, котре в ньому залишилося від пожежі, з яких частина 
козаків стояла вночі і вдень біля церкви абахтою, а решта в різних 
місцях, де було монастирське добро, — кара улили те проздовж двох днів.

Наступного дня по пожежі прийшов до мене колишній жданівський 
панотець Михайло Вовчанський, повернув слова й молитви святого Дмитра 
Туптала із своїм переписом і доручив свого манускрипта, сповістивши, 
що це від його келії почалася згадана пожежа і що він тяжко від того 
страждає. Ще він сказав, що, 'оскільки в монастирі тепер ніде жити, його 
відсилають до отця архієрея [в консисторію, і той має визначити йому 
інше місце покути. І

Я того манускрипта до його від’їзду не читав, бо не до того було, 
мали ми в монастирі багато нагальної роботи. Він же від’їхав від нас 
третього дня після пожежі на взятій у монастирських підданих підводі. 
Був він закутий у заліза, як і раніше, його поклали в драбинчастого 
воза й наказали послушникам Іванові та Данилу повезти на катедру. Ті 
послушники, користуючись із монастирської варвітні, понапивалися й 
повезли Михайла Вовчанського під ніч. Невдовзі вони повернулись у 
монастир піші й оповіли дивовижну історію, що, везучи колишнього 
панотця Михайла Вовчанського, упали поночі у великий рів і там 
залишились, а коні, перелякавшись, понесли закутого Михайла Вовчан
ського по ріллі і зникли в ночі, аж так, що потім вони, послушники 
Іван та Данило, цілий день шукали їх та покутника Михайла по 
довколишніх селах і шляхах, але ніхто ні коней, ні воза, ні самого 
покутника Михайла Вовчанського ніде в очі не бачив і нічого про нього 
не чував.

Годиться записати ще одне: в келії Михайла-покутника, яка згоріла 
дотла, було знайдено рештки сильно обгорілого тіла. По хресті, який був 
у нього на грудях, ми пізнали, що то був наш-таки брат по обителі 
Іоанн Моськівський, ієромонах. Із того виникла підозра, що покутник 
Михайло Вовчанський убив Іоанна Моськівського, а щоб сховати свій 
злочин, запалив монастиря, через що за ним було розіслано гончі листи, 
але Михайла Вовчанського не знайшли по цілій Гетьманщині. Він зник, 
ніби у воду впав, а може, й справді випав десь із воза у річку, а що 
був закутий у заліза, то й не виплив, а залишився на дні річковому.

Саме ці балачки спонукали мене прочитати його манускрипта, а, 
вчинивши те, я жахнувся. Михайло Вовчанський був або ж несповна 
розуму, або ж світлий янгол, посланий, як він сам писав, хоч і не був 
у тому певний, архангелом Михаїлом на землю з невідомою метою.

І я згадав, що в одному манускрипті, увіч апокрифічному, читав, що 
янголів своїх Господь посилає часом як месій, — вони тоді мають чин 
проповідницький і своїм життям та діями научають людей, як треба 
правильно й чесно жити, або ж посилає їх як вісників для передання у 
небо актів людського страждання. І ті, і ті певний час, інколи цілий вік 
людський, живуть у людському тілі та людським життям, але перші,
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тобто месії, володіють чудодійною силою, а другі — ні; перші страждають 
показно, научительно, а другі таємно і без зайвої оголоски.

Але й від таких думок у собі я жахнувся. Бо коли б так, то й Господа 
нашого Ісуса Христа треба було б вважати таким ангелом-месією, а він 
був вищий і більший ангела, він був сам Господь. Можливо, тут ідеться 
про месій нижчого чину — я того не знаю і боюся про те думати. Скажу 
тільки, що в тому давньому манускрипті про месій та вісників написано 
було, що сатана дуже стережеться тих світлих янголів і на змагання з 
ними висилає янголів чорних — хто зна, може, Іоанн Моськівський і 
був таким чорним янголом, якого послано було змогти янгола світлого. 
Правди про те ніхто не довідається; простіше було б думати, що Михайло 
Вовчанський був з повередженим розумом і багато чого попридумував, а 
може, йому все це неправедно уявлялося, хоч одного від нього забрати 
не можна — жив він таки праведно. Про Іоанна Моськівського я цього 
сказати не можу, про нього розказували тихцем і вже хотіли його в 
тому викрити, що він жив, як із жінкою, із послушником Гаврилом 
Галичиним, а що вже віддавався пияцтву, то всі ми тому віддаємося. А 
ще він часом з монастиря зникав і блукав казна-дс. Правда, ніхто його 
недостойних учинків не викрив, але довіри до нього я не мав ніколи — 
щось було в ньому й справді відворотне.

Можна пояснити цю історію ще й так, і це мені здається вірогідним: 
і Михайло Вовчанський, і Іоанн Моськівський були в цьому світі людьми 
малими й грішними, в сітях його позаплутувалися; Михайло Бога більше 
боявся і своїм писанням себе перед ним та людьми виправдовував чи 
хотів виправдати, а на Іоанна Моськівського, як на ворога свого, хотів 
навести тінь і так виправдати своє вбивство, коли він і справді 
Моськівського забив. Бог же обох покарав, бо вони обоє-рябоє, ягоди 
одного поля і гілки, а може, й одне єство, про що Михайло Вовчанський 
у своїм манускрипті також натякав. Не судитиму їх, щоб і мене Господь 
за мій неправий чи кривий осуд не покарав. Адже рід лукавий не дістає 
небесної познаки.

1992
Конча-Озерна — Київ
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КРИТИКА

Анна БЕРЕГУЛЯК

МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ МІФ —  
ЗЦІЛЕННЯ ЧИ ПАНАЦЕЯ 
У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ?

“Дім духів” Ісабель Альєнде та “Дім на горі” Валерія Шевчука

Я б хотіла почати з порівняння статусу творів Шевчука та Альєнде 
і їхньої доступності читацькому загалові на Заході як показника ступеня 
їхньої “постколоніальності”. Ісабель Альєнде — знана південноамерикан
ська авторка, народжена у Лімі, Перу, яка, однак, вважає себе чилійкою. 
З часу воєнного путчу у Чилі вона жила у вигнанні в Каракасі, Венесуелі, 
а останнім часом проживає у Каліфорнії, США. Її перший роман “Дім 
духів” був опублікований в Іспанії 1982 року, після того, як венесуельські 
видавці відмовилися його видрукувати. Згодом на нього з ’явилися відгуки, 
твір переклали, розповсюдили по інших країнах, і тепер роман вважається 
бестселером. На відміну від творчості І. Альєнде, проза Валерія Шевчука 
мало відома в світі, хоч високо цінується в Україні і міжнародному 
українському академічному середовищі. У першу чергу це пояснюється 
тим, що на англійську та інші західноєвропейські мови перекладено дуже 
мало Шевчукових творів — нема серед них і роману-балади “Дім на 
горі” , опублікованого в Києві 1983 року. Роман Шевчука, отже, як зразок 
“колоніальної” літератури мало відомий міжнародному читачеві, тим часом 
як твір Альєнде, продукт Нового Світу і постколоніального латино
американського письменства, доступний широкому читацькому загалові, 
передусім тим, хто читає колишньою імперською мовою, іспанською, яка 
також є і “національною” мовою Чилі, а також тим, хто читає “мовою 
неоколоніалізму” — англійською. Ця ситуація не позбавлена певної іронії, 
оскільки іноземна підтримка (тобто з боку Сполучених Штатів) 
чилійського путчу 1973 року є одною з мішеней письменницького протесту 
в романі.

У цій статті я хотіла б обговорити проблему мети, яку ставлять перед 
собою обоє авторів: через магічний реалізм та міф створити легалізовану 
культурну ідентичність, незважаючи на репресії, які пережили обидві 
культури.

Оскільки у центрі уваги обох романів є дім, у якому основну роль 
відіграють жінки та їхні міфи, у нашому підході до питання постко- 
лоніалізму, мабуть, корисно застосувати феміністичну теорію. Стаття 
В. Д. Ашкрофта “Крайнощі, що перетинаються: постколоніалізм та 
фемінізм” приводить до важливих для нашої дискусії висновків. Для 
Ашкрофта “ключем до будь-якого порівняння між фемінізмом та постко- 
лоніалізмом є їхня увага до мови й писання”1. Тут можна ще додати: 
і увага (через мову) до чіткого вираження та збереження ідентичності. 
Ашкрофт порушує у цьому зв’язку також проблему есенціалізму,
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невід’ємну від дискусій про фемінізм та націоналізм: “Хоч саме через 
мову можна добитися повалення імперсько-патріархального устрою, і 
фемінізм, і націоналізм, у пошуках “автентичної мови” ризикують стати 
нестерпно есенціалістськими”2.

Ашкрофт твердить, що саме через переосмислення й перетворення мови 
з метою адекватного вираження досвіду жінок та постколоніальних 
культур, можна нейтралізувати взаємовиключність цих крайнощів. “Таким 
чином, і для фемінізму, і для постколоніалізму”, “автентична мова” — 
це така мова, автентичність якої виникає у процесі створення суб’єкта 
фемінізму та постколоніалізму”3.

Легше оцінити застосування Шевчуком української мови як реабілітацію 
та легалізацію у контексті радянської дійсності колись затискуваної 
національної мови, ніж підвести теоретичну базу під застосування Альєнде 
іспанської мови чи якось кваліфікувати значення перекладів роману 
англійською для латиноамериканського постколоніалізму. Однак, як вважає 
Ашкрофт, завжди корисно дослідити літературне конструювання такої 
постколоніальної ідентичності, а отже, й наше часткове деконструювання 
лінгвістичних та культурних проблем може виявитись корисним для 
потрібного нам з’ясування відмінностей між українським та латино
американським постколоніалізмом. Література — важлива ділянка конст
руювання ідентичності, хоч та й конструюється по-різному, залежно від 
культурної ситуації та авторської позиції. Альєнде, пишучи на вигнанні, 
мала на меті активний протест проти чилійської диктатури та реконст
рукцію історії своєї сім’ї по материнській лінії. З іншого боку, Шевчук 
писав свої романи в Україні, яка все ще входила до Совєтської імперії, 
у межах негласно дозволених способів протесту — найчастіше “езопової 
мови”. Значення такого протесту для сучасності та його внесок у побудову 

: постколоніальної ідентичності не менш важливі для нашої дискусії.
Визначення культури, запропоноване Гомі Бабгою, може допомогти 

нам зрозуміти побудову національної ідентичності як стратегію виживання. 
В . інтерв’ю журналові “Арена” Бабга стверджує, що “великою мірою 
візерунок, текстура й структура культури конструюється в рамках 
стратегій виживання різного роду — психічного, суспільного, політично
го”4. Бабга продовжує: “3 філософської точки зору, те, що ми знаємо, 
приміром, із психоаналізу та з його розуміння амбівалентності, може бути 
застосоване до проблем збереження ідентичності та її пошуків. З 
інтелектуальної, гносеологічної точки зору, я б хотів реабілітувати поняття 
“збереження”, роблячи виразнішими зв’язки між різними формами гніту 
й визнаючи водночас проблему культурних відмінностей та уникаючи 
великої спокуси історичного універсалізму”5.

Я б хотіла поширити таке розуміння культури, пов’язуючи її не лише 
зі збереженням, а й, в умовах постколоніальної ситуації, з потенційним 
зціленням  від колоніальної кризи ідентичності. Як зазначає Бабга, 
небезпека універсалізму при спробі показати зв’язки між різними формами 
гніту очевидна, але поняття зцілення дає змогу окремо для кожної 
культурної ситуації описати процес реконструкції ідентичності.

Тут посилання Бабги на психоаналітичні методи та амбівалентність 
ідентичності показують, що він відмовляється дати точне визначення 
національності, воліючи визначити культурне (і, мабуть, національне теж) 
самозбереження як процес неперервних змін. Ашкрофт вважає, що 
“націоналізм — це стадія, яку треба пройти, щоб розрубати зв’язки з

68

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


європейською (або читайте “імперською”) присутністю...”6 — тобто для 
того, мабуть, щоб набути постколоніального статусу. Як у “Домі духів”, 
так у “Домі на горі” націоналізм відверто не декларується, але проблема 
збереження ідентичності дійових осіб та їхнього зв’язку із міфічним — 
у вигляді магічного реалізму чи літературного міфа — ставиться як 
постколоніальна проблема. Важливість своєрідного “літописання” в обох 
цих романах й утвердження в кожному з них сильної жіночої традиції 
дає змогу плідно поєднати проблематику національного та материнського.

Це поєднання, згідно з Ашкрофтом, важливе для спроб теоретично 
обгрунтувати постколоніалізм через фемінізм: з одного боку, доедіпові 
стосунки між матір’ю та донькою у феміністичному письменстві розгля
даються як руйнівні для патріархальності, оскільки вони допатріархальні, 
а з іншого боку, вони відбиваються у “бажанні повернутися в межах 
постколоніального дискурсу до первісних доколоніальних стосунків зі 
спільнотою, яка дала тобі життя, навіть коли з історичної точки зору це 
може бути ілюзією”7.

“Подібно до зв’язку між власним тілом та тілом матері у фемінізмі, 
зв’язок між власним місце перебуванням та нацією на певних рівнях 
нерозривний. (...) Незалежно від того, які історичні сили є тому причиною, 
уявне зарахування себе до певної національності є спробою сконструювати 
первісне під виглядом його відновлення”8.

Традиція стосунків між матір’ю та донькою у “Домі духів” пропо
нується як модель потенціального звільнення постколоніальної ідентичності 
з-під репресивного неоколоніального та патріархального режиму в Чилі. 
Тут Альба, основна оповідачка, пов’язує пам’ять своєї сім’ї з нотатками 
своєї бабусі Клари, поновлюючи все через власні записи — родинні та 
особисті, як однієї з жертв чилійських репресій. Процес записування та 
пам’ять, як уже зазначали критики, дають змогу ідентичності зберегтися. 
З одного боку, текст “Дому духів” виступає як роман-свідчення, як 
протест проти неоколоніального статус-кво, протиставляючи “цінностям” 
диктатури феміністичні й духовні цінності, увічнені на папері Альбою та 
її попередницями. З іншого боку, “первісні корені” ідентичності Альби 
відновлюються у реконструкції Альбою історії її сім’ї й у наголосі, з яким 
вона підкреслює місце дії: дім родини Труеба, материнський дім, 
виповнений присутністю її бабусі Клари та духами минулих віків, це, 
мабуть, відображає також бажання самої Альєнде відновити власну 
ідентичність — як вигнанки і як небоги першого марксистського президента 
Чилі Сальвадора Альєнде, скинутого 1973 року генералом Піночетом, по 
суті, чилійським націоналістом.

Аналізуючи твір Альєнде, приходимо до питання про те, чи збереження 
ідентичності, а потім і її зцілення, можливі шляхом конструювання 
особистої історії, яка є водночас історією національною. У кінці роману 
Альбу Труеба, незважаючи на консервативну політику її діда Естебана, 
забирають під час післяпутчівського терору з рідного дому і тримають в 
умовах катувань і допитів. Альба готова померти, але дух її бабусі, 
з’являючись у в’язниці, спонукає її вижити: “Клара принесла також 
рятівну думку про записування в голові, без паперу чи олівця, щоб 
зайняти чимось думки і втекти ними з цієї собачої буди, щоб жити. Вона 
запропонувала їй написати свідчення, яке одного дня могло б привернути 
увагу до тої жахливої таємниці, у якій вона перебувала, щоб світ довідався
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про ці страхіття, що відбувалися паралельно з мирним існуванням тих, 
хто не хотів про це знати...”11.

Для Альби дух бабусі представляє собою ті первісні цінності — 
життєлюбство і силу, які Альба пробує знову утвердити, щоб вижити, а 
почуття обов’язку щодо занотування політичних репресій є моральним 
обов’язком Альби як свідка. Зцілення Альби здійснюється, проте, через 
злиття двох світів — реального й надприродного. Подібним чином у 
цілому романі особиста й сімейна історія Альби (яка включає розповідь 
про здатність її бабусі Клари до ясновидіння і поєднується з іншими 
надприродними явищами), а також зошити з нотатками її бабусі, “які є 
свідченнями життя”, зіставляються з чилійською суспільною реальністю 
та політичними суперечностями. Уцілівши в умовах репресій і успадку
вавши риси найкращих представників чилійського суспільства, перенісши 
згвалтування й тортури, Альба здатна зцілити себе через записування 
(під впливом зошитів бабусі, які Джеральд Мартін називає “інтелекту
альним зв’язком між ними” 12) і, в певному сенсі, парафразуючи 
Ашкрофта, через відновлення первісних цінностей її сім’ї шляхом їхньої 
реконструкції.

Опис Альбою світу дитинства Клари важливий для змалювання 
динаміки руху назад-уперед при створенні такої ідентичності: “Це був 
світ, де час не позначався календарями або годинниками і де предмети 
жили власним життям, у якому привиди сиділи за столом і бесідували 
з людьми, минуле й майбутнє становили єдине ціле, а реальність 
теперішнього була калейдоскопом перемішаних дзеркал, де могло 
трапитися все і будь-що. З великим задоволенням читаю її зошити з тих 
років, у яких описано магічний світ, що більше не існує. Клара жила у 
світі, винайденому нею самою, захищеному від суворої негоди життя, де 
прозаїчна правда матеріальних предметів змішувалася з бурхливою 
реальністю снів і де не завжди діяли закони фізики та логіки” (с. 102
— 103).

Як вигнанка, Альєнде малює “духовний пейзаж”, щоб відновити свою 
колишню ідентичність, — точно так, як нотатки Альби виконують цю 
саму роль у романі. Як видно з наведених рядків, Альєнде, пишучи у 
манері магічного реалізму, дає реальному й надприродному однаковий 
статус, підсилюючи своє бажання ідентифікуватися з “магічним світом” 
минулого, якого більше нема, Тут екскурси у магічне минуле застосову
ються Альєнде для створення “міфа” її сім’ї, — якщо під міфом розуміти 
оповідь про корені, а отже, й про ідентичність. Як вважає Амарилл 
Беатріс Ченеді, магічний реалізм характеризується тимчасовим усуненням 
недовіри до ірраціонального й надприродного як з боку читача, так і з 
боку автора, котрий “ані не цензурує, ані не дивується” , ані не створює 
ієрархії, у якій надприродне відносилося б до другорядних явищ13. Як у 
вищенаведеному уривку, “нормальність” магічного є також свідченням 
синтезуючої та органічної природи магічного реалізму. Як спосіб примирен
ня крайньопротилежних способів існування культури магічний реалізм, 
зазначає Ченеді, можливий в будь-якому суспільстві з мішаною расовою 
спадковістю, не лише у Латинській Америці14. Його ефективність у 
підтвердженні ідентичності “гібридної” культури виразно демонструє 
важливість магічного реалізму для латиноамериканської літератури — 
починаючи з 40-х років, саме ця стратегія поєднання різноманітних 
поглядів на світ підтвердила національну ідентичність латиноамерикансь

70

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


кого літературного руху15. Поєднання Альбою “міфічного” як історії 
власних коренів та “реального” як правдивої, “колективної” історії Чилі 
само по собі має такий “синтезуючий” та “зцілюючий” ефект.

Крім того, у постколоніальному контексті можливість синтезу ар
хаїчних, первісних чи колись пригнічуваних культурних цінностей із 
знайомою реальністю й надання однакового статусу обом цим формам 
свідомості дає змогу реабілітувати пригнічену у минулому ідентичність
— ця реабілітація не ставить пригнічену свідомість у привілейоване 
становище, а створює нову якість. Таким чином, Альба використовує 
традицію записування у своїй сім’ї, щоб знову утвердити магічний всесвіт 
Клари і примирити себе зі своїм власним травмованим минулим. Альба 
дивиться у майбутнє з надією, що цінності тісного зв’язку між матір’ю 
та донькою у сім’ї продовжаться і що розв’язкою історії буде не помста, 
а зцілення: “Мені було б важко помститися всім тим, хто заслуговує 
помсти, адже моя помста була б лише ще одним фрагментом якогось 
невичерпного ритуалу. Я мушу розірвати цей жахливий ланцюг. Я хочу 
думати, що моїм завданням є життя, а моєю місією є не продовжувати 
ненависть, а просто виповнювати ці сторінки, чекаючи на Мігеля, ховаючи 
свого діда ... очікуючи кращих часів, несучи у своєму лоні доньку, дитя 
стількох згвалтувань, а може, й Мігелеве, але передусім моє власне” 
(с. 490 — 491).

Для Альби, як і, мабуть, для Альєнде, ці нотатки дають психологічне 
звільнення й можливість зцілення, усвідомлювану оповідачкою. Одно
часність магічного світу, у якому зливається минуле, теперішнє і майбутнє 
і в якому з’являються духи всіх віків; зіставляється з лінійним, 
хронологічним часом. Хоча ця “лінійна” історія пов’язана з циклом 
помсти, що його описує Альба, її все ж можна інтерпретувати й привести 
до примирення через акт записування.

Роман Альєнде, мабуть, можна критикувати за легкість, з якою в 
ньому пропонується примирення: розпорошення енергії через записування 
для того, щоб переступити помсту, подається майже як панацея, й ефект 
протесту, якого домагалася Альєнде, дещо нейтралізується риту- 
алізованими каденціями її оповіді. Піднімаючи подібну проблему, Джералд 
Мартін ставить під сумнів право Альєнде говорити від імені жертв 
Піночетових катів, і “промовляти голосом однієї з них, хай навіть 
вигаданої, закликаючи всіх чилійців до примирення в той час, коли 
Піночет перебував при владі протягом вже майже десяти років”1 .

Мартін дещо пом’якіііує свою критику, вказуючи, що Альєнде “все ж 
перебуває на боці справедливості” і що вона, можливо, виражає традиційну 
інтерпретацію чилійської, історії, “у якій позитивні цінності передаються 
як свідомо, так і несвідомо впродовж довгих поколінь (...) все новим 
голосом”17. І справді, не викликає сумнівів, що як модель віднайдення 
цінностей ідентичності — як особистої, так і, по суті, колективної — 
літописання Альєнде, відтворення нею жіночого родоводу винятково 
ефективне. Воно дає змогу кваліфіковано реконструювати ідентичність, 
інтерналізуючи стигми колоніалізму, але й пропонуючи водночас спосіб 
зцілення та продовження ідентичності, принаймні через текст. Магічний 
реалізм уможливлює протест, описуючи історію Чилі, й водночас утвер
джуючи культуру сім’ї, центр ваги у якій падає на жіночу половину. 
Історія Альби могла бути записана просто як , свідчення, проте вона 
переростає у спробу “збереження ідентичності” шляхом створення Міфа
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про сім’ю та про зцілення. Відновлення ідентичності так само важливе, 
як і відречення катів.

Переплетіння міфічного та неміфічного у “Домі на горі” та його 
схожість із магічним реалізмом “Дому духів” Альєнде дозволяє зробити 
цікаві висновки щодо проблемного письменства у постколоніальному 
суспільстві. Роман Ш евчука, як і роман Альєнде, просякнутий 
містицизмом, але відрізняється від нього тим, що між актом літописання 
та продовженням міфа є значний розрив: у Шевчука пишуть чоловіки, 
а продовжують міф жінки. Такий поділ функцій, звичайно, пробле
матичний. Основний жіночий персонаж, Галя, є учасницею домашнього 
міфа і водночас його хранителькою — хранителькою ідентичності жінок 
дому, як перед тим — її бабуся. Однак творчий акт писання й відновлення 
жіночої ідентичності у романі належить чоловікам, які самі є частиною 
міфа. Проблема тут полягає у тому, що жіночий літопис, підриваючи 
основи патріархальності, підриває певним чином і основи імперіалізму у 
постколоніальному суспільстві, тим часом як Шевчукове наголошування 
на чоловічому літописанні історії дому, населеного жінками, криє у собі 
небезпеку підсилення колоніального й патріархального стереотипів 
ідентичності, перегляд яких може інтерпретуватися радше як панацея, 
ніж зцілення. Однак саме через зв’язок між архаїчним, літературним 
міфом та “реальністю” Шевчук робить спробу відновити ідентичність — 
як національну, так і постколоніальну. Якщо твір Альєнде можна 
трактувати як модель віднайдення особистої й національної ідентичності 
через записування й запам’ятовування, твір Шевчука, попри певні 
збіжності з таким проектом, спонукає до ширшої дискусії з приводу 
амбівалентності культурної та національної ідентичності.

Я не наважуюся вживати термін “магічний реалізм” щодо твору 
Шевчука через його непроблемне ставлення до надприродного, брак 
рівноваги між раціональним та ірраціональним, характерної для магічного 
реалізму. Проте “магічну” естетику культурного синтезу можна застосу
вати й до твору Шевчука, бо ж арена міфа та надприродного — це 
основний простір, у якому відбувається переоцінка “колоніальних” куль
турних реалій, і то на дуже складному рівні.

По-перше, Шевчуків “Дім на горі”, як слушно вказує Марко
Павлишин, має антигоголівське спрямування; твір, по суті, полемізує з
гегелівським тлумаченням української ідентичності як провінційної,
комічної та відсталої18 і таким чином становить літературний протест
проти колоніального статусу України. По-друге, у постколоніальній
ситуації нам, можливо, вдасться знайти факти переоцінки й відновлення
інших міфів української літературної історії, які використовує Шевчук у
створенні національного, по суті, епосу. Це, в першу чергу, міфи, створені
Тарасом Шевченком, які архетипно описують соціальне й культурне
закріпачення України XIX століття і, як вказує Джордж Грабович,

19пропонують міфічну програму духовного та політичного визволення нації . 
По-третє, зв’язок між материнським та національним, обговорюваний 
раніше, є природним приводом для переосмислення міфа української 
ідентичності, оскільки в усій новочасній українській літературі від 
Шевченка до самого Шевчука широко застосовувався символ України як 
трагічної постаті матері (проти якого дехто, як, приміром, Микола 
Хвильовий, вів полеміку).

Домашній міф полягав у наступному: в пору дозрівання жінок дому
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відвідує джигун зі здатністю перетворюватися у птаха. Якщо йому вдається 
спокусити дівчину, вона народжує сина, який має дивні психологічні 
властивості і, підрісши, неодмінно покидає дім. Згодом ту саму жінку 
відвідує чоловік, який сходить на гору, щоб попросити води. Якщо вони 
одружуються, жінка народжує доньку, яка залишається в домі й продовжує 
міф. Якщо тлумачити це як ситуацію покинутої дівчини, “покритки” з 
Шевченкових балад, коханець якої майже завжди є московським солдатом, 
міф, винайдений Шевчуком, можна було б вважати відгомоном тої самої 
колоніальної ситуації — з певними відмінностями, які змінюють полярність 
Шевченкового міфа. Якщо покинутій дівчині у “Тополі” або “Причинній” 
судилася трагічна доля, як і “покритці” Катерині, то оповідь Шевчука 
у межах подібного циклу пропонує можливість зцілення та відродження
— через другого чоловіка, який відвідує жінку і від якого вона народжує 
доньку. Крім того, зв’язок між птахом-джигуном та дівчиною спричинює 
народження сина, який має дар ясновидіння й літописання, відтворення 
общинних міфів. Саме ним і є козопас Іван, дід Галі у перших, який 
усе записує, а також син Галі, який приводить його записи у літературний 
порядок. Вони становлять основу новел “Голос трави”, що йдуть після 
основного роману-балади “Дім на горі”.

У Шевчуковому міфі мати, однак, має можливість перестати бути 
жертвою і зцілитися. Рисою, відсутньою у міфах Шевченка, але присут
ньою у Шевчуковому міфі, є можливість матері передати свій досвід 
доньці через міф. Це й робить бабуся Галі способом, який нагадує нам 
стосунки між матір’ю та донькою у Альєнде. Хоча спершу Галя не 
повірила у міф, її власна участь у ньому дала їй розуміння безперервності 
цього ритуалу: “Усе це переколошкало Галину душу, бо вже починала 
губити межі, де в цій історії фантастичне, а де реальне. Знала бабчину 
здатність надавати всьому неприродного значення, але цей збіг подій, що 
навалився притьма, був разючий... Бачила й цей дім, повторений 
кількаразово, начебто притисла око, і від того зображення роздвоїлося: 
щоразу стояла коло того дому інша дівчина, власне, дівчина була одна, 
але одягнута в одежу залежно від часу, в якому жила”20.

Хоча ритуал міфа дуже чіткий, для Галі межі між фантазією та 
реальністю стають розпливчатими. Сам міф, наскільки він пов’язаний із 
Шевченковим міфом про жінку, свідчить про невирішену колоніальну 
проблематику. Цим пояснюється і той факт, що міфічна історія дому та 
події, які начебто підтверджують її правдивість, глибоко вражають Галю. 
Врешті-решт Галя приходить до згоди з домашнім міфом, хоча значну 
частину страждань зазнає саме на шляху до цього рішення.

Творчість козопаса Івана Шевчука — це другий ярус полеміки з 
Шевченковим міфом. На відміну від дітей неодружених матерів, “руса
лок”, які залоскочують Причинну на смерть, Іван має пророчу здатність 
відроджувати міфи з життя самої спільноти. Його творчість робить 
невиразною його традиційну чоловічу роль годувальника сім’ї — пишучи, 
він здатний лише пасти кіз на схилах гори, тоді як утримує його, по 
суті, дружина. У них немає дітей, і духовними нащадками Івана стають 
його книги, які на час його смерті з’являються у вигляді п’яти синів і 
на крилах яких він вступає у царство духу. Процес писання сповнений 
містики, і роль письменника містична, проте обов’язково узгоджена з 
природою і людською спільнотою.

По-третє, саме літературна природа цих міфів передбачає постко-

73



лоніальну інтерпретацію оповіді “Дому на горі”. Шевчук робить вибір на 
користь української літературної традиції, не вичерпуючи її динаміки і 
не обмежуючи широти її інтерпретацій ідентичності.

У підтексті новели “Перелесник”, що є своєрідним коментарем до 
основної оповіді, вказується на цілу низку ситуацій, які Шевчук міг би 
включити у “Дім на горі”. Ця історія передає шевченківську ситуацію 
розлучених закоханих, викликану, за традицією, колоніальним ста
новищем України (козак мусить іти на війну); жінка вступає у зв'язок 
із дияволом-спокусником; трагічне закінчення цієї повісті контрастує з 
благополучним кінцем Галиної історії. Тут можна висловити критичну 
думку: вписуючи стереотипну баладну ситуацію в новелу і протиставляючи 
її трагедію Галиному “хепі-ендові”, Шевчук ризикує увічнити ситуацію 
і надати їй “літературного” вирішення, тобто розчинити полемічну силу 
Шевченкових балад, не передбачаючи ідентичності, що виходила б за 
рамки альтернативних ідентичностей “покритки” або жінки, що спокутує 
через страждання. Критика на адресу Альєнде може бути звернена також 
і до Шевчука: як може письменник-чоловік говорити з точки зору жіночого 
досвіду, особливо пробуючи “зцілити” ідентичність, яка в час написання 
роману все ще залишалася колоніальною?

Відповідь може полягати в тому, що Шевчук, намагаючись по-своєму 
вирішити проблему української ідентичності, мусив рахуватися з уже 
існуючим образом жінки й матері (як жертви і як символу колоніального 
статусу України), на власний спосіб з цим образом полемізуючи. 
Шевчукова спроба “зцілити” цю символічну фігуру і позбавити стигм її 
колишні коннотації, включаючи колоніальні, важлива для переоцінки 
ідентичності у теперішній постколоніальній ситуації: постколоніальна 
дійсність передбачає не модерністичне відкидання історії, а її перегляд і 
переоцінку; така акція консервативна, проте в ній знову приділяється 
увага кореням і, як показує твір Альєнде, поряд з антипатріархальною 
та антиколоніальною лініями з’являються нові акценти. Більше того, 
Шевчуків “літопис про батьків” саме і є літописанням про колишніх 
репресованих: письменники колоніальної України періодично зазнавали 
репресій у вигляді ув’язнення та заслання, про що свідчить, приміром, 
біографія Шевченка. Те, що Шевчук критично переписує Шевченка, 
опираючись творенню традиційного месіанського образу, викарбуваного 
“кіч-наіціоналізмом” (як в Україні, так і в діаспорі), відкриває шлях до 
більш тонкого й складного конструювання постколоніальної ідентичності. 
Це конструювання — процес, частиною якого є Шевчук; його твори не 
можна [юзглядати як уже готову, остаточну відповідь на питання, 
поставлені спадщиною колоніалізму. У цьому плані “Дім на горі” виявляє 
напругу між колоніальним та постколоніальним у літературі та культурній 
ідентичності: .Шевчук показує зникнення колоніального типу свідомості, 
але, “зцілюючи” від нього, залишає длй нього місце в історії розвитку 
української ідентичності.

Альєнде пропонує “прямішу” лінію відродження і зцілення ідентичності, 
яка водночас є жіночою і постколоніальною; позиція Шевчука як 
письменника-чоловіка не перешкоджає йому запропонувати модель для 
відновлення літературних міфів української колоніальної історії і пере
глянути їхню вартість як материнську та зцілюючу. Через зіставлення 
письменника-чоловіка з жіночим міфом, що проявляється на різних рівнях 
роману — у міфологічному сюжеті “Дому на горі” , у колоніальному
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(гоголівському) та антиколоніальному (шевченківському) літературних 
міфах, у письменницькому житті персонажа Івана та його новелах 
наприкінці роману, — Шевчук пропонує оповідь про ідентичність не менш 
“органічну”, ніж Альєнде. Для обох письменників відновлення ідентичності 
та її реконструкція є своєрідним викликом, що його робить художній 
творчості сама дійсність як у Латинській Америці, так і в пострадянських 
країнах.
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Віра СЕЛЯНСЬКА

ЗУСТРІЧ ІДЕЙ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Й АНТОНІО КАСТРО АЛВЕСА

Уже в розквіті епохи просвітництва знаходимо підвалини романтичних 
ідей у творах Йоганна Готфріда Гердера (1744 — 1803), який вважав 
релігію й мову найвищими проявами людського духу, вбачаючи першу 
мову людства в поезії. Піонер Гердер поставив анонімну народну творчість 
поряд із великими творами світових літератур і звернув увагу Заходу на 
високий рівень слов’янської народної творчості.

Передромантичною хвилею був рух “Бурі і натиску” (“Sturm und 
Drang”), який називали також рухом Геніїв; його найважливішими 
представниками вважаються Йоганн Вольфганг Гете (1749—1832) і Фрідріх 
Шіллер (1759—1805), хоч вони ніколи й не належали до справжнього 
романтичного руху. 1774 року Гете створив свій епохальний роман 
“Страждання молодого Вертера”, з печаттю світового болю (Weltschmerz), 
який так глибоко вплинув на молоде покоління того часу, і навіть через 
сто років його вплив помітний у творчості третього покоління 
бразильських романтиків. 1775 року з-під пера Гете постали фрагмент 
“Прометей” і драма “Гец фон Берліхінген” з центральною ідеєю волі. 
1782 року поставлено у Майнгаймськім театрі п’єсу Шіллера “Розбійники” , 
де головним персонажем є шляхтич-бунтар проти сваволі могутніх, 
оборонець нещасних і визискуваних.

Воля, рівність і братерство, що живили Французьку революцію з її 
гаслами “Смерть тиранові!” — це головні ідеї романтизму.

Із кристалізацією романтичної думки пробудилося зацікавлення 
давниною, постала потреба дослідження історії та культури минулих епох, 
особливо середньовіччя й барокко. Романтизм спричинив менше галасу, 
ніж рух “Бурі й натиску” , але діяв грунтовно, сприяючи появі доро
гоцінних збірок народного мистецтва та глибоких перекладів.

Народи, позбавлені національної самостійності, починають 
усвідомлювати себе у світлі нових ідей як самобутні нації і вимагають 
собі політичної і культурної незалежності. У XIX сторіччі Норвегія, 
наприклад, звільняється від данського протекторату, ідеалізуючи при тому 
своє славне минуле за часів вікінгів. Угорщина звільняється з габсбурзького 
гніту, а її наймаркантніша постать, Шандор Петефі, гине 1849 року в 
боротьбі за свою батьківщину.

Характерними для поетів-романтиків європейського Сходу виявились 
мотиви фізичного й духовного вигнання. Досить згадати Адама Міцкевича 
(1798—1855), який написав свою епопею “Пан Тадеуш” уже в екзилі, 
згадуючи далеку вітчизну. Польща, розчленована Російською імперією,
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Пруссією та Австро-Угорщиною, створила в епосі повної політичної 
поразки твори, що дали безсмертя її духові, — такі, як “Лілля Венеда” 
Юліуша Словацького (1801—1849) та бунтарські полонези Фридєрика 
Шопена, який також помер на чужині 1849 року.

Усі ці події й ідеї витворили своєрідне романтичне підсоння також і 
на Україні. Від самого початку Тарас Шевченко мав усі передумови, щоб 
стати народним бардом, втіленням поневоленого народу.

Автобіографічний вірш “Мені тринадцятий минало” дає нам образ 
молодого поета, чабана чужих овець, закоханого в красу свого села і 
враженого його нещастям; поета, що вперше замислюється над своїм 
низьким, рабським станом і котрий згодом ціле життя шукатиме потіхи 
в людському теплі, любові, родині — всьому тому, що назавжди 
залишиться для нього нездійсненними мріями,, недосяжним раєм. Вірш 
“Давно те діялось” оповідає про потребу молодого таланту виявити себе 
в поезії й рисунку: він — трохи не голий — краде в підпитого дяка 
п’ятака, щоб купити аркуш паперу, з якого робить маленьку книжечку. 
За ту крадіж Бог так гірко покарав поета, що йому цілий вік довелося 
ховатися із своїми віршами і “тяжко плакать”. Яка болюча та скупчена 
біографічна розповідь!

Потреба творити була в Шевченка категорична, неухильна. Його 
поетичний талант розвивався поряд із малярським і — щастя в нещасті
— на дворі Енгельгардта молодий паж, хоч і визискуваний та 
переслідуваний, має змогу дещо бачити й чути, а передусім супроводжу
вати свого пана до Вільна й Петрограда, де кінець кінцем, уже викуплений 
від кріпацтва, стає учнем Мистецької академії, пізнає твори найвидатніших 
національних і чужинецьких мистців, ходить до театру, на концерти, 
бере участь у дебатах і зачитується світовою літературою. Одначе, 
найголовнішим рушієм у творчості поета стала його Україна, збуджена з 
туману підсвідомості романтичним рухом.

Зб ірник народних українських п ісень, що його упорядкував 
М. Максимович, відкрив очі не лише українським поетам. Ш евченкові 
змалечку були відомі ті пісні: він їх чув від своєї матері, що рано 
померла, і від сестри Катерини; він слухав історичні думи від 
подорожніх кобзарів і лірників. Село з його творчим багатством було 
йому в костях і крові: він добре зрозумів, що село — найближче 
до землі, що там збереглися первні української духовності і що в 
зародку воно мало все те, що він потім зустрічав у витонченому 
мистецтві столиці.

Але не тільки село формувало його духовний світ. Кирило-Мефодіївське 
братство зі своїми високими гуманітарними ідеалами, знайомство з 
важливими особистостями, рухом декабристів, систематична лектура й 
культурне, інтенсивне життя чужої метрополід бурхливо впливали на 
розвій його світогляду.

Після першого видання “Кобзаря” Шевченко відвідав рідне село й 
об’їздив чимало місцевостей як член археографічної комісії, роблячи при 
тому численні шкіци й записи.

Відомо, що той сприятливий для творчості етап перервало заслання 
до Оренбурга. Але навіть на засланні не можна говорити про творчий 
регрес, бо поет бере участь в експедиціях по азіатському запіллі і, знову ж, 
описує й змальовує свої враження. Справді нищівними були для нього 
Орськ, Уральськ і особливо Новопетрівськ.
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Звільнення прийшло до поета занадто пізно. Безвихідне становище 
української літератури в межах імперії позбавляло його стимулів до 
творчості. Останні відвідини рідного села 1859 року поглибили пустку в 
душі. Шевченко не дочекався скасування панщини, померши за кілька 
днів до царського указу.

Цілу Шевченкову поетичну спадщину можна поділити на чотири теми: 
1) ліричні поезії; 2) міфічні балади; 3) історичні поеми; 4) поеми долі.

1. Ліричні поезІЇ

Ця група виявляє цілу гаму різних емоцій від тужливих спогадів та 
любовних скарг до палкого патріотизму й пророчої візії майбутнього. “Три 
літа”, “Лічу в неволі дні і ночі”, “Гори мої високії” , “Б ’ють пороги” 
сповнені горя й суму, що поет не може жити на своїй Україні. У : вірші 
“Ми вкупочці колись росли” поет пригадує дитинство і зіставляє його з 
гіркою долею, яка прийшла потім.

У любовних скаргах, як “Дівочі ночі” і “Думка (І—IV)”, де чергуються 
монологи дівчини й козака, мова про кохання, що не дійшло до повного 
розквіту, бо його знищили “злії люди” або “доля”. Поет солідарний із 
закоханими, бо вони несуть у собі образи краси й невинного ліризму, 
що заразом щирий і вразливий, засуджений на передчасний кінець, 
спричинений антагонізмом зовнішнього світу.

Інше емотивне підсоння показують патріотичні поезії, як “На вічну 
пам’ять Котляревському”, з раптовими змінами в ритмах, що роблять 
інтонацію неспокійною, палкою, захопленою. У вірші “Юродивий” — 
іронія й обурення щодо лакеїв: єдиний юродивий серед безхарактерних 
б’є в пику генерала Бібікова, губернатора Київщини, Поділля й Волині. 
Шевченко вважає юродивого “єдиним козаком серед свинопасів”.

І в кінці — поет як голос, що кличе в пустині, як пророк і учитель. 
Вірш “І мертвим, і живгім, і ненарожденним.,.” заповідає “чужому 
научатись, свого не цуратись” і наказує обійняти “найменшого брата” ; 
“Заповіт” закликає до волі й прохає не забути поета в колі вільних 
людей, згадавши його “незлим, тихим словом”.

2. Міфічно-фольклорні балади

Всі твори цієї групи мають нераціональний характер. їхнім підсонням 
є чари, ворожба, прокляття, перемінення. Діється прекрасне, але також 
страшне. Ті первні походять, певно, з народних вірувань і належать до 
найстарших поганських мотивів. Прекрасне тут вбудоване у контекст 
фантастичного. (Паралельні мотиви знаходимо в германських і кельтських 
міфах). Сюди належать передусім балади “Тополя”, “Русалка”, “Утоп
лена”, “Титарівна”, “Дві тополі”, “Лілея”.

3. Історичні поеми

Найважливішою частиною творчості Шевченка є його історичні поеми. 
Бувальщина України постає тут у золоті й багрецю, в крові і сльозах, 
у танцях і співах. Перебендя знає, чим догодити своїм слухачам. Старий 
кобзар, який утішає народ, сам серед людей. Він без хати, без скарбу, 
без родини. Його притулок — широкий степ...
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Особливим циклом є поеми про козацьку бувальщину. Шевченко 
пригадує славні постаті, що запали в серце народу: Іван Підкова, який 
провадив під Царгород козацькі чайки, Гамалія, який звільнив невільників 
з турецької неволі, Семен Палій (у поемі “Чернець”), який кінчає свої 
дні в монастирі Межиіірського Спаса, Швачка, що провадив гайдамаків 
проти польської шляхти, Іван Лобода (в поемі “У неділеньку у святую”), 
що через похилий вік передає булаву Кравченкові-Наливайку. Особливу 
групу становлять тут поеми, які розказують про битви проти польської 
шляхти. У поемі “Холодний яр” поет пригадує криваву розправу 
гайдамаків над поляками — гнобителями народу. У “Тарасовій ночі” мова 
про 1630 рік, який скінчився перемогою повстанців. У поемі “Буває, в 
неволі іноді згадаю...” Шевченко повертається до свого дитинства; він 
пригадує собі сон, у якому старий характерник повів його оглянути 
козацьку могилу, — хлопчина довідується, що там похована воля України. 
Характерник розказує дитині історію свого життя: про кривду, заподіяну 
народові, і про страшну помсту покривджених, у якій загибає також і 
невинний люд, зокрема і його власна донька, що її знеславили пани. 
Найбільшою поемою цього циклу є “Гайдамаки”; у поетовій візії постають 
гетьмани, гуляє козацтво, грає синє море, співає дівчина, голубіє степ, 
шумить тополя... Поет уже не сам. Він пригадує польську конфедерацію, 
коли шляхта намагалася спольщити Україну, спричинивши повстання 
народу.

Не можна забути, що йдеться про епоху Тридцятирічної війни в 
Західній Європі, коли відбувалися криваві розправи між католиками й 
протестантами, відомі їхньою обопільною жорстокістю. На землях України 
ті битви точилися між католиками-поляками та православними-укра- 
їнцями. Зрозуміло, Шевченко обстоює свій народ, вже хоч би тому, що 
не він загарбував чужі домінії.

Третій цикл Шевченкових поем розказує про кривду, що її заподіяв 
Україні російський царат. У поемах “Розрита могила” та “Чигрине, 
Чигрике...” поет пригадує, як москалі розкопували давні кургани по 
степах у пошуках схованих скарбів, але знаходили там тільки козацькі 
кості. У творі “Стоїть в селі Суботові...” поет картає Богдана Хмельницько
го за Переяславський договір. В “Іржавці” Шевченко розказує про 
козацьку церкву з чудотворною іконою Богоматері, яка заплакала по 
своїх любих дітях, що їх побив Петро І. У довгій поемі “Великий льох” 
поет бунтується проти російського самодержавства. Він називає твір 
“містерією” , подібно як комедією називає “Сон” , найбільший свій 
поетичний твір.

4. Поеми долі

Це чи не найширша група Шевченкової поетичної творчості. У різних, 
переважно страшних життєвих розповідях переважають кривда, 
насильство, нужда, засилля злих людей, які намагаються вбити високі 
почуття любові, вірності, прекрасної гуманності, що осяває образи 
страдників. За малими винятками, ті поеми відбивають реальність 
Шевченкового життя. Деякі з них подібні до фольклору; сюди слід 
зарахувати “У неділю не гуляла...”, “Хустину”, “Калину” , “У тієї 
Катерини...”.

Особливо дорога поетові постать матері. Неодружена мати зворушує
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його до глибин душі. Чи то Катерина, яка платить за свій гріх 
добровільною смертю, чи наймичка Ганна з поеми “Наймичка” , що аж 
на смертнім ложі признається синові, хто вона, — відчуваємо тут поетову 
найніжнішу струну.

Єдині поеми, які формально не стосуються України, це “У Вільні, 
городі...” , “Неофіти” і цикл біблійних поем, що служили більше для 
парафрази, щоб дати волю поетовому бунтові проти царів, ніж щоб 
відтворити історію. З цих віршів бачимо^ що Шевченко, як то було 
загально прийнято в романтиків, індивідуально трактує Святе Письмо, 
себто суб’єктивно-емотивно, а не об’єктивно-історично. Дивно те, що 
українське княже середньовіччя йому не було до серця, хоч саме 
романтизм високо ідеалізував цю добу. Пригадаймо хоча б “Руслана і 
Людмилу” Пушкіна.

Шевченко намагався, як історичними прикладами, так і долями, що 
він їх малював у своїх творах, збудити приспане почуття людської 
солідарності з покривдженими, бунт проти несправедливості, любов до 
волі, що є підставою братерства між окремими людьми і народами.

Коли Тарас Шевченко помер, Антоніо де Кастро Алвесові було 
чотирнадцять років.

До Бразилії романтизм прийшов пізніше, через Францію, особливо 
через знайомство з творчістю Віктора Гюго та лорда Байрона (у 
французькому перекладі). Аспекти того романтизму були вже дещо змінені 
впливом стилю Бідермаєр, що поступово удомашнював нестримні пориви 
першої хвилі європейського романтизму.

Кастро Алвес із його високим ідеалізмом у значній частині своїх творів 
виявляється привітнішим, ніж Шевченко, надаючи великої ваги любовній 
ліриці, поетичним присвятам в альбомах, культові витонченого товариства. 
Частина його творів — досить умовні, конвенційні, надто “декларативні” 
вірші, писані за диктатом тодішньої моди. Можемо навести як приклад 
поезії “Кокарда”, “Серце” , “Луїсові”, “Каприз”, “Фіалка”, “Про що 
думаєш?” та інші, які створюють враження салонової забави. Але то 
тільки один аспект його поезії, бо поряд вибухає мужня творчість глибокої 
експресії, з потужними образами і відважним висловом.

Часом його творчість торкається тих самих струн, що їх чуємо в поетів 
третього покоління бразильських романтиків (Казиміро де Абреу, Фагун- 
деса Варели, Жункейро Фрейре), що, годовані гіркою іронією Байрона, 
були закохані в Смерть і вмирали двадцятилітніми, переважно від “модної” 
недуги того часу.

Сам Кастро Алвес помер, можна сказати, з кохання до капризної 
актриси Євженії Камара. Жінки в його поемах з ’являються часто як 
представниці високого товариства, в атмосфері вигоди, — то ніжні, то 
знову іронічно-насмішкуваті, жорстокі. Любов, кохання для них — 
салонова гра: мінлива, легка, піниста. Для Шевченка кохання зобов’язує 
на життя і смерть. Воно — вірний друг його нещасних персонажів. 
Трагічна доля в Шевченка не походить від самого кохання, тільки від 
неприхильних обставин. Шевченківські жінки переважно наївні, щирі; 
їхньою долею є страждання. За свій гріх вони платять найвищою ціною: 
життям.

Кастро Алвес теж наводить у своїх творах приклади такої жіночності. 
Марія з поеми “Водбспад Павла Афонса” близько споріднена з шев
ченківськими дівчатами.
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І Шевченко, і Кастро Алвес страждали від самотності, від туги за 
домом і особливо від несправедливості, що її переживав народ. Обидва 
були сповнені найшляхетнішими і найвеликодушнішими почуттями.

Антоніо де Кастро Алвес (1847—1871) народився недалеко від хутора 
Курраліньйос, сьогодні — Кастро Алвес, у Вагії. Прегарний пейзаж того 
місця, з велетенськими скелями-каменюками, що вражають мандрівника, 
як і баянський “сертан”, формували, вочевидь, поетову чутливість до 
дикої краси, подібно як і степ зі своїми курганами та кам’яними бабами 
живили фантазію Шевченка. В Ресіфе (штат Пернамбуко) Кастро Алвес 
студіював право, ставши там палким оратором в обороні невільників- 
негрів, що приносило йому з усіх боків симпатії патріотів.

Бразилія, що її відкрито в 1500 році, була впродовж трьох з половиною 
століть колонією Португальської імперії. Визвольний рух з 1789 року, що 
почався в штаті Мінас Жерайс під проводом Тірадентеса, був жорстоко 
придушений: Тірадентеса повішено й розчленовано на пострах бунтарям- 
націоналістам у 1792 році. Одначе повстанський рух стримати було 
неможливо. Це добре бачив молодий імператор Петро II, що перший 
проголосив: “Воля або смерть!” Бразилія стала республікою в 1889 році. 
Роком раніше було скасоване невільництво негрів — сімнадцять років по 
смерті поета, що був предтечею тієї події.

За колоніальних часів рабська праця забезпечувала добробут імперії. 
Чорних рабів привозили з португальських колоній в Африці. Індіани- 
тубільці на цю роль не годилися: вони масово вимирали в неволі.

До доби романтизму бразильська література наслідувала португальські 
зразки. Щойно з романтизмом вибухає національна бразильська стихія. 
У культурному плані попередниками Кастро Алвеса були Антоніо 
Гонсалвес Діас та Жозе де Аленкарі, — перші, хто зумів відчути питомі 
бразилійські вартості: тропічний, щедрий пейзаж, стражденний народ, 
обдарований відвагою, гідністю, але схильний до туги, глибоко закорінений 
у дикій природі краю. Тоді, коли два перші письменники оспівували 
індіан (радше ідеалізуючи їх), Кастро Алвес зі штату Багії, де найбільше 
чорного населення, підніс свій голос в обороні невільника-негра, і то в 
мужній і — як на той час — реалістичний спосіб, особливо в 
“Негритянськім кораблі”.

Поет продовжував свої студії в Сан-Пауло, де його поезії запалювали 
друзів і однодумців. Знаменитий письменник Машаду де Ассіс представляє 
молодого автора читачам бразилійського Півдня. Але палке, юне кохання 
накинуло тим часом на того зрадливу сітку. Щоб розважитися від своїх 
частих непорозумінь з коханою, він займається ловами і ранить собі в 
одній з пригод ногу; це поранення виявляється фатальним: після тривалої 
недуги він помирає у Сальвадорі.

Можна тільки жаліти, що така блискуча біографія мала такий 
передчасний кінець!

Роблячи порівняння між Шевченком і Кастро Алвесом, ми не 
притягуємо фактів силоміць. Бразилійський поет справді знав про Україну,
— скоріш за все з лектури Байронового “Мазепи”. В одному з віршів 
читаємо:

Крилата думка — непоборно-дужа 
Несеться крізь сертан,
Мов огир крізь степи вогненний 
Ірже, метається казенний,
А грива — ураган.
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Не менш цікаві рядки знаходимо й у вірші з посвятою “Масієле 
Піньєйро”:

Блідий юначе! Наче бард бездомний,
Твій човен плине в неспокійну даль...

І далі:

Побачиш на історії свій слід.
Бог, що Мазепу крізь степи провадить,
Бог попровадить твій відважний крок.

Обидва поети — український і бразильський — були сповнені тугою 
за своїми батьківщинами (у випадку Кастро Алвеса — у вужчому значенні 
цього слова: він тужив за Багією). Цікаво зіставити, наприклад, Шевченків 
вірш “Ми вкупочці колись росли...” з “Гарним видом” Кастро Алвеса:

0 ,  хай заплачу! Де мій дім родинний?
Як тут змінилося! Я сад жалію:
Троянди повмирали в дикім вітровію,
Бур’ян розпанувався. Мох по мурах лізе,
Кропива дика буйно зарясніла,
Статуя на землі...

Щоправда, краєвид Кастро Алвеса — це лише панський сад, який 
може щонайбільше символізувати підупалий хутір, тоді як Шевченко 
відтворює нам нещастя цілого села, більше — цілого народу. Але його 
Оксана нагадує нам Люсію та Мануелу Кастро Алвеса: перша з них — 
дівчина-рабиня, яку продають далеко від рідного дому, друга — невинна 
красуня, що стає коханкою панича.

Обом поетам притаманне глибоке почуття неспокою й осамітнення. Кастро 
Алвес порівнює себе з Агасфером, Вічним Жидом:

...самотній,
постійно простуючи вдаль, 
безконечно існуючи...

Порівняймо Шевченкові “Думи мої”:

...не питали б люди, що в мене болить,
Не питали б, защо проклинаю долю,
Чого нуджу світом?

Або “Мені однаково”:

В неволі виріс між чужими,
1, не оплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру.
І все з собою заберу,
Малого сліду не покину 
На нашій славній Україні,
На нашій — не своїй землі.

У “Плинному шумовинні” Кастро Алвеса читаємо: “ ...з південних 
земель, куди я ніс вогонь усіх поривів, цвіт усіх ілюзій... з тих південних 
земель я повертався тепер мовчазний і зламаний... несучи як єдину свою 
мету — надію спочити в своїй батьківщині”.

Одначе більше, ніж у біографічних даних, обидва поети подібні в
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ідеалізмі, в гуманістичних прагненнях, в обстоюванні Волі і засуджуванні 
насильства. Кастро Алвес писав про Французьку революцію:.

Тоді я сказав до народу:
“Будімся зо сну, раби!
Санзоне, руйнуй колони!
Прометею, кайдани ломи!”

Міфічно-символічна постать Прометея невипадково була близькою обом 
поетам, — згадаймо Шевченків “Кавказ”:

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея 
Там орел карає, —

і його патетичні рядки:

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава 
І воля святая, —

такі близькі до слів Кастро Алвеса з поеми “Сторіччя”:

Боріться: є право, є воля!
У тіні, де гніт і сваволя,
Крокує безболісна месть.

Для Кастро Алвеса Прометей теж символ поневоленого народу — 
передусім чорної раси:

Народе! Тортурований, нещасний,
Ти — невольництва Прометей надчасний,
Тебе обпутали важкі кайдани прав,
І шия кондора — булава злих управ.
Для виміру твого і дужих м’язів 
Потрібні Анди. Замалі Кавкази.

Так само читаємо у “Голосі Африки”:

Як Прометея, ти мене прип’яла 
До бездоріжжя червоного валу 
Безкрайня галеро! (...)
Христе, надаремно ти вмер розп’ятий:
Твоя кров не змила плями зачаття 
З мого вугляного чола.
І ще сьогодні — незавидна доле!
Мої дітй — гноєм на всесвітнім полі,
Я — паша всесвітнім волам.
Америка кров’ю моєю вмивається,
Кондор на яструба перекидається,
На птаха неволі...

З гіркотою, у типово романтичній формі — з чергуваннями інтерро- 
гативних речень, звертається до Христа Шевченко:

За кого ж ти розіп’явся,
Христе, сине Божий?
За нас добрих, чи за слово 
Істини... чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось.

("К авказ")

83



Подібне функціональне суміщення образу Христа з образом Прометея 
знаходимо й у Кастро Алвеса:

Як Христос — розп’ята воля 
На хресті страждає.

( “Богиня безкровної жертви”)

Братерство між народами є маркантною ідеєю Шевченка, як видно з 
поезії “Полякам”, де поет жаліється, що політика польської Корони 
роз’єднала ті два народи, які жили поряд. У поемі “Єретик”, присвяченій 
Шафарикові, поет припускає ідею конфедерації всіх слов’янських народів. 
Що поет ніяк не міг прийняти, що його глибоко зачіпало — це 
несправедливість щодо України, її народу, тобто несправедливість історична 
та соціальна. Про страшні політичні злочини говорять його історичні 
поеми, про соціальні злочини — поеми долі. Поет повстає проти тиранів
— біблійного (Давид), національного (Володимир), чужинецького 
(російські царі). Загострене почуття соціальної й національної (расової) 
справедливості притаманне й Кастро Алвесу. У поемі “Америка” читаємо:

Мій краю, вставай! (...)
Вже мало потрібно. Порви ці кайдани!
Скарбниці? Нам воля хай б’є в барабан!
Хай чорна сторінка знов білою стане,
Бо чорний наш епос від крові раба.
Будь знову убогий. Ти вільний, гіганте,
Неначе ті кондори в наших верхах!
Здійми той тягар, що наліг на Атланта,
Здійми важкий хрест, що на Бога наліг!

Як і Шевченко, також Кастро Алвес близько приймає до серця долю 
матерів, удів, сиріт. Вірш “Сирота на могилі” дуже близький до 
Шевченкової поеми “Сон” ("На панщині пшеницю жала..."), як і інший 
твір Кастро Алвеса — поема “Мати раба”:

0  мати раба, що, весела, колишеш 
Між гілками сітку своєю рукою:
Ти краще зробила б, коли б ти дитині 
Копала могилку під зіллям-травою.

Чи не найболючіші строфи Кастро Алвеса — з поеми “Невільничий 
корабель”:

То дантівський був сон. Побагряніли 
Від палуби світила спопелілі,
Спливає кров’ю слід.
Нагайка свище, брязкають кайдани,
Ночеподібні привиди-примари,
Шалений хоровід.
Змарнілих негритянок висхлі груди,
Хирлявих немовлят жадливі губи 
Ссуть материнську кров.
Дівчата голі — наче навіжені,
Закручені в крутіжі тій скаженій,
1 зойк, і біль оков.

До Шевченкових замальовок села дуже близький колорит Алвесової 
“Пісні негра”:
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І раб пішов спочивати,
Бо рано повинен вставати,
Як небо біліє від зір.
Нехай би лише забарився,
Батіг би на ньому помстився,
Бо раб — не людина, а звір.
Нещасна, нужденна рабиня 
Колише маленького сина,
Своє новоцвітне життя,
І в’яне від жаху й розпуки,
Щ о, може, загарбницькі руки 
Насильно їй вирвуть дитя.

А ось розпачливі побивання Лукаса із “Водопаду Паоло Афонсо” , який 
довідується, що його Марія стала жертвою звироднілого панича:

Бути рабом і байстрюком на світі,
З невільниці запаленої груді 
Смоктати молоко, весь час квиліти,
0  син гріха, народжений із бруду!
В майбутнім, серед тіней, не узріти 
Блідої зірки виклятого люду,
Не стрінути, мандрівником убогим,
Любові й Бога при чужих порогах. (...)
1 зрозуміють в болотах безсилі,
Що тут і там — ніде нема спасіння,
Що всюди оплямоване насіння:
В колисці, і в кайданах, і в могилі...

“Трагедія в сім’ї ” описує брутальну сцену: пан без милосердя вириває 
дитину з рук матері-рабині та продає її, бо син невільниці має стільки 
вартості, скільки й скотина. Даремний плач нещасної — пригадаймо сцену 
з “Марини” Шевченка, де бідолашна мати йде прохати за свою дитину 
до панських палат. Весь цикл “Невільники” Кастро Алвеса скомпонований 
у дусі Шевченкових поем долі, де трапляються сцени насильства та 
інцесту між батьком-шляхтичем і донькою-байстрям. Нещасні героїні 
Кастро Алвеса, подібно до Шевченкових, нерідко шукають собі до
бровільної смерті, як і, скажімо, коханці Лукас і Марія зі згаданої поеми 
“Водопад...”:

— Безумна! Безумна! То пропасть нас кличе!
— То воля! (...)
А човен гнав. Розкрились водночас 
Провалля й небо!..

У поемі “Остання любов Байрона” англійський лорд звіряється графині 
Гіччолі, що його останньою коханою є Воля. Сам Кастро Алвес у вірші 
“Прощай, мій співе”, так вітає поетичне натхнення:

Сине бурвію, блискавиці брате,
Жбурляй своє волання громовиці. (...)
Лети, ірійний пташе, сповіщати 
Святу весну розкованої волі. (...)
Явися, світло! Зіркою — народу
І темною кометою — тиранам. (...)
Убогих брате, житимеш, мій співе! (...)
Благословення Бога до в’язниці 
Неси, а з неї — крик неси до Бога!

І нарешті — у поемі “Видющий” — поет передбачає здійснення своїх 
високих поривів:
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Дзвенять у просторі утопії шалені 
Майбутнього. (...)
Як в винограднику селянка будить роси,
Вплітаючи троянди в смаглі коси...
Земля свобідна. По небеснім полі
З  Кальварії орел святої волі
Від Альп до Кордільєр величних лине,
Над Гімалаї й Анди сніговійні!
Упало рабство! Хай співає ліра!

Це вже космічна візія, в яку органічно вписується образ Волі, “Богині 
безкровної жертви” з однойменного вірша:

Ревуть з безсилля, як сміється воля,
Сатрап, шакал, тиранія, сваволя,
Пугач і сич, в’язниця і неволя!..

Можемо, отже, обох поетів характеризувати словами молодшого, з його 
“Плинного шуму”, де згадується про Наполеона й Віктора Гюго: “І, 
будучи геніями, не бути братами? Невже це не рокованість, таке 
побратимство на чужині? Тих двох стовпів? Тих двох морів? Тих двох 
самотностей?”

Гадаємо, обох поетів стосуються слова Кастро Алвеса з вірша “Хто 
дає вбогим”:

Святий союз: єднається сьогодні 
Гілля геройське героїчних родів,
Бо близнюками є сини героїв,
Хоча б нащадки різних двох народів.

Ріо-де-Жанейро (Бразилія)
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СУСПІЛЬНЕ Ж ИТТЯ

ПОВЕРНЕННЯ «НАРОДНОГО ДУХУ»

Інтерв'ю з Ісайєю Берліном

— Якщо вірити Гарольду Ісааксу, автору “Ідолів племені”, нині ми 
є свідками “судомних жнив” нації. Відверте етнічне зіткнення вибухнуло 
в Югославії. Повсталі націоналістичні республіки розірвали Радянський 
Союз на шматки. Новий світовий порядок, збудований із цеглин 
Берлінської стіни, уже зазнав долі Вавилонської вежі. Які джерела 
націоналізму? Звідки ці бурхливі жнива?

Ісайя Берлін: Вавилонська вежа планувалась як унітарна, це мала 
бути одна велика споруда, що сягала б неба, з однією мовою для всіх. 
Господові це не сподобалося.

Кажуть, є прекрасна гебрейська молитва, яку треба проказувати, коли 
бачиш потвору: “Благословен будь, Господи наш Боже, що зробив 
різноманітними Твої створіння”. Ми можемо тільки радіти, що побачили 
крах радянської Вавилонської вежі, хоча його наслідки можуть бути й 
небезпечними — маю на увазі прикре зіткнення націоналізмів. Але, на 
жаль, воно не буде новим.

За наших часів націоналізм не відроджується, бо він ніколи не вмирав. 
Так само й расизм. Це наймогутніші рухи в сьогоднішньому світі, що 
заґрожують багатьом соціальним системам.

Жоден із великих мислителів XIX сторіччя цього не передбачав. 
Сен-Сімон передбачив важливість промисловців і банкірів. Фур’є, зро
зумівши, що, коли скло не битиметься, то не буде роботи скляреві, схопив 
суперечності капіталізму. Карл Бурхгардт передбачив військово- 
промисловий комплекс. Небагато з Марксових передбачень виявилися 
правильними, крім життєво важливого здогаду, що технологія перетворює 
культуру. Результатами цього є, зокрема, великий бізнес і класові 
конфлікти.

Всі вони гадали, що імперський устрій великих держав є центральною 
проблемою XX сторіччя. Щойно ці тиранічні скупчення — Британська, 
Австро-Угорська, Російська імперії — будуть знищені разом із ко
лоніалізмом, як поневолені народи стануть жити мирно і вершитимуть 
свою долю в праці та творенні. Але вони помилилися.

Хоча більшість ліберальних філософів XIX сторіччя виступали проти 
жорстокої експлуатації “темних мас” імперіалізмом, вони в жодному разі 
не думали, що негри, індіанці чи азіати можуть колись мати свої держави, 
парламенти чи армії. Вони мислили цілковито євроцентрично.

Це змінилося, гадаю, після російсько-японської війни 1904 року. Той 
факт, що азіатська нація перемогла велику європейську потугу, мусив 
справити величезне враження на багатьох азіатів і африканців, надихнути
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їх ідеєю антиімперіалістичної боротьби та національної незалежності. У 
двадцятому столітті жоден лівий рух в Азії чи Африці — в Індокитаї, 
Єгипті, Алжирі, Сирії чи Іраку — не досяг успіху, якщо не поєднувався 
з націоналістичними почуттями.

Неагресивний націоналізм — зовсім інша річ. Я пов’язую початок цієї 
ідеї зі впливовим німецьким поетом і філософом XVIII сторіччя Йоганном 
Готфрідом Гердером. Гердер, по суті, винайшов ідею належності. Він 
вірив, що достоту так, як люди мають потребу їсти й пити, мати безпеку 
й свободу руху, вони також потребують належати до якоїсь групи. Якщо 
їх цього позбавлено, вони почуваються самотніми, приниженими, не
щасними. Ностальгія, казав Гердер, — це найблагородніше зі страждань. 
Бути людиною означає здатність почуватися десь як удома.

Згідно з Гердером, кожна група має власний Volksgeist, народний чи 
національний дух, — сукупність звичок і манер, спосіб почування й 
поведінки, цінованих тільки за те, що вони свої. Усе культурне життя 
витворюється з особливого потоку традиції, джерелом якого є колективний 
історичний досвід, що його поділяють лише члени цієї групи. Тому не 
можна, приміром, зрозуміти повністю скандинавські саги, не переживши 
(як пережив він, прямуючи до Англії) великої бурі в Північному морі.

Гердерова ідея нації була глибоко неагресивна. Все, чого він хотів, — 
це культурне самовизначення. Він заперечував вищість одного народу 
щодо іншого. Кожен, хто це проголошував, помилявся. Гердер вірив у 
різноманітність національних культур, які, на його думку, можуть усі 
мирно співіснувати.

Кожна культура мала однакову вартість і заслуговувала на місце під 
сонцем. Лиходіями історії були для Гердера великі завойовники, такі як 
Александр Македонський, Цезар чи Карл Великий, оскільки вони 
знищували тубільні культури. Він помер, не побачивши вповні наслідків 
Наполеонових перемог, але позаяк вони підривали панування Священної 
Римської імперії, Гердер його, може, й простив би.

Лише унікальне мало справжню вартість. Ось чому Гердер був також 
противником французьких просвітницьких універсалістів. Для нього мало 
існувало вічних істин: важили час, місце та суспільне життя — те, що 
згодом було назване громадянським суспільством.

— Звичайно, Гердерів народний дух став Третім рейхом. А сьогодні 
йде війна сербського народного духу з хорватським, уже давно воюють 
вірмени й азербайджанці, та й між грузинами й росіянами — і навіть 
українцями й росіянами — нуртують пристрасті. Щ о перетворює 
прагнення культурного самовизначення на націоналістичну агресію?

Берлін: Я вже десь писав, що уражений, так би мовити, народний 
дух схожий на притиснуту до землі гілку, яка люто шмагає, коли її 
відпускають. Націоналізм, принаймні на Заході, постав із ран, що їх 
завдав такий тиск. А щодо Східної Європи й колишньої радянської імперії, 
то вони сьогодні здаються однією величезною незагоєною раною. Після 
років пригнічення та приниження, буде, певно, сильна зворотна реакція, 
вибух національної гордості, часто агресивної оборони своїх прав 
звільненими націями та їхніми лідерами.

Хоча й не випадає казати це німецьким історикам, я вірю, що Луї 
XIV найбільше спричинився до зародження німецького націоналізму в 
XVII сторіччі. Тоді як решта Європи — Італія, Англія, Іспанія, Нідерланди 
й передусім Франція — переживали пишний Ренесанс у мистецтві й
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науці, політичній і військовій могутності, в Німеччині, після доби Дюрера, 
Грюневальда та Ройхліна, був (за винятком архітектури) відносний застій. 
Французи потроху стали дивитися на німців згори вниз — як на 
провінціалів, простих, трохи комічних, охочих до пива селюків, освічених, 
але бездарних.

Спочатку було, звичайно, багато наслідування французів, але потім, 
як завжди, була протидія. Пієтисти питали: “Чому ми не можемо бути 
самими собою? Навіщо копіювати чужинців? Хай французи мають свої 
королівські двори, свої салони, солдатів, поетів, малярів, свою марну 
славу. То все пусте. Важить лише зв’язок людини з її власною душею, 
з Богом, зі справжніми вартостями — сферою духу, внутрішнього життя, 
Христової віри”. У сімдесяті роки XVII століття вже існував пієтистський 
національний рух — духовний рух, у якому визріли Кант, Гердер, Таманн, 
мудреці Східної Пруссії. Позиція пієтистів була така: “Нам не треба того, 
що пропонує Париж. Воно ні на що не годиться. Потрібна тільки внутрішня 
свобода, чистота душі”.

Так почалося націоналістичне самоствердження. Близько 1720 року 
маловідомий німецький мислитель Томасїус наважився читати лекції в 
університеті не латинською мовою, а рідною. Це й була головна точка 
відліку. Відповідні наслідки глибших німецьких принижень — од Напо
леонівських війн до Версальського договору — надто добре відомі.

Нині грузини, вірмени та інші народи намагаються відродити своє 
минуле, відсунуте гігантською імперською машиною на задвірки. Незва
жаючи на сталінські переслідування, вірменська й грузинська літератури 
вижили: варто назвати талановитих поетів Ісаакяна та Яшвілі чи прекрасні 
Пастернакові переклади з Важи Пшавели й Табідзе. Але, зустрічаючись 
1939 року зі Сталіним, Ріббентроп подарував йому німецький переклад 
грузинського епосу XII сторіччя — “Витязя в тигровій шкурі” Руставелі. 
Бо хто на Заході знав про пізніші шедеври?

Раніше чи пізніше гілка неминуче випростується. Люди втомлюються 
від того, що їх зневажають, ними попихають — панівна нація, панівний 
клас чи будь-який інший пан. Раніше чи пізніше вони ставлять собі 
націоналістичні запитання: “Чому ми мусимо їм коритися? Яке вони 
мають право? А ми? Чому ми не можемо..?”

— Всі ці випростані гілки можуть урешті повалити світовий 
ідеологічний устрій. Вибух радянської системи може стати останнім 
актом краху просвітницьких ідеалів єдності, універсальності й 
ліберального раціоналізму. Всьому цьому настає кінець.

Берлін: Гадаю, це так.
А Росія є якраз відповідним місцем, аби з ’ясувати просвітницькі 

непорозуміння. Більшість російських західників, які наслідували фран
цузьких мислителів XVIII сторіччя, захоплювались ними тому, що вони 
виступали проти церкви, проти реакційних тенденцій, проти долі. Вольтер 
і Руссо були герої, оскільки боронили розум і право на свободу. Навіть 
такий радикальний письменник, як Александр Герцен, ніколи не приймав, 
наприклад, претензій Кондорсе на пізнавані вічні істини. Він уважав ідею 
неперервного поступу ілюзією й протестував проти нового ідолопоклонства, 
проти офірування абстракціям на кшталт універсального класу, не
помильної партії чи ходи історії — проти жертвувань минулим задля 
незвіданого майбутнього, яке приведе до якоїсь гармонії.

Герцен ставився до будь-якої відданості абстрактній єдності й
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універсальності з великою підозрою. Англія для нього була Англією, 
Франція — Францією, Росія — Росією. Відмінності не можна та й не 
треба було нівелювати. Метою життя було саме життя. Для Герцена, як 
і для Гердера та італійського філософа XVIII сторіччя Джамбатісти Віко, 
культури були несумірні. Звідси випливає, хоч вони й не висловлювали 
цього явно, що гонитва за загальною гармонією чи досконалою державою
— помилка, і часом фатальна.

Певна річ, ніхто не вірив в універсальність більше, ніж марксисти: 
Ленін, Троцький та інші переможці вважали себе за учнів просвітницьких 
мислителів, що їх виправив і осучаснив Маркс.

Якби треба було сказати щось на захист комунізму — чого ні ви, ні 
я робити не захочемо, — то варто було б зауважити, що, хоча Сталін 
знищив сорок мільйонів людей, але він принаймні придушував націоналізм 
і не допускав до анархічної боротьби амбіцій в етнічному вавилоні. 
Звичайно, Сталін придушував його — як і все інше, — але не знищив. 
Щойно з могили зсунено камінь, на ній знову зійшла помста.

— Гердер був, коли хочете, “горизонтальним” критиком французьких 
просвітників, оскільки вірив у своєрідність усіх культур. Джамбатіста 
Віко також відкрив просвітницьку ідею універсальності, але з “вертикаль
ної”, історичної перспективи. Як ви написали, він вірив, що кожна 
культура не сумірна з іншими.

Берлін: Обидва відкидали просвітницьку ідею про те, що в кожній 
країні і в кожний час людина має ті самі вартості. Для них, як і для 
мене, множинність культур неподоланна.

— Чи означає остаточний крах комуністичного тоталітаризму — 
витвору універсалістичного ідеалу, — що ми доживаємо останні роки 
останнього модерного століття?

Берлін: Майже так. Ідеал універсальності, хоч і спотворений настільки, 
що вжахнув би тих філософів XVIII сторіччя, котрі його сформували, 
очевидно, й далі живе в певній формі у найвіддаленіших місцях, куди 
сягають європейські впливи: у Китаї, В’єтнамі, Північній Кореї, на Кубі.

— Можна лише уявити, наскільки інакшим виявилось би двадцяте 
сторіччя, якби перевагу здобули Віко та Гердер, а не французькі філософи, 
Гегель і Маркс, якби місцеву душу не заглушила душа світова. Ми, 
можливо, мали б століття культурного плюралізму, а не тоталітаризму.

Берлін: Як таке могло би статися? Універсалізм був у XVIII сторіччі 
доктриною провідної країни — Франції. Тому всі намагалися перевершити 
її блискучу культуру. Можливо, набагато більше впливали на все мислення 
природничі науки з їхнім наголосом на універсальних законах, розуміння 
природи як організму чи машини, а також наслідування наукових методів 
в інших сферах. Ці ідеї втілилися в XIX сторіччі у технологічному й 
економічному вибухові, що ізолював інтелектуальну течію, біля джерел 
якої стояли такі — не “кількісні”, а “якісні” — мислителі, як Віко та 
Гердер.

Настрій того часу добре ілюструє розповідь із однієї з книг Якоба 
Талмона. Він описав розмову двох чеських учителів у перші роки XIX 
століття. “Ми, певно, останні в світі люди, що розмовляють по-чеському,
— казали вони один одному. — Наша мова занепадає. Всі ми в 
Центральній Європі, а може, й на Балканах неминуче говоритимемо 
німецькою. Ми — останнє, що вціліло з нашої рідної культури”. Звичайно ж, 
тепер такі “останні” верховодять у багатьох країнах.
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— Яка політична структура могла б пристосувати цю нову епоху 
культурного самовизначення, зберегти свободу й, можливо, відвернути 
загрозу кровопролиття?

Берлін: Культурне самовизначення без політичних рамок — це нині 
якраз і проблема. В Іспанії є баски й каталонці, в Британії — північні 
ірланці, в Канаді — Квебек, у Бельгії — фламандці, в Ізраїлі — араби 
і т. д. Хто в минулому міг бодай подумати про бретонський націоналізм 
чи Шотландську національну партію? Ідеалісти на зразок Гердера, певно, 
не розглядали цієї проблеми. А сам Гердер просто ненавидів Австро-Угор
ську імперію за те, що вона політично злютувала несумісні елементи.

У Східній Європі народи, здається, й справді почувають відразу один 
до одного: румуни ненавидять угорців, а угорці віддавна не люблять чехів,
— бретонці не могли б сказати, що вони так ненавидять французів. Такі 
на Заході тільки ірландці.

Лише в Америці різноманітні етнічні групи зберігають самобутні 
культури, і, здається, ніхто проти цього не заперечує. Італійці, поляки, 
євреї й корейці мають свої газети, книжки і, я чув, телепрограми.

— Може, коли іммігранти залишають свою землю, вони також 
позбуваються емоційної гостроти свого народного духу. А проте і в 
Америці виник новий багатокультурний рух в академічних колах, що 
прагне наголосити в навчальних планах не спільне, а відмінне.

Берлін: Так, я знаю. Чорні студії, пуерторіканські, ще якісь. Гадаю, 
це також випростування пригнутих гілок меншостей, які відчувають своє 
дискомфортне становище в контексті американської поліетнічності.

Поліетнічність — це не Гердерова ідея. Він не закликав німців вивчати 
голландську мову чи німецьких студентів студіювати португальську 
культуру. У Гердера немає нічого про расу та про кров. Він говорив 
лише про землю, мову, спільну пам’ять і звички. Його центральна думка, 
як зауважив мій друг чорногорець, — що самотність це не так відсутність 
інших людей, як життя серед людей, які вас не розуміють; люди можуть 
розуміти одні одних лише в тому разі, коли належать до спільноти, де 
спілкування не потребує зусиль і є майже інстинктивним.

Гердер неприязно ставився до тертя між культурами, що виникало у 
Відні, де багато національностей були втиснуті в обмежений простір. 
Відень продукував геніїв, але багато з них мали глибинні неврози — 
згадаймо Густава Малера, Людвіга Вітгенштейна, Карла Крауса, Арнольда 
Шенберга, Стефана Цвейга, а також народження психоаналізу в цьому 
до великої міри європейському — особливо беззахисному — суспільстві.

Усі ці жахливі зіткнення не дуже сумісних культур — слов’ян, 
італійців, німців, євреїв — вивільнили велику творчу енергію. Це був 
інший вид культурної експресії, аніж у ранішому Відні — Відні Моцарта, 
Гайдна чи Шуберта.

— Борючись із квебекськими сепаратистами, П’єр Трюдо часто 
покликався на лорда Актона. Він відчував, що всюди, де політичні 
кордони збігаються з етнічними, шовінізм, ксенофобія та расизм 
неминуче загрожують свободі. Лише індивідуальні конституційні права
— рівні громадянські права для всіх, без огляду на етнічний чинник
— у федеративній республіці можуть захистити меншості та особу. 
“Теорія національності, — цитував Трюдо Актона, — це крок назад в 
історії”.

Берлін: Лорд Актон — славна постать, і я з ним згоден. Однак маємо
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визнати, що, незважаючи на зусилля Трюдо, квебекці й далі прагнуть 
незалежності.

За великим рахунком, треба визнати, що, попри королівську та 
церковну монополію на владу і вплив, середні віки були в дечому 
цивілізованіші, аніж розбурхане дев’ятнадцяте чи тим паче наше жахливе 
століття — з повсюдним насильством, шовінізмом і, врешті, масовим 
знищенням у расовому та сталінському політичному голокостах. Звичайно, 
у середні віки були етнічні незгоди, переслідування євреїв і єретиків, але 
націоналізму як такого не існувало. Війни були династичні. Існувала 
всесвітня церква та спільна мова — латина.

Ми не владні повернути історію назад. А проте я не полишаю віри, 
що поміркований мирний багатобарвний світ, кожна частка якого розвиває 
свою особливу культурну ідентичність і толерантна до інших, — це не 
утопія.

— Але з якої спільної нитки можна такий одяг зіткати? У всесвіті 
автономних культурних світів, кожен із яких має власну орбіту, де те 
сонце, що утримує різні планети від зіткнення?

Берлін: Ідея центру знову веде до культурного імперіалізму. Гердерів 
всесвіт сонця не потребує. Його культури — не планети, а зірки, вони 
не зіштовхуються. Визнаю, що наприкінці XX сторіччя історичних доказів 
здійсненності такої візії небагато.

Мені вісімдесят два роки, я пережив, по суті, все століття. Не маю 
сумніву, що це найгірше століття, яке будь-коли знала Європа. Не було 
нічого жахливішого для нашої цивілізації. За моє життя сталися жахливіші 
речі, ніж за будь-якої іншої доби в історії. Гірші навіть, ніж у дні гуннів.

Можна лише сподіватися, що після того, як народи знесиляться в 
боротьбі, кривавий потік піде на спад. Якщо не спинити джгутами 
кровотечі й не забинтувати рани, щоб вони поволі заживали, навіть 
залишаючи шрами, то триватимуть дуже важкі часи.

Єдині нації, за долю яких можна не потерпати, — це пересичені нації, 
що не зазнали поранень чи залікували їх, такі, як ліберальні демократії 
Північної Америки, Західної Європи, Австралії, Нової Зеландії і, 
сподіваюсь, Японії. *

— Можливо, дві будучини житимуть поруч. Цивілізація, так би 
мовити, грунту та цивілізація супутників. Замість шляху насильницького 
розколу, пересичені нації зрештою стануть маленьким святом, де 
пристрасті крові й землі витікатимуть у гомогенізоване споживацтво та 
масові розваги. Така, можливо, ціна мирної інтеграції. Як писав недавно 
Мілан Кундера, фривольні культури антропологічно не здатні на війну. 
Але вони не здатні й продукувати таких геніїв, як Пікассо.

Берлін: Якщо говорити про це, то я не вірю, що тільки трагічні події 
та рани можуть творити геніїв. У Центральній Європі в Кафки і Рільке 
рани були. Проте ані Расін, ані Мольєр, ані Пушкін, ані Толстой — на 
відміну від Достоєвського — не мали глибоких ран. І Гете здається цілком 
вільним од них. Доля російських поетів нашого століття — це інша, 
похмуріша історія.

Без сумніву, під тиском технології однорідність може зрости, як уже 
відбувається з американізацією Європи. Дуже багато людей її ненавидять, 
але, очевидно, годі зупинити цей процес.

Ми вже говорили, що можлива, як в Австро-Угорській імперії, 
політична й економічна однорідність, але культурна різноманітність. Ось
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яку перспективу я собі можу уявити. Однорідність у пересичених націях, 
поєднана із задовільним рівнем мирної різноманітності в решті світу. Я 
визнаю, що нині переважає протилежна тенденція: різке, часто агресивне 
обстоювання своїх прав деякими невеликими групами людей.

— А що ви думаєте про виникнення нового набору спільних вартостей
— екологічних прав і прав людини, — які можуть певною мірою 
об’єднати всі ці вибухаючі культури, не руйнуючи їхнього стилю?

Берлін: Здається, нині немає загальноприйнятого мінімуму засадничих 
вартостей. Будемо сподіватися, що колись такий набір, скажімо, згаданий 
вами, буде прийнято. Інакше ми загинемо. Коли немає мінімуму спільних 
вартостей, здатного зберегти мир, жодне порядне суспільство не може вижити.

— На вашу думку, ліберальна мрія космополітизму, навіть у 
насиченому світі, не стоїть на порядку денному?

Берлін: Як і Гердер, я вважаю космополітизм нікчемним. Люди не 
можуть розвиватися, коли вони не належать до певної культури. Навіть 
якщо вони повстають проти неї і цілком її перетворюють, вони все-таки 
належать до річища традиції. Можуть витворюватися нові потоки — на 
Заході їх творили християнство, Лютер, Відродження чи романтизм, — 
але вони, врешті, виходять із єдиної ріки, з основоположної центральної 
традиції, яка, подеколи в докорінно змінених формах, виживає. Але коли 
потоки пересихають, коли люди не є продуктами певної культури, не 
мають роду й рідної мови, то це призводить до повного всихання всього 
людського.

— То для вас Віко та Гердер, апостоли культурного плюралізму, є 
філософами майбутнього?

Берлін: Так, у тому сенсі, що всі ми до певної міри уражені розмаїттям 
вартостей. Від стародавніх греків і гебреїв до християнського середньовіччя, 
Ренесансу та Просвітництва XVII й XVIII століть єдність була чеснотою. 
Істина одна, помилок багато.

Різноманітність — нова чеснота, принесена романтичним рухом, 
важливою частиною якого були Гердер і Віко, що їх я вважаю пророками 
різноманітності. Після того різноманітність, плюралізм (тобто можливість 
багатьох несумісних ідеалів, що захоплюють людей), щирість (яка не 
конче веде до істини й доброчесності) — всі ці риси вважають за позитивні. 
Якщо визнано плюралізм способів життя і якщо можлива взаємоповага 
між різними, непоєднуваними світоглядами, то важко припустити, що все 
це може зрівняти, знівелювати якийсь величезний нищівний чобіт.

З цього приводу дозвольте мені зробити пророцтво на двадцять п’яте 
століття.

Можливо, буде встановлено “Прекрасний новий світ” Олдоса Гакслі
— почасти як неминучу реакцію на нескінченне етнічне насильство та 
націоналістичне суперництво на зламі тисячоліття. За такого ладу всі 
будуть одягнені й ситі, всі житимуть під одним дахом, згідно з єдиним 
зразком існування. Та рано чи пізно хтось збунтується, хтось жадатиме 
своєї оселі. Люди повстануть не лише проти тоталітаризму, але також 
проти всеосяжної, доброзичливої, великодушної системи. Першого 
бунтівника спалять живцем. Але за ним неминуче прийдуть інші 
порушники спокою.

Якщо я, проживши так довго, чогось певен, то це того, що люди рано 
чи пізно повстануть проти будь-якої однорідності та глобальних розв’язань. 
Таким повстанням проти претензій на всесвітню владу була Реформація.
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Впала з плином часу Римська імперія, що охоплювала колись величезні 
території. Так само Австро-Угорська імперія, Британська і ось тепер — 
радянська. В одному російському оповіданні султан, вирішивши покарати 
одну зі своїх жінок за якусь провину, наказує запечатати її разом із 
сином у бочку з маленькими дірочками для повітря й укинути в море. 
За кілька днів син каже матері: “Мені вже несила сидіти зіщулившись. 
Я хочу випростатися”. — “Не можна, — відповідає вона, — ти проб’єш 
дно, і ми потонемо”. Ще за кілька днів син знову скаржиться: “Мені 
тісно”. Мати каже йому: “Благаю тебе, не роби цього, ми потонемо” . 
“То що ж, — вирішує син, — хай і так, я мушу розпростатися, 
один-єдиний раз, а тоді хай буде, що має бути”. Він одержав мить 
свободи й загинув.

Російський радикал Герцен, яким я дуже захоплююся, застосовував це 
до умов російського народу, який мусив стати до бою за свободу, хоч 
би що було потому.

— У дні Гердера ми, певно, не могли б зрозуміти прекрасних 
скандинавських саг, не переживши бурі в Північному морі, але нині, 
завдяки супутниковому телебаченню, підлітки всього світу відчувають 
однаковий екстаз, дивлячись концерт Мадонни. Що означає в таку добу 
культурне самовизначення?

Берлін: Все одно минула різниця дається взнаки: молодь у Бангкоку 
та Вальпараїсо бачить Мадонну в різному світлі. Кажуть, багато мов на 
островах Полінезії і Мікронезії зовсім не схожі одна на одну, так само 
й на Кавказі. Якщо ви гадаєте, що всі вони колись поступляться одній 
універсальній мові — не задля потреб науки, політики чи бізнесу, а щоб 
передавати емоційні нюанси, виражати внутрішнє життя — тоді я, 
здається, знаю, що може з того вийти: це. буде не єдина культура, 1 а 
смерть культури. Я радий, що вже настільки старий.

Переклав з  англійської Володимир Кулик 

("New Perspectives Quarterly", осінь 1991 року)
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Ісайя БЕРЛІН

НАЦІОНАЛІЗМ: ЗНЕХТУВАНА СИЛА

І

Історія ідей — це багата, але за самою своєю природою невизначена 
ділянка, яку дослідники, що займаються більш точними дисциплінами, 
не трактують із належною серйозністю. Проте вона іноді приносить 
приємні сюрпризи. Сюди належить відкриття того факту, що деякі добре 
відомі вартості нашої культури новіші, аніж припускалося. Чесність і 
відвертість, якщо вони взагалі згадувалися, не були властивостями, якими 
захоплювалися у стародавні чи середньовічні часи, коли цінувалася 
об’єктивна істина, реальне розуміння справ, хоч би яким способом воно 
здобувалося. Думка, що різноманітність бажана, тоді як одноманітність 
монотонна, похмура і нудна, що вона сковує свободу людської душі і є 
“кімерійською, мертвотною”, — як назвав Гете “Систему природи” 
Гольбаха, — різко суперечить традиційному переконанню, що істина 
єдина, а помилок багато, яке принаймні до кінця XVII сторіччя не 
ставилося під сумнів. Розуміння терпимості як своєрідної вартості, а не 
як утилітарного способу уникнення руйнівних конфліктів, ідеї свободи і 
прав людини в сучасному сенсі, розуміння генія як виклику, кинутого 
стереотипам силою розкутої волі, що відкидає всілякі обмеження розуму,
— все це складові великої переміни, яка відбулася у XVIII ст. в 
західноєвропейському способі мислення і сприймання і наслідки якої дуже 
помітні сьогодні в усіх ділянках життя, проявились у вигляді різних 
ідейних контрреволюцій. Це дуже широка тема, якої я не збираюся тут 
обговорювати, лише торкнуся одного з її аспектів.

II

Всім відомо, що дев’ятнадцяте сторіччя викликало величезний спалах 
історичних досліджень. Це явище тлумачать по-різному: дехто вказує на 
революційні перетворення у житті та способі мислення, зумовлені швидким 
і успішним розвитком природознавчих наук, зокрема технологічним 
прогресом, який призвів до росту великої промисловості; інші вказують 
на появу нових держав, класів і володарів, що шукають своїх родоводів; 
і нарешті, ще інші вважають фактором розвитку цих процесів розпад 
багатовікових релігійних і громадських інститутів унаслідок ренесансної 
секуляризації та реформації.

Усе це скеровувало погляд на історичні зміни й новоутворення. 
Надзвичайно сильно був потяг до історичних студій і, взагалі, до будь-яких 
досліджень, що стосувались генези явищ. Появилось нове поняття 
безперервного прогресу, тобто руху і зміни в житті людських суспільств. 
І не дивно, що найкращі мислителі того періоду взялися за вивчення 
законів, які керують суспільними перетвореннями. Обгрунтованим здава
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лося припущення, що нові методи природознавчих наук, які успішно 
розкривають характер довколишнього світу і закони, які ним керують, 
здатні виконувати ту саму роль і щодо світу людини. Такі закони, якщо 
вже вони можуть бути відкриті, повинні стосуватися не лише минулого, 
а й майбутнього. Передбачення майбутнього, таким чином, перетворюва
лося з галузі діяльності містичних пророків, інтерпретаторів біблійних 
сцен апокаліпсису чи любителів окультизму на впорядковану галузь науки.

Ця надія породила нові системи історіософії і покликала до життя 
цілком нову ділянку суспільних досліджень." Нові пророки намагалися 
надати вигляду науковості своїм твердженням, що торкалися і минувшини, 
і майбутності. Хоча творчість декого з них була витвором буйної, 
невгамовної і деколи маніакальної й егоцентричної фантазії (у найкращому 
разі — чистою спекуляцією), в остаточному підсумку вона була більш 
вартісною, ніж вважається. Немає сумніву, що Кондорсе переборщував з 
оптимізмом, передбачаючи розвиток всеосяжної систематичної науки про 
людину і водночас — кінець злочинам, жахам і злидням людського життя, 
які виникали з невігластва, лінощів і нераціональності. 1794 року в 
темряві своєї тюремної камери він накреслив райдужний образ нового 
світу, сповненого чеснот і щастя, зорганізованого на основі наукової 
методології, застосованої до суспільного ладу інтелектуально й морально 
вільними людьми, в результаті чого мали утвердитись гармонійна спільнота 
народів, безперервний розвиток наук і мистецтв та вічний мир. Очевидно, 
це був образ занадто оптимістичний, проте перспектива успішного 
застосування математичних методів, зокрема статистики, до суспільних 
проблем виявилась оригінальним і великим пророцтвом.

Сен-Сімон, геніальний мислитель, передбачав, як усім відомо, 
неминучий тріумф технократичного ладу. Він говорив про майбутній союз 
науки, фінансової системи і промислової структури, про новий світ 
виробників та вчених, у якому клерикальна індоктринація буде замінена 
діяльністю пропагандистів нового типу: митців, поетів, жерців нової 
світської релігії, що мобілізовуватимуть ті людські емоції, без яких не 
міг би функціонувати новий індустріальний світ.

Його учень Опост Конт закликав до створення — і передбачив 
виникнення — свого роду авторитарної церкви з метою навчання й 
управління раціональним (але не демократичним чи ліберальним) 
суспільством і його науково тренованими громадянами. Не будемо тут 
розглядати питання, наскільки вдалим виявилося це пророцтво: поєднання 
технічних здобутків з абсолютним авторитетом світських жерців було аж 
надто успішно здійснене у наш час. Не збулися сподівання тих, хто вірив, 
що при сучасному рівні освіти зникнуть упередження, темнота й забобони, 
а разом із ними і їхні прояви — ірраціональні репресивні закони: 
економічні, політичні, расові та звичаєві. А все ж проникливість, із якою 
вони зуміли побачити нові перспективи розвитку, що відкривалися перед 
Західною Європою, заслуговує на увагу. Саме цей образ нового, 
раціонального, педантично укладеного порядку, який проголошували 
Бентем і Макулей, викликав занепокоєння Мілла й Токвіля, несприйняття 
Карлайла, Дізраелі, Раскіна й Торо, а ще раніше — декого з ранніх 
німецьких романтиків початку XIX сторіччя.

Фур’є, в свою чергу, іноді не зовсім доладно лаяв зло, що його 
спричиняють торгівля і промисловість, втягнуті у нестримну економічну 
конкуренцію, яка сприяє свідомому руйнуванню плодів людської праці 
тими, хто прагне збільшити свої прибутки; він протестував проти 
посилення централізованого контролю над великими скупченнями людей, 
що веде до поневолення і відчуження; виступав проти приборкування 
людських пристрастей та нахилів і відстоював раціональне використання
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їх шляхом умілого керування вибором професії, спрямованим на вільний 
творчий розвиток усіх людських потреб, здібностей і нахилів. Фур’є 
віддавався гротескним фантазіям, але його ідеї не були абсурдні й багато 
дечого з того, що він пророкував, стало сьогодні загальновідомим.

Зараз усім очевидна небезпідставність побоювань Токвиь; щодо кон
формізму й монотонії демократичного егалітаризму, хоч би як ми 
ставилися до засобів, за допомогою яких він хотів послабити їхній ефект. 
Не знаю нікого, хто заперечував би виняткові прогностичні здібності 
Карла Маркса, який, незважаючи на допущені помилки, зумів розпізнати 
головні процеси, що розгорталися в ті часи, але не були помічені іншими: 
концентрація і нагромадження засобів виробництва у приватних руках, 
зростання і розвиток великого бізнесу, який тоді був ще у зародковій 
стадії, а також неухильне загострення в цих умовах суспільних і 
політичних конфліктів. Він удало розкривав найістотніші вияви цих 
конфліктів, їхні суспільні та інтелектуальні наслідки під покровом 
політики, моралі, філософії і релігії, ліберальних ідей і науки.

Це були найбільші пророки; однак були й інші: Бакунін, блискучий 
і химерций, більш докладно, ніж його великий суперник Маркс, показав 
ситуації, у яких можуть виникнути бунти експропрійованих, зауважив 
також, що умови для того існують не у найбільш промислово розвинутих 
суспільствах, а в країнах, де більшість населення живе на межі вбогості 
і в разі перевороту нічого не втрачає — як, приміром, в Іспанії чи Росії, 
де селяни страждають від злиднів в умовах відсталого сільського 
господарства і де капіталізм розвинутий найслабше. Бакуніну не важко 
було б зрозуміти причини великих соціальних потрясінь в Азії та Африці 
у наш час. Можна продовжувати й далі: поет Гейне у зверненні до 
французів у перші роки панування Луї Філіппа остерігав, що одного 
прекрасного дня їхні німецькі сусіди, підштовхувані історичною пам’яттю 
і відродженим сентиментом, поєднаним із метафізичним та моральним 
фанатизмом, підуть на них, змітаючи із землі великі пам’ятки західної 
культури, “як перші християни, яких не зламають ні тілесні муки, ні 
тілесні утіхи, не зупинить ні страх, ні захват”, — вони, отруєні ідеологією 
варвари, перетворять Європу на пустелю. Лассаль проповідував і, мабуть, 
передбачав державний соціалізм — соціалістичні держави нашого часу 
чи, якщо хочете, державний комунізм або капіталізм — цей гібридний 
витвір, який так наполегливо засуджував Маркс у нотатках про Готську 
програму.

Років через десять Якуб Бурхгардт напророкував виникнення військово- 
промислових комплексів, які неминуче візьмуть контроль над занепада
ючими країнами Заходу. Макс Вебер не сумнівався в зростанні могутності 
бюрократії; Дюркгайм застерігав щодо можливої аномії (знецінення 
вартостей), а тоді прийшла черга на страхітливі візії Замятіна, Олдоса 
Гакслі, Орвела, цих напівсатириків, напівпророків нашого часу. Частина 
їхніх передбачень залишилась чистим пророцтвом, частина справдилася, 
зокрема, коли йдеться про марксистів і про згаданих Гейне варварів, які 
заволоділи уявою расистів і неоязичницьких ворогів розуму. Дев’ятнадцяте 
сторіччя породило багато інших утопій і прогнозів, ліберальних, 
соціалістичних, технократичних, а також інших, насичених неосередньо- 
вічною ностальгією, які виражали тугу за минулим суспільством, що було 
до великої міри витвором їхньої уяви; всі вони здебільшого справедливо 
відійшли в забуття.

Але в усьому величезному спектрі старанно опрацьованої і 
підтвердженої статистикою футурології і фантазії є одна характерна 
прогалина. Йдеться про рух, який опанував майже ціле дев’ятнадцяте 
сторіччя, який був так поширений, такий популярний, що уявити собі
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світ, у якому він це виконує жодної ролі, можна було б лише з великим 
зусиллям. Цей рух мав своїх прихильників і ворогів, свої демократичні, 

^аристократичні, монархічні різновидності, був наснагою людей діла і людей 
мистецтва, інтелектуальної елі;ги і мас. Однак, що дуже, знаменно, жоден 
із видатних мислителів не передбачив для нього майбутнього, у якому б 
йому відводилося ще важливіше місце. А тим часом не буде 
перебільшенням ствердити, що в сучасному світі це один із наймогутніших, 
а в деяких точках нашої планети і наймогутніший з активно діючих 
рухів і що декому з тих, хто не зумів передбачити його розвитку, довелося 
заплатити за це своєю свободою, а то й життям. Рух, про який іде мова
— це націоналізм. Наскільки мені відомо, жоден видатний мислитель не 
передбачив його майбутнього, принаймні ніхто не передбачив його з 
належною ясністю. Єдиним винятком був, здається, недооцінений Мозес 
Гесс, який 1862 р. у книзі “Рим і Єрусалим” твердив, що євреям судилося 
виконати історичну місію поєднання комунізму з народною ідеєю. Це був 
радше заклик, аніж пророцтво, проте цього твору ніхто, крім сіоністів 
пізнішою періоду, не читав.

Нема потреби підкреслювати той очевидний факт, що переважна 
більшість суверенних держав, представлених в ООН, досить часто діє під 
впливом сильних націоналістичних емоцій, частіше навіть, аніж це було 
у Лізі Націй. Припускаю, що це викликало б здивування більшості 
пророків XIX сторіччя, незалежно від їхнього рівня мислення і політичної 
інтуїції, адже в той час спостерігачі громадського і політичного життя, 
як націоналісти, так і ненаціоналісти, загалом бути схильні передбачати 
занепад цього почуття. Загалом кажучи, націоналізм у Європі вважався 
перехідною стадією. Властива більшості людей потреба бути громадянами 
держави, кордони якої збігаються з кордонами нації, що вважається своєю, 
розглядалася як природна річ чи, скажімо, як результат історичного і 
політичного розвитку, причиною й наслідком якого, принаймні на Заході, 
було зростання національної свідомості. Націоналізм як світовідчуття і як 
ідеологія (на мою думку, слушно) не ототожнювався з національною 
СВІДОМІСТЮ:

Потреба належати до групи, яку можна легко окреслити, принаймні 
від часів Арістотеля вважалася природною властивістю людей: родина, 
клан, плем’я, стан, суспільна верства, релігійна організація, політична 
партія і, нарешті, нація та держава — це були різні історичні форми 
задоволення цієї важливої людської потреби. Звичайно, жодна з них не 
була невід’ємною умовою існування, як, скажімо, потреба їсти чи мати 
дах над головою, як потреба безпеки- чи, продовження роду, -а проте якась 
її форма завжди була необхідною. Від Платона й Полібія до Макіавеллі, 
Боссюе, Віко, Тюрго, Гердера, Сен-Сімона, Гегеля, Конта і Маркса та 
їхніх сучасних послідовників вибувалися різні теорії з метою визначення 
історичної послідовності цих фьртк. Елементами, що конституюють 
суспільство, вважалися: спільність предків, спільність мови, звичаїв, 
традицій, пам’яті, неперервне й тривале проживання на тій самій території. 
Таке розуміння однорідності підкреслювало відмінність між даною групою 
та її сусідами, посилювало відчуття племінної, культурної чи національної 
солідарності, а водночас і почуття окремішності, часто поєднане з активною 
нехіттю та зневагою щодо груп з іншими звичаями й іншого, правдивого 
чи міфічного, походження.

Така однорідність вважалася властивістю, що пояснює й обгрунтовує 
ідею національної держави. Задовго до XIX сторіччя ця властивість 
характеризувала.... народи Британії, Франції, Іспанії, Португалії і 
Скандинавії, на відміну від німців, італійців, поляків, балканських і 
балтійських народів. Швейцарці винайшли своє, єдине в свому роді
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розв’язання. Збіг кордонів держави і нації вважався бажаним, виняток 
становили прихильники династичних, багатонаціональних імперій Росії, 
Австрії і Туреччини, імперіалісти, соціалістичні інтернаціоналісти, 
анархісти і, можливо, деякі ультракатолики. Цей принцип сприйняла, 
схвалюючи його чи не схвалюючи, більшість політичних мислителів, 
вбачаючи в ньому неминучий етап розвитку суспільства. Декотрі 
сподівались або побоювалися, що після цього можуть з ’явитись інші 
політичні структури, решта, проте, вважала їх природними й незмінними. 
Більш ліберально настроєні спостерігачі вважали націоналізм, тобто 
піднесення таких вартостей, як єдність і самовизначення народів, до рангу 
найвищого блага — понад усі інші цінності, — ідеологію, до якої виявляли 
особливу прихильність німецькі та італійські мислителі, — за перехідну 
стадію, наслідок подразнення національної свідомості, приборкуваної 
насильством і пригнічуваної деспотичною владою за підтримки 
прислужницької церкви.

У середині XIX ст. змагання німців та італійців до політичної єдності 
й самовизначення, здавалось, були на шляху до здійснення. Та сама 
переважна тенденція, вважалося, мала привести до визволення пригноб
лених народів багатонаціональних імперій. Націоналізм як хворобливе 
запалецня пораненої свідомості народу мав би, отже, погаснути: пород
жений гнітом, він мав би з ним разом припинити своє існування. Це 
тривало довше, ніж сподівалися оптимісти, хоч уже 1919 року здавалося, 
що основне, фундаментальне право націй на самовизначення було 
повсюдно схвалене. Визнаючи принципи незалежності націй, Версальський 
договір, хоч і зазнав невдачі в інших ділянках, зумів принаймні вирішити 
так зване національне питання. Ясно, що в новоутворених державах 
існувала проблема прав різних національних меншостей. Але ці прав? 
могли бути гарантовані за допомогою новоутвореної Ліги Націй. Якщо 
можна було сподіватися, що ці держави готові хоч щось поважати, то 
це напевно стосувалося — бодай з огляду на їхній власний історичний 
досвід — вимог автономії для етнічних та культурних груп, що проживали 
на їхніх територіях. Людство могли турбувати надалі інші проблеми — 
колоніальна експлуатація, суспільна і політична нерівність, 
неписьменність, злидні, несправедливість, корупція, привілеї — але 
найвидатніші ліберали, навіть соціалісти вірили, що як тільки будуть 
зцілені найглибші рани, заподіяні націям, зразу почнеться занепад 
націоналізму.

Марксисти й інші радикальні соціалісти заходили ще далі. Саме почуття 
належності до нації вони розглядали як різновид фальшивої свідомості, 
ідеологію, створену зумисне чи стихійно за умов економічного панування 
певного класу — буржуазії — в союзі із залишками давньої аристократії, 
зброю для утримання й зміцнення класової влади в суспільстві, заснованої 
на експлуатації продуктивних сил пролетаріату. Коли настане час, 
робітники, які в результаті самого процесу виробництва закономірно 
перетворяться на організовану, безперервно зростаючу, здисципліновану 
силу, політично дедалі свідомішу і могутнішу, скинуть своїх політичних 
гнобителів, ослаблених руйнівним та неминучим суперництвом, що 
обов’язково зменшить їхню здатність до організованого опору. Експ
ропріатори будуть експропрійовані, на капіталізм чекає похоронний 
подзвін, а разом із ним — і на всю ідеологію в усіляких її часткових 
виявах: національні почуття, релігію, парламентську демократію. 
Можливо, що якісь там відмінності між націями й збережуться, але, 
подібно до інших локальних та етнічних властивостей, вони будуть 
несуттєвими проти всесвітньої солідарності трудящих мас, об’єднаних
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виробників, що вільно співпрацюватимуть, підкорюючи сили природи задля 
блага людства.

Спільною рисою цих поглядів була впевненість, що націоналізм — це 
ефемерний продукт незаспокоєного людського прагнення до самостверд
ження, що він є певною стадією у розвитку людства, витвором безособових 
сил і створених ними ідеологій. Серед теоретиків існували різні погляди 
на характер цих сил, однак панівною була певність, що явище 
націоналізму зникне разом із причинами, які його породили і які, в свою 
чергу, будуть усунені нестримним розвитком освіченості народу, тракто
ваної в моральних або технологічних категоріях як перемога розуму чи 
поступу в матеріальній сфері або як одне й друге. Цей поступ 
ототожнювався зі змінами у сфері засобів виробництва й виробничих 
відносин, із боротьбою за соціальну рівність, економічну й політичну 
демократію, справедливий розподіл дарів землі і, нарешті, з усуненням 
бар’єрів, що розділяють народи, у зв’язку з розвитком торгівлі, науки 
та опертої на раціональних засадах моралі, тобто у зв’язку з максимальною 
реалізацією можливостей людини, що раніше чи пізніше буде скрізь 
досягнута.

За таких умов часткові вимоги та ідеали окремих національних груп 
мали втратити своє значення і поділити в етнографічних музеях долю 
інших реліктів періоду недозрілості людства. Визнані ворогами розуму 
націоналісти, що належали до націй, які вже здобули незалежність та 
самоврядування, як і послідовники Ніцше й Сореля чи неоромантики, не 
бралися до уваги. Важко було не помітити хвилі націоналізму, що 
здіймалася в більшості країн після досягнення ними національної єдності,
— наприклад, німецького шовінізму після 1871 p., французького інте- 
гралізму, італійського “святого егоїзму”, чи появу теорії рас та інших 
передвісників фашизму. Проте, наскільки мені відомо, жодне з цих явищ 
за будь-якого трактування футурологи кінця XIX — початку XX сторіччя 
не вважали провісником нового етапу в історії людства; це стосується 
однаковою мірою і консерваторів, і лібералів, і марксистів. ’ Карл 
Каутський, наприклад, передбачав прихід ери “воєн, криз та катастроф”, 
але пов’язував її з іншими причинами й описував термінами, серед яких 
націоналізм, якщо взагалі траплявся, то виступав як щось другорядне, 
елемент надбудови. Наскільки мені відомо, ніхто навіть не натякнув на 
те, що націоналізм може до такої міри заполонити останню частину 
нашого сторіччя, що практично жоден рух чи революція не матимуть 
шансів на успіх, не поєднавшись із націоналізмом, а тим більше — 
вступивши з ним у конфлікт. Такий несподіваний брак уяви у загалом 
проникливих теоретиків суспільствознавства вимагає, на мою думку, 
з ’ясування або, кажучи обережніше, ширшої, ніж дотепер, дискусії. Я не 
історик, не соціальний психолог, тож не берусь з’ясувати цей факт 
докладно, хочу лише запропонувати певні міркування, здатні пролити 
світло на дивне явище.

III

Але перш ніж зробити це, хочу сказати декілька слів до походження 
європейського націоналізму, розуміючи його як стан мислення. Тут не 
йдеться про саме лиш національне почуття, що його джерела можна 
виявити у племінній свідомості найдавніших часів, про які ми маємо 
хоч якісь свідчення. Тут ідеться про піднесення цього почуття до рангу 
свідомої доктрини, яка є водночас і результатом, і способом вираження, 
і синтезом певних станів свідомості. Цю доктрину дослідники суспільного 
життя визнають могутнім інструментом впливу. У цьому розумінні
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націоналізм не існував, як здається, ані в давні часи, ані в християнському 
середньовіччі. Римляни могли ставитися з презирством до греків, Ціцерон 
міг образливо висловлюватися про євреїв, а Ювенал — про людей Сходу 
взагалі, але це була лише ксенофобія. У Макіавеллі й Шекспіра 
спостерігаємо полум’яний патріотизм і його довгу, глибинну історію. Не 
вважаю націоналізмом саму лише гордість за предків — ми всі є синами 
Кадмоса, всі походимо з Трої, всі є нащадками тих, хто вступив у союз 
із Богом, виростаємо з роду загарбників, франків чи вікінгів, силою 
закону завоювання пануємо над синами галлів-римлян і кельтських 
невільників.

Під націоналізмом я розумію щось більш конкретне, ідеологічно 
важливіше і загрозливіше, а саме: переконання, що, по-перше, люди 
належать до певної визначеної групи, яка відрізняється від інших способом 
життя; що риси окремих людей, які складають цю групу, сформувалися 
і можуть бути зрозумілі лише в контексті властивостей групи, виражених 
у категоріях спільної території, звичаїв, законів, спогадів, вірувань, мови, 
форм мистецької та релігійної експресії, суспільних інститутів і стилів 
життя, до чого дехто додає ще спадковість, спільність крові і расові 
особливості; саме ці фактори формують людей, їхні цілі та вартості.

По-друге, існує переконання, що спосіб суспільного життя нагадує 
спосіб життя біологічного організму і все те, що потрібне організмові для 
правильного розвитку і що вміють виразити мовою слів, образів та інших 
засобів людської експресії ті, котрі найкраще відчувають його природу,
— визначає спільні цілі органічного суспільства. Вважається, що це є 
найвищі цілі, які в разі конфлікту з іншими вартостями, не похідними 
від специфічних цілей специфічного організму, — вартостями інтелекту
альними, релігійними, моральними, особистими чи загальнолюдськими,
— повинні мати перевагу, бо тільки так можна уникнути загрози занепаду 
й загибелі нації. Згідно з цим, назвати спосіб суспільного життя органічним 
означає сказати, що він не може бути штучно створений окремими 
людьми чи групами, хоч би якою сильною була їхня позиція, якщо вони 
не втілюють у собі закорінених в історії моделей діяльності, мислення та 
відчування, бо саме ці духовні, емоційні чи матеріальні моделі життя, 
ставлення до дійсності і, головне, взаємин людей між собою визначають 
усе інше, творять національний організм, тобто народ, незалежно від того, 
має він форму держави чи ні.

З цього випливає, що не окремий індивід і не добровільне об’єднання, 
яке можна за бажання розформувати, змінити чи відкинути, а нація є 
тою основною суспільною цілістю, в рамках якої природа людини 
реалізується повністю, і що завдяки виникненню та існуванню нації 
можуть існувати суспільні одиниці нижчого порядку, такі, як сім’я, плем’я, 
клан, провінція — адже їхня природа й мета, що їх часто називають 
призначенням, є похідними від природи й мети народу, які можна виявити 
не за допомогою інтелектуального аналізу, а через специфічне, не 
обов’язково усвідомлене відчуття єдиного у своєму роді зв’язку, що 
об’єднує окремих індивідів у нерозривну та нероздільну органічну цілість, 
яку Берк ототожнює із суспільством, Руссо — з народом, а Тегель — із 
державою і яка для націоналістів — незалежно від соціальної структури 
і форми правління — може бути лише нацією.

І по-третє, наведений погляд пов’язаний з одним із найсильніших, а 
може, і найсильнішим аргументом, який доводить необхідність мати певні 
переконання, діяти певним способом, служити певним цілям, вести той 
чи той спосіб життя лише тому, що згадані цілі, переконання, способи 
поведінки й життя — н а ш і .  Це значить, що всі ті правила, доктрини 
й принципи слід виконувати не тому, що вони провадять до добра, щастя,
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справедливості і свободи, не тому, що вони встановлені Богом, церквою, 
сувереном, парламентом чи якимсь іншим загальновизначеним авторите
том, і не тому, що вони самі по собі слушні і справедливі, самі в собі 
знаходять наснагу, що стосуються всіх людей у даній ситуації, ні, ними 
треба керуватися лише тому, що це вартості м о є ї  групи, а для 
націоналістів — вартості м о є ї  нації. Лише такі думки, почуття і 
способи поведінки є добрими або слушними, лише їх засвоюючи, я 
реалізую себе повністю або досягну щастя, оскільки саме вони є виразом 
тої особливої форми суспільного життя, у якій я народився, виріс і з 
якою зв’язаний, як говорив Берк, тисячами ниток, що сягають у минуле 
й майбутнє мого народу, без якого — користуючись іншою метафорою
— я є листком, гілкою, відірваною від дерева, єдиного джерела життя. 
Тож якщо через зовнішні обставини чи з власної волі я відірвуся від 
народу, відразу втрачу буДь-яку мету, почну відмирати, у кращому разі 
залишуся з ностальгічними спогадами про ті часи, коли я був насправді 
живим і діяльним, виконуючи функцію в системі національного життя, 
усвідомлення якої наповнювало значенням і вартісністю все те, чим я 
жив і що робив.

Такою барвистою та емоційною прозою користувалися Гердер, Берк, 
Фіхте, Мішле, а після них — різні будителі народного духу, спочатку 
серед дрімаючих слов’янських народів в австрійській і турецькій імперіях 
та серед народів, що зазнавали гніту \під царським правлінням, а згодом
— і по цілому світі. Між тезою Берка про те, що вид володіє мудрістю, 
незалежно від глупоти окремих індивідів, і висловленим за кільканадцять 
років по тому твердженням Фіхте, що індивід мусить загинути, поглинутий 
і облагороджений видом, існує певна різниця, а проте загальна тенденція 
в них однакова. Така насичена високими поняттями мова може виглядати 
об’єктивно-описовою, служачи нібито лише для визначення понять 
національної спільності чи історичного розвитку. Проте її вплив на 
діяльність людей — відповідно до намірів тих, хто нею користується, — 
не менш сильний, ніж вплив мови, якою виповідаються закони природи, 
права людини, теорії класової боротьби чи будь-яка інша з тих великих 
і^ей, що сформували наш світ.

У ході своєї еволюції, напрямок якої не повинен нас дивувати, 
націоналізм у розвинутій формі дійшов до твердження, що у випадку, 
коли неможливо узгодити потреби організму, часткою якого, скажімо, я 
є, з цілями інших груп, мені і суспільству, до якого я невідривно належу, 
не лишається нічого іншого, крім як примусити, коли треба, силою ці 
групи до послуху. Усування перешкод є справою конечною, оскільки моя 
група — назвімо її нацією — повинна вільно реалізувати свою справжню 
природу. Нема на світі нічого, що могло б суперечити найвищим цілям 
моєї нації і мати при тому не меншу від них вартість. Не існує такого 
принципу чи критерію, за яким можна було б скласти ієрархічну систему 
вартостей, пов’язаних із життям, специфікою і прагненнями різних 
національних груп, оскільки така модель мусила б мати понаднаціональний 
характер; замість бути частиною, елементом даного суспільного організму, 
вона мусила б черпати свою силу із зовнішніх джерел, бути чимсь 
універсальним, як закон природи чи природна справедливість для тих, 
хто в неї вірить. Але з погляду, що його ми викладаємо тут, таке 
звернення до універсальних принципів уважається хибним,. опертим на 
неправильне розуміння людської природи й історії, бо ж вартості і моделі 
завжди належать певному суспільству, національному організму і його 
неповторній історії, і тільки вони є тими категоріями, що дають змогу 
індивідуумові чи групам індивідуумів усвідомлювати (наскільки вони 
взагалі себе розуміють) будь-які цілі та вартості. Це ідеологія організму,

102

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


лояльності, “фольку” , який є істинним носієм національних вартостей, 
інтегралізму та історичних коренів, ідеологія “землі та її мертвих” , волі 
народу. Вона спрямована проти сил руйнування і розкладу, які харак
теризуються негативними категоріями, запозиченими з природничих наук: 
критичний, “аналітичний” розум; “холодний” інтелект; деструктивний, 
“атомізуючий” індивідуалізм; бездушний механіцизм, чужі впливи, мілкий 
емпіризм, безкорінний космополітизм, абстрактне розуміння природи, 
людини і законів, що не враховує різниць між культурами і традиціями,
— одним словом, цілий каталог визначень, що відтворюють типологію 
рис противника, яка починається на сторінках творів Гаманна та Берка, 
сягає вершин у Фіхте та його романтичних послідовників, набирає 
системної форми у де Местра й Бональда, і знову доходить вершин у 
творах пропагандистів періоду першої та другої світових воєн, в анафемах 
антираціоналістичних і фашистських письменників, скерованих проти 
Просвітництва у всіх його аспектах.

Ця фразеологія і заховані у ній думки, хоч і несуть у собі неабиякий 
заряд емоцій, рідко коли бувають справді ясними і послідовними. Пророки 
націоналізму інколи висловлюються так, ніби все, чим людина живе і 
що робить, набуває ваги і значення лише завдяки життю нації, її цілям 
та її історії. Але це наштовхує на думку, що й інші індивіди перебувають 
у подібному взаємозв’язку зі своїми націями і що вимоги їхніх націй, 
такі самі важливі і безсумнівні, можуть суперечити цілям чи “покликан
ню” іншої нації, скажімо, тієї, до якої належить дана особа. У теорії це 
веде до культурного регулятивізму, який, якщо формально й не суперечить 
наведеним вище засновкам, то, в кожнім разі, не вельми з ними й 
узгоджується. А головне — відкриває шлях війні всіх проти всіх.

Деякі націоналісти пробували уникнути цієї суперечності, намагаючись 
довести, що їхня нація або раса, припустімо, німецька, перевершує усі 
інші; що її цілі, вимірювані певним об’єктивним, понаднаціональним 
мірилом, перевершують цілі всіх інших націй і що її культура формує 
людей, здатних реалізувати справжнє людське покликання куди повніше, 
ніж можуть зробити представники інших культур. Так говорить Фіхте у 
своїх листах пізнішого періоду (подібну тезу знаходимо і в Арндта та 
інших німецьких націоналістів того часу). Сюди ж належить і гегелівська 
ідея вищого призначення історичних націй, кожній із яких відведено 
певне місце й час. Ніколи не знаєш, чи ці націоналістичні письменники 
вихваляють свою націю, виходячи з того, якою вона є, чи тому, що її 
чесноти наближаються до певного об’єктивного ідеалу, збагнути який 
здатні лише ті вибранці, котрим даровано цей ідеал як маяк, тим часом 
як інші народи не здатні його побачити ані зараз, ані в майбутньому, 
що підтверджує їхню, об’єктивну неповноцінність. Межа, що розділяє ці 
два підходи, часто нечітка, проте кожен з них веде до колективного 
самомилування, неабияку схильність до якого має і європейський, і 
американський націоналізм.

Зрозуміло, що нація не була єдиним об’єктом такого захоплення. Як 
показує історія, подібна мова й риторика вживалися для ототожнення 
інтересів індивіда з інтересами церкви, культури, касти, партії; інколи 
ці інтереси збігалися або й поєднувалися в один ідеал; інколи вступали 
між собою в конфлікт. А проте в історичному плані з-поміж усіх тих 
предметів культу й ототожнення найбільшу притягальну силу мала 
національна держава. Правдивість цієї тези була доведена 1914 року 
надзвичайно руйнівним і трагічним способом, коли національні держави

Volk (кіл.) — народ.
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виявили над громадянами владу, набагато сильнішу від солідарності 
міжнародного робітничого руху.

Від часу свого зародження1' у XVIII ст. націоналізм набирав різних 
форм, надто відколи відбулося його злиття з етатизмом, доктриною 
верховенства держави, зокрема національної держави, в усіх ділянках, а 
також від моменту створення блоку із силами, які прагли до 
індустріалізації й модернізації і які були раніше його завзятими ворогами. 
Але, на мою думку, в усіх своїх формах ві» зберіг чотири властивості, 
які в загальних рисах були розглянуті вище: віру в першочергову потребу 
національної належності, в органічну взаємозалежність усіх елементів, що 
складають націю, у вартісність усього, що наше, і, нарешті, — в разі 
появи інших претендентів на авторитет і лояльність, — віру у верховенство 
вимог, які висуваються нацією. З різною інтенсивністю і в різних 
співвідношеннях ці елементи можна бачити в усіх націоналістичних 
ідеологіях, що швидко розвиваються й поширюються по світі.

IV

Безперечно, націоналізм — на відміну від самої національної свідомості, 
тобто почуття належності до нації, — це перш за все реакція на 
протекційне чи, навпаки, зневажлизе ставлення до традиційних вартостей 
даного суспільства, наслідок кривд і принижень, яких зазнають суспільно 
найсвідоміші одиниці, — саме в цих людях урешті народжується гнів і 
почуття власної вартісності. Цю тезу добре підтверджує становлення моделі 
сучасного націоналізму в реакції німців — від свідомого захисту німецької 
культури у формі відносно поміркованого письменницького патріотизму 
Томасіуса, Лессінга та їхніх попередників із XVII сторіччя, через Гердера, 
що висував вимогу культурної самостійності, до вибуху агресивного 
шовінізму у Арндта, Яна, Кернера і Герреса під час і після наполеонівської 
інвазії. Але це питання не таке просте, як здається. Тяглість мови, 
звичаїв, проживання на певній території існувала з давніх давен. 
Чужинецькі інвазії не тільки проти племен чи народів, а й проти великих 
спільнот, об’єднаних релігією чи відданістю якомусь одному володареві, 
траплялись доволі часто в усіх регіонах планети. Але ні в Європі, ні в 
Азії в древні часи чи в середньовіччя це не викликало специфічно- 
націоналістичної реакції: націоналізм не був відповіддю на поразку, 
завдану персам греками, грекам — римлянами, буддистам — мусульма
нами чи на знищення грецько-римської цивілізації гуннами й османськими 
турками, не кажучи вже про незліченні дрібніші війни та руйнування 
завойовниками суспільних інститутів завойованих народів на всіх конти
нентах.

Навіть для мене, хоч я не історик і не соціолог, цілком очевидно, що 
рана, заподіяна колективним почуттям суспільства чи почуттям його 
духовних провідників, є обов’язковою, але не достатньою умовою 
виникнення націоналізму. В суспільстві має існувати, бодай потенційно, 
група чи клас людей, які потребують об’єкта для власної відданості й 
самоідентифікації чи опори для влади, чого вже не забезпечують давні 
племінні, релігійні, феодальні, династичні чи військові єднальні сили, що 
їх — на відміну від правителів німецьких земель — була спроможна 
створити централізаційна політика французької та іспанської монархій. 
Інколи такі умови виникають унаслідок появи нових суспільних класів, 
що намагаються повернути суспільство проти старої світської чи церковної 
влади. Коли до того долучається кривда поневолення чи принаймні 
культурна зневага з боку чужинців, тоді у суспільстві, яке має бодай 
зачатки національної культури, виникає грунт для розвитку націоналізму.
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Існує ще одна необхідна, на мій погляд, умова: щоб націоналізм міг 
розвинутися в суспільстві, в уяві принаймні частини найсвідоміших його 
представників має з ’явитися у розвинутій чи бодай зародковій формі образ 
своєї нації, створений на основі певного єднального чинника: мови, 
етнічного походження, спільної (справжньої або уявної) історії, тобто 
мають з’явитись ідеї та почуття, досить чітко усвідомлені людьми 
освіченими й чутливими до суспільних та історичних проблем і меншою 
мірою або й зовсім не усвідомлені простим людом. Ті, хто має в своїй 
уяві цей образ нації, починають реагувати з обуренням на легковажне 
чи зневажливе до неї ставлення; завдяки цьому, частина з них 
перетворюється на свідому інтелігенцію, особливо перед обличчям 
спільного внутрішнього чи зовнішнього ворога — церкви, системи 
правління чи чужинецьких наклепників. Це вони — поети й прозаїки, 
історики й критики, теологи та філософи — виступають публічно й 
пишуть звернення до людей, намагаючись розбудити в них усвідомлення 
кривд, яких вони зазнають як нація. Саме так опір проти французької 
гегемонії в усіх сферах життя зародився в начебто абстрактній ділянці 
естетики й критики (не будемо тут розглядати тих специфічних обставин, 
які викликали в Англії і Швейцарії реакцію на французький класицизм). 
У німецьких землях цей опір перетворився на суспільну і політичну силу, 
став грунтом, на якому зростав націоналізм. Серед німців він набув форми 
свідомого намагання письменників визволити себе та інших від усього, 
що їх гнітило, — передусім від догм французьких законодавців у царині 
естетики, що сковували вільний розвиток духу.

Проте, крім зарозумілих французів, були ще й свої тирани не тільки 
в мистецькому, а й у суспільному житті. Великий спалах 
індивідуалістських емоцій, відомий під назвою “бурі та натиску” , спря
мований проти законів і правил репресивного філістерського суспільства, 
своєю безпосередньою метою мав знесення всіх бар’єрів і обмежень у 
суспільному житті: прислужництва й сервілізму внизу, брутальності, 
сваволі, зарозумілості й гніту вгорі, а також брехні і, за висловом Берка, 
“маячні й лицемірного моралізаторства” на всіх рівнях. Під сумнів була 
поставлена справедливість усіх законів — правил, установлених начебто 
Богом, природою чи правителем, які силою авторитету останніх зобов’язу
ють до всезагального послуху. Вимагалося свободи для вияву свого “я ’’, 
вільного вираження творчої енергії, у найчистішому та найсильнішому 
вигляді притаманної передусім митцям, а проте небайдужої й іншим 
людям. Для Гердера втіленнями цієї життєвої енергії були твори збірного 
народного генія: легенди, героїчні поеми, міфи, закони, звичаї, пісні, 
танці, релігійні та світські символи, храми, ритуали — всі ці форми 
виразу та спілкування, що не творилися окремими особами чи конк
ретними групами людей, були творами колективної, безособової фантазії 
та волі всієї спільноти, що виявлялися на різних рівнях свідомості. Таким 
способом, уважав Гердер, виникли ці приховані, невловимі зв’язки, 
завдяки яким суспільство розвивається як єдина органічна цілість.

Поняття творчої сили, що виявляється як в окремих особах, так і в 
суспільстві в цілому, прийшло на місце ідеї надчасової об’єктивної істини, 
одвічних взірців, що вказують єдиний шлях до щастя, доброчесності та 
справедливості, до повної реалізації людської природи. Так народився 
новий образ людини й суспільства, на першому плані якого була життєва 
сила, рух, зміна, те, що радше відрізняє, ніж уподібнює індивіди чи 
групи, чарівність і вартісність різноманітності, винятковості, 
індивідуальгіосії, образ світу як саду, в якому кожне дерево, кожен плід 
росте своїм, тільки йому властивим способом, утілюючи в життя тенденції, 
породжені обставинами та його своєрідною, індивідуальною природою, а
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тому не можна його оцінювати, виходячи із взірців та цілей, властивих 
іншим організмам. Це означало відмову від панівної “вічної філософії” , 
віри в загальну, однорідну, універсальну природу і надчасову силу 
об’єктивних і вічних законів чи правил, які можна було застосовувати 
всюди, повсякчас, до всіх людей і речей, віри, яку у світській чи 
натуралістичній версії обстоювали пропагандисти французького 
Просвітництва, захоплені досягненнями природознавчих і математичних 
наук, з огляду на які німецька культура — з її релігійним та літературним 
спрямуванням, інтроспективна, схильна до містицизму, тісна і провінційна, 
яка в найкращому разі невдало імітувала Захід, — виглядала так 
нужденно.

Я не хочу твердити, що це переломне протиставлення було, принаймні 
спочатку, чимось більшим, ніж просто візією, що існувала у свідомості 
невеликої групи німецьких поетів і критиків. Але саме вони найбільш 
болісно відчували своє відчуження, викликане перетвореннями, що 
відбувалися в Німеччині, зокрема в Пруссії, внаслідок уведення Фрідріхом 
Великим реформ у західному стилі. Позбавлені будь-якої справжньої 
влади, не здатні пристосуватися до бюрократичних порядків, насаджених 
замість традиційного способу життя, гостро усвідомлюючи несумісність 
свого в основі християнського, протестантського і моралістичного світогляду 
з науковим духом французького Просвітництва, зацьковані дрібним 
деспотизмом двох сотень князів, найбільш талановиті і незалежні з них 
відповіли протестом на демонтаж їхнього світу, демонтаж, який розпочався 
з принижень, заподіяних іще їхнім дідам армією Людовіка XIV. Плоскому 
матеріалізмові, утилітаризмові та знеособленій пустій грі тіней, що 
утворювала світ французьких мислителів, вони протиставили глибину й 
поезію германської традиції, її примхливе, але правдиве вміння проникати 
в духовний світ із його невичерпною і важкою для вираження 
різноманітністю. Такими були корені романтизму, руху, який, принаймні 
в Німеччині, звеличував колективну волю, не скуту правилами 
раціональних методів мислення, духовне життя нації, до діянь і безособової 
волі якої творчі особистості можуть прилучатися, але не можуть 
безсторонньо спостерігати й описувати. Ідея політичного життя нації як 
вираження цієї колективної волі становить суть політичного романтизму, 
тобто націоналізму.

Дозволю собі ще раз повторити тезу, що хоч націоналізм, як здається, 
є в першу чергу реакцією на завдану суспільству кривду, ця умова є 
обов’язковою, але не достатньою для самоствердження нації. Від неза
пам’ятних часів одні спільноти ображали гідність інших, але це не завжди 
викликало реакцію у формі націоналізму. Треба було чогось більшого — 
нового образу життя, з яким могло б ототожнювати себе скривджене 
суспільство, класи чи групи, позбавлені колишніх позицій унаслідок 
суспільних та політичних перемін; образу, який міг би стати осереддям 
і опорою для спроб відбудови колективного життя. Як рухи слов’янофілів 
і народників у Росії, так і німецький націоналізм стають зрозумілими 
лише в контексті травматичного ефекту насильницької і поспішної 
модернізації, накинутої Петром Великим Росії чи, в меншому масштабі, 
Фрідріхом Великим — Пруссії; тобто в контексті наслідків технічної 
революції, зникнення старих і появи нових ринків, руйнування цілих 
суспільних класів і нездатності старих освічених і висококваліфікованих 
кадрів прилучитись до рядів нової бюрократії через психологічну него- 
товність до цього, врешті, у випадку Німеччини, — в контексті наслідків 
окупації й колоніального правління, здійснюваного могутнім ворогом- 
чужинцем, що зруйнував традиційний спосіб життя і позбавив суспільної 
позиції й почуття безпеки ошелешених людей, зокрема найбільш
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вразливих і самосвідомих — митців і мислителів, незалежно від їхнього 
фаху. їхні зусилля спрямувалися на створення нового синтезу, нової 
ідеології, що мала пояснити і водночас виправдати спротив тим силам, 
які розпочали війну проти їхніх ідеалів і способу життя, вказавши новий 
напрямок і нове осереддя для їхньої колективної ідентичності.

Це явище добре відоме в наші часи, сповнені суспільних і економічних 
потрясінь. Там, де етнічні зв’язки і спільний історичний досвід недостатньо 
сильні, щоб сформувати національне почуття, тим новим осереддям може 
стати соціальний іОіас, політична партія, церква чи, що найчастіше буває, 
домен влади і джерело авторитету, тобто сама держава, одно- чи 
багатонаціональна, під прапором якої можуть об’єднатися і перегрупувати 
сили всі ті прошарки, чий традиційний спосіб життя зазнав руйнування: 
безземельні селяни, розорені землевласники, дрібні торговці, безробітні 
інтелектуали, люди різних професій, яким не пощастило в житті. Ніщо 
фактично не виявило — ні в реальному, ні в символічному плані — 
такої сили, єднальної та динамічної, як націл; разом з іншими об’єктами 
пошанівку, такими, як раса, релігія чи клас, вона набуває незрівнянної 
притягальної сили.

Німці, перші справжні націоналісти, є прикладом поєднання враженої 
культурної гордості з філософсько-історичною візією, яка повинна гоїти 
духовні рани і створювати внутрішній осередок спротиву. Спочатку це 
була група освічених і запеклих франкофобів, але незабаром під впливом 
потрясіння, викликаного поразкою йід французів і наполеонівським 
“Gleichschaltung” (уніфікацією. — Ред.), зародився широкий народний 
рух, перша могутня хвиля націоналістичних емоцій, поєднана з диким 
шовінізмом студентів, спалюванням книг і закритими процесами над 
зрадниками, — учень чорнокнижника звільнився з-під контролю, виклика
ючи зрозумілу відразу в таких урівноважених мислителів, як Гете й 
Гегель. Цей приклад наслідували інші нації, частково під впливом 
німецької риторики, частково внаслідок обставин, настільки схожих, що 
вони викликали таку саму тривогу і такий самий спосіб боротьби проти 
себе. За німцями прийшла черга Італії, Польщі, Росії, згодом балканських 
і балтійських народів, Ірландії, а після поразки 1870 року до процесу 
прилучилася й Французька Третя республіка, і так аж до нашого часу 
з його республіками й диктатурами в Азії й Африці, націоналістичним 
вируванням серед регіональних та етнічних груп у Франції, 
Великобританії, Бельгії, на Корсиці, в Канаді, Іспанії, на Кіпрі і Бог 
знає де ще.

Наскільки мені відомо, такого не передбачив ніхто з пророків XIX 
сторіччя. Якби навіть і появилися такі припущення, напевно, їх сприйняли б 
як цілком неймовірні. Якою ж була причина того, що ніхто не догледів 
можливості розвитку такого істотного в наш час явища?

V

Протягом XIX і перших десятиліть XX сторіччя мислителі-раціоналісти 
ліберального напрямку твердили, між іншим, що ліберальна демократія
— це найбільш задовільна чи принаймні найменш незадовільна форма 
суспільної організації, що національна держава є чи принаймні стає в 
ході історичного розвитку природною формою організації незалежного, 
самоврядного суспільства і, нарешті, що оскільки багатонаціональні 
імперії (засуджені Гердером як неоковирні політичні монстри) розпалися 
на складові частини, прагнення до єднання людей зі спільною мовою, 
звичаями, минулим і світоглядом будуть урешті задоволені і стане 
реальністю міжнародна спільнота вільних і самостійних національних
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держав — Молода Італія, Молода Німеччина, Молода Польща, Молода 
Росія, — які, черпаючи наснагу в патріотизмі, не враженому агресивним 
націоналізмом (який є фактично симптомом патології, спричиненої гнітом), 
житимуть у мирі і взаємній гармонії, не порушуваній ірраціональними 
пережитками часів неволі. У цьому контексті певне значення має той 
факт, що представник руху, керованого Мадзіні, був запрошений і брав 
участь у з ’їзді Першого Інтернаціоналу, незважаючи на те, що Марксові, 
мабуть, це не було до вподоби. Наведена теза, яку поділяли ліберальні 
й демократичні засновники держав, що виникли після першої світової 
війни, знайшла відображення у Статуті Ліги Націй. Навіть марксисти, 
які вважали націоналізм історично реакційним, не ставили вимоги про 
повне усунення кордонів між націями; вони твердили, що після скасування 
соціалістичною революцією класової експлуатації спільноти вільних народів 
зможуть жити як сусіди, вичікуючи відмирання держави як засобу 
класового панування.

Жодна з цих ідеологій не передбачала зростання національних 
почуттів, тим більше агресивного націоналізму. Може, тільки Дюркгайм 
усвідомлював те, чим легковажили інші, а саме, Що руйнування 
традиційної ієрархії, яка забезпечувала почуття лояльності, і розпад 
суспільного ладу — як наслідок централізації і бюрократичної 
“раціоналізації”, себто промислового розвитку, — позбавляли великі 
людські маси почуття суспільної та емоційної безпеки і формували 
загальновідоме явище відчуження, духовного спустошення і дедалі більшої 
аномії (знецінення вартостей). Виникала потреба створення — шляхом 
свідомої суспільної політики — психологічних еквівалентів для втрачених 
культурних, політичних і релігійних вартостей, що становили фундамент 
старого ладу. Соціалісти вірили, що класова солідарність, братерство 
експлуатованих і перспектива справедливого, раціонального суспільства, 
покликаного до життя революцією, стануть цією єднальною ланкою — і 
справді, до деякої міри так і сталося. Крім того, частина злидарів, біженців 
і розорених емігрувала у Новий Світ. Однак для більшої частини 
суспільства ані професійні об’єднання, ані політичні партії, ані революційні 
міфи Сореля не заповнили існуючої прогалини, зате старі, традиційні 
єднальні фактори, такі, як мова, земля, реальні чи уявні історичні 
спомини, інститути, вожді, все, що втілювало в собі поняття згуртованості, 
громади, Gemeinschaft, усі ці символи й чинники виявилися набагато 
вагомішими, ніж припускали соціалісти та ліберали. Ідея нації як 
найвищого авторитету, нерідко перейнята містичним чи месіанським 
духом, заміняла церкву, правителя, владу закону й інші джерела 
абсолютних вартостей, гоїла кривди, заподіяні колективній свідомості — 
чи то ворогами-чужинцями, чи то власними капіталістами, 
імперіалістичними експлуататорами та накинутою згори бездушною бю
рократією.

Це почуття, без сумніву, свідомо використовувалося партіями і 
політичними діячами, проте ті, що використовували його для власних 
прихованих цілей, не придумали його самі. Наділене власною незалежною 
силою, воно існувало, могло сполучатися з іншими чинниками, зокрема 
найефективніше — з державотворчим, утворюючи захисний бар’єр від 
інших сил, які вважалися чужими або ворожими. Воно могло також 
входити у зв’язки з окремими групами, класами та рухами всередині 
держави — релігійними, політичними чи економічними, — з якими загал 
суспільства підсвідомо себе не ототожнював. Воно розвивалося різними 
шляхами і могло бути використане по-різному: як знаряддя секуляризації, 
індустріалізації, модернізації, раціонального використання ресурсів або 
також як звернення до справжньої чи уявної минувшини, якогось
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утраченого поганського чи неосередньовічного раю, в якому життя було 
достойнішим, простішим і шляхетнішим, або як поклик крові чи якоїсь 
стародавньої віри, звернений проти чужинців, космополітів, “мудрагелів, 
економістів і холодних калькуляторів”, які, не розуміючи справжньої душі 
народу, ані його коренів, заперечують його спадковість.

Вважаю, що ті, хто недооцінив вибухову суміш, яка виникла з 
поєднання незалікованих душевних ран, хоч би чим вони були заподіяні, 
з уявленням про націю як про суспільство живих, мертвих і ненароджених 
(доведене до крайнього, патологічного рівня, воно показало свій зловісний 
характер), виявилися нездатними вловити суспільну реальність, хоч у 
багатьох інших питаннях їм не бракувало належної спостережливості. На 
мою думку, це однаковою мірою стосується сучасності, як і минулих 
двохсот років. Сучасний націоналізм народився на німецькій землі, але 
розвивався всюди, де ситуація була подібною до тієї, що утворилася в 
результаті зіткнення традиційного німецького суспільства з модернізацією. 
Не можу твердити, що поява цієї ідеології була неминучою, можливо, 
вона могла й зовсім не виникнути. Ще ніхто переконливо не довів, що 
людська уява підлягає якимось закономірностям або що вона здатна 
передбачати розвиток ідей. Якби не виникло цього переплетіння ідей, 
історія обернулася б іншим чином. Рани, заподіяні німцям, лишилися б, 
але ліки, створені ними, які Раймонд Аро» '(говорячи про марксизм) 
назвав опіумом інтелектуалів, могли б бути іншими, а якби так сталося, 
події розвинулися б цілком інакше. Та хоч би там як, а ідея народилася 
й мала такі, а не інші наслідки. Нерозуміння їхнього характеру й значення 
є, на мою думку, виявом своєрідної ідеологічної впертості.

Чому так сталося? Частково тут, мабуть, відіграла роль “вігівська 
інтерпретація історії” , широко спопуляризована видатними ліберальними 
(а також соціалістичними) істориками. Знайома картина: з одного боку 
сили темряви — церква, капіталізм, традиція, авторитет, ієрархія, 
експлуатація і привілеї, з другого — “світлі уми”, боротьба за перемогу 
розуму та знання, за знесення бар’єрів, що розділяють людей, за рівність, 
за права людини (зокрема трудящих мас), за особисту й суспільну свободу, 
за зменшення злиднів, гніту й насильства, і при цьому всьому наголос 
робиться на тому, що об’єднує, а не розділяє людей. Але, кажучи простими 
словами, відмінності виявилися такими ж реальними, як і сама само
бутність людського роду, як і “існування видів” Фейєрбаха та Маркса. 
Із цих відмінностей зародилося національне почуття, чар якого однаково 
впливав по обидві сторони кордону, що відділяв світло від темряви, поступ 
від реакції, достоту як це сталося в наші часи всередині комуністичного 
табору: знехтувані відмінності вимагають визнання і, врешті, повстають 
проти спроб усунути їх заради передбачуваної чи бажаної єдності. 
Стрижнем програми Просвітництва була ідея єдиної світової системи, 
опертої на науку і керованої розумом. Коли Еммануїл Кант, якого навряд 
чи можна звинуватити у схильності до ірраціоналізму, доводив, що з 
покрученого дерева людства нічого рівного витесати не можна, слова його 
не були абсурдом.

Тут напрошується ще одне спостереження, а саме: спосіб мислення 
XIX — початку XX сторіччя виглядає надзвичайно європоцентричним. 
Навіть найбільш радикальні і наділені уявою політичні мислителі того 
часу, говорячи про мешканців Азії чи Африки, як правило, висловлювали 
думки, на диво відірвані від життя й абстрактні.

Про азіатів та африканців думалося Майже винятково в категоріях 
тою, як їх трактували європейці. Чи були це імперіалісти, чи патер- 
налістські опікуни, сповнені доброї волі, чи ліберали й соціалісти, обурені

109



завойовництвом і експлуатацією, — всі вони дивилися на народи Африки 
й Азії як на підопічних або ж як на жертви Європи, рідко (якщо взагалі) 
помічаючи їхню власну історію і культуру, їхню теперішність, минувшину 
і прийдешність, які стають зрозумілими лише в контексті своєрідних 
властивостей і життєвих умов тих народів. Якщо й визнавалося існування 
тубільних культур, як, припустімо, у випадку Індії, Ірану, Китаю чи 
Японії, то, аналізуючи їхні майбутні потреби, цей факт звичайно оминали. 
Як наслідок, ніхто не трактував серйозно можливості виникнення на цих 
теренах дедалі більшої хвилі націоналізму. Навіть Ленін убачав у 
тамтешніх національних рухах лише засіб боротьби проти європейського 
імперіалізму, а питання про підтримку їх розглядав у категоріях 
прискорення чи сповільнення маршу до революції у Європі. Це цілком 
зрозуміло, адже він і його товариші-революціонери вірили, що саме тут 
розміщений центр світової енергії і що пролетарська революція в Європі 
автоматично визволить робітників цілого світу й змете з лиця землі 
колоніальні та напівколоніальні режими в Азії й Африці, залучаючи 
колишні поневолені народи до нового, заснованого на соціальній свободі 
міжнародного світового порядку. Тому Ленін не цікавився життям 
конкретних суспільств як таких, чим, зрештою, був схожий на Маркса, 
чиї висловлювання стосовно Індії, Китаю або Ірландії не містили жодних 
чітких думок щодо майбутнього цих народів.

Цей усезагальний євроцентризм може частково пояснити, чому 
потужний спалах не тільки антиімперіалізму, а й націоналізму на цих 
континентах виявився такою несподіванкою. Аж до величезного по
трясіння, яким була перемога Японії над Росією 1904 року, жодний 
позаєвропейський народ не показав себе перед обличчям західних 
теоретиків суспільства й політики як нація в повному розумінні слова, 
духовні властивості, історія та майбутній потенціал якої можуть стати 
об’єктом досліджень першорядної ваги для дослідників життя, історії і 
взагалі проблематики розвитку. Ця обставина краще, ніж будь-що інше, 
пояснює ту особливу прогалину в недавній футурології. Варто згадати, 
що російська революція, яка навіть після інтервенції союзників була 
фактично позбавлена будь-яких націоналістичних елементів — по суті, її 
можна було назвати антинаціоналістичною за своїм духом, — не довго 
зберігала такий свій характер. Поступки в бік національних почуттів, які 
змушений був зробити Сталін перед і під час гітлерівського вторгнення 
в Росію, шана, яку від того часу почали віддавати героям російської 
дореволюційної історії, показують, наскільки необхідною виявилася 
мобілізація цих почуттів задля реалізації мети радянської держави. Так 
само це стосується й абсолютної більшості держав, що виникли після 
другої світової війни.

Не буде перебільшенням, на мою думку, сказати, що жоден політичний 
рух — принаймні поза межами західного світу, — який не поєднується 
з національними почуттями, не може сьогодні розраховувати на успіх. 
Повторюю, я не історик і не політолог, тому не можу твердити, що мені 
вдалося пояснити це явище. Я намагався лише поставити на розгляд цю 
проблему і наголосити на необхідності звернути пильнішу увагу на цю 
своєрідну форму романтичного бунту, який мав вирішальне значення для 
формування сучасного світу.

Переклала з англійської 
Ольга Бреславська
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Віктор ЗАСЛАВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛІЗМ І ПЕРЕХІД ДО ДЕМОКРАТІЇ 
В ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ*

1991 рік увійде до історії як рік, коли перестали існувати Радянський 
Союз і Югославія — дві найбільші багатоетнічні комуністичні держави, 
їхній раптовий і великою мірою неочікуваний колапс посилив у світової 
громадськості відчуття неспокою, небезпеки і здивування. Всі ці почуття 
не зводяться лишень до виправданої стурбованості долею чотиримільйонної 
Радянської Армії та її ядерного арсеналу. І політики, і вчені-аналітики 
були найбільше заскочені очевидною ірраціональністю в заміні усталених 
політичних одиниць великою кількістю нових держав, життєздатність яких 
на сьогодні видається сумнівною. Майбутні історики, вочевидь, нама
гатимуться пояснити, чому явно нездійсненна “інтернаціоналістська” 
програма Горбачова викликала такий ентузіазм на Заході, тоді як набагато 
реалістичніші та приземленіші українська й литовська програми творення 
національних держав були зустрінуті зі скептицизмом, ба навіть з 
обуренням. Або чому в самому розпалі югославської кризи, після того як 
Словенія і Хорватія в ході цілком демократично проведених референдумів 
переконливо проголосували за свою незалежність і розпад Югославії, 
західноєвропейські уряди і далі закликали до підтримки “єдиної та 
демократичної Югославії”. Сьогодні очевидно, що політикам, засобам 
масової інформації та громадській думці на Заході важко сприймати хвилю 
утворення національних держав, яка не досягла свого піку навіть у Європі. 
Образ націоналізму як руху ірраціонального й анахронічного за своєю 
суттю все ще панує в західній ментальності.

Однак у сучасній дезинтеграції багатонаціональних суспільств радян
ського типу існує певна логіка. Щоб її зрозуміти, мусимо аналізувати 
загальні чинники, які спричинилися до збереження та періодичного 
відродження націоналізму протягом двадцятого століття. Мусимо також 
детально розглянути причини росту націоналізму та сепаратизму, харак
терних для суспільств радянського типу. При цьому вчені-аналітики мають 
справу з двома, на перший погляд несумісними, фактами.. З одного боку, 
колапс Радянського Союзу та Югославії, так само як і криза політичної 
ідентифікації в Чехо-Словаччині, правлять за доказ універсальності 
національних почуттів і наявності імпульсів до сепаратизму в усіх 
багатонаціональних суспільствах радянського типу. З другого боку, в 
жодній із низки незалежних держав, що виникли в результаті радянської 
і югославської дезинтеграції, не розвинувся справжній сепаратистський 
рух. їхня незалежність не була досягнута шляхом самовизначення, а

* Вперше опубліковано в журналі Американської Академії Наук та'Миртецтв “Дедалус”, 
т. 121, № 2.
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радше була накинута їм іззовні. Розгляд радянської національної політики 
та її наслідків допомагає зрозуміти універсальність етнічної мобілізації в 
посткомуністичних суспільствах, кристалізацію сепаратистських рухів в 
одних етнотериторіальних підрозділах і відсутність сепаратизму в інших.

Радянська національна політика як система теоретичних припущень, 
установленої практики та інституційних рамок, котрі регулюють 
національні відносини в багатоетнічній державі, породжувалася всім 
історичним розвитком радянського суспільства. Це була одна з най
успішніших ділянок соціальної політики радянського режиму, яка дала 
йому змогу примирити міцну унітарну державу з федеральною структурою 
та підтримувати внутрішню стабільність у країні з глибокими етнічними 
суперечностями. Безжалісне придушення націоналістичних рухів, 
інституціоналізація етнічності, широкомасштабні акції підтримки і 
політика переносу платежів, інституціональний ізоморфізм етно
територіальних одиниць — усі ці головні риси радянської національної 
політики треба брати до уваги, щоб пояснити як її успішне 
функціонування, так і згубні наслідки.

Основоположне марксистське розуміння націоналізму як такого 
перехідного соціального явища, яке, хоч і підпорядковане класовій 
боротьбі, може, однак, використовуватися задля виконання безпосередніх 
політичних завдань, продемонструвало свою інструментальну цінність під 
час здобуття влади більшовиками1. До Жовтневої революції право націй 
на самовизначення було центральним пунктом більшовицької програми з 
національного питання. Захопивши владу, більшовики зіткнулися з 
дезинтеграцією Російської імперії, розпад якої на конгломерат маленьких 
держав-націй загрожував підірвати територіальну та економічну основи 
нової революційної держави. Шукаючи нових форм політичної організації 
для багатоетнічного населення країни, більшовики звернулися до феде
ралізму як незамінного інструмента об’єднання розпорошених частин 
імперії. Оскільки національні держави вже виникли на пограничних 
територіях, ленінський уряд не мав іншого вибору, ніж збудувати нову 
федерацію на засадах національно-територіальної автономії. Так Радянська 
Росія стала “першою сучасною державою, що поклала національний 
принцип в основу своєї федеральної структури”2.

Протягом усього радянського періоду історії національна політика 
залежала від здатності держави придушувати різні націоналістичні й 
особливо сепаратистські рухи. Роль терористичної центральної держави та 
її могутнього репресивного апарату в жорстокому знищенні як реальних, 
так і уявних етнічних опозицій дуже добре задокументована3. При цьому, 
однак, усемогутня держава зберігала і культивувала федеральну структуру, 
оскільки та здійснювала важливі, хоча і обмежені функції щодо забезпе
чення внутрішньої стабільності. Насправді радянський федералізм ніколи 
не давав щонайменшої економічної чи політичної автономії різним 
етнічним групам у межах приписаних їм територій. Він був задуманий 
як засіб розміщення найбільших національностей у рамках уніфікованої 
багатоетнічної держави, де союзні республіки використовувалися як 
підрозділи для централізованого планування та як інструмент кадрової 
політики.

Одним із основних нововведень федерального державного утворення за 
радянського правління було сталінське поєднання національності, території 
та політичної адміністрації. Національність була інституціоналізована на 
груповому рівні шляхом створення федерації етнотериторіальних одиниць, 
керованих місцевими політичними елітами і зорганізованих у складну 
адміністративну ієрархію. Національність була також інституціоналізована
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на індивідуальному рівні шляхом уведення всеохопної внутрішньої пас
портної системи, яка твердо фіксувала національну належність кожного 
радянського громадянина. Протягом трьох чи чотирьох поколінь радянська 
бюрократія послідовно трактувала національність як незмінну харак
теристику, визначену від народження. Інституціоналізація національності, 
повторена з деякими модифікаціями в інших багатонаціональних 
суспільствах радянського типу, таких, як Югославія та Чехо-Словаччина, 
створила передумови для здійснення “традиційної радянської національної 
політики”. Вона поєднувала розподільні засоби та інтегративні технології, 
щоб не допустити створення альянсів між сусідніми етнічними групами, 
щоб підірвати здатність будь-якої національності діяти як об’єднана 
спільнота та щоб кооптувати найважливіші сектори в межах кожної 
національності в радянський режим.

Незаперечний успіх радянської національної політики щодо контролю 
і стримування етнічного націоналізму великою мірою визначався 
інституціональними домовленостями, які розподіляли радянське суспільство 
за лініями національностей та соціальних класів. По-перше, федеральна 
політико-адміністративна система була досконалою рамкою для підтриман
ня етнічної нерівності. Найвищі політичні авторитети розподілили етноси 
на групи з визнаною територією і на групи без неї. Ті, що входили до 
першої групи, були зорганізовані згідно з чотириступінчастою ієрархією 
державності й відповідно з різною кількістю етнічних прав і привілеїв. 
До того ж, у відповідності з принципом “поділяй і владарюй”, кордони 
між етнічними територіями часто проводилися довільно в очевидній 
суперечності з історичними традиціями чи реальною етнодемографічною 
ситуацією. У багатьох регіонах, особливо в Середній Азії, така політика 
ефективно запобігала появі над етнічних груп та союзів, які могли 
загрожувати унітарній державі. По-друге, радянська національна політика 
поєднувалася з бюрократичними положеннями, які розшаровували кожну 
національність за класовою та територіальною ознаками4. Так, соціальні 
та географічні бар’єри між міським населенням і колгоспниками існували 
в кожній радянській республіці протягом півстоліття. Колгоспникам 
заборонялося мати внутрішні паспорти, що позбавляло їх можливості 
виїхати із села, тоді як міські жителі не мали права будувати або купувати 
будинки в сільській місцевості. Так звана “система закритих міст”, за 
якої потрібен був спеціальний дозвіл на постійне проживання в найбільших 
містах, являла собою ще один засіб поділу. Вона встановлювала важливий 
соціальний і територіальний бар’єр між випускниками університетів, які 
звичайно залишалися в закритих містах, і рештою етнічного населення, 
створюючи таким чином привілейований доступ до вищої освіти та 
суспільного становища від одного до наступного покоління середнього 
класу даного етносу. Крім того, були розроблені спеціальні механізми, 
які ставшщ національні політичні еліти в цілковиту залежність від 
центральної влади, позбавляючи їх будь-якої суттєвої етнічної підтримки 
та збільшуючи соціальну відстань між владою та її етнічною складовою. 
Нарешті, бюрократична реєстрація етнічного походження як неодмінної 
категорії встановлювала жорсткі бар’єри між різними національностями. 
Вона правила за головний визначник етнічної ідентифікації і са- 
моідентифікації, відвертаючи етнічну асиміляцію чи зміну етнічної 
ідентичності і забезпечуючи об’єктивну основу політики підтримки 
територіально базованих національностей.

На доповнення до технологій сегментації, радянська національна 
політика включала безліч інтегративних технологій, які мають вирішальне 
значення для підтримки стабільності в багатонаціональній імперії. Навіть
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якщо панівна ідеологія режиму трактувала національність як тимчасове 
явище і передбачала зближення та подальше злиття різних радянських 
національностей у невизначеному майбутньому, головні завдання радян
ської національної політики залишалися все ж таки прагматичними, 
схожими в своїй суті на завдання будь-якої багатонаціональної держави. 
По-перше, держава намагалася зберегти свою територіальну цілісність і 
внутрішню стабільність шляхом придушення різних сепаратистських рухів. 
По-друге, визнаючи, що сучасна держава вимагає “мобільного, освіченого, 
культурно стандартизованого та замінного населення”5, радянське 
керівництво покладалося на насильницьку модернізацію з тим, щоб 
знищити суттєві культурні відмінності між національностями та гаранту
вати інтеграцію їх у радянську систему. Подвійна політика переносу 
платежів та інституційного ізоморфізму республік у поєднанні з політикою 
найбільшого сприяння корінній національності в межах її власної території 
і являла собою радянську відповідь на проблеми нерівномірного розвитку.

Радянський режим намагався досягнути рівномірного і планомірного 
розвитку союзних республік різноманітними способами перерозподілу від 
більш розвинутих до менш розвинутих етнічних регіонів. 1 справді, аналіз 
радянського бюджету показує, що бідніші республіки, крім відстрочки на 
платежі, мали в цілому вищий рівень вкладень . Ця політика зрівнялівки 
не досягала поставленої мети, оскільки в багатьох випадках різниця в 
рівні розвитку зберігалася чи навіть посилювалася. Однак спроба накинути 
однорідну надструктуру надзвичайно різноманітному наборові культур 
мала успіх принаймні в одному важливому аспекті: частка спеціалістів 
із вищою освітою — цього нового середнього класу радянського суспільства
— дедалі менше відрізнялася в різних союзних республіках7. По суті, 
радянська національна політика задумувалася великою мірою як класова 
політика, спрямована на всебічну інтеграцію етнічних політичних еліт і 
освіченого середнього класу в радянський режим.

Від самого початку радянський федералізм здійснював політику 
сприяння представникам корінної національності в межах їхніх територій 
у питаннях доступу до вищої освіти і надання місць в адміністративному 
та управлінському апараті. Особлива система квот для забезпечення 
доступу місцевого населення до вищої освіти виникла вже в 20-ті роки, 
одночасно з інтенсивною програмою “коренізації” місцеГвих адміністрацій.
У післясталінський період політика преференційного ставлення до корінних 
національностей республік посилилася ще більше. Головна стратегія 
полягала в досягненні інституційного ізоморфізму в союзних республіках. 
Всі вони отримали ідентичні державні, бюрократичні й освітні структури, 
аналогічні дослідницькі установи, включаючи республіканські Академії 
наук із великим набором науково-дослідних інститутів і таких самих 
організацій для продукування та розповсюдження культури, від державних 
видавництв, міністерств культури й освіти до “творчих” спілок 
письменників, художників, архітекторів та інших працівників культури.

Політика якнайбільшого сприяння національностям у межах їхніх 
територій задумувалася як засіб залучити ̂ найбільш освічених та амбітних 
представників цих національностей до лав місцевих політичних еліт і 
освіченого середнього класу. Від середини 50-х років більшість високих 
керівних посад практично в усіх республіках належала представникам 
корінної національності8. Оскільки республіканські політичні еліти фор
мувалися головним чином шляхом призначення з центрального партійного 
апарату, то вони й орієнтувалися більше на центральну владу, ніж на 
свою етнічну групу, а тому на них можна було розраховувати, коли 
йшлося про виконання наказів із центру. До того ж добре розвинута
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система контролю робила будь-які спроби частини місцевих політичних 
еліт підтримати вияви національних почуттів чи сепаратистських прагнень 
і ризикованими, і небажаними.

Контроль за вищою освітою завжди був вирішальним аспектом 
національної політики. Протягом десятиліть вступний конкурс до 
університетів серед представників різних національностей регулювався 
через систему квот, які гарантували чималі переваги для представників 
корінної національності даної республіки. Крім того, центральне 
керівництво дбало про створення робочих місць для представників етнічних 
інтелігенцій, розвиток місцевих бюрократій, фінансування рес
публіканських Академій наук та науково-дослідних центрів, а також 
підтримку національних спілок письменників, художників чи 
кінематографістів. Нещодавно опубліковані статистичні дані ілюструють 
успіхи політики сприяння корінним національностям у межах їхніх 
етнотериторіальних одиниць: у більшості республік частка представників 
корінної національності в адміністративно-управлінському апараті вища, 
ніж у населенні республіки загалом9.

Кожен соціальний клас або група певної національності могли бути 
охоплені націоналістичними почуттями чи сепаратистськими прагненнями. 
Національність, будучи політизованою, ставала таким самим реальним 
фактом життя, як і всяка матеріальна річ10. Проте різні соціальні класи 
та групи сприймають націоналістичні ідеї відмінними, структурно визна
ченими шляхами. Центральна роль освічених класів та інтелігенції в 
забезпеченні етнічної мобілізації й організації рухів за вихід із Союзу 
добре відома. Структурна позиція освічених класів, що є головними 
носіями “спільної культури, яка передається шляхом освіти”11, робить їх 
особливо сприйнятливими до закликів націоналізму в індустріальних 
суспільствах. Як зауважує Мірослав Грох, “і старий, і новий середній 
клас стають головними поборниками “націоналізму” як серед державних 
націй, так і серед менших націй, що переживають процес національного 
будівництва”12. Результати соціологічних досліджень, які проводилися в 
Радянському Союзі, ще раз потверджують отримані раніше західними 
дослідниками висновки: в СРСР, як і в інших сучасних багатонаціональних 
державах, національні політичні еліти та середні класи є тими групами, 
котрі провадять етнічну політизацію і найбільш схильні використовувати 
націоналізм як інструмент у змаганні з іншими етнічними групами за 
економічні та політичні привілеї13.

Захищаючи освітні та професійні інтереси місцевих еліт та середнього 
класу, радянська національна політика досягла надзвичайних успіхів в 
інтегруванні груп* найбільш сприйнятливих до націоналістичних ідей, у 
даний політичний режим або принаймні в нейтралізації їхніх сепа
ратистських прагнень. Потенційно вибухових етнічних ситуацій, коли 
освічені члени етнічної меншості помічали, що їхню соціальну мобільність 
блокують представники більшості, великою мірою вдавалося уникати.

Коротше кажучи, федеральна структура, реєстрація національної на
лежності через паспортну систему, прихильніше ставлення до 
національностей, які становлять більшість на даній території, та захист 
освітніх і професійних інтересів національних середніх класів сприяли 
збереженню стабільних національних відносин у Радянському Союзі. 
Могутній репресивний апарат досяг великих успіхів у придушенні 
діяльності національних дисидентських груп і в покаранні тих місцевих 
лідерів, які намагалися зміцнювати та розвивати владну базу корінних 
національностей. У брежнєвський період радянські інституції продемонст
рували, здавалося, безмежну здатність боротися з етнічним націоналізмом,
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утримуючи міжнаціональну напругу на порівняно низькому рівні. У свою 
чергу, ті національно-територіальні групи, які зберегли певний обсяг 
автономного національного існування, навчилися маніпулювати радянською 
національною політикою на свою користь.

Радянська національна політика була уніфікованою політикою для 
всього розмаїття етнічних груп. У період екстенсивного розвитку та 
відносного надлишку ресурсів вона змогла досягти великих успіхів. Однак 
із плином часу ставали чимраз очевиднішими властиві їй внутрішні вади. 
Це була статична за своєю суттю політика, яка, хоч і могла зберігати 
статус-кво, однак не володіла достатнім динамізмом, аби передбачати 
зміни в національних відносинах і реагувати на них. Коли така 
уніфікована і по суті незмінна політика застосовувалася до абсолютно 
різних національностей на різних стадіях соціально-економічного та 
демографічного розвитку, то вона лише допомагала зберігати і збільшувати 
регіональні відмінності. За умов зростання територіального дисбалансу в 
продуктивності праці, в рівні забезпеченості природними та трудовими 
ресурсами регіональні конфлікти стали загострюватися. Етнічна напруга 
зростає внаслідок збільшення чисельності населення, міграції та змін у 
соціально-економічному статусі різних національностей. Однак радянська 
національна політика не відповідала на ці структурні чинники, а просто 
придушувала їхні вияви, розмиваючи здатність національностей захищати 
свої етнічні інтереси як організовані спільноти. Таким чином, подвійна 
політика фіксації національності шляхом використання внутрішніх пас
портів та привілеїв для корінної національності в межах її адміністративної 
одиниці виявилася антимеритократичною, спричинивши зростання 
паразитизму та падіння престижу продуктивної праці. Ця політика 
викликала велике незадоволення серед національних меншостей, позбав
лених своєї території, та серед громадян, які не належали до корінної 
національності в республіках. У багатьох випадках ця політика призводила 
також до потенційно вибухового етнічного розподілу праці (наприклад, у 
великих містах прибалтійських та середньоазіатських республік), коли 
представники корінних національностей посідали панівні позиції в тих 
сферах діяльності, які вимагали університетської освіти, а мігранти, 
особливо росіяни, переважно працювали як “сині комірці”14. ,

У республіках, де корінні національності перетворилися на меншини 
внаслідок масового притоку представників інших національностей, ситуація 
стала напруженою задовго до початку перебудови. Незадоволення 
корінного населення, яке боялося втратити свої традиційні привілеї, та, 
врешті, й саме існування як нація, поєднувалося з гострим почуттям 
несправедливості у поставленої в несприятливе становище більшості. Перші 
випадки етнічних конфліктів у горбачовський період мали місце в 
Казахстані та Якутії, — республіках, які характеризувалися саме таким 
типом національних відносин. До того ж політика захисту професійних 
інтересів національних освічених класів шляхом кооптування їхніх пред
ставників до лав зростаючої бюрократії ставала неефективною. Нові умови 
на радянському ринку робочої сили, де в середньому із шести працівників 
на апаратній роботі залишався один, спричинили значне скорочення 
бюрократичного апарату. Та більш важливим є те, що успіхи радянської 
національної політики були нерозривно пов’язані з існуванням сильної 
централізованої держави, яка здійснювала стратегію екстенсивного еко
номічного розвитку. Однак до початку 80-х років ресурси, необхідні для 
підтримання як сильної централізованої держави, так і екстенсивного 
розвитку економіки, були великою мірою вичерпані. Традиційна 
національна політика ставала для радянського режиму нефункціональною
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в міру того, як подальше зростання витрат на її проведення почало 
посилювати загальну кризу системи. Радянський Союз як багато
національна імперія, що була порівняно стабільною та життєздатною на 
етапі екстенсивного розвитку за умов, коли ресурсів було доволі, а 
масований примус слугував ефективним методом соціальної мобілізації, 
перетворювався на дедалі більш нестабільну та непродуктивну форму 
суспільної організації. Таким чином, Радянський Союз дав ще один 
приклад іронії історії, коли та сама соціальна політика та механізми її 
здійснення, що до певного часу були опорами внутрішньої стабільності, 
раптом ставали руйнівними силами, вели до нестабільності та зростання 
напруги.

Підсумуємо головні результати кількох десятиліть радянської 
національної політики, безпосередньо пов’язані із сучасним вибухом 
націоналізму. Незважаючи на проголошену мету руйнування етнічних 
лояльностей та стирання етнічних відмінностей, вона стимулювала і 
прискорила процеси національного будівництва. Протягом радянського 
періоду різні групи населення, які раніше не мали розвинутої національної 
свідомості, здобули національну ідентичність і стали націями15. Радянська 
держава спорудила справді непроникні бар’єри між різними 
національностями і шляхом різних бюрократичних засобів міцно прив’яза
ла індивідів до їхніх національних груп. Ще більше посилювало 
національну згуртованість встановлення тісного зв’язку між 
національностями, їхніми територіями та політичними адміністраціями. Та 
й політика привілеїв для корінної національності даної території вела до 
зростання етнічної однорідності багатьох етнотериторіальних одиниць. Але 
ще важливіше те, що в усіх союзних республіках виникли такі передумови 
незалежного існування, як 1) власна, адміністративно визначена територія, 
населена корінною національністю; 2) власна політична еліта та високо
освічений середній клас; 3) тривала традиція продукування культури 
місцевими мовами. Як стверджував відомий російський письменник Борис 
Стругацький, “республіки володіли всім набором характеристик неза
лежних держав, які втратили свою незалежність”16.

Цей короткий аналіз головних теоретичних положень радянської 
національної політики та наслідків її здійснення допомагає пояснити і 
повсюдність етнічної мобілізації в колишньому Радянському Союзі (та 
інших багатонаціональних комуністичних державах), і виникнення мо
гутніх націоналістичних і сепаратистських рухів в окремих частинах 
радянської імперії. Аби зрозуміти специфіку національних відносин у 
посткомуністичних суспільствах, слід чітко розмежувати поняття етнічної 
мобілізації та націоналізму, які часто вживаються як тотожні. Етнічну 
мобілізацію можна визначити як потенційну чи реальну участь у спільних 
діях, коли колективне членство визначається належністю до однієї етнічної 
групи (національності). Це необхідна, але недостатня умова для виникнен
ня націоналізму. Його розуміють як політичну доктрину та соціальний 
рух, що прагне “зробити культуру та політику конгруентними”17 та має 
за головну мету створення сучасної національної держави, яка володітиме 
повним суверенітетом над даною територією18. Вибух етнічної мобілізації
— універсальна і неминуча реакція на колапс багатонаціональних 
суспільств радянського типу. Аналіз радянського феномена дозволяє 
визначити такі головні причини його універсальності.

Спочатку етнічна мобілізація була одним із непланованих і неперед- 
бачуваних наслідків зменшення ролі насильства, більшої свободи слова та 
доступу до інформації, що їх принесла перебудова. Як зауважує Збігнєв 
Бжезінський, реформи Горбачова “дали можливість довгий час придушу-
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/  1 9 aваним національним образам вийти на поверхню” . Але навіть за 
відсутності міжнаціональних образ та історичної ворожості, роль 
національності разюче зросла в соціальному аспекті. Радянська держава 
створила особливу систему соціальної стратифікації. Вона поділила насе
лення країни на безліч функціональних груп і перерозподіляла 
національний доход на користь тих із них, що їх політичне керівництво 
вважало за групи першорядної ваги для підтримання внутрішньої 
стабільності та соціального відтворення режиму. Ця детально розроблена 
система стратифікації зазнала краху разом із державою, яка її створила. 
Інституціоналізація національності зробила її єдиною офіційно визнаною 
відмінністю між радянськими громадянами. У ситуації зростаючої 
соціальної дезинтеграції національність залишилася головним засобом 
психологічного захисту індивіда, тим нібито природним зв’язком, що 
об’єднує в значущі групи розпорошених у всіх інших аспектах членів 
суспільства, що розпадається. У міру того, як глибока соціальна криза 
посилює змагання за обмежені ресурси, шанси досягти мети, діючи 
самотужки, часто зменшуються. Опираючися зниженню життєвого рівня, 
індивіди дедалі частіше вдаються до колективних дій. Активізація 
родинних, дружніх та етнічних зв’язків стає одним із найпоширеніших 
способів суспільної адаптації в охоплених кризою суспільствах радянського 
типу20. У результаті національність стала наймогутнішою базою соціальної 
мобілізації. Кажучи словами російського філософа Григорія Померанца, 
“національності перетворилися на політичні партії”21.

Як показує радянський досвід, енергія етнічної мобілізації може 
вивільнитися в трьох головних напрямках: проти певних національних 
меншин, що живуть серед більшості, особливо якщо та являє собою 
корінну національність, за якою закріплено цю територію; проти будь- 
якого сусіднього етнотериторіального формування — з метою порахуватися 
за колишні образи й домогтися зміни кордонів; проти імперського центру 
та національності-гегемона — з метою організувати власну незалежну 
національну державу. Завжди можливі різноманітні комбінації цих на
прямків, тому вибір об’єкта, проти якого спрямовується вістря етнічної 
мобілізації, визначається передусім інтересами та програмами місцевих 
політичних еліт і високоосвіченого середнього класу.

Найяскравіший приклад гетерофобної етнічної мобілізації проти 
національних меншостей — республіки Середньої Азії. Жахлива комбінація 
демографічної, екологічної та адміністративної криз за часів брежнєвського 
правління22 спричинила неабияке падіння доходів на душу населення, 
швидке погіршення екологічної ситуації та зростання безробіття, після 
чого почалися інтенсивні міжетнічні конфлікти. Найчастіше конфлікт 
виникає з приводу розподілу ресурсів та привілеїв у якійсь республіці, 
а змагання за них. структурується як міжетнічне. За цих умов етнічна 
мобілізація спрямовується насамперед проти національних меншин, що 
мешкають у республіці. Породжена відчаєм та відсталістю, ця етнічна 
активність швидко набуває деструктивного характеру, викликаючи 
політику домінування, винятковості і дискримінації щодо певних меншо
стей. Так, погроми 1988 — 1989 pp. в Узбекистані, спрямовані проти 
депортованих у цей регіон ще сталінською адміністрацією турків-мес- 
хетинців, яких місцеве населення вважало за чужинців і яким заздрило 
за їхній буцімто вищий рівень життя, змусили московський уряд 
зорганізувати швидку евакуацію месхетинців з Узбекистану. їхні робочі 
місця, будинки та майно були залишені як дарунок місцевому населенню.

Однією з найбільш інтригуючих рис ситуації в Середній Азії була 
відсутність сепаратистських вимог. Під час перебудови місцеві інтелектуали
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та політики й далі покладалися на втручання держави, прохаючи 
інвестицій, конче потрібних, аби зупинити економічний занепад у регіоні, 
запобігти дальшому зростанню безробіття та інших соціальних негараздів. 
Протягом усього періоду перебудови республіки Середньої Азії залишалися 
твердими прихильниками курсу Горбачова на збереження Радянського 
Союзу як міцної централізованої держави. Відсутність сепаратизму в цих 
республіках, що їх аналітики традиційно розглядали як чи не найбільшу 
загрозу радянській унітарній державі, можна вважати за одне з досягнень 
радянської національної політики. Освічений прошарок середньоазіатських 
республік завжди користувався її результатами найбільше. Адже навіть 
сама його чисельність визначалася не стільки потребами сучасної еко
номіки, скільки перерозподільчою політикою центру, що намагався 
забезпечити внутрішню стабільність у країні.

Пропонований перехід до ринкової економіки підриває самі основи 
існування цих справді залежних від держави груп. Місцеві інтелектуали 
добре усвідомлюють, що економіка незалежних центральноазіатських 
республік неспроможна буде підтримувати виробництво та розподіл 
культурних благ, а політиків лякає перспектива того, що, за відсутності 
централізованої держави з її функцією перерозподілу, вони не зможуть 
самостійно впоратися з наслідками демографічного вибуху в регіоні. 
Рішення слов’янських республік про розпуск Радянського Союзу в грудні
1991 року поставило середньоазіатські республіки Перед фактом непотрібної 
для них незалежності. Збереження процесів деурбанізації та 
деіндустріалізації, які розпочалися в регіоні протягом двох останніх 
десятиліть, і далі породжуватиме архаїчні, доіндустріальні форми етнічної 
активності, що характеризуються міжнаціональними сутичками та 
дискримінацією меншостей.

Кавказькі республіки — яскравий приклад етнічної мобілізації проти 
сусідньої національності, внаслідок якої виник досить традиційний 
націоналістичний рух. Столітня боротьба між вірменами-християнами та 
турками-мусульманами тривала і в рамках Радянського Союзу. Багато 
десятиліть вірмени домагалися повернення Нагірно-Карабахської області, 
населеної головно вірменами, але відданої в 1923 році Азербайджанові. 
Ситуація набагато погіршувалася через історичну ворожнечу між двома 
народами. Починаючи з 1988 року, з прогресуючим ослабленням цент
ральної влади, криваві сутички між Вірменією та Азербайджаном пере
творилися на етнічну війну, яка вже принесла тисячі жертв і кілька 
сотень тисяч біженців. З обох боків ця війна посилила націоналістичні 
почуття та прагнення незалежних національних держав. В Азербайджані 
сьогодні існує ще амбітніший проект створення “Великого Азербайджану”, 
до якого входив би не тільки Нагірний Карабах, а ще й частина північного 
Ірану, населеного азербайджанськими турками.

Ситуація, що склалася на Кавказі, з безперервним вірмено-азербай- 
джанським конфліктом, придушенням національних меншостей і пору
шенням прав людини урядом Гамсахурдіа в Грузії, здається, повністю 
підтверджує ту традиційну оцінку націоналізму й націоналістичної 
політики, яку дають ліберали, а особливо марксисти. Націоналізм там 
виявляє політичну культуру, що характеризується нетерпимістю та 
відмовою від суспільного компромісу. Його мета обмежується створенням 
національної держави, яка встановлює контроль над даною територією і 
забезпечує етнічну однорідність. Він виснажує себе в територіальних 
сварках і міжетнічних війнах і загрожує новою хвилею балканізації в 
світовому масштабі. Ясно, що цей націоналізм старого зразка не зможе 
ані забезпечити надійних принципів економічної та політичної реор
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ганізації світу, ані гарантувати стабільного і тривалого політичного 
порядку. Як твердить Ерік Гобсбаум, “типові націоналістичні рухи кінця 
XX століття є за своєю суттю негативними та досить ізоляціоністськими”. 
Він робить висновок, що націоналізм у наш час унаслідок “різкого 
зменшення значення таких понять, як “нація” та “національна держава” 
в політичній та економічній структурі світу — суто анахронічний і 
непродуктивний рух”23. Розглядаючи недавні події на Кавказі як 
парадигму політики націоналізму, можна легко погодитися з висновками 
Гобсбаума. Однак буде досить сумною помилкою, якщо аналітики, 
сконцентрувавши свою увагу на добре знаних наслідках традиційного 
націоналізму і досучасної етноцентричної мобілізації, не помітять нових 
важливих характеристик і модерні заційних функцій відроджуваного 
націоналізму в найрозвинутіших частинах колишнього Радянського Союзу, 
таких, як балтійські та слов’янські республіки.

Знаменно, що плани відокремлення отримали майже одностайну 
підтримку всіх соціальних верств корінного населення в Прибалтиці та 
Україні. Ба більше, вони були в цілому позитивно сприйняті і багатьма 
представниками етнічних меншин, що живуть у цих республіках, вклю
чаючи росіян. Цей важливий факт можна пояснити фактичним злиттям 
програм відокремлення та переходу до демократії, яке віднедавна спо
стерігається в найбільш розвинутих радянських республіках. Наприклад, 
справжня новизна балтійського націоналізму полягає в його кінцевій меті, 
яка не зводиться лише до відновлення суверенітету, що його балтійські 
держави втратили 1940 року в результаті сталінської анексії. Вихід із 
Радянського Союзу та політичну незалежність місцеві політичні еліти та 
населення розглядають як необхідні передумови повернення до Європи, 
до “нормальної” економічної системи та політичної демократії. Першо
чергова мета балтійського націоналізму — повернутися на світовий ринок 
та до співдружності розвинутих націй, вступивши до таких організацій, 
як Європейське Співтовариство, новостворена Балтійська Співдружність 
або ж Європейська Асоціація Вільної Торгівлі. Слов’янські та балтійські 
республіки створили спільно з посткомуністичною Східною Європою новий 
націоналістичний міф, який об’єднує та надихає і лідерів, і рядових 
учасників націоналістичних рухів. Це — міф про їхню належність до 
європейської культури, про повернення до справжніх чи уявних євро
пейських коренів, міф про нормальний розвиток, що був брутально 
перерваний більшовицьким експериментом, російською агресією чи обома 
цими чинниками разом. Як пише про східноєвропейські країни Тімоті 
Гартон Еш, “якщо ви запитаєте, яка модель є основою для нових відносин 
між цими державами, для розв’язання їхніх національних, етнічних та 
економічних конфліктів, то відповідь очевидна: основна модель — 
Європейська Спільнота, один і єдиний реально існуючий спільний 
європейський дім”24. Міф про спільний європейський дім відображає і 
відчуття культурної близькості, щораз сильніше почуття відносного 
зубожіння та величезного розчарування в посткомуністичних країнах. Він 
свідчить на користь так званого “демонстраційного ефекту” розвинутіших 
націй, на користь “неперервності тиску, який західні матеріальні стандарти 
чинять на інституції та стабільність цих режимів”25. Він передбачає, що 
єдиним шляхом прилучитися до світової матеріальної цивілізації, створеної 
західним прогресом, залишається модернізація навздогін.

Істинну суть цього нового націоналізму можна правильно зрозуміти, 
лише розглядаючи йогд програму цілісно: традиційна ізоляціоністська мета 
націоналізму щодо створення національної держави нерозривно пов’язана 
з його пошуками єднання та інтеграції, з його готовністю керуватися
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принципами демократії, згоди та міжнародного розподілу праці. Відмова 
від утопічних прожектів, намагання повернутися до спільного європейсь
кого дому і відновити нормальний розвиток (який у дещо ідеалізованій 
формі розуміється як західноєвропейський та північноамериканський 
досвід) визначають стратегію національного відродження в най
розвинутіших республіках колишньої радянської імперії. Лише перехід до 
політичної демократії та ринкової економіки може створити умови, 
необхідні для модернізації навздогін. Але чому програми переходу до 
ринкової економіки та демократії в цих республіках повинні неодмінно 
супроводжуватися вибухом націоналістичних почуттів, які знаходять 
політичне відображення в сепаратизмі? Чи має сам сепаратизм 
реформістський зміст, а чи він лише відбиває ірраціональні уявлення мас, 
опанованих ненавистю до експлуататорської радянської системи з її 
фальшивою інтернаціоналістською ідеологією, — ненавистю, якою так 
уміло маніпулюють спраглі влади місцеві політичні еліти? На мій погляд, 
пропоновані реформи в багатонаціональних посткомуністичних 
суспільствах не можуть здійснюватися без сепаратизму, який допомагає 
творити здійсненну демократичну альтернативу імперському світовому 
порядкові.

Створення та обгрунтування програм національного відродження, на
креслення реального плану реформ вимагає реалістичної оцінки причин 
краху радянської системи. За роки перебудови радянські економісти та 
суспільствознавці запропонували низку нових інтерпретацій радянського 
історичного досвіду. Відійшовши від офіційної радянської статистики, вони 
змогли нарешті правильно зрозуміти природу суспільства, в якому вони 
жили. Сталінську систему, що успішно перетривала всі спроби реформ, 
сьогодні бачать такою, якою вона була насправді, — військово-промисло
вою імперією, що її крах був викликаний антиіноваційною спрямованістю 
централізованої планової економіки та виродженням її орієнтованої на 
військову промисловість модернізації. Тільки-но завіса секретності, яка 
прикривала діяльність централізованої держави з її надмірними 
військовими видатками, була знята, як роль і місце ВПК стали нарешті 
очевидними: ця великою мірою паразитарна суспільна структура висмок
тувала найкращі природні та людські ресурси країни, стримуючи прогрес 
радянської економіки в цілому26. Політика екстенсивного зростання, 
базована на чимраз відсталіших технологіях і посилювана марнотратством 
ВПК, зупинила індустріалізацію. Ця форма соціальної дегенерації, що 
вела до економічної та екологічної кризи, мала місце в усіх суспільствах 
радянського зразка, однак особливо яскраво вона виявила себе в колишньо
му Радянському Союзі. Давній прогноз Андрія Амальріка про крах 
Радянського Союзу внаслідок подвійного тягаря економічної стагнації та 
кризи національної ідентичності виявився напрочуд точним27. Радянська 
держава намагалася водночас скоротити відстань, яка відділяла її від 
індустріалізованого Заходу, і переплавити всі національні культури в 
єдиному тиглі, твореному на основі російської радянської культури. В 
обох напрямках зусилля закінчилися провалом. Наступний вибух сепа
ратизму, особливо серед найбільш промислово розвинутих націй, є 
неминучим. За умов глибокої кризи системи вони не бачать жодних 
причин, які виправдовували б їхнє спільне громадянство в єдиній державі. 
Іншими словами, зростання сепаратистських рухів у балтійських та 
слов’янських республіках можна великою мірою пояснити поєднанням 
реакції на зупинку індустріалізації та етнотериторіальними повстаннями 
проти перерозподільчої централізованої держави.

Дослідники націоналізму від Фрідріха Ліста до Ернеста Гелнера
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наголошували тісний зв’язок між націоналізмом та модернізацією . Так, 
Александр Гершенкрон стверджує, що націоналізм допомагає “прорватися 
через бар’єри стагнації у відсталій країні, запалити уяву людей і поставити 
їхню енергію на службу економічного розвитку”. Він визначає націоналізм 
як “ідеологію запізнілої індустріалізації” , яка вселяє віру в те, що “золотий 
вік у людства не позаду, а ще попереду”29. Гелнер зупиняється на іншому 
аспекті взаємозв’язку між націоналізмом та індустріалізацією, стверджу
ючи, що країна, яка перебуває в стані розвитку, повинна бути 
національною, бо вимоги комунікації в нових умовах виробництва, яке
стає дедалі тісніше пов’язане з інтелектом, передбачає наявність єдиноїзописемної культури, яку можна передавати шляхом освіти .

З цілого ряду причин у багатонаціональних суспільствах радянського 
типу націоналізм і надалі залишається неодмінною передумовою мо
дернізації. По-перше, перехід до ринкової економіки передбачає широко
масштабну децентралізацію економіки та політичної влади. Але виконати 
це завдання дуже важко тому, що в багатонаціональній країні, побудованій 
за етнотериторіальним принципом, “етнічна різноманітність майже авто
матично викликає імператив до централізації” *. По-друге, як уже визнали 
радянські економісти, впровадження в Радянському Союзі ринкових 
відносин західного зразка потребуватиме певного часу. Наразі переборю
вати адміністративний хаос та наводити елементарний економічний та 
правовий порядок в окремих регіонах набагато легше, ніж у величезному 
і практично некерованому Радянському Союзі32. По-третє, в ході болісних 
перетворень легітимаційні й мобілізаційні ресурси націоналізму набувають 
для будь-якого реформістського керівництва першочергової важливості. 
Характерно, що уряди Єльцина, Кравчука та Ландсбергіса шукають 
усенародної підтримки в якості позапартійної патріотичної сили, яка прагне 
захищати першочергові інтереси своїх громадян. Нарешті, найбільш 
фундаментальною причиною піднесення націоналізму й сепаратизму є те, 
що величезні економічні, культурні та демографічні відмінності між 
націями унеможливлюють реалізацію пропонованого переходу до ринкової 
демократії в Радянському Союзі як єдиному цілому. Для радянських 
реформаторів, таких, як Горбачов, зрозуміти цей момент виявилося 
найважче.

Від самого початку перебудови і політики, і політологи поділилися на 
дві групи щодо вибору стратегії радикальних реформ. Перша група, 
покликаючись на іспанський та південнокорейський досвід, віддавала 
перевагу авторитарному шляху переходу до ринку та демократії, із 
застосуванням “залізної руки” реформістського керівництва, яке впровад
жувало б ринкові реформи згори3 . Вада такого підходу полягала в тому, 
що єдиним інструментом здійснення реформ у радянському суспільстві 
залишалася централізована комуністична партія та її репресивний апарат
— організації, за своєю суттю несумісні з ринковими реформами, ідеями 
ліберальної демократії та децентралізації. Власне, саме визнання цього 
факту, а не стратегічні помилки або відсутність волі зумовили поворот 
Горбачова до альтернативної стратегії “професійної демократії”34: посту
пова демократизація мала породити динамічну та ринкову демократію, 
яка врешті повинна була б встановитися як вища форма соціальної 
організації. Відповідно, Горбачов зі своєю групою ініціаторів реформ з 
“покоління 60-х”, які вірили в “соціалізм із людським обличчям” , 
сприйняли політику народних фронтів, спрямовану на захист перебудови. 
Очікувалося, що ці народні фронти перейматимуться головним чином 
громадянськими правами та питаннями демократії, стануть інструментами 
залучення мас до участі в політичному процесі задля підтримки рефор
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маторів у їхній боротьбі проти спротиву партійно-державного апарату. На 
превеликий жаль реформаторів, вихованих на інтернаціоналістських 
марксистських гаслах, ці фронти швидко перетворилися на націоналістичні 
та сепаратистські рухи .

Маючи можливість оцінювати події через певний проміжок часу, ми 
сьогодні можемо легко побачити хибність обох альтернативних стратегій 
радянської реформи. Ніколи не існувало і не може бути стратегії, яка 
узгодила б демократизацію та ринкові реформи із завданням зберегти 
територіальну цілісність Радянського Союзу. Радянські національності 
докорінно відрізняються за політичною та виробничою культурою і 
особливо за демографічною поведінкою. Без перебільшень Радянський 
Союз можна назвати країною, яка об’єднувала в собі Норвегію та 
Пакистан. Така політична будова навряд чи могла вижити за умов 
політичного плюралізму та інтеграції в ринок, адже задля збереження 
єдності такого суспільства потрібна скорше велика міра насильства, аніж 
сили ринкової інтеграції. Внаслідок разючих невідповідностей в' еко
номічному, культурному й соціальному розвиткові потреби та інтереси 
головних етнічних складових Радянського Союзу стали дуже різними, і, 
за відсутності могутнього перерозподільчого центру, навіть несумісними.

Явище регіоналізму добре відоме в країнах із виразними регіональними 
відмінностями. Воно виявляється в незадоволенні, протестах чи навіть у 
повстаннях найрозвинутіших частин країни проти центрального уряду, 
який перерозподіляє державний бюджет на користь менш розвинутих 
регіонів, аби досягти певного вирівнювання розвитку та політичної 
стабільності. Якщо така перерозподільча політика триває десятиліттями, 
не зменшуючи різниці в розвитку, то цілком імовірно, що в розвинутіших 
районах виникне мобілізація мас, найсвіжішим прикладом чого є 
політичний успіх “Ліги Ломбардії” в Італії. У багатоетнічних країнах, де 
національності з визначеною територією виказують глибокі відмінності в 
економічному та культурному розвиткові, перерозподіл ресурсів державою 
створює передумови для постання сепаратистських і націоналістичних 
рухів36. Регіоналізм перетворюється на етнорегіоналізм і сепаратизм. Саме 
тому такі нестабільні посткомуністичні Радянський Союз і Югославія.

Радянський Союз являє собою чи не найдраматичніший випадок 
співіснування в рамках однієї країни настільки відмінних соціально-еко
номічних систем, як індустріальні та традиційні суспільства. Традиційне 
суспільство можна найпростіше визначити мовою демографії як 
суспільство, яке, зіткнувшись із вибухом народонаселення, має дуже 
незначний контроль над демографічним ростом. На противагу, 
індустріальне суспільство здатне контролювати чисельність населення і 
часто досягає нульового рівня його приросту. Напруженість, яка ство
рюється їхнім співіснуванням, легко проілюструвати, порівнявши приріст 
населення в латвійців та естонців (за період між 1979-м і 1989-м роками 
відповідно 1,4 і 0,7 відсотка) і в таджиків та узбеків (45,5 і 34,0 відсотки). 
За цих умов прибалтійські республіки висувають демографічний аргумент, 
аби виправдати свій сепаратизм. Відштовхуючись від незаперечних пос
тулатів про те, що ресурси країни вичерпні і що культурна та лінгвістична 
різноманітність є для людства цілком нормальною і навіть бажаною умовою 
життя, вони доходять висновку, що швидке зростання населення не лише 
знижує рівень життя балтійців, але і являє собою безпосередню загрозу 
самому їхньому існуванню як культурних і лінгвістичних спільнот. 
Населення Прибалтики розглядає державний перерозподіл як політику 
відбирання балтійських прибутків на субсидування демографічних вибухів 
деінде, що, в свою чергу, може викликати зростання міграції в
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прибалтійські республіки. Таке розуміння породжує одне з найпростіших 
і наймогутніших серед усіх етнічних почуттів — гостру стурбованість за 
своє етнічне виживання. Оскільки регіонально здиференційована демог
рафічна політика в багатонаціональній країні навряд чи можлива, то 
єдиною альтернативою залишається відокремлення. “Надання кільком 
десяткам нових країн статусу членів ООН не дасть жодній із них анітрохи 
більше контролю над їхніми справами, аніж вони мали до незалежності” ,
— пише Гобсбаум37. Однак його скептицизм невиправданий. Якби Латвія 
залишилася частиною Радянського Союзу, то латиші скоро стали б 
меншістю в своїй республіці. І дуже сумнівно, що їхні мова й культура 
змогли б довго існувати під дедалі сильнішим тиском мігрантів. А 
незалежна Латвія здатна буде зберегти свою мову й культуру.

Єдиною історичною аналогією до радянського переходу залишається 
досвід переможених Німеччини та Японії, де мілітаризовані та надзвичайно 
монополізовані економіки також управлялися сильними централізованими 
державами. Післявоєнні Німеччина і Японія спромоглися на напрочуд 
швидке економічне одужання. Це, однак, потребувало двох десятиліть 
напруженої роботи від тієї частини населення, яка зрозуміла зміни як 
боротьбу за виживання, а також чималих іноземних інвестицій. 
Присутність іноземних окупаційних військ також була невід’ємною 
частиною цього процесу, бо вони гарантували внутрішню стабільність і 
полегшували “переробку політичної культури”, витворюючи оточення, 
сприйнятливе до “свідомих керованих змін у фундаментальних полі
тичних відносинах”38. Але основною метою їхнього одужання стало повне 
знищення головних економічних і політичних структур і сил старого 
порядку, здатних улаштувати обструкцію неминуче болісному переходові 
до демократії та вільного підприємництва. На відміну від повоєнних 
Німеччини та Японії, Радянський Союз не має в наявності жодної з тих 
сприятливих обставин. Характеризуючи центральне місце ВПК у 
радянській економіці та його першочергову відповідальність за радянську 
кризу, керівник Селянської партії Росії Юрій Черніченко писав, шо 
радянська система зазнала “нищівної воєнної поразки в мирний час”3 . 
Але в радянському випадку ця поразка є радше метафоричною в тому 
сенсі, що жодна зовнішня сила, здатна взяти на себе відповідальність за 
підтримання внутрішньої стабільності чи проведення реформ, так і не 
з ’явилася на радянській території. Перебудова була за своєю суттю 
політичною революцією, яка знищила старий політичний порядок, однак 
не зуміла ані змінити інституційну структуру економіки, ані переробити 
ментальність населення, що характеризується залежністю від держави. 
Спроба заколоту в серпні 1991 року, зорганізована керівництвом ВПК і 
підтримана вищими ешелонами армії та партійних функціонерів40, ще 
раз продемонструвала, що ці загальносоюзні інституції і надалі залишилися 
бастіонами опору реформам. Крім того, як на підставі польського досвіду 
реформ робить висновок провідний польський економіст, “неможливо 
здійснювати* радикальний перехід до ринкової економіки за умов відносно 
нормального функціонування соціалістичної економіки. Ситуація повинна 
погіршитися і навіть дестабілізуватися до такої міри, щоб радикальні 
інституційні зміни стали єдиним можливим виходом із кризи”41. Дезинтег- 
рація Радянського Союзу на багато малих, етнічно більш однорідних і 
тісніше пов’язаних між собою національних держав являє собою струк
турний еквівалент воєнної поразки, яка знищує головні інститути і сили 
старого режиму. В результаті організований опір ринковим реформам 
втрачає свою інституціональну й соціальну базу. Ба більше, зникають і 
умови, що дозволяють відродити залежних від держави працівників, які
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вороже ставляться до нововведень і продуктивної праці та схильні 
сприйняти ідеологію і практику немеритократичного егалітаризму й 
розподільчої системи. Зруйнування радянської імперії силами націоналізму 
і сепаратизму є, таким чином, необхідною передумовою успішного 
переходу до політичної демократії та ринкової економіки.

Неупереджений аналіз ролі націоналізму та сепаратизму в нинішній 
великій трансформації суспільств радянського типу дає змогу розвінчати 
традиційне сприйняття націоналізму як переважно ізоляціоністського, 
ксенофобного і тому анахронічного руху. Ліберально-демократичний 
потенціал нового націоналізму потребує належної оцінки. Вихід із 
комунізму буде неминуче довгим і болісним процесом. Ринкові реформи 
приведуть до виникнення й вираження економічних і культурних інтересів 
держав-спадкоємниць Радянського Союзу та Югославії. Ринок, що народ
жується, також змушуватиме нові держави реалістично оцінити своє 
становище в рамках міжнародного розподілу праці. Посткомуністичні зміни 
супроводжуватиме активний пошук нових форм і принципів міжнародної 
інтеграції. Щоб увійти до міжнародного співтовариства промислово 
розвинутих націй, треба буде приймати чинні стандарти міжнародної 
поведінки, особливо щодо захисту прав людини. Швидка еволюція 
литовського уряду може правити за найкращу ілюстрацію такого процесу. 
Спочатку він проголосив себе представником литовської нації і здійснив 
деякі кроки, що їх етнічні меншини розглядали як образливі або 
дискримінаційні. Однак пізніше, великою мірою завдяки міжнародному 
тискові, він скоригував свою попередню політику, проголосивши своєю 
метою бути виразником інтересів громадян Литовської Республіки, а не 
лише представників литовської нації.

Події 1991 року демонструють, однак, що певні, менш бажані, наслідки 
краху комунізму також видаються неминучими. Виникнення національних 
держав у постійних конфліктах із приводу територій і ресурсів, 
національних урядів, які бажають досягти етнічної однорідності й держав
ної консолідації шляхом дискримінації та порушення прав меншин, 
місцевих лідерів, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, — всі ці 
явища можна спостерігати в різних частинах колишнього комуністичного 
світу. А проте, розглядаючи ситуацію кінця двадцятого сторіччя в 
історичній перспективі, бачимо, що сьогодні існує більше можливостей 
для міжнародної співпраці та розв’язання конфліктів, аніж будь-коли 
раніше42. Дедалі більшу підтримку дістає принцип, згідно з яким права 
людини не є внутрішньою справою, що її можна залишати на розсуд 
суверенних урядів, навіть якщо ті уряди були демократично обрані 
більшістю населення. Зростає й розуміння того, що зобов’язання уряду 
захищати права особи та етнічних меншин повинні мати перевагу над 
правом національного суверенітету. Та найважливіше, що створено 
міжнародний порядок, який дає можливість реєструвати порушення прав 
людини, засуджувати й навіть стримувати ксенофобні та деструктивні 
тенденції традиційного націоналізму. Цей факт підкреслює надзвичайну 
відповідальність міжнародного співтовариства за проведення активної 
політики, яка полегшить мирне співіснування національних держав, що 
виникають на території колишніх Радянського Союзу та Югославії, і 
творення нових принципів національної інтеграції. Безпрецедентна ситу
ація краху комунізму вимагає нових розв’язань для старих проблем. У 
міру того, як будуть визначені спадкоємці радянської національної 
політики, можуть стати конечними обміни територіями та організоване 
переселення. Ці питаний повинні знайти відповідне місце в порядку 
денному міжнародного співтовариства та його організацій. Міжнародне
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посередництво та контроль за цими процесами залишається найкращим 
шляхом, аби захистити стабільність міжнародного порядку. За нових умов 
жорстокі економічні санкції проти режимів, які постійно порушують права 
людини, довели (хоча й не дають часто швидких результатів) свою 
спроможність бути довгостроковим засобом стримування. Можливо, настав 
уже той час, коли можна реалізувати ідею Рузвельта про сили міжнародної 
поліції, здатні загасити в зародку такі криваві конфлікти, як вірмено- 
азербайджанська чи сербо-хорватська війни.

Дезинтеграція суспільств радянського типу може цілком знаменувати 
собою початок вільнішого та щасливішого життя для багатьох мільйонів 
колишніх підданих комуністичних режимів і відкрити шлях до створення 
більш стабільного і менш марнотратного міжнародного порядку.
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МИСТЕЦТВО

Юрій ЛАЩУК
Художник М ихайло БІЛАС

ВИРАЗНИК ДУШІ КАРПАТСЬКОГО ЕТНОСУ

Мало, вкрай небагато митців 
світу досягли такої події, як ство
рення персонального музею ще за 
свого життя. Та ось, у грудні мину
лого року, відбулося відкриття му
зею Михайла Біласа в його рідному 
містечку Трускавці, що на Львів
щині; у 23 кімнатах колишнього 
пансіонату розмістилися роботи цьо
го незвичайного майстра.

Щоб визначити місце і життєвий 
вклад творчої особистості, необхідно 
визначити її роль на тлі історичного 
процесу, спільноти, яка митця поро
дила і якій він присвятив пориви 
свого серця. Ми виходимо з того, що 
народ утверджує себе творчістю, а 
цей дар Божий набуває особливої 
сили, розквітає невгасимим по
лум’ям у найважчі дні його історії. 
Так було в Італії кінця XVI ст., яка 
в часи упадку і національного поне
волення дарувала людству велетнів 
епохи Відродження. Так сталося у 
середині минулого століття, коли в 
пітьмі бездержавності в Україні за
сяяв геній Тараса Шевченка, а в

Польщі — Адама Міцкевича. Таке 
спостерігаємо і в XX сторіччі, коли 
мистецькі орбіти світу осяялися та
лантами Михайла Бойчука, Олек
сандра Архипенка, Олександра Дов
женка.

І зараз, серед творчої еліти 
наших днів, яка у напруженій 
праці, за здебільшого несприятливих 
умов, утверджувала духовне вос
кресіння нації, в царині деко- 
ративно-прикладного мистецтва 
перше місце треба визнати за 
Михайлом Біласом. Найвищим його 
здобутком є фантастичне проник
нення в надра духовності рідного 
народу, — щоб, засвоївши її 
спадщину, явити світові такі від
криття, видати такі мистецькі скар
би, які одностайно вважаються нині 
незрівнянними перлинами ук
раїнської художньої культури.

Ім’я М. Біласа відоме нині на 
всіх континентах. Художникові 
присвячено понад 100 публікацій 
багатьма мовами світу, де відзна
чаються глибинна народність, не-
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Гобелен “Вечірня м олит всґ

повторна образність та віртуозна 
виконавська майстерність, властиві 
цьому митцеві. Він є людиною 
найширших творчих зацікавлень. За 
фахом — художник-текстильник, 
блискуче володіє малюнком, витон
чений колорист, має музичну та хо-

Гобелен "Закосичене вікно"

реографічну освіту. Проте найра- 
зючішою рисою його мистецької 
особистості є незвичайний, якийсь 
таємний контакт із духом рідної 
землі, творче проникнення у форми 
образності, властиві різним видам 
образотворчого фольклору: ткацтву, 
вишивці, писанкарству, різьбярству, 
розписам на папері, склі й дереві, 
витинанкам... Його ваблять можли
вості аплікації, колажу, пластичних 
та об’ємно-просторових вирішень.

Як свідчить сам художник, уроки 
композиції та кольорознавства дав 
йому середньовічний український 
живопис, а сучасне малярство 
сколихнуло своїм новаторством. Не 
чужі йому стильові пошуки і 
знахідки П. Пікассо, У. Д іслея, 
М. Манцу, Кенцо Танге. Він схиля
ється перед такими велетнями 
світового монументального мистецт
ва, як Михайло Бойчук і його 
мексиканські послідовники, як 
Олександр Архипенко. Він проникає 
у феномен таких майстрів деко
ративного розпису, як Я. Пстрак, 
К. Сіхульський, 3. Стриєнська.

Підгрунтя його діяльності, зна
менника єства і творчого кредо тре
ба шукати в закладеній з дитинства 
любові до гірських та підгірських 
просторів рідної . Бойківщини, де 
його предки були не тільки служ- 
бовцями-лісничими, а й свідомими 
громадянами, зрослими в стихії на
родної культури, мови, пісні, 
обрядів, звичаїв. Його світогляд 
формувався в атмосфері національ
ного самоусвідомлення, схиляння 
перед борцями за долю народу, 
великими земляками — П. Кона- 
шевичем-Сагайдачним, І. Франком,
А. Волошиним, а також тими, хто 
Гіддав життя у боротьбі за Укра
їнську державу, хто чинив збройний 
опір сталінським та гітлерівським 
окупантам.

Юнак поступово йшов до свого 
істинного покликання. Учень хорео
графічної студії при Дрогобицькому

9. Сучасність-3
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театрі, потім — класу вокалу му
зичного училища у Львові; врешті
— студент відділу художнього 
текстилю Львівського інституту 
прикладного та декоративного 
мистецтва, де навчався впродовж

Гобелен "Гуцульський базар”

1953 — 1959 pp. Чималий вплив на 
становлення митця мало також ху
дожнє та культурне життя Львова
— його музеї, виставки, дискусії, у 
яких формувалася осібна школа 
львівських митців декоративно- 
ужиткового профілю.

Характеризуючи процес форму
вання М. Біласа як митця, не можна 
обминути хиби і вади тогочасної ху
дожньої освіти, зумовлені загальною 
кризою творчого життя, коли мис
тецтво змушуване було служити ко
муністичній утопії, слухняно ілюст
рувати партійні догми та лозунги. 
Характерним було, що в програмах 
і навчальному процесі відкидалися 
досягнення української та світової 
художньо-педагогічної культури XX 
століття, панувало XIX — у захва
люванні “передвижників” , у пропа
гуванні передовсім російського та 
насаджуванні антихудожнього нату
ралізму, щ о. прикривалося гаслами 
“вірності натурі” — зовсім як це 
практикувалося у міщанських “ри
сувальних класах” минулого віку. 
Не менший вплив на життя митців 
мав і відвертий імперський терор; 
сили шовінізму, маскуючи своє не
уцтво та творчу безплідність, з 
особливою, ненавистю ставилися до 
тих педагогів (особливо — галиць
ких), що зросли в дотичності до 
європейської творчої культури. їх  
“рішенням партійних зборів” поз
бавляли праці. Такої долі зазнали, 
зокрема, М. Федюк (вихованець 
Мюнхенської академії), О. Шатків- 
ський (закінчив Варшавську ака
демію красних мистецтв), Я. На- 
новський (учень В. Подляхи). Не 
щаджено було й прибулих викла
д а ч ів  , я к - о т  М. Л іщ и н е р  та  
Ю. Щербатенко, котрі сприйняли 
концепцію львівської малярської 
школи. Додаймо, що в ці самі роки 
зазнавала грубого тиску та при
нижень у Львівській консерваторії 
навіть її професор Соломія Кру- 
шельницька...

Не зайво згадати, що у 50-х 
роках обминалося вивчення історії 
та теорії декоративно-прикладного і 
народного мистецтва. Кривим оком 
споглядала заїжджа “професура” 
намагання окремих студентів вико
ристовувати мотиви українського
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ткацтва, вишивання, — неодмінно 
добачали “варяги” в цьому вияви 
“націоналізму”.

Чи не найактивнішим у цих 
“націоналістичних” домаганнях уже 
з першого року навчання був мо
лодий Білас, композиції якого не
змінно тяжіли до народних форм.
(Водночас треба зазначити, що 
класична спадщина народного мис
тецтва ніколи не була для нього 
об’єктом пасивного наслідування чи 
компілювання, підробкою мотивів та 
елементів). Вирішальне слово все ж 
лишилося за рідкісним талантом, 
який оволодівав емоційним чуттям 
свого народу, проникав у вироблені 
цим народом образи (такі співзвучні 
мистецтву античної Греції), засвою
ючи символи, знаки, систему барв, 
специфіку розташування ліній, гру 
пропорцій, варіантність образного 
ладу, зумовленого психологічними 
особливостями рідної нації. На цьо
му благодатному грунті формувався 
індивідуальний стиль цього митця,
— стиль, що склався, користуючись 
визначенням В. Данилейка, як 
синтезування засад професійного та 
народного мистецтв із властивим 
останньому космологічним світо
глядом і поетичним поглядом на 
природу й життя.

М. Білас свідомо й послідовно у 
своїй творчості веде пошук етно- 
ідеалу. Він проникає у глибини 
фольклорної самосвідомості, щоб 
цим шляхом вийти в ряд величин 
світової мірки, в ряд свідомих про
грамістів національного пластичного 
мистецтва, особливо на таких його 
ділянках як гобелен та аплікація.

Творчий портрет митця варто 
починати з того, що пов’язане з 
його буднями, побутом, оточенням.
Вже наближаючись до його садиби, 
спостерігаємо зелений дах батьків
ської хати, зведеної в перших роках 
століття, яка потопає серед крисла
того саду та уважно плеканих кві- Гобелен “П існя Синьогір'я’ 
тів. їхні барви, аромати, загострою- __________________________

Гобелен “Князі"

ючи інтуїцію, сприяли пошукам ху
дожніх образів, новаторських рі
шень. Переступивши поріг садиби, 
що поєднує в собі музей і майстер
ню, опиняємося серед високих де
рев’яних стін і залучаємося до ма-
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Гобелен “Гуцульський базар”
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іфнтя&яштш

Гобелен “Лебеді материнства”

лозгадуваної галузі творчої діяль
ності митця — “режисера” ін
тер’єру, віртуоза в організації ху- 
дожньо-предметного середовища, де 
все працює на настрій. Меблів до
волі, проте домінують предмети сто
лярної роботи, в яких панує благо
родна барва модрини, смереки чи 
сосни, не затьмарена ні фарбами, 
ані лаками. їхня пластика визначе
на засадами ергономіки, підсилена 
кунштом токарної майстерності, де

краса і доцільність перебувають у 
розумній гармонії. Дощаті стіни 
правлять за тло, на якому звучить 
мова барв, силуетів, пластики, вира
жених у вишиваних рушниках, ма- 
катах, гобеленах, букетах засуше
них (або створених митцем, штуч
них) квітів, іграшок, різних пред
метів народного мистецтва... Тут і 
вироби косівських гончарів, і майо
ліка з Василькова. Ліжко вкрите ве
ретами — як давніми, так і вико
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Аплікація “Вертеп"

наними самим господарем, Барвисті 
подушки, у віконних проймах — із 
грубої суканої нитки фіранки...

Під стіною стародавня сулія 
(посудина на олію), виконана май
страми з Потелича. Поряд — вази 
сучасних львівських митців. На 
стінах — купальські віночки, на 
полицях — барвисте скло гутників. 
Ось красується “дід” — сніп пшени
ці, що чекає нового Святвечора. Над 
ним — кілька іграшкових горобців, 
зроблених зі шкаралупки яйця, до 
якої митець доліпив голівки, крила 
та хвостики.

Окрім пристінних та розміщених 
на меблях декоративних акцентів, 
маємо ще й такі: кілька “павуків” з 
обкорованих молодих ялинок, до

гілок яких привішені мініатюрні 
горщечки, кухлики, дзбанки гончар
ської роботи. І все це йому потрібне, 
не випадкове, бо цей ансамбль він 
доглядає, невпинно поправляє, зба
гачує відповідно до розвитку, ходу 
власної фантазії. Цей процес — 
форма самоперевірки, самокритики, 
прояв зворотного зв’язку між 
митцем і його дітищем для акти
візації сфери підсвідомості (мабуть, 
визначальної для канви творчих 
пошуків).

Т аки м  ви р и н ає  п еред  нам и  
М. Білас, “домовик” цього чарівного 
гнізда, яке, полонячи красою, за
хоплює, вчить, виховує, закликає.

Приступаючи до визначення міс
ця Михайла Біласа в художньому
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процесі сучасності, скажемо: вражає 
широчінь його творчого діапазону. 
Він майстер різних видів ткацтва — 
килимарства, гобелена, також міні- 
гобелена, що його піонером на 
Україні виступив він ще у 60-х ро
ках. Білас також творить ліжники, 
килими, верети, де невпинно експе
риментує в текстильній пластиці. З 
його рук, особливо в останнє де
сятиріччя, виходять сюжетні панно 
та аплікації — неперевершені сим
фонії фольклорно-етнографічної те
матики. На його стиль і майстер
ність наклалися досвід і культура 
ткача, вишивальника, живописця, 
графіка, насамперед — народного 
майстра. Тонкий колорист, невпин
ний комбінатор у поєднанні різних 
матеріалів (ниток, ворсу, фільцу, 
картону, паперу, дроту), він вірту
озно володіє різними виконавськими 
техніками, а педантизм виконання 
забезпечує незрівнянну виразність 
його образів. Це зумовило ейфорію, 
що спостерігалася на його персо
нальних виставках у Львові (1970, 
1977, 1984, 1991 та 1992 pp.), у 
Києві, Харкові та Коломиї (1977 p.), 
знову в Києві, Умані та Каневі 
(1978 p.), у Києві (1992 p.). Михай
ло Білас був учасником багатьох 
виставок за кордоном, серед них у 
Бельгії, Канаді, Югославії...

Вихідною стежкою його творчого 
шляху було вишивання. Вишиває з 
п ’яти років, проживаючи в гір
ському селі Ведмежому, пізнаючи та 
засвоюючи під наглядом матері різні 
техніки. Захоплення красою народ
ної вишивки привело його у під
літковому віці до постійних зама
льовок орнаментів, інколи до виши
вання окремих мотивів. Поєднання 
барв, плетива декоративних побудов 
десь глибоко западали в надра 
підсвідомості, щЬб (це зараз добре 
видно) через роки й десятиріччя 
прорости могутніми вітами, диво
вижним цвітом. Білас створив безліч 
рушників, сервет, подушок, килим

ків. У цих вишиваних предметах 
спершу домінували геометричні 
орнаменти, властиві карпатській 
вишивці, до яких поступово долу
чалися символіко-сюжетні мотиви 
гуцульської та бойківської орна
ментики.

Наступні роки позначені звужен
ням пошуків у галузі вишивки, зате 
на перше місце виходить ткацтво. А 
ще не забудьмо, що особливістю 
першого десятиріччя його творчості 
була й активна діяльність у царині 
художнього моделювання одягу та 
створення зразків текстильної іг
рашки. Адже після закінчення 
інституту він був направлений на 
роботу до Львівського будинку моде
лей, де його завданням було ство
рення зразків для виставок. І хоч до 
того він не вивчав тонкощів моде
лювання одягу (відділ цього профіт 
лю з ’явився у Львові пізніше), — 
однак, силою вродженого хисту не
вдовзі вийшов у ряд провідних 
митців цієї галузі. Працюючи впро
довж 1959 — 1965 pp. на посаді ху
дожника Львівського будинку моде
лей, а згодом — головним ху
дожником будинків моделей у Києві 
та Харкові, керуючи колективами 
митців-модельєрів, він поринув у 
широку творчо-експериментальну, 
водночас науково-дослідну роботу, 
створив дві виставки зразків сучас
ного одягу на основі народних 
традицій. І крої, і декоративні рі
шення та мотиви — все виростало з 
регіональних особливостей рідного 
краю, із народної спадщини. Цей 
творчий експеримент указав новий 
підхід до питань засвоєння традицій 
(на противагу безликому “сучасно
му” стилю, безнаціональній моді).

М. Білас у другій половині 60-х 
років присвячує увесь свій час ткац
тву, створив понад 300 власно
ручних праць. Тут варто зупинитись 
на такій рисі, що спостерігається в 
діяльності майстрів художнього 
ткацтва та гобелена: працюють вони
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переважно (або виключно) над ство
ренням картону — шкицю майбут
нього твору. На його втілення 
використовується, як правило, пра
ця досвічених майстрів-виконавців. 
Цим дипломований художник фак
тично обкрадає себе, позбавляє 
можливості відчути матеріал, роз
ширювати і поглиблювати його 
виражальні можливості. Цього не 
знає М. Білас, який день у день 
терпляче, наполегливо стоїть над 
верстатом, і цей труд дає що
найвищі результати: він відчуває 
“мову” нитки, красу поверхні 
тканини, розвиває культуру ко
лориту. А все це складові частини 
тієї чарівності, оригінальності, не
повторності, якими відрізняються 
праці Михайла Біласа.

Свого часу спостерігалося у нього 
зацікавлення можливостями воло
хатих ворсових тканин — кар
патських “ліжників” . Він почав з 
інтерпретації гуцульських та бой
ківських ліжників, зберігаючи ма
льовничу “акварельність” їхньої 
фактури, м ’якість обрисів, 
стриманість елементів та обме
женість палітри (не більше 2 — З 
барв або їхніх відтінків). Такт і 
чуття міри супроводжувалися засто
суванням нових елементів, створен
ням кольорових і тонових контра
стів. Цей граціозний, вишуканий 
підхід відзначає його праці вже 
періоду 67 — 70-х років. Цим шля
хом він приходить до етапної деко
ративної праці “Бойківська Мадон
на”, виконаної в техніці петельчас- 
того ворсу. Це невелика квадратова 
маката, де з притемненого тла 
виринає обрис кометовидного німбу, 
що оточує голову матері й постать 
дитини. Нечисленні деталі й аксесу
ари доведені до натяків, виражених 
гамою теплих барв: від вохри до 
темно-рудої у контрасті з чорною.

Після цього виникає ціла серія 
творів, збагачених цим досвідом. Це
— “Лебеді материнства” , створені

на спогад матері, “Освідчення” , 
“Побратими”, “Пісня Синьогір’я ”, а 
також відома серія “Птахи й звірі” , 
яка є новою, небаченою сторінкою у 
розкритті декоративних можливос
тей волохатих тканин.

Гобелен, як Оптимальний твор
чий жанр для виявлення в те
кстильних матеріалах найсклад
нішого змісту, для побудови асо
ціативних образів, цілих “картин” , 
вимагає прецизного ткання, що 
постійно вабить . М. Біласа. Вер
шинними явищами на цьому терені 
треба вважати гобелени останніх 
років: “Дзвони долі” та “Хліб наш 
насущний” , де внутрішня музич- 
ність твору поєднана з рафаелів- 
ською піднесеністю.

У цьому процесі естетичного 
пізнання світу чи не найвищим, 
найблагороднішим було і залиша
ється спостерігання творчих зусиль 
людини, народу (як творця історії, 
культури, релігії) у всьому без
межжі словесного, пісенного, обра
зотворчого чи хореографічного 
фольклору і його синтетичних поєд
нань, закріплених в обрядах, праз- 
никах, ярмарках, що виростають і 
характеризують психічний склад-ха- 
рактер етносу, народу, нації. Саме 
це тяжіння вивело його на шлях 
аплікації, до засобів декоративної 
графіки — витинанки, поєднаної з 
наклеюванням окремих барвистих 
клаптиків. Ця площинна техніка до
зволила створити складні сюжети, 
конкретизувати сцени і, подібно до 
народного іконопису, методом 
поліподібності, розширити оповід- 
ність шляхом об’єднання багатьох 
сцен при рясному насиченні їх 
атрибутами, деталями.

Провісником цього жанру були 
“Щедрівки” (1964 p.). За цією робо
тою з’являються “Базари” , “Гулян- 
няГ, “Різдва” , “Великодні” , “Вер
тепи”. Цим же методом Михайло 
Білас відтворює сцени за мотивами 
літературних творів: “Тіні забутих
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предків” , “Лісова пісня” , “Кате
рина” тощо. А згодом — “Бойків
ське весілля”, “Гуцульське весілля”, 
“Сінокоси” , “Довбуш” (1968 p.), 
“Ювілейний танець” (1970 p.). Усіх 
сколихнув триптих “Косівський ба
зар” (1988 p.). Тут справдешня 
стихія народного побуту, хлібо
робських, ремісничих та торговель
них стосунків, що панували ще 20 
-т- 50 років тому. Митець усе 
підмітив, зауважив і виклав фено
менальною, незнаною досі худож
ньою мовою. Потому з ’являються 
незвичайні документи народної душі
— “Бойківське весілля”, “Гуцульсь
ке весілля” та серії “Різдво” й 
“Великдень”. Досі жоден із митців 
не подав такої переконливої, 
оригінальної, декоративно непере- 
верщеної картини цих празників, 
багатства народних звичаїв, ігрищ.

Водночас новий стиль, нова те
матика прикметні для його останніх 
за часом творів, що їх побачили гля
дачі на виставках 1992 року у 
Львові та Києві. Чіткі акценти спря
мовані на увіковічнення народного 
подвигу, на те, щоб піднестися з 
колін після понад 300-річної неволі. 
Муки поколінь, передуючі нашій 
відродженій державності, тернистий 
шлях, пройдений нацією, оспівані у 
композиції гобелена “Панахида” . 
Тут піднебесні очі Христа-Спаси- 
теля налиті важкими сльозами, а 
лик Його оточений палаючими

свічками. Цей елегійний образ 
виник під упливом подій Чорнобиля 
як останнього акту тоталітарного 
більшовизму. Долі — жмуток обпа
лених атомним пеклом со
няшників...

Вражає гобелен “Н еволя” — 
уосібнення довголітнього поневолен
ня народів останньою і найкриваві- 
шою в історії людства імперією, мо
дернізованим виявом горезвісної 
“русской идеи”. Це великий килим 
із пропеченими вогнем дірками, 
крізь які нижуться разки кільчастих 
дротів... А далі — гобелени “Мій 
смуток” та “Ой у лузі червона 
калина” , де видніються благовісні 
синьо-жовті стрічки...

Завершуючи наш огляд, треба 
ствердити, що М. Білас неперевер
шено відтворює музику настроїв, 
емоційних тонкощів, асоціативних 
ключів до образної виразності. Він
— великий поет, співець душі на
родної, якому навіть у шаржі вла
стива епічна піднесеність. Він — 
тонкий демограф, соціолог, культу
ролог. Його безпомилковий етичний 
слух адекватний естетичному чут
тю. Він ступив на шлях геніальності 
всією сукупністю психологічних, ге- 
нетично-творчих, самим Богом на
даних йому якостей. Білас — це 
стиль, це школа, це академія, що 
утвердж ує духовний потенціал 
української нації найсучаснішими 
художніми формами.
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СУСПІЛЬНЕ Ж ИТТЯ

Леонід ПЛЮЩ

ЧИ МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИЙ ФАШИЗМ?*

Враховуючи дражливість теми, я хотів би зробити деякі попередні 
застереження, аби не було непорозумінь щодо моєї власної позиції. 
По-перше, мені здається, що не лише український, але навіть російський 
фашизм, підготовлений десятиріччями сталінсько-брежнєвського держав-, 
ного шовінізму, підтриманий генералітетом та КГБ, майбутнього не має, 
навіть у найбільш перспективному, евразійсько-гумільовському оформ
ленні. Але за умов загибелі імперії будь-який різновид екстремістського 
націоналізму може суттєво ускладнити процеси державотворення й 
демократизації посткомуністичних країн. Тому, по-друге, я свідомо йду 
на деяке перебільшення зародків коричневого тоталітаризму на Україні. 
Ми не можемо бути безсторонніми спостерігачами подій, якби навіть і 
намагалися це зробити. Наша “політологія” не лише моделює поточну 
дійсність, але й прогнозує ті чи інші суспільні процеси, а також є одним 
із чинників цих процесів. Іншими словами, ми несемо моральну 
відповідальність, — нехай і обмежену нашими можливостями впливу на 
хід подій! — за те, що відбувається нині. Очевидно, перебільшення загрози 
фашизму теж небезпечне, бо відвертає увагу від реальніших загроз, але 
потрібне як сигнал-попередження.

І ще одне. Далеко не все відбивається в пресі, і не всю її вдається 
проглянути.

Тому наведені мною факти — не більше ніж приклади, і я був би 
вдячний краянам за всяке уточнення.

П ’ятирічка перебудови на Україні заскочила не лише сторонніх 
спостерігачів, а й самих учасників подій зрілістю, витриманістю й мудрістю 
національно.7демократичного руху. Цілковита меншість у Парляменті й 
місцевих радах, націонал-демократи примусили комуністичну більшість 
прийняти програму державного усамостійнення, проголосити Деклярацію 
про суверенність, прийняти Акт незалежности тощо. Те саме сталося і в 
сфері внутрішньої національної політики: засадничі принципи українського 
національно-визвольного руху були прийняті за основу державної політики. 
Різноманітні спроби компартії й КГБ роздмухати міжнаціональну ворож
нечу між українцями й нацменшинами за допомогою дезінформації, 
провокаторів та провокаційних чуток і летючок провалилися завдяки 
чіткій і послідовній позиції рухівських партій. Тому навіть бомба, знайдена 
в київській синагозі напередодні Референдуму 1 грудня і продемонстрована 
українським телебаченням, спрацювала в напрямку, протилежному до 
розрахованого провокаторами: було очевидним, що це зробили імперські 
чинники. Понад 90% виборців проголосувало за самостійну Україну.

В основу статті покладено доповідь на Єврейсько-українському форумі в Єрусалимі 
(вересень 1992 p.). Збережено правопис оригіналу — Ред.
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Листопадовий конгрес народів України, який представляв громадські 
організації майже всіх нацменшин, засвідчив, що противники незалежности 
визначалися не національністю, а всесоюзною ознакою homo soveticus’a.

Закордонному читачеві російсько- й україномовної преси України впадає 
в око майже цілковита відсутність українського антисемітського й узагалі 
агресивного націоналізму. Але саме ця одностайність української преси 
викликає сумнів щодо її плюралізму й інформаційної якости. Так, на 
Україні нема ні “Пам’яті”, ні її українських відповідників. Але й не було 
процесів на кшталт процесу Осташвілі або Романенка. Майже нема й 
статей щодо антисемітизму в Україні. Про московський антисемітизм 
пишеться багато, що породжує небезпідставну підозру відносно щирости 
мотивів таких публікацій.

Та й сам цей газетний образ міжнаціональної благодати викликає 
підозру, нагадуючи про один із найбільших парадоксів української 
революції 17 — 21 pp. У ту добу так само, як і нині, національний рух 
усіх напрямків, окрім поодиноких осіб, не лише не був антисемітським, 
а навпаки — мав яскраве юдофільське забарвлення. (Це відзначали і 
праві сіоністи на кшталт Жаботинського, і діячі єврейських с о ц іа л іс т и ч н и х  
партій). Центральну Раду, уряди У HP, Директорію очолювали переважно 
антишовіністи. Це вони склали найдемократичніші на той час закони 
щодо прав нацменшин. Але так само безсумнівним фактом історії є 
розперезана погромна стихія громадянської війни, і цей факт аж ніяк не 
можна звести до самих лише денікінців чи більшовицьких агентів, як це 
пробувала змальовувати уенерівська контрпропаганда. Погроми чинили 
загони білих, червоних, жовто-блакитних, зелених, “махновців” , що 
переходили з табору до табору і поборювали один одного.

Чи не означає це, що ще перед революцією в українському середовищі 
були гнізда антисемітизму, яких лідери визвольного руху недобачили чи 
недооцінили? Уряд У HP слушно вказував на ролю російської чорносотенної 
пропаганди, що розквітала в Малоросії перед революцією. Але те саме 
ми мали й перед сучасною українською революцією. Починаючи від 1947 
року, компартія провадила в СРСР і спеціяльно в Україні послідовну 
антисемітську політику. Хоча центр ідеологічного антисемітизму був у 
Москві, щербицька компартія зробила антисемітизм (як, до речі, й 
українофобію) повсякденною практикою Міністерства освіти, АН УРСР, 
армії, КГБ й МВС. Куди поділися всі ці практикуючі антисеміти, тобто 
майже весь державно-адміністративний апарат? Хіба це не він намагався 
у горбачовську добу врятувати імперію й комвладу за допомогою 
провокаційних чуток і псевдорухівських погромницьких летючок? Саме 
він торпедував розслідування всіх провокацій, що провадилися й прова
дяться на Україні. Парадокс сучасної доби в тому, що цей антиукраїнський 
та антисемітський прошарок майже цілковито залишився при владі. Не 
зник, очевидно, й обивательський антисемітизм. Змінилося лише одне: в 
сучасній Україні бути відвертим антисемітом стало невигідно й непристой
но. Минулорічні суверен-комуністи, хто щиро, а хто ні, підтримують 
політику національної злагоди й розвитку національних культур. Мабуть, 
навіть лицемірне прийняття дисидентської етики міжнаціональних сто
сунків є кроком уперед порівняно з імперським шовінізмом попередніх 
років. Але внаслідок такої моральної перемоги націонал-демократи' на 
сьогодні ми не маємо автентичної картини реальних настроїв кожної 
національної групи в Україні, як і картини реальної національної практики 
на місцях.

Навіть за короткочасну подорож в Україну в листопаді — грудні 1991 р. 
я мав нагоду переконатися, що давня практика професійно-освітніх 
обмежень за п ’ятою графою (стосується це переважно євреїв) залишилася 
в найреакційніших установах АН України та Міністерства освіти, ось як
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у Київському університеті та в Інституті кібернетики. На жаль, як і в 
попередні часи, Дізнатися про це можна лише з усних розповідей. Чому 
в українській пресі майже не пишуть про це ні українці, ні росіяни, ні 
євреї? Щодо євреїв більш-менш зрозуміло. Одні вважають антисемітизм 
нормальним явищем, бо нічого іншого не очікують від держав колишньої 
імперії. Обиватель як мовчав, так і мовчить, аби не стало гірше, зате, 
коли виїзджає на Захід, надолужує свою мовчанку страхітливими байками 
про Рух. Ті, хто активно підтримує демократизаційні процеси, не
безпідставно пов’язують практикуючий антисемітизм із залишками ко
муністичної влади, і вважають, що не потрібно штучно виривати проблему 
антисемітизму з усього комплексу нерозв’язаних в Україні проблем 
демократизації суспільства й держави.

Росіяни України мовчать, бо в масі своїй перебувають у стані пасивної 
розгублености. На Референдумі вони проголосували проти імперії, але й 
Україну в переважній більшості ще не сприймають як свою державу, бо 
не мають на те підстав ані в минулому, ані в сучасному. (На жаль, 
узагалі немає масового, самостійного демократичного руху росіян України, 
і це віддає російські маси на поталу демагогам). Про шовіністичну 
практику й теорію мусять писати насамперед самі українці, якщо бажають 
утримати свою державність. (Згадаймо, що Петлюра в своїх наказах по 
армії прирівнював вияви антисемітизму до зради України).

Та, на жаль, навіть про свої власні, найгостріші державно-національні 
проблеми українці пишуть переважно емоційно, а не інформативно. Рівень 
наших газет за незначним винятком усе ще хуторянський. Націонал-де- 
мократична преса зосереджена на пекучих проблемах стагнації еко
номічних реформ, державобудівництва й протистояння імперським 
амбіціям Москви. Присипляє усіх і те, що зародки ідеологічного украї
нського антисемітизму несумірні за маштабами з гласним російським 
неонацизмом.

Більш очевидною і вагомою для всіх є проблема реставрації Російської 
імперії та небезпечність імперської “п’ятої колони” в надрах нової 
української влади. Відповідно, загрозливішою для демократії є спровоко
вана імперцями русофобія — реальна, а не зфантазована Шафаревичем 
чи Солженіциним. Московська масмедія і єльцинське оточення за останній 
рік досягли того, що не вдалося українським імпер-комуністам за весь 
горбачовський період: русофобські статті, не лише захисного, але й 
агресивно-ідеологічного характеру з ’являються навіть у поважних 
ліберальних газетах.

Причини з ’яви русофобських статей і теорій лежать на поверхні. 
Уражене національне самолюбство, комплекс меншовартости малоросів і 
хохлів отримали нарешті свободу висловлювання. Сторіччя фальшування 
української історії перетворили україністику взагалі, історіографію зокрема 
на строкате поле з білих плям незнання й чорних плям русифікаційної 
фальсифікації. Тепер ці плями нашвидкуруч заповнюють — переважно 
аматори й учорашні совєтські інженери людських душ — новоспеченою 
історіографією та псевдонауковими узагальненнями й патріотичними 
мітами. Найчастіше це калька з російських патріотичних фальсифікатів, 
і тому вони дзеркально подібні до оригіналу, який сам переважно є 
калькою з німецької. Первородність арійства дедалі настирніше стає 
стрижневою ідеєю цієї меншовартісної “щироруської” історіографії. 
Висновки з неї теж дзеркально подібні до отриманих у Москві: українці 
є найслов’яннішим, найстародавнішим, найкультурнішим, найморальні- 
шим народом, на відміну від москалів, тобто угрофінотатароазійців, 
перемішаних із покидьками, вигнанцями з глибокоморальної спільноти 
українців: антів, венедів та полян. (Див. писання глибокоцнотливої
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Катерини II й відповідні польські та російські теорії про запорозьких 
козаків...).

Антисемітські статті в цій патріотичній макулятурі — рідкість, частіше 
згадуються якісь мітичні масони та інші плутократи. Чи не це присипляє 
націонал-демократів? Таке самозаспокоєння небезпечне тим, що не 
враховує особливостей мітичної свідомости. Міту властива іррадіяція й 
генералізація. Міт має великий потенціял трансформацій, аж до заміни 
своїх оцінок на протилежні. Русофобія, для України більш небезпечна 
сьогодні, ніж антисемітизм, легко може трансформуватися або доповнитися 
в будь-яку іншу фобію. Для цього досить, наприклад, ствердити, що євреї 
завжди підтримували імперію, російську мову й культуру. Цій тезі аж 
ніяк не- перешкоджає твердження російських націонал-більшовиків про те, 
що метою євреїв є зруйнування Російської імперії. Міт легко витримує 
будь-яку абсурдну суперечність у собі, бо його логіка є логікою 
психоневрози. Про це доволі яскраво свідчить сучасний “червоно- 
коричневий” імперський бльок у Москві, який за всіх своїх розбіжностей 
свято вірить у те, що євреї винні в християнстві й антихристиянстві, в 
комунізмі й антикомунізмі, колективізмі й індивідуалізмі. Там, де не 
вистачає єврейського фактору, вводиться масонський міт. Жидомасони та 
їхні аломорфи “євреї й сепаратисти, євреї й комуністи, євреї й чечени, 
хохли” тощо — це той логічний коефіцієнт, за допомогою якого шовініст 
врятує свою струнку й непохитну історіософію від будь-яких фактів.

Ця московська мішанка всього з усім, розроблена ще із 70-их років 
“Молодой гвардией” та “Нашим современником”, уже почала свою 
трансплянтацію на українську мову. Ще нема таких солідних видань, як 
“Наш современник”, але з’явився химерний журнал “Державність”, у 
якому демократичні автори й статті мирно співіснують із цілком 
фашистськими1 авторами й статтями, і ці останні, судячи з еволюції 
журналу, стають провідними.

Власне, саме ця “державна” суміш демократів і антидемократів пояснює 
одну з причин недостатньої боротьби з українським шовінізмом. Новона- 
бутий український плюралізм перебуває ще в тій стадії, коли таке мирне 
співіснування здається виявом політичної толерантности. Для тих демо
кратів, які не перейшли таборової політичної школи, незрозуміло, чому 
непристойно бути в редколегії разом із Валентином Морозом чи якимось 
кагебістом. Чітке розмежування націонал-демократи й націонал-шовінізму
— потреба часу, й воно розпочате саме антидемократами в таких 
часописах, як “Нескорена нація”, “Напрям”, “Націоналіст” , “Нова 
Україна” (нічого спільного з однойменним бльоком демократичних 
організацій). Суто антисемітські речі я знайшов лише в цій останній 
газеті “молодіжної ліги Харківщини”. Не наважуючися ще на власні 
антисемітські статті, “Нова Україна” поки що лише передрукувала 
компіляцію дисидента-політемігранта Й.Терелі “Чому християнам заборо
нено читати Талмуд?”. Відомий в еміграції своїми численними фантазмами 
Тереля за допомогою невідомо звідки витягнутих цитат із єврейських 
газет і Талмуду доводить людиноненависництво талмудистської релігії. 
Побіжного огляду “цитат” достатньо, щоб зрозуміти, що то їіереклад 
одної-двох книжечок, що їх рясно публікували російські фашисти в США. 
І це типово для новонародженого українського фашизму: прихованим його 
джерелом є ненависні йому москалі.

Іншим зовнішнім джерелом неофашизму є “донцовщина” — еміграційна 
спадщина ідеолога так званого “інтегрального націоналізму” Дмитра 
Донцова. Його твори заповнюють духовий вакуум комсомольських душ і 
непогано прищеплюються до комуністичних корінців, належачи до 
спорідненої тоталітарної ідеології. Талановитий вульгаризатор 
активістичних європейських ідей, Донцов імпонує меншовартісним украї
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нофілам видимістю енергії, мужности, волі, глибинної духовости й 
культури. Блискітлива стилістика його творів відповідає підлітковим 
комплексам розгублених душ, касуючи потребу вчитися й відкидаючи 
сумніви та критичну рефлексію культури...

Дискредитована офіційна історіографія, що боролася з Донцовим його 
ж таки методами, витворила йому авторитет лідера антикомунізму й нині 
неспроможна його розвінчати. Не надто чисельна культурна еліта України, 
очевидно, соромиться дискутувати з невігласами-донцовцями, які на кілька 
порядків нижчі від рівня свого кумира. Соромно, бо і з самим Донцовим 
полемізувати майже неможливо, тому що він увесь був складений із 
миляних кульок романтичних афоризмів, перекручених та вирваних із 
контексту цитат і фактів2.

Презирлива відмова від полеміки з напівосвіченим хамом та його 
інфантильною ідеологією природня для людей культури, але в політиці 
вона може обернутися трагедією німецької інтелігенції 30-их років. 
Висококультурна в своїй еліті Грузія продемонструвала можливі наслідки 
такої позиції “високочолих” трагікомічним явищем президента-містика 
Гамсахурдії. Звіяд Гамсахурдія зміг стати лідером нації лише тому, що 
правозахисники вчасно не нагадали йому публічно про його капітуляцію 
та співробітництво з КГБ: якось ніяково було. На Україні подібну до 
Гамсахурдії фігуру О. Бердника українські дисиденти демістифікували 
лише після того, як він опустився на грішну Україну з висоти своєї 
Духовної республіки й запропонував себе на земного Президента України. 
Мабуть, лише здібністю В. Мороза до самодискредитації пояснюється — 
та не виправдовується! — досьогочасна мовчанка українських дисидентів 
про його ганебну поведінку в таборах і в еміграції. (Інший мотив мовчанки 
про морозів: не виносити сміття зі своєї хати — калька з радянського 
патріотизму).

Більш переконливим, аніж незручність опускатися до рівня терель та 
морозів, є аргумент нечисельности й неавторитетносте екстремістських 
груп на Україні. Справді, з міркувань тактичних, мабуть, мають рацію 
ті, хто твердить: “На Західній Україні неофашисти вже майже зникли 
самі по собі. На Східній вони тримаються лише в цілком зросійщених 
містах і зникнуть, як тільки Рух оволодіє ситуацією в цих містах. 
Полеміка з ними лише надасть їм популярности, значення, несумірного 
з їхньою дійсністю. Дамо їм можливість самознищитись”. Але ця позиція 
не враховує сучасного контексту революційної ситуації й переоцінює ролю 
розуму в масових ідеологіях. Щоб ідея оволоділа масами, потрібна 
критична ситуація емоційного біснування й авторитетного дозволу на 
нього. Тоталітарні ідеології завойовують збуджені маси саме тому, що 
дають їм у зручний час такий дозвіл, розгрішення гріхів. Ідеології в цій 
ситуації вторинні, бо не вони визначають масове біснування, а воно 
вибирає собі адекватну форму раціоналізації, ідейного обгрунтування. 
Ідеологія муссолінізму була зформована після політичної перемоги Мус- 
соліні, і це свідчить про те, що поточна практика штурмовиків може 
стати точкою кристалізації нового міту XX сторіччя з уламків старих 
політичних мітів, що нуртують у колективній позасвідомості. Грузинський 
“звіядизм” саме так і виник — із бойових загонів, що прийняли разом 
із харизматичним вождем його містичну маячню про месіянізм грузинської 
мови.

Зародки таких штурмових загонів уже маємо й на Україні. Офіційна 
газета “Голос України” небезпідставно оцінила погром, що його вчинили 
18 червня 1992 р. в Києво-Печерській Лаврі хлопці з УНСО (Української 
національної самооборони), як “перші прояви фашизму в Україні”. 
Химерність ситуації в тому, що тим ченцям співчувати важко, бо Лавра 
давно вже є цитаделлю російського чорносотенства в Києві. Але виплекав
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це чорносотенне гніздо той самий митрополит Філярет, від імени якого 
виступили молодики з УНСО. Маємо взірцевий приклад соціяльно-не- 
вротичної ситуації, у якій визріває колективне біснування. Участь тої ж 
УНСО в боях за суверенну “червоно-коричневу” Придністровську рес
публіку, тобто на боці московських провокаторів-імперців, демонструє 
послідовність непослідовности штурмовиків, що захищають Україну від 
Москви, захищаючи комуно-фашистів од недозрілої молдавської демократії. 
Відсутність чіткої тоталітарної ідеології в УНСО аж ніяк не заспокоює: 
під час громадянської війни в Україні не було ідеологічного антисемітизму. 
Отаманська погромна вольниця була вільною не лише від закону й 
держави, але й від будь-якої ідеології, тому так вільно переходила від 
У HP до її ворогів та навпаки.

Підкреслю ще раз, що мова йде про цілком незначні своєю кількістю 
й авторитетом групи та особи. Потенційну значущість їх зумовлює кризова 
ситуація суспільства. Тому важливі не самі групи, а умови, що сприяють 
їхньому можливому подальшому розвиткові. Одну з цих умов ілюструє 
скандал навколо розколу УПЦ (Української православної церкви) та 
об’єднання УПЦ Філярета з Українською автокефальною православною 
церквою. Мовчазне потурання УНСО з боку філяретівців і хитрунів з 
урядових кіл є частиною загальноцерковної кризи. РПЦ (Російська 
православна церква) цілковито здискредитувала себе співробітництвом із 
компартією й КГБ. Та й узагалі РПЦ майже ніколи не була самостійним 
духовим чинником суспільного розвитку, бо ще Петро І перетворив її на 
бюрократичне відомство ідейної цензури та поліційного нагляду. Українські 
церкви лише постають із руїни імперської церкви. Миряни та клір 
рекрутуються з уламків РПЦ та вчорашніх комуноїдів, тобто 
мітологізованої атеїстичної мішанки. Середній теологічний рівень свя
щеників украй низький. Світська релігійно-духова думка лише пробуд
жується й, за винятком кількох публіцистів-дисидентів, ось як Маринович 
та Сверстюк, животіє на рівні паранаукової паратеології. Серйозної 
релігійної літератури з діяспори не вистачає. Внаслідок цього на місці 
християнської думки маємо сьогодні суто поганську наукоподібну містику 
або поганізоване християнство. Ці духові хвороби природні і є кроком 
уперед порівняно з російським кагебізованим християнством та ко
муністичним поганством, бо є виявом духового пробудження й пошуку. 
Але розгортається цей пошук за умов передреволюційної гістерії, коли 
соціяльна криза викликає масове хлистування. Раціо мас не йде далі 
вибору між Кашпіровським та Чумаком. У разі подальшого загострення 
кризи телевізійні распутіни трансформуються в харизматичних фюрерів 
нового націонал-соціялізму. Навіть безневинне захоплення сміливими 
історичними, археологічними, етнопсихологічними відкриттями й 
гіпотезами в атмосфері звільнення колективної психіки від комуністичних 
табу може сприяти націонал-шовіністичним навіюванням. І вже сприяє. 
Псевдоаналізи політично нейтральної стародавньої свастики вже набули 
в харківській “Новій Україні” гітлерівського забарвлення, а у Львові 
свастика, дещо завуальована, прикрасила відозву “Соціял-національної 
партії України”. Не виключаю, ^що ця партія є об’єктом суто 
психіятричним, але, як відзначало паризько-львівське “Українське слово”, 
вона має досить заможних спонсорів.

Та не спонсори з Мюнхену, Києва чи Москви, й навіть не підліткові 
зацікавлення містичними властивостями свастики вирішать успіх чи 
неуспіх неототалітаризму. Свастику легко перемалювати на протилежну 
їй “савастику” (див. “Слово” , ч. 11, 1992 р.) або на якогось невинного 
голубка миру. (Друг Пікассо розповідав мені, що в свого голуба Пікассо 
вкладав біблійний, а не комуністичний зміст). Безконтрольне панування 
комуністичної мітології закодувало в колективній позасвідомості сукупність
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гнучких мітологем, бльоків, що за умов психо-соціяльної кризи можуть 
скластися в мутантну хромосому міту XX сторіччя.

Кризу вже маємо, й вона, як і розгубленість мас, наростає. Нова 
держава лише будується, й. будується переважно з уламків старих 
структур, що виступають перед народом у масці незалежности й демократії. 
Розчарування цією незалежністю й демократією творить плідний грунт 
екстремізму лівого й правого гатунку. Панування русифікаторів у багатьох 
містах Східньої України дає підстави для шовіністичного екстремізму 
російського й антиросійського спрямування. Провокації Москви Руцького, 
Жиріновського й парадемократів посилюють обидві тоталітарні тенденції.

Перевага України щодо Росії полягала досі в наявності масової, 
авторитетної, непогано зорганізованої опозиції. Але після тріюмфу на 
Референдумі велика й авторитетна частина націонал-демократи, навіть не 
прийшовши до влади, фактично відмовилася від ролі опозиції, не бажаючи 
повторювати фатального розбиття української революції 1917 — 21 років. 
Проте за умов соціяльно-політичної кризи це означає, що місце опозиції 
до посткомуністичного уряду й номенклатурного капіталізму звільнилося, 
і його можуть посісти тоталітарні групи реставраційного чи са
мостійницького кшталту. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, здається, 
що реставраційний, імперський фашизм чи націонал-більшовизм має 
більше шансів на тимчасову перемогу, ніж суто український. Він 
спирається не лише на імперські сили й амбіції Москви, але й на всесоюзну 
людину в самій Україні. За ним стоять недоруйновані структури всесоюзної 
машини, які навіть антиімперський шовінізм чи фашизм можуть 
використати задля реставрації імперії. Повернення Шеварднадзе до влади 
в Грузії й перші ознаки переорієнтації Грузії на повернення в лоно імперії
— наслідки політики Гамсахурдії, незалежно від того, чи був він свідомим 
провокатором КГБ, чи ні. На Україні старі імперські структури пошкод
жені, але не знищені. КГБ на Україні реформовано навіть менше, ніж 
у Росії. Його недавня злочинна діяльність майже не розкрита. А саме 
кагебісти творили “Пам’ять” у Росії, інспірували антиукраїнські й 
антисемітські кампанії в Україні та за кордоном, зокрема в українській 
і єврейській діяспорі. Ізраїльське українсько-єврейське товариство доклало 
багато сил, аби поборювати міжнародні українофобські кампанії. Нагадаю, 
що початок їх збігся з початком афганської війни та з поновленням 
антисемітизму в українській діяспорі. Припинилися ці кампанії з пере
будовою, тобто із закінченням тої-таки афганської війни. Добре оркест
ровані, обидві кампанії свідчать, що ними диригував усесоюзний Комітет 
імперської безпеки, навіть у тих випадках, коли західні виконавці вели 
шовіністичну кампанію з щирого ідіотизму.

Очевидно, суспільно-історичні процеси не є наслідком діяльности 
будь-якої групи змовників, партії чи комітетчиків. Але відіграти ролю 
детонатора ті групи можуть. Після провокацій у Криму й Придністровщині 
логічно очікувати міжнародньої кампанії дискредитації української са- 
мостійности, яку гебня почне за допомогою своїх і закордонних неодон- 
цовців серією якихось блюзнірських антиєврейсьКих та антиросійських 
акцій. С. Візенталь і його прибічники завжди готові підтримати таку 
кампанію. Ми вже мали змогу пересвідчитися в тому, наскільки морози 
зручні візенталям.

Богу дякувати, історичний процес не цілком стихійний. Якщо прово
катори можуть провокувати соціяльно-національні вибухи, то політична 
еліта нації несе відповідальність за те, щоб свідоме й духове начала в 
суспільних процесах посилювалися. Мені здається, що товариства на зразок 
нашого Товариства українсько-єврейських зв’язків можуть дещо зробити 
в обох напрямках. З мітом неможливо боротися раціональною аргумен
тацією, але демістифікація й демітрлогізація минулого й сучасного може
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сприяти самовідмиранню міту3. Очищення релігійної свідомости від 
поганських метастаз сприятиме позитивній ролі церков у гуманізації 
народньої свідомости. Завдяки позитивним політичним змінам в Україні 
(уряд України вже не бере участи в антиукраїнських і антисемітських 
кампаніях), змінюється настанова до українців у державних колах Ізраїлю 
та в міжнародніх організаціях єврейської діяспори. Це відкриває нові 
можливості зупиняти провокаційні кампанії на державно-політичному й 
громадському рівнях. Для цього потрібна добра воля з обох сторін, яка 
базуватиметься на однакових критеріях оцінки власного й чужого 
шовінізму. На жаль, ганебна поведінка ізраїльських властей в історії 
зруйнування пам’ятника жертвам українського геноциду на горі Сіон 
(1984 p.), ганебна поблажливість українських властей щодо антисемітської 
діяльности тих чи інших груп4 свідчить радше про безпринциповІсть та 
подвійність критеріїв у політиці. Власне, змушувати свої уряди дотриму
ватися їхніх обіцянок і законів, як і створювати в своїх країнах поселення 
атмосферу нетерпимости до шовінізму — це, мабуть, іще один практичний 
засіб нашого, тобто інтелігенції, впливу на хід подій.

P.S. Критичні зауваги учасників Форуму, а ще більше — нові 
публікації, які мені вдалося отримати після Форуму, змушують уточнити 
деякі тези. Хоча в українській пресі збільшилась кількість 
антифашистських статей, майже всі вони є критикою постфактум, а не 
аналізою суспільно-загрозливих тенденцій. Коричневі плями теж 
збільшуються й мають тенденцію до кристалізації в суспільне явище.

Якщо російськомовна ізраїльська газета “Время”, позбавившись дисиде
нтського баласту “команди Е. Кузнєцова” (один із перших, хто описав 
таборовий нацизм В. Мороза), присвятила нашому Форумові досить 
відверту українофобську мішанку мітів та пересудів, то в Україні право 
на гласний антисемітизм лише пробиває собі дорогу до преси та до 
свідомости освіченої публіки. 1 не лише в старих владних прошарках, а 
і в націоналістичному середовищі.

1) Обидва шовінізми — українофобія й антисемітизм — потребують 
один одного за законами умовнорефлекторної діяльности мозку і за тими 
самими законами оминають позитивні факти єврейсько-українських сто
сунків в Україні, в Ізраїлі, в обох діяспорах, у минулому й сьогоденні. 
Вони були і є. Задля зміцнення цих позитивів антишовіністи кожного 
народу мусять зосередитися насамперед на “своїх” шовіністах. Тому, 
віддаючи євреїв-українофобів на розсуд наших єврейських однодумців, 
зосереджуся на українських коричневих.

На жаль, я переочив у своєму оглядові не лише з ’яву статей 
Щербатюка, а й з’яву в якійсь із “демократичних” українських газет 
“Катехизи радянського єврея” — за хохлацьким лінивством не 
оригінальний витвір, а переклад із московської. Переочив також і журнал, 
що містить оригінальні химери нацистського кшталту — “Монархію й 
Україну”, на якій доведеться зупинитися докладніше. Всі ці поки що 
маргінальні з ’яви (ніхто із земляків, що прибувають до Парижу, і не 
чув про “монархію”) є соціяльним явищем лише тому, що сигналізують 
про величезне болото, рідне й чуже, яке вже поглинуло в небуття рік 
нашої, але ще не своєї самостійности.

Починається болото згори. Українське держтелебачення робить усе від 
нього залежне, щоб відштовхнути від українізації України (як довго ще 
ми будемо жити за таких неможливих умов, коли це дике словосполучення 
означає майже недосяжну мрію одних і жах перед майбутнім інших?) 
усе хоч трохи творче і мисляче. Безінформативність укупі з нудотністю 
“свого” примушує глядача перемикатися на нехай теж провінційне і до 
того ж українофобне,, але більш-менш інформативне “Останкіно”. Не 
дивно, що й гострі питання міжнаціональних стосунків (окрім поточних
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сутичок уряду з Москвою) наше телебачення ховає під листочками 
благодати прадавньої дружби народів. Коли письменник Ю. Покальчук 
підготував до Форуму обережну передачу про українсько-єврейські 
взаємини, то з неї викинули навіть згадки щодо давнього державно-ко
муністичного антисемітизму на Україні. А що було б, якби він зробив 
телепередачу про сучасний чиновний антисемітизм?

Газета УНСО “Замкова гора” справедливо вказує на іншу, може, 
навіть загрозливішу “білу пляму” в офіціозній масмедії — замовчування 
дедалі більшої загрози імперської п’ятої колони. Перед путчем вона 
творилася комапаратом і саме тому виявилася такою слабкою перед 
націонал-демократією. Тепер вона переорієнтовується й самоор- 
ганізовується навколо стагнації українських реформ. Якщо факти, наведені 
в ч. 6 “Замкової гори”, відповідають дійсності, то в особі “Славянского 
союза” та партії “Славянского единства” маємо вже й на Україні імперські 
групи, більш серйозні, ніж “Пам’ять” Д. Васільєва, бо вони пов’язані не 
лише з “пам’ятниками”, але і з офіцерством, і з перейменованим КГБ, 
і з імперським бізнесом. Недостатня увага до них республіканської преси, 
офіційних установ, до яких належить перефарбоване в жовтаву блакить 
КГБ УССР, відкриває для вже не ідеологічної, а практичної антидержавної 
діяльности “п’ятої колони” широкі можливості перетворення цілих районів, 
а то й областей, на регіони гамсахурдіє-шеварднадзівського типу.

Лише погіршує ситуацію те, що преса державницького й екстре
містського типу зловживає ярликами “п’ята колона”, “рука Москви” 
стосовно груп і осіб, які дозволяють собі критикувати нашу “державність” 
із демократичних позицій. Та сама “Замкова гора” в торбу з наліпкою 
“п’ята колона” вкидає і російських шовіністів, і українських лібералів. І 
в цій плямі зникає справжнє обличчя ворога. Шовіністи йдуть далі, 
розмазуючи пляму “п’ятої колони” на всю російську нацменшину, всіх 
російськомовних, на українських партапаратників і націонал-демократів. 
І тому, внаслідок ще кількох перемог на зразок “об’єднання” Православної 
церкви, ми матимемо катастрофічне роз’єднання, й тоді ’’Славяне" 
здобудуть уже не лише офіцерську, а й масову підтримку російськомовного 
слов’янства.

Внутрішня взаємопотреба імперських та антиімперських шовіністів, їхня 
взаємопідтримка безоглядним взаємопоборенням підживлювалася й 
підживлюється тими силами КГБ — СБУ, які плекають реставраційні 
надії. Підживлюється з обох боків. Тому судова й політична боротьба з 
ними мусить вестися одноразово, за тими ж самими критеріями і з 
однаковим ступенем суворости. Без такої рівности перед законом і 
політичною етикою боротьба проти них була б лише провокаційним 
елементом боротьби між шовінізмами й лише посилила б мітологізацію 
кожної з націй: росіян як націю загарбників, українців — погромників 
тощо...

2) Одне із зауважень до виступу полягало в тому, що я змішав 
різнорідні явища під однією позначкою “фашизму”. Наприклад, між 
В. Морозом і О. Бердником нема нічого спільного ні психологічно, ні 
ідеологічно. Спільне все ж таки є, але мова йшла про інше. На наших 
очах прокльовується нове історичне явище, зародки тоталітаризму, який 
лише частково збігається з відомими нам більшовизмом, фашизмом, 
націонал-соціялізмом. Ця нова форма лише постає. Вона: а) складається 
з різних течій у суспільній свідомості; б) має різні джерела чи корені в 
минулому; в) має різноманітні риси, якості; г) сукупність цих рис і 
якостей у процесі розвитку суспільства може скластися (або не скластися!) 
в ту чи іншу конфігурацію. Спорідненість джерел, подібність частини 
якостей, безпосередні посилання учасників нинішнього первісного бульйону 
чи хаосу на нацистські першоджерела дає підстави для умовної шапки
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“фашизм”. Плоть від плоті ще не вмерлого комуністичного тоталітаризму, 
цей бульйон з успіхом можна назвати “націонал-більшовизмом”. Чинники, 
що сприяють становленню цього націонал-соціялізму, вже унаочнені: 
біснування, мітологізована й мілітаризована свідомість мас, ксенофобія, 
криза суспільства, нерозв’язувані, а тому наростаючі суперечності ново
посталої держави. 1 О. Бердник, і В. Мороз є лише репрезентативними 
взірцями, сигналами суспільного неблагополуччя: якщо такого рівня особи 
можуть стати фігурами суспільного самовияву, значить, воно, суспільство, 
хворе. Незалежно від того, ким насправді є вони самі — шахраями, 
божевільними, агентами КГБ чи фанатиками чистої людиноненависницької 
або містичної ідеї. Гамсахурдія примудрився поєднати в собі майже всі 
наведені характеристики, але справа не в ньому, а в стані сьогоднішнього 
грузинського суспільства, яке вибирає між звіядизмом та шеварднадзизмом. 
А треті вмиваю ть руки у вежі культу  чистого духу й розум у 
М. Мамардашвілі. Якщо виникла політично-ідейна течія, і ця течія 
висунула лідером ницу людину, то це свідчить або про загрозливість цієї 
течії, тобто про хворобу в суспільстві, або про безперспективність цієї 
течії, тобто здорове суспільство. На Форумі я схилявся до останнього 
припущення, й тому мова йшла лише про профілактичну пересторогу: 
з ’явилися хворобливі симптоми. Та пересторога щодо В. Мороза виявилася 
запізнілою. Через кілька тижнів після неї частина львівських рухівців 
вибрала саме його керівником, що привело до відламу “морозівців” від 
Руху. Один із лідерів львівської націонал-демократії пояснив мені цей 
скандал діяльністю “однієї з еміграційних партій”. Але вже сама спроба 
оминути назву партії засвідчує, що суттєвою причиною успіху В. Мороза 
було дипломатичне замовчування його таборової й еміграційної роз
кольницької діяльности. У таборі українські політв’язні позбавили 
В. Мороза статуса політв’язня за порушення ним таборової етики (див. 
“Хроніку поточних подій”, уривки з листів майже всіх відомих українських 
політв’язнів у канадійському “Діялозі” тощо). В еміграції він порвав з 
усіма політичними партіями, в тому числі і з ОУН(р), “бандерівцями” 
(це на неї натякав рухівський лідер). І все ж таки справа не в Морозі. 
Він цікавий для нашого огляду лише як знак. В особі Бердника маємо 
втілення хлистування мас, мітоманії й поганства, узагальнюючи — 
низький рівень духовости мас. В особі Мороза маємо те ж саме 
просвітянство, але в його найгірших виявах часів громадянської війни: 
отаманщину, розбрат, ксенофобію, поганство, що стало неодонцовщиною.
В. Мороз ще не наважується виступати проти християнства, бо має надію 
на його оязичення. Якщо О. Бердник виявився найближчим приятелем 
та співрозмовником Христа, то А. Щербатюк наважився висловити те, 
що у всякого нацизму на умі: християнство є породженням юдаїзму та 
нашої безхребетности. Різні полюси? Історія масових гістерій свідчить про 
те, як легко ці полюси міняють свої знаки. А посередні фігури між 
полюсами перетворюють саме їхнє протиборство на єдиний спектр, 
чорно-червоний, розмазаний біснуванням. Як свідчить прес-бюлетень 
республіканської партії, антихристиянські виступи Щербатюка на нараді 
Київської ОУН(р), тобто серед так званих християн, отримали переважно 
оплески, а не осуд...

Українські “наці” лише прокльовуються, й тому націонал-демократія 
без великих зусиль може перемогти, якщо не спокуситься “єрархією” 
головних та другорядних ворогів: імперія, комунізм чи “регіональні” 
фашисти. Всі вони б’ють в одні ворота...

Має рацію Олег Дорожковець, коли в “Українському слові”, в статті 
“Наці і соці” пише, що, на відміну від Росії, нам не загрожує бльок 
коричневих і червоних, В. Мороза та О. Мороза (Соцпартія). Так само 
неможливим здається об’єднання українських та російських “наці” на базі
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слов’янофільства, евразійства, монархії, неоязицтва, православія чи навіть 
якого-небудь “анти”.

1 все ж така химера вже вирисовується, хоча і в пародійній формі 
Й. Терелі. Разом з іншим дисидентом, одеситом В. Барладяну- 
Бирладником, він з 1991 р. розпочав друк часопису “Монархія і Україна” . 
Цей часопис може бути взірцевою лябораторією для вивчення психо- 
соціопатології будь-якого фашизму, на Україні і в діяспорі. Саме тому я 
змушений докладніше зупинитися на ньому.

Й. Тереля вславився в діяспорі своїми зустрічами з Валєнбергом, 
Андроповим та іншими великими людьми, як Бердник в Україні — своєю 
дружбою з Ісусом. Тому тяжко зрозуміти, хто й що з поданих у журналі 
імен та інформацій відповідає дійсності. Тираж часопису — 50 тис. 
Офсетний друк Київського військового округу. Останнє підкріплено двома 
генералами й одним полковником у редколегії. Ще більше вищих та 
нижчих чинів української та російської армій серед дописувачів. Є кілька 
святих отців з УАПЦ та УГКЦ і один цілком поважний науковець зі 
статтею, яка не має до фашизму ніякого відношення.

Журнал присвячено переважно самовиславлянню редакторів, родині 
Терелі та родині щироукраїнського короля імператорського походження 
Рюриковичів-Долгоруких. Трон останніх свого часу нахабно захопили 
жидомасони Романови (перший Романов виявився звичайнісіньким євреєм, 
про що, на жаль, не знає Васільєв). Прошу вибачення у читача, що 
змушений усе це переказувати, незважаючи на те, що над відкриттями 
“монархістів” навіть сміятися неможливо, — вони не піддаються навіть 
пародіюванню. Але спробуйте перечитати клясиків гітлеризму... Тому 
підемо далі...

Очевидно, лише монархія цих двох славетних родів урятує Україну 
та світ від, демократично-республікансько-масонської змови. Саме задля 
того, щоб урятувати світ від жндомасонів та сіоністів, в українському 
селі Грушеві з ’явилася на початку перебудови Мадонна й за допомогою 
Терелі попередила всіх нас про злочинні пляни талмудистів.

Наявність у “монархічному” часописі генералів та отців церкви 
гарантує його християнську чистоту й військову стійкість. Тому що саме 
Святе Письмо дещо забруднене жидівством, Й. Тереля та його вчені 
співробітники науковими методами очистили Біблію від Старого Заповіту 
та інших слідів талмудизму. Щербатюк, мабуть, таке очищене 
християнство може прийняти... Бо виявилося, що християнство витворили 
орійці, тобто таки наші хлопці, українці-руси. Сам Сус і його матір були 
стопроцентовими орійцями-русинами. Навіть Єрусалим створено нашими 
предками, на що недвозначно вказує сама його назва. Все це більш-менш 
відомо з “пам’ятної” науки. Але Тереля проклав і оригінальні шляхи 
української науки. На зло Л. Гумільову й іншим москалям, він довів, 
що хозари не були ніякими юдеями, а навпаки — козаками.

В українській діяспорі щось схоже вже було у вигляді РУН-віри, 
дажбогівців, але на них ніхто не звертав уваги, бо навіть їхній патріотизм 
був досить безневинним щодо ксенофобії. Деяку загрозу рунвірівці для 
духового здоров’я нації становлять лише тепер, коли вони потрапили в 
спустошений простір “перебудови” і доповнили спектр хлисту ючого 
радянського суспільства екстрасенсів, Літаючих Тарілок і Лал, Духовної 
Республіки та Барабашок. Часопис Терелі й Барладяну ілюструє, що все 
це лише тло та грунт для більш загрозливої хвороби — поганізованого 
християнства. Власне, чим іншим, як не перверзією християнства, був 
наш вітчизняний комунізм?

Генерали, священики й науковці часопису, можливо, чиста фантазія 
мітомана, як мітом була морозівська еміграційна радіостанція, яку слухала 
“вся Україна”. Але жоден із достойників за рік існування часопису не
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спростував своєї в ньому участи. Поліграфічна якість журналу говорить 
про заможних спонсорів. Невже справді військових? Цро політичний 
напрям спонсорів свідчить центральна фобія журналу — масонна. Масонй 
вже загубили Росію і взялися за Україну. Масонами просякнута вся історія 
України, від Котляревського через Центральну Раду, Петлюру й Грушев- 
ського до сучасних керівників діяспори Шимка, Плав’юка та запроданців 
Чорновола, братів Горинів і Лук’яненка, очевидно, вкупі з Драчем, 
Павличком, Кравчуком. Закінчивши Росію, вони допродають Україну.

Ситуація настільки безвихідна, що порятунок один: потрібно з ’єднання 
з усіма “пам’ятниками”. І наші 105-відсоткові націоналісти мали сміливість 
зробити перший крок у цьому напрямку. Сам Д. Васільєв на сторінках 
журналу Терелі вітає Терелю та його монархію, як спільників у боротьбі 
з українським дисидентством. Прихильні інтерв’ю з російськими офіцерами 
свідчать про готовність зробити наступний крок до спільного антимасо- 
нського фронту. Таким чином, участь УНСО в придністровській провокації 
ГБ й Горбачова вже має ідейне обгрунтування. Наші хозари на чолі з 
Лицарями Святослава (канадійський витвір Мороза) до бою за Москву 
готові.

1 Сучасний тоталітаризм у посткомуністичних країнах перебуває в стані становлення, 
; невизначености, бродіння, взаємопоборення та взаємопереходу, перебігаючи спектр 

від комуністично-радянської ксенофобії до гітлерівського нацизму, вбираючи в себе 
елементи атеїзму, поганства, теософії, парахристиянства тощо. Тому тут і далі я 
використовую слово “фашизм” у його невизначеному сенсі тоталітаризму, що базується 
на культі держави-нації, що протилежне до Ле'нінової держави-кляси. Та вже Сталін 
розмив границю між обома різновидами тоталітарних ідеологій. Усяке уточнення 
терміну для сучасного плинного, хаотичного процесу переоформлення розкладеного 
комунізму в нові психоідеології було б штучним і неточним.

2 Див. про це у Ю. Шевельова-Шереха, в “Донцов ховає Донцова”, зб. “Думки проти 
течії”, 1948 р. Яскравим прикладом донцовського нехтування “істиною факта” може 
бути перетворення ним Шевченка-демократа на співця елітарного фашизму за 
допомогою свідомо чи несвідомо переплутаних цитат. Так, наприклад, у “Незримих 
скрижалях Кобзаря” він примудрився перенести фразу напівграмотного пана, 
негативного персонажу поеми “Москалева криниця”, в поему “Варнак” і приписати 
її Шевченкові, аби довести донцовсько-аристократичне презирство поета до селян.

3 Позитивні функції поганського міту як такого — тема окрема. Тут мова йде про 
людиноненависницькі параноїдальні міти.

4 В Єрусалимі я довідався з ізраїльської газети “Наша страна”, що Рух та “Меморіял” 
поставили перед українськими урядовцями питання про судове переслідування 
провокаторів міжнаціональних сутичок... Важливо, щоб Рух домігся нарешті 
здійснення своїх вимог.
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Володимир КУЛИК

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: 
ТРИ ПОВЕРХИ ВЕРТЕПУ

Почати, на жаль, доведеться з означення. В українській масовій 
свідомості націоналізм іще й досі, за інерцією радянських десятиріч, існує, 
по-перше, як наліпка, що з її допомогою комуністичний режим намагався 
відлучити від історії народу будь-які спроби ствердити його самобутність. 
Це поняття, як указував Іван Лисяк-Рудницький, не мало окресленого 
ідеологічного, соціального та конституційно-політичного змісту1. Жертвами 
репресій проти “українського буржуазного націоналізму” були українські 
патріоти різних політичних напрямків, зокрема й націонал-комуністи, а 
також далекі від політики митці, науковці, священики. Не дивно, що 
звинувачені в націоналізмі прагнули довести безпідставність тих звину
вачень — уже в перебудовчі часи від них відхрещувались активісти 
новонародженого Руху. Причиною, гадаю, був не лише острах репресій 
а чи врахування стереотипів загалу, але також незнання того, який зміст 
мало це поняття поза просторовими й часовими межами тоталітарного 
соціалізму. Приміром, в українській політичній термінології рубежа століть 
воно було тотожне з активною національною свідомістю та патріотизмом. 
Автор першого нарису історії української національно-політичної думки 
Юліан Охримович говорить про націоналізм не лише кирило-мефодіївців, 
а й піонерів літературного відродження на Лівобережжі, що в політичній 
царині були переконаними російськими централістами2.

Одначе згодом цей термін набув вужчого значення. Перед першою 
світовою війною та в час визвольних змагань під націоналізмом стали 
здебільша розуміти самостійництво. А після Донцова й ОУН поняття 
націоналізму набрало партійного забарвлення, на довгий час ставши в 
позарадянському українському світі синонімом організованого 
націоналістичного руху. Саме в цьому другому значенні націоналізм 
увійшов (повернувся?) нині до українського історичного та політичного 
словника, у зв’язку з початком повернення до історичної правди та 
діяльності в Україні націоналістичних угруповань, а також появою 
прихильників ідеології Донцова.

Нарешті, потроху пробивається — головно через наукові та політичні 
контакти зі світом — третє (чи то пак перше, давнє, скасоване 
більшовиками), західне розуміння націоналізму, що охоплює і відданість 
нації та її інтересам, і самостійництво, і національно-визвольний рух, і
— у крайній формі — елементи національної зверхності й навіть расизму. 
У вужчому науковому сенсі “націоналізм є системою мислення й поглядів 
на життя, в яких нація займає центральне місце. Він виникає з 
припущення, що нація репрезентує певні спільні характеристики, цінності 
та інтереси й може мати особливе завдання, яке їй належить вйконати, 
й що саме це надає їй ідентичність та характер, що відрізняє її від інших 
груп. Це також передбачає, що членство в нації більш, ніж будь-що, дає
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людині почуття власної гідності, безпеки, щастя й надію на майбутнє. З 
цієї причини націю потрібно стабілізувати, підтримувати й сприяти ї ї : 
благові”3. Націоналізм звичайно виникав як реакція на зверхнє чи 
зневажливе ставлення до традиційних вартостей суспільства, як переко
наний, що слід захищати його національну (етно-культурно-істориЧну) 
самобутність — приміром, від нівеляційного тиску імперій чи 
універсальних доктрин. У післянаполеонівській Європі націоналізм рідного 
краю та звичаїв поєднався з правовим і політичним ідеалом національної 
держави, що мав розвинути в людині почуття належності до наділеної 
самобутністю спільноти, а відтак з ’єднати членів цієї спільноти 
усвідомленням спільних інтересів і спільної долі, покликаним стати 
надійним фундаментом політичних інституцій і законів4. Закріплений 
після першої світової війни у міжнародно-правовому Словнику як право 
націй на самовизначення, цей принцип призвів до перекроювання 
політичної карти й постання десятків нових незалежних держав. 
Національна держава є нині гарантом захисту інтересів нації та збере
ження національної ідентичності, тому можна говорити про державний 
націоналізм як домінанту сучасної політики. Водночас спостерігається 
піднесення націоналізмів етнічних та регіональних груп, у яких захист 
самобутності поєднується з обстоюванням економічних інтересів.

Ведучи мову про націоналізм у політичній свідомості й політичній 
практиці України останніх трьох-чотирьох років, я матиму на увазі обидва 
значення — вужче, ідеологічне, та ширше, світоглядне. Це спричинить 
певні труднощі й авторові, й читачеві: доведеться щоразу з ’ясовувати, 
про що саме йдеться. Намагатимуся бути коректним, націоналізм у 
вужчому сенсі називатиму інтегральним, як заведено в науковій літературі. 
Немає ради, обмежитися лише одним значенням не можна, бо мета цієї 
статті — розглянути різні “поверхи” нового українського націоналізму, 
місце кожного з них, їхній взаємозв’язок та політичні перспективи. 
Важливо не спотворювати реального співвідношення між складниками, не 
випинати екстремістських і галасливих форм, не брати за критерій відбору 
самодефініцію чи імідж у масовій свідомості. Саме ці перекоси є причиною 
доволі частих спроб зобразити націоналізм у сьогоднішній Україні як 
шовінізм і навіть фашизм, приписати йому агресивність і експансіонізм, 
протиставляючи таким чином цивілізованому націоналізмові Заходу, 
скажімо, антиамериканському й антимаастріхтському націоналізмові в 
Західній Європі, й ототожнюючи з націоналізмом російським, тобто знову ж 
таки з найодіознішими його формами. Так само некоректними видаються 
намагання нинішніх націоналістів абсолютизувати тяглість ідей, традицій 
і суспільної ролі ОУН — УПА й на цій підставі проголосити себе єдиними 
рятівниками України.

Тепер уже очевидно, що чутки про смерть українського націоналізму 
були перебільшені. Батьки-засновники Руху та провідних некомуністичних 
партій, заявляючи про відданість демократичним принципам, навіть 
учасників визвольної боротьби ОУН — УПА, реабілітації яких домагалися, 
націоналістами не називали, зважаючи на негативний стереотип і водночас 
його закріплюючи. Натомість з ’явилися люди, які назвали себе 
націоналістами самі, й угруповання, що проголосили націоналізм своєю 
ідеологією. Спочатку це були прихильники інтегрального націоналізму 
Дмитра Донцова, далі коло розширилося, і тепер уже лідер центристської 
селянсько-демократичної партії Сергій Плачинда оприлюднює свою версію 
демократичного націоналізму, а В’ячеслав Чорновіл на конференції ОУН 
називає націоналістичним Рух. Дослідники говорять про праворадикальний 
чи націоналістичний блок політичних партій, зараховуючи до ньоґО 
національно-радикальну, народно-демократичну, національну партії, Укра-
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їнську республіканську партію, об’єднання “Державна самостійність Укра
їни” , а також СУМ, СНУМ і УНС (деякі автори додають до цього 
переліку християнсько-демократичну партію, бандерівську ОУН та Брат
ство вояків УПА, а також — після розколу УРП на III з’їзді у травні
1992 року — партію С. Хмари). Більшість із цих організацій входить до 
У НА (Української національної — раніше міжпартійної — асамблеї). Хоча 
причиною розмежування між ними часто є амбіції лідерів, але й ідеологічні 
розбіжності, якщо судити з партійних документів, досить істотні. Най
послідовніший інтегральний націоналізм в УНС і ДСУ. Одначе я не маю 
наміру детально аналізувати програму кожної партії, тим паче, що 
більшість тих програм не мають жодного зв’язку з практичною діяльністю 
партій, та й про саму діяльність деяких із них давно не чути. Натомість 
спробую розглянути ідейні течії в націоналістичному таборі — гадаю, 
саме вони в майбутньому визначатимуть партійну палітру.

У сьогоднішній українській політиці (не говоримо тут про Галичину) 
націоналізм пов’язують передусім з УНА та сформованими нею загонами 
УНСО. Спочатку ці націоналісти заявили про себе войовничими статтями 
в донцовському дусі, виступами на мітингах чи навіть на сесіях Рад. 
УМА здобула деяку популярність під час так званої “реєстрації громадян 
УНР”, яка мала стати першим етапом конгресового — позапарламентсь
кого — шляху до незалежності. Проте набагато ширший розголос мали 
вояжі УНА, УНС і УНСО до Криму й особливо участь УНСО у війні в 
Придністров’ї та застосування сили проти священиків, ченців і вірних 
УПЦ митрополита Володимира. На відміну від більшості партій право- 
радикального й демократичного блоку, ці партії активно пропагують свої 
погляди — і під час “рейдів” по країні, і в своїй пресі, і через позапартійні 
газети, радіо й телебачення. Пропаганді служить і участь їхніх діячів у 
виборчій кампанії — нещодавно кілька керівників УНА балотувалися до 
парламенту. Журналісти — чи то співчуваючи цим ідеям, чи засуджуючи 
їх як “український фашизм” і намагаючись застерегти суспільство — 
сприяють популярності войовничих націоналістів. Опоненти з табору 
демократів, здається, не схильні розглядати їх як реальну політичну силу 
Чіл аналізувати їхні ідеї, закидаючи “інтегральним” авторам антиінтелек- 
туальність, плагіат із Донцова чи й просто епатаж. Навряд чи це 
виправдано. Самі донцовці вважають антиінтелектуалізм своїм козирем: 
“Сила націоналізму — в його догматизмі й романтизмі, внаслідок чого 
він є неуразний для “логічних атак демократів”5. їхньому навчителеві 
після появи “Націоналізму” закидали те саме плюс імморалізм і 
богозневагу. Проте інтегральний націоналізм став у Галичині на кінець 
30-х років провідною течією. Та й увесь досвід двадцятого століття 
засвідчує, що маси радо стають під знамена націоналізму, мало перей
маючись його інтелектуальною неспроможністю.

Як уже сказано, нові інтегральні націоналісти активно пропагують свої 
ідеї, що дає дослідникові багатий матеріал. Автори цієї орієнтації 
друкуються передусім у “своїх” журналах “Напрям”, “Націоналіст” та 
газетах “Замкова гора” і “Нескорена нація”, але також у журналі 
“Державність” (поміркованішого, оунівського спрямування) і деяких 
газетах — наприклад, виданні УРП “Самостійна Україна”. Най
послідовніше інтегрально-націоналістичні ідеї висловлені в статтях Дмитра 
Корчинського, Володимира Яворського, Романа Коваля, Олега Вітовича, 
дух войовничого націоналізму виразно відчутний у писаннях Олеся Бабія, 
Анатоля Щербатюка, Станіслава Іщенка, Славка Артеменка та інших 
авторів. Між їхніми позиціями є певні відмінності, але я не зупинятимуся 
на них, а говоритиму про збірну поставу. Це виправдано, зокрема, з 
огляду на спільне джерело “інтегральних” писань — праці Донцова (та 
почасти документи ранньої ОУН). Рівень писань здебільшого дуже
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низький, зазвичай це просто спримітивізований переказ джерела (най
частіше “Націоналізму”), не опертий, ясна річ, на знайомство бодай із 
частиною книжок, що їх цитує Донцов, і змодернізований поганим 
розумінням політичних реалій сучасного світу, повним незнанням його 
ідеологічних і культурних тенденцій. Про ці статті та книжечки годі 
говорити як про внесок до суспільної думки, але треба знати як 
пропоновану до політичного вжитку систему вартостей, ідейні підвалини 
активного в майбутньому чинника української політики, врешті, харак
теристику певного типу ментальності. Матеріалу не бракує, тим паче, 
що не надаючи, як і їхні вчителі, великої уваги соціально-економічним 
і навіть політичним проблемам, нові інтегральні націоналісти сміливо 
Заходжуються коло наріжних питань філософії.

У дусі настанов “Націоналізму”, основними рисами їхньої ідеології є 
волюнтаризм, догматизм, антиінтелектуалізм, ідеалізм (хоч він і має в 
них радше пропагандистське призначення). Центральне поняття інтег
ральних націоналістів — нація, позаісторична містична категорія, 
найвищий тип спільноти, що її буття “обіймає всі напрямки діяльности 
духу”, “інтегрована особистість, для якої людина виступає лише момен
том”6. Вони переконані, що для українця не може бути вищої вартості, 
ніж українська нація, а отже, її розбудова є “актом найвищої моралі” 
та її критерієм. Ба більше, зміст і сенс історії — формування “вищої 
особистості” та її протистояння дезинтеграційним процесам, тому 
“націоналізм ... як зусилля, спрямоване в бік інтеграції, є ... необхідним 
рушієм і передумовою поступу людства. Усі антинаціональні і 
антинаціоналістичні зусилля, такі, як космополітизм та демократія, є 
прямо і беззастережно ворожими поступові”7.

Повновартісну націю новітні донцовці бачать ієрархічною, а провідне 
місце в ієрархії посідає “верства, предметом діяльности котрої є нація як 
така” (це не провідна верства Липинського, а монопартійна диктатура з 
політичної програми ранньої ОУН). Занепад ієрархії означає занепад нації, 
стан отари — саме до такого стану довели український народ віки 
принижень і поразок, і єдиний спосіб подальшого виживання — облишити 
позиції оборони і перейти до наступу, в основу якого слід покласти 
“заново сформульований і заново усвідомлений національний ідеал”. Цей 
ідеал тривалий час обмежувався самостійністю — але “самостійність для 
нас мусить бути лише одним із моментів на шляху побудови України як 
великої нації, котра зможе досягти максимуму в усіх сферах духу, в усіх 
аспектах діяльности”. Розбудова нації є свідомий і штучний процес, 
уважають інтегральні націоналісти: неможливо розраховувати на посту
повий і природний плин національного процесу в Україні, бо й поставлено 
націю на край прірви штучно. Ця “велика мета і зумовлює те виняткове 
місце націоналізму, котре він має посісти в усіх сферах буття суспільства 
і держави”8. Як бачимо, новий інтегральний націоналізм повторює 
тоталітарну .настанову довоєнної ОУН на “всеобіймаючу” мо- 
ноідеологічність і змагання до “перемоги в усіх сферах життя” (як 
зазначив Анатоль Камінський, жодна з партій націоналістичного блоку 
“не нав’язала до ідейно-програмової платформи ОУН — УПА — УГВР 
із 40-х і 50-х років”, яка “знайшла своє віддзеркалення в програмах 
партій демократичного блоку”)9.

Вбачаючи причину невдач українців у втраті войовничості й занепаді 
провідної верстви, головною передумовою досягнення мети “інтегральні” 
ідеологи вважають виховання нової людини, свідомого націоналіста 
(варіації на тему донцовської вульгаризації Ніцше та інших європейських 
філософів сягають від заледве не морального кодексу будівника комунізму 
у В. Яворського до цинічної проповіді вбивства у С. Артеменка)10. З 
цих людей має згодом скристалізуватися нова провідна верства. Другий
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етап — перевиховання всієї нації, революція у її свідомості. Характер 
революції напрочуд влучно окреслюють самі “інтегральні”: “Націоналізм 
кличе отару до сяючої вершини, яку погано видно з-за хмар”. По-перше, 
йдеться про культ. перманентної боротьби без огляду на зовнішні умови, 
про обов’язок “проливати піт та кров свою і чужу” : “... коли ми хочемо 
вивести народ зі стану страху, зробити його сильним, необхідно сміливо 
вести його від одного бою до другого. Участь у змаганнях робить народ 
міцним. І це незалежно від того, чи ці змагання принесли перемогу, чи 
поразку, бо боротьба, завершившись перемогою, зміцнює віру людей у 
себе, а, завершившись поразкою, розвиває в них почуття помсти і 
прагнення до нової боротьби. Тільки покора паралізує духовні сили 
народу”12. По-друге, несвідому масу, опановану “шлунковими 
інстинктами” й байдужу до “розросту нації” , до “сяючої вершини” 
доведеться, як отару, гнати.

Досягти мети українцям не допоможе ніхто — від часу краху 
пронімецької орієнтації ОУН український націоналізм проголошує ставку 
на власні сили. Тим паче, коли мета — не просто незалежність, а світова 
гегемонія. Та й узагалі, в дусі соціально-історичного дарвінізму інтегральні 
націоналісти оголошують непорушним законом історії “одвічну боротьбу 
між націями”. І вже напевно “всі нації, які живуть по сусідству з 
Україною, є нашими потенційними ворогами”13. У цій боротьбі все вирішує 
сила, тож націоналісти повинні плекати її в собі і в своїй нації. Одне з 
центральних понять інтегрального націоналізму —  поняття ворога: 
“Противник і ненависть до нього — могутній інтегруючий чинник. (...) 
Коли нація “ґубйть” образ противника, вона дезорієнтується. “Нездатність 
до ворожнечі” може скінчитися катастрофою для нації”14.

Від часів Донцова головний ворог українських націоналістів — Росія, 
в ненависті до якої мотив звільнення від тристалітнього гніту, знищення 
страхітливої імперії та помсти за минулу наругу поєднується подеколи з 
месіанізмом, що проголошує покликанням України бути заслоною євро
пейської цивілізації від східного варварства. “Затаєно ворожими” до 
українців називають також поляків і особливо румунів, з якими можливі 
суперечки за території15. Антисемітизм не є обов’язковим в ідеологічному 
арсеналі нового інтегрального націоналізму, хоч деякі автори (приміром,
А. Щербатюк чи Р. Коваль) його не приховують. Утім, правильніше 
казати  “не був” , бо звернення голови Ради національностей Руху 
О. Бураковського й інших активістів єврейських організацій до прокура
тури, у якому вони зажадали притягнення Щербатюка до відповідальності 
за статтю “Дух крові” в газеті “Слово”16, викликало шалені антисемітські 
атаки. Одначе прагматизм підказує, що .євреї, хоч як обтяжена свідомість 
українців гіркою пам’яттю минулого, не можуть становити істотної загрози 
вже з огляду на чисельність їх в Україні. В. Яворський уважає, що 
“негативне ставлення росіян до євреїв різними способами імпортується 
також і в українську свідомість. (...) Мета ясна — відвернути українців 
від свого головного історичного ворога — Росії...” 7. Інтегральні 
націоналісти неприхильно ставляться (хоч шанують за силу) й до 
прапороносця ліберальних вартостей — США, до їхнього “нахабного 
диктату”. Р. Коваль певен, що “врешті жандармська політика призведе 
до зростання антиамериканських настроїв” , і вважає за потрібне 
використати їх задля мілітаризації українського суспільства18.

Нарешті, головний внутрішній ворог української незалежності — 
угодовство, боротьба з деморалізуючим впливом якого “важливіша навіть, 
ніж боротьба із зовнішніми ворогами”. Його політичними носіями є 
націонал-демократи, які “проти боротьби, (...) за угоду, торг, компроміс” , 
постійно вичікують і лицемірять. Глибина суперечностей між ними та 
націоналістами “настільки велика, що марно сподіватися на якесь серйозне
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примирення в майбутньому” і неминуча відверта конфронтація19. Як і 
ОУН у довоєнній Галичині чи гітлерівці в Німеччині, сучасні інтегральні 
націоналісти планують почати з “боротьби з конкурентами. З тими, хто 
теж хоче вільної України, але вибрав хибний шлях. Вони мають бути 
політично знищені” . Одним з інструментів цього знищення є перекру
чення позиції опонента, наприклад — наліплювання на нього ярлика 
промосковської, проімперської сили, ворога української державності. 
Об’єктами такої критики стають не тільки ліберали й космополіти з 
“Нової України”, але й Рух, УРП і навіть відроджувана ОУН21.

Політична програма крайніх націоналістів не така виразна, її цілісний 
виклад знаходимо тільки у Р. Коваля. Центральне гасло цієї програми
— побудова української наддержави, Великої України, що охоплюватиме 
всі українські етнографічні території і стане гарантом захисту та розросту 
нації. Оскільки у виході на геополітичну арену нової великої держави 
світові лідери не зацікавлені, а Росія Не облишила намірів повернути 
Україну в своє імперське лоно, то “проблеми безпеки ще тривалий час 
матимуть для нас пріоритетне значення”: потрібні надійні кордони на 
північному сході, могутня армія з ядерною зброєю (до тою ж справді 
українська, а не просто перепідпорядковані Києву частини армії СРСР), 
а також відмова від проголошеної Верховною Радою політики нейтралітету. 
Зайве казати, що інтегральні націоналісти проти участі України в СНД 
і будь-яких інших формах союзу з Росією. Зате вони за створення 
східноєвропейських блоків, спрямованих проти російської гегемонії, а 
також тиску США та майбутньої об’єднаної Європи. Про характер 
пропонованого політичного ладу говорять заклики Р. Коваля “не мати 
ілюзій” щодо плюралізму й парламентської демократії, обмежити “партійні 
амбіції” і “свободу людини... відповідальністю перед нацією та державою”, 
укласти альянс між державою та церквою. На період становлення держави 
слід обмежити реалізацію окремих положень Загальної декларації прав 
людини, приміром, права на вільне пересування (аби припинити некон- 
трольовану міграцію в Україну) та права на вибір мови навчання (мається 
на увазі активна українізація зросійщених теренів). Має бути скасована 
територіальна автономія в Криму.

Замість невизначеної “націоналістичної революції” в більшості “інтег
ральних” писань, Р. Коваль чітко говорить про парламентський шлях 
завоювання влади, потребу творити позитивний імідж лідерів і передвибор
чу коаліцію “організацій, які сповідують український націоналізм... у 
складі СНУМу — СУМу — УНА — ДСУ — УХДП — Спілки українських 
політв’язнів та деяких інших патріотичних організацій” . Вихід у 
парламентську політику спонукає відмовитися від дзвінких і войовничих 
“інтегральних” фраз на користь конкретних і зрозумілих положень. Такою 
була програма голови УНА Юрія Шухевича на президентських виборах. 
Та й у зареєстрованій Мінюстом програмі УНА про розбудову нації і 
національну ієрархію згадано лише в кінці й похапцем. Зате чітко сказано 
про прагнення, щоб Україна стала центральною державою і гарантом 
стабільності в регіоні, про сильну армію, “технічно модернізовану і 
переведену на професійну основу”, про екологічні заходи, про “порядок, 
додержаний сильною державною владою”23. А левову частку тексту 
програми присвячено соціально-економічним питанням, що їх автори 
“інтегральних” статей торкаються вкрай неохоче. Навіть у найре
алістичнішого з-поміж них Р. Коваля мені вдалося з’ясувати лише, що 
ієрархічна побудова суспільства заперечує соціальну рівність і треба 
допомагати в першу чергу сильним та талановитим і, певна річ, українцям. 
Відкидаючи, як і його однодумці з УНС, ліберальний капіталізм, Коваль 
водночас уважає можливим, аби диктат держави в політичній сфері 
поєднувався з приватною власністю та ініціативою в економічній24. Ото
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й усе. А в програмі УНА передбачено ринкові реформи, заходи щодо 
забезпечення добробуту населення, обмеження визиску, систему сприяння 
українському підприємництву, захист економічних структур від “надмірних 
зовнішніх впливів”. Себе асамблея бачить “силою, яка здатна буде 
утримувати в рамках клясові протиріччя, партійні амбіції, зможе добитися 
постанов верховної влади, забезпечить функціонування державного апа
рату”.

Потребу в постанні такої сили автори програми пов’язують із 
неминучими в найближчому майбутньому “подальшим розвалом госпо
дарських і державних структур, зубожінням населення, розпродажем 
ресурсів і фондів, посиленням еміграції” , а також — унаслідок економічних 
реформ — “розшаруванням населення, люмпенізацією мас, виникненням 
реальних класових протиріч”25. Радикальні націоналісти небезпідставно 
сподіваються, що нова люмпенізація та стара більшовицька ментальність 
мас творитимуть добрий грунт для екстремістських гасел, а подальше 
погіршення економічної ситуації, зростання злочинності й реальна загроза 
хаосу посилюватимуть в обивателя ностальгію за “твердою рукою”.

Власне, ту ностальгію соціологічні дослідження вже фіксують. 
Відзначаючи цей факт, соціолог Євген Головаха запропонував цікаве 
пояснення можливості підтримки громадською думкою антидемократичних 
тенденцій у перехідний період від тоталітаризму до демократії. За 
Головахою, перехідна доба, позначена руйнуванням системи вартостей і 
вибором альтернатив політичного та економічного розвитку, покладає тягар 
вибору на особистість: “якщо у періоди стабільного функціювання 
суспільство здатне виконувати своєрідну патерналістську функцію щодо 
особистості (...), то перехідної доби ролі міняються, й особистий вибір 
стає передумовою вибору суспільного”. Крах тоталітаризму, породжуючи 
злам вартісно-нормативної системи, а відтак розпад соціальних зв’язків і 
кризу влади, призводить до глобальної аномії (знецінення вартостей), 
прикладом якої є швидкоплинна втрата довіри до всіх політичних 
інституцій. “За цієї суспільної ситуації виникає дезорієнтація 
індивідуальної та масової свідомості, яка виявляється у соціально-психо
логічній амбівалентності суперечливому поєднанні взаємовиключних 
орієнтацій”26. Одним із виявів амбівалентної свідомості стає конфлікт між 
демократичними й традиційними вартостями, що породжує “загрозу 
неототалітаризму, який об’єднує тоталітарну культуру нещодавнього 
минулого й традиційну культуру, що відроджується. Принаймні такий 
союз створює сприятливу атмосферу для відтворення найбільш усталених 
стереотипів тоталітарної доби”: зрівняльної психології в економічній 
царині та перманентної боротьби, “руйнування в ім’я творення” — в 
політичній. Зіткнення демократичних вартісних уявлень і тоталітарних 
стереотипів свідомості й поведінки “веде до підтримки масовою свідомістю 
свободи як мети й придушення свободи як засобу”27.

Варто зупинитися на чинниках, які можуть спрямувати цей конфлікт 
у русло агресивного націоналізму. Нечисельність і неавторитетність 
націонал-екстремістських груп, практична відсутність їхніх депутатів у 
Верховній Раді та явний неуспіх президентської кампанії голови УНА 
Юрія Шухевича не повинні вводити нас в оману, бо ж потенційну 
значущість неототалітарних явищ зумовлює кризова ситуація в суспільстві. 
У доповіді на єврейсько-українському форумі (Єрусалим, вересень 1992 р.) 
Леонід Плющ проаналізував причини появи екстремістського націоналізму 
та його можливого піднесення (удавшись навіть до деякого перебільшення 
“зародків коричневого тоталітаризму на Україні” , потрібного, на думку 
Плюща, як попереджувальний сигнал про шкідливий вплив цих явищ на 
процеси державотворення й демократизації)28. Це й уражене національне 
самолюбство, що дістало нарешті свободу висловлювання, і тоталітарна
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ментальність, на грунті якої добре прищеплюються ідеї Донцова та 
патріотичні міфи, і породжена соціальною кризою та зняттям ко
муністичних табу розгубленість мас, що сприяє націонал-шовіністичним 
навіюванням, і каталізаційний вплив штурмових загонів (зародки яких 
уже маємо в особі УНСО). Ідеям і діям націонал-екстремістів по суті не 
дають відсічі ні влада (чого варте хоча б потурання погромам на підтримку 
Філарета), ні політики з націонал-демократичного табору, які сподіваються 
маргіналізації екстремістських груп у міру розвитку демократичних 
процесів, ані інтелектуали, що не бажають сперечатися з примітивною 
ідеологією напівосвіченого хама. До того ж після проголошення незалеж
ності велика й авторитетна частина націонал-демократи ввійшла до 
владних структур і звільнене місце опозиції можуть посісти тоталітарні 
угруповання. Та чи не найголовніше — соціальна криза і збереження 
позицій партійної та господарської номенклатури породжують розчаруван
ня в незалежності та демократії, що творить плідний грунт для екстремізму 
різних гатунків.

Зрозуміло, що це дає шанс і тоталітаризмові проімперському, рестав
раційному, який, на думку Плюща, має більше шансів на тимчасову 
перемогу, ніж суто український, бо “спирається не лише на імперські 
сили й амбіції Москви, а й на всесоюзну людину в самій Україні” та 
“недоруйновані структури всесоюзної машини”. Останнім часом, особливо 
на Сході та Півдні, підводять голову неокомуністичні партії (Партія праці, 
відроджувана КПУ тощо), чому активно сприяють директори великих 
підприємств, намагаючись не допустити до радикальних реформ, що 
покладуть край їхній всевладності. В разі зволікання чи неуспіху реформ 
на майбутніх^ виборах, як твердять багато політиків і дослідників, може 
здобути успіх соцпартія Олександра Мороза (і хоч сьогодні, за даними 
соціологічних опитів, вона має підтримку дуже малої частини виборців, 
але величезна невизначеність розподілу голосів не дає змоги спростувати 
прогнози про перемогу соціалістів)29. Оскільки геополітичні реалії полиша
ють мало місця для надій на реанімацію Союзу, то наголос робиться на 
зміцнення СНД та наповненні його наддержавним змістом. Обивателя 
переконують, що головними винуватцями економічної катастрофи є 
націоналістичні сили, які зводять бар’єри між республіками й перешкод
жають господарським зв’язкам.

Натомість на націоналістів працює збереження конфронтації з Росією 
(про що, крім них та їхніх російських колег, дбають керівники обох 
країн, намагаючись за допомогою націоналістичного “громозводу” знизити 
соціальну напругу). Щоб унаочнити для маси образ ворога, націонал- 
екстремісти дедалі активніше розпалюють ненависть до інших 
національностей, наслідком чого є, між іншим, посилення антиукраїнських 
настроїв меншин, передусім росіян, до якого докладають рук їхні власні 
“непримиренні”. Щоправда, міжнаціональний мир в Україні ще 
зберігається — не в останню чергу завдяки поміркованості влади й 
керівництва демократичної опозиції, їхній готовності до компромісу, і це 
є чи не головною причиною слабкості войовничого націоналізму. Але, 
прагнучи зберегти цей мир, не розпалювати пристрастей (а чи прикрива
ючи високою метою корпоративні інтереси), нинішня посткомуністична 
влада не перешкоджає антидержавній діяльності проімперських сепа
ратистів, байдуже ставиться до порушення прав етнічних українців 
(наприклад, прав культурних), що й далі триває, особливо у східних і 
південних областях; часто-густо ці права порушує сама влада в особі 
місцевих чиновників, бо ж навіть ті з них, що ніколи не приховували 
зневаги до всього українського, залишилися в незалежній Україні на своїх 
посадах. По суті, зберігається успадковане від тоталітарного суспільства 
“домінування однієї групи людей над іншою”, і відмова держави “захищати
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ослаблену більшість від імперських стереотипів меншості” посилює 
агресивний націоналізм і руйнує лояльність великої частини українських 
громадян до нинішньої влади й до самої держави. Хоч би що казали 
наші демократи-державники про “державотворення за Липинським”, але 
якщо українська держава порушує права українців і толерує відверто 
антидержавну й антиукраїнську діяльність проімперських угруповань, то 
українці (принаймні чимала частина їх) мають підстави вважати, що 
ніякої української держави ще немає і боротьба за неї попереду. Це — 
головний шанс націоналістів. Певна річ, не лише інтегральних.

Немов задля паритету, так само незворушно реагують державні органи 
на дії українських націонал-екстремістів, приміром, згадані вже військові 
вправи у Придністров’ї, насильство в міжцерковному конфлікті чи 
розпалювання ворожнечі до інших національностей. Небажання чи не
спроможність влади покласти цим діям край ставлять під сумнів її 
демократичне реноме й навіть здатність контролювати ситуацію в країні. 
Однак ужиття заходів до ультранаціоналістів за умов безкарності 
проімперських і антиукраїнських сил наражає владу на звинувачення з 
боку українців, що й показали протести деяких відомих політиків і 
представників інтелігенції проти арешту згаданого вже Щербатюка. 
Водночас ці події засвідчили, що українські інтелектуали не дають відсічі 
ксенофобним і мілітаристським закликам не лише через низький рівень 
таких писань і неавторитетність їхніх авторів. Стала очевидною неодно
значність ставлення суспільства до цієї проблеми: переконанню, що треба 
послідовно боротися з екстремістським націоналізмом, протистоїть 
усвідомлення (чи підсвідоме відчуття) його як продовження націоналізму 
поміркованішого, крайнього флангу єдиного національного фронту, ба 
навіть стимулятора активності (саме так багато рухівців розуміли роль 
радикалізму УМА в недавній боротьбі з тоталітарним режимом). Тобто 
йдеться про різні способи боротьби за спільні інтереси. Це змушує нас 
уважніше придивитися до інших “поверхів” націоналізму, яким просякнуте 
нині все суспільне життя, політична свідомість різних верств суспільства. 
Екстремістські групи та ідеї — лише верхівка айсберга.

Від часу відродження в Україні політичної активності її 
націоналістичний складник неухильно зростав. Не казатиму про очевидне: 
розкол в УРП і постання націонал-радикальної партії Степана Хмари 
(УКРП). Набагато більший інтерес являє еволюція наймасовішого 
політичного об’єднання — Руху, який із альтернативного компартії 
громадського руху за демократію, права людини, екологічну безпеку та 
відродження національних культур перетворився на рух національно- 
визвольний, головною метою якого стало здобуття незалежності. Чинилися 
й спроби оформити цей поворот ідеологічно. Ще перед третім з ’їздом 
один із керівників організації Микола Поровський пропонував проголосити 
її ідеологією демократичний націоналізм31. Та й нова рухівська еліта 
під проводом В’ячеслава Чорновола, що прийшла на тому з’їзді до влади 
під гаслами боротьби проти посткомуністичної номенклатури, за демо
кратію, апелювала насправді до прагнення рухівських низів продовжити 
національно-визвольну боротьбу, виповнити проголошену державу украї
нським змістом. У тому сенсі націоналістичний переворот, що його вчинила 
у львівській організації Руху команда Валентина Мороза, був просто 
пристосуванням випробуваного Чорноволом “бунту низів” до реалій 
Галичини, в якій демократи третій рік при владі, а націоналізм успадкував 
ореол боротьби ОУН — УПА.

Партії пропрезидентського спрямування, що ввійшли до Конгресу 
національно-демократичних сил, становлення України як національної 
держави проголосили своєю метою. Критерієм об’єднання у заяві КНДС
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названо, зокрема, “безперечне визнання пріоритету національних варто
стей у політиці та економіці”32. А тим, що не поділяють цих пріоритетів, 
деякі діячі КНДС, за прикладом ультранаціоналістів, закидають “соціал- 
шовіністичні настрої” — як-от Лариса Скорик “Новій Україні”33. Що
правда, важливим фактором стабілізації держави націонал-демократи 
вважають формування української політичної нації. Але, пропонуючи на 
засіб мобілізації мас, що їх саботаж реформ і пекучі соціальні проблеми 
приводять до розчарування в незалежності, “ідею величі держави, гордости 
за неї”, КНДС може розраховувати хіба на націоналістичні почуття тих, 
хто усвідомлює постання Української держави як утілення мрій і наслідок 
боротьби багатьох поколінь мертвих і живих, а відтак уважає за 
найперший обов’язок перед ненародженими її “зміцнення, розбудову і 
національне самоутвердження”34.

У наполяганні більшості українських політичних сил на унітарному 
устрої держави й особливо на її негайному виході із СНД також відчутний 
вплив націоналізму, який колективну пам’ять нації та її захист од зазіхань 
одвічного ворога ставить незмірно вище за поточні політичні й економічні 
резони. Те ж саме ілюструють питання Чорноморського флоту та 
сепаратизмів у Криму й інших регіонах — саме цим проблемам, а не 
ринковим реформам чи соціальній політиці, присвячено, приміром, 
більшість заяв УРП і ДемПУ. Дедалі гучніші й авторитетніші заклики 
відмовитися від курсу на без’ядерний статус, що лунають у зв’язку з 
очікуваним розглядом у Верховній Раді договору про скорочення стра
тегічних озброєнь, — це теж, хай і своєрідне, розуміння “величі держави, 
гордости за неї”.

Є, звичайно, й інша причина уваги політиків до питань оборони та 
сепаратизму: вони усвідомлюють вирішальне значення внутрішньої 
стабільності та зовнішньої безпеки для розв’язання всіх інших проблем 
життя держави й народу, зважають на відчутний іще імперський синдром 
у політиці Росії та “всесоюзну людину” (за висловом Л. Плюща) в самій 
Україні. Хоча, з другого боку, соціально-економічні негаразди тільки 
посилюють сепаратистські та реставраційні тенденції. Безумовний 
пріоритет у масовій свідомості мають нині відвернення економічного краху 
та боротьба зі злочинністю, а проте серед найважливіших завдань держави 
учасники соціологічних опитів називають також розбудову армії, захист 
територіальної цілісності та відродження української нації35. 
Націоналістичні настрої мас тонко відчуває і вміло використовує в своїй 
політиці Президент Кравчук. Зазначу, нарешті, що позиції щодо цих 
питань самих військових іще радикальніші — тому, зокрема, що 
збереження зовнішньої загрози відвернуло б різке скорочення армії, а 
тиск величезного загону українських офіцерів, що Повертаються з інших 
республік колишнього Союзу, загострює ситуацію довкола офіцерів, які 
не склали присяги Україні (переважно неукраїнців). Заяви Спілки офіцерів 
України та Спілки офіцерів української діаспори подеколи близькі за 
духом до документів УНА 6.

Вивчення причин такого глибокого проникнення націоналізму в 
суспільну свідомість іще попереду. Певна річ, неможливо збагнути 
український феномен поза контекстом націоналістичних рухів у всьому 
світі, яким дослідники вже присвятили сотні книжок. Щоправда, часто 
західні автори намагалися застосувати до національних рухів у радянських 
республіках і східноєвропейських країнах комуністичного блоку ті ж самі 
підходи, що й до націоналізмів у розвинених країнах Заходу. Це призвело, 
зокрема, до хибного тлумачення підрадянських сепаратизмів (і мало 
помітний вплив на політику західних урядів, які вперто сподівалися 
зберегти Горбачова). А націоналістичні домінанти революцій у Східній 
Європі й поготів виявилися для більшості дослідників цілковитою не
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сподіванкою. Але останнім часом з ’явилося чимало праць, присвячених 
аналізові процесів переходу від тоталітаризму до демократії у східноєвро
пейських країнах, які можуть бути корисні й для розуміння аналогічних 
процесів в Україні. Треба, одначе, пам’ятати, що внаслідок набагато 
коротшого перебування у сфері впливу Москви ті країни більшою мірою 
зберегли докомуністичні вартості та зразки політичної поведінки. У цьому, 
як уважають, приміром, Петер Андраш Гелтаї та Збігнєв Pay, заслуга 
націоналізму, який за умов слабкості в регіоні інших політичних течій 
(таких, як соціал-демократія чи лібералізм) зміг запропонувати альтер
нативу комуністичним моделям. “Тому незалежні громадські та політичні 
організації спромоглися ввести до своїх програм елементи національної 
риторики й символів, скориставшись із традиційних розв’язань, що їх 
націоналізм дає в питаннях політичної лояльності, розподілу влади та 
мобілізації мас”. Це й привело ті організації до перемоги на виборах 
1989 — 1990 років. Отже, націоналізм у Східній Європі не можна, на 
думку цих дослідників, розглядати лише як ірраціональне колективне 
почуття — це радше раціональний вибір суспільств, що протягом останніх 
двох століть пережили спершу втрату незалежності, а згодом накинення 
комуністичного ладу. Саме націоналізм кинув виклик цим лихам і врешті 
зумів їх здолати .

Для України кінець тоталітарного ладу й кінець бездержавного 
існування збіглися в часі. Як уже зазначалося, за умов становлення 
державності націоналізм є головним формотворчим чинником нової 
громадянської лояльності. Націоналістичний вимір політики та свідомості 
посилює і те, що процес творення незалежної української держави все 
ще не став незворотним, а тому потрібна консолідація всіх національно 
орієнтованих сил. Безумовно, в українському суспільстві націоналізм має 
не такі міцні позиції, як у східноєвропейських чи навіть балтійських, — 
дається взнаки й запекла боротьба проти нього комуністичної системи, 
аж до знищення його носіїв, і нетривалість новітнього державного 
існування, і жахлива денаціоналізація всіх сфер суспільного життя та 
руїна національної свідомості (виняток становить лише Галичина). Але 
кілька років національного відродження з його наголосом на поверненні 
історичної пам’яті, гідності та традиційної моралі спричинилися до того, 
що в міру краху комуністичних вартостей їхнє місце дедалі більше 
посідають національні. Притягальну силу націоналізму збільшує та 
обставина, що його сепаратистський шлях співнапрямлений із рухом до 
демократії, до Європи. Як відзначає соціолог Віктор Заславський, 
“слов’янські та балтійські республіки створили спільно з постко
муністичною Східною Європою новий націоналістичний міф, який об’єднує 
і надихає і лідерів, і рядових учасників націоналістичних рухів. Це — 
міф про їхню належність до європейської культури, про повернення до 
справжніх чи уявних європейських коренів, міф про нормальний розвиток, 
що був брутально перерваний більшовицьким експериментом, російською 
агресією чи обома цими чинниками разом”38. Певна річ, цей міф і 
пов’язані з ним надії на входження в Європу з її демократією, ринком 
і добробутом додали українській незалежності немало прихильників. Але 
незалежність без добробуту (та й демократії) дедалі більше розчаровує 
широкі маси. Заславський наголошує, що “в ході болісних перетворень 
легітимаційні й мобілізаційні ресурси націоналізму набувають для будь- 
якого реформістського керівництва першочергової важливості”39. Тож аби 
економічні проблеми не поставили під сумнів саму ідею української 
державності, аби та ідея могла протистояти сепаратистським і рестав
раційним викликам, націоналісти всіх відтінків — аж до лібералів — 
зацікавлені в закріпленні в індивідуальній і суспільній свідомості
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“пріоритету національних вартостей”, що про нього йшлося в цитованій 
вище заяві КНДС.

Цей східноєвропейського зразка протиімперський націоналізм, хоч 
укорінений у минулому українців, може об’єднати на грунті 
територіального патріотизму також і національні меншини, сприяти 
формуванню української політичної нації. Водночас в Україні та інших 
державах Східної Європи після досягнення незалежності розвиваються й 
націоналізми іншого, добре знаного для західних суспільств типу, пов’язані 
з так званою політизацією етнічності національних меншин і регіональних 
субетносів, ^обто, згідно з означенням політолога Дж. Ротшильда, 
перетворення її з культурно-психологічної або соціальної величини на 
політичну силу. Спонуками до політизації етнічності Ротшильд уважає 
стурбованість збереженням етноспецифічних рис і прагнення мобілізувати 
носіїв цих рис у самосвідому етнічну групу. Матеріальними стимулами 
до цього є нерівність між різними групами суспільства (зокрема й 
етнічними) та суперництво між ними за обмежені ресурси. З метою 
мобілізації еліта групи використовує також породжену стрімкою техно- 
кратизацією потребу людини в певній психологічній віддаленості й 
усвідомленні своєї значущості, яка “щонайкраще задовольняється через 
відчуття приналежності до певної етнічної групи й ототожнення себе з 
нею”. Політизація етнічності, як твердить Ротшильд, перетворює цей 
“особистий пошук значимості й приналежності на групову вимогу поваги 
й влади”40. У країнах із виразними економічними й етнокультурними 
відмінностями між регіонами, де центральний уряд, аби послабити 
політичний вимір регіоналізму й забезпечити стабільність у державі, 
вдається до перерозподілу бюджету на користь менш розвинутих регіонів, 
часто виникають невдоволення й протести у регіонах розвинутіших, що 
місцевим політичним об’єднанням удається подекуди використати задля 
мобілізації мас (прикладом може бути італійська Ломбардія)41. Недавні 
націоналістичні тенденції в Європі — могутня опозиція маастріхтській 
програмі та посилення ксенофобії як реакція на безпрецедентні масштаби 
імміграції — також є виявами стурбованості збереженням етнічних рис і 
вартостей та невдоволення з приводу очікуваного перерозподілу ресурсів.

Повертаючись до України, відзначимо передусім існування помітних 
регіональних відмінностей у рівні розвитку й характері економіки, 
етнічному складі, мовному й релігійному профілі, історичній пам’яті, 
культурних і політичних орієнтаціях. Посилені насаджуваними впродовж 
десятиліть взаємними негативними стереотипами й недавньою спрямованою 
діяльністю імперських структур і місцевих прокомуністичних та про- 
російських еліт, ці відмінності вже призвели до виникнення сепа
ратистських рухів у Криму, Донбасі, Закарпатті тощо, які становлять 
поважну небезпеку для політичної стабільності в країні. Очевидно, в міру 
погіршення економічної ситуації розвиненіші регіони дедалі більше праг
нутимуть “порятуватися осібно” (повторюючи логіку сепаратизмів у 
республіках Союзу). Багато залежатиме від Росії, від чіткого дотримання 
нею принципу непорушності кордонів, відмови заохочувати 
російськомовний сепаратизм в Україні, послідовності демократичного 
курсу, який розвіюватиме реставраційні ілюзії. Але оскільки розпад СРСР 
і криза “радянської” ідентичності та системи вартостей породили у росіян 
і російськомовних українців певний вакуум і дезорієнтацію, то 
вирішальною буде позиція української адміністрації і політичних сил, 
здатність стимулювати або ж відвернути політизацію російської етнічності 
(чи російськомовної культурно-психологічної квазіетнічності), перетворен
ня, згідно з Ротшильдом, “особистого пошуку значимості й приналежності 
на групову вимогу поваги й влади”. Найнебезпечнішими зразками такого 
стимулювання могли б стати примусова українізація і спроби насадити
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український націоналізм як державну ідеологію. Міркуючи про те, якою 
може бути подальша доля російської меншини в Україні, Дмитро Видрін 
твердить, що “усвідомлення росіянами своєї приреченості на ерозію, 
асиміляцію, втрату етнічної ідентичності” загрожує формуванням 
“національної свідомості малого етноса з відповідною захисно-контрата- 
куючою позицією й світовідчуттям”, що може призвести до виникнення 
російських націоналістичних рухів і партій, і навіть спроб суверенізації 
за придністровським зразком .

Гадаю, і реальність такого перебігу подій, і приреченість росіян на 
втрату етнічної ідентичності Видрін перебільшує. Чисельність російської 
меншини і небезпека її орієнтації на Росію спонукають адміністрацію й 
провідні політичні сили в Україні до поміркованості й толерантності. Ані 
тотальної українізації, ані інституалізованого націоналізму не буде, якщо 
збережуться чинні тенденції політичного розвитку та баланс сил. Утім, 
є одна обставина, здатна їх змінити, і вона пов’язана з “перегинами” в 
протилежний бік. Той-таки Видрін, аналізуючи, чому перетворення росіян 
з імперської більшості на національну меншість України не призвело, як 
у деяких інших республіках, до вибуху чи бодай інцидентів, називає 
серед причин відсутність дискримінації російськомовного населення й 
порівняно невеликий психологічний тиск на нього, а також збереження 
становища партійних функціонерів, не зацікавлених відтак розігрувати 
“російську карту”42. Але це збереження імперського несправедливого 
статус-кво означає, як уже говорилося, збереження дискримінації укра
їнців. Найяскравіша ілюстрація — українські школи на Сході, але 
культурно-освітньою сферою нерівність не обмежується. А якщо додати 
триваюче (і на місцях мало не абсолютне) панування колишньої імперської 
номенклатури (яка посилює це відчуття дискримінації), то стає очевидною 
нерівноважність політичної ситуації, зумовлена наявністю величезної 
групи, інтересам якої відповідає зміна влади та політики в державі. Ця 
група — мобілізаційний ресурс майбутньої масової націоналістичної 
організації (чи коаліції), що, увиразнивши суть сподіваних змін як надання 
державі справді українського характеру, може вийти на політичну арену 
в ролі опозиції і до комуністів, і до демократів. Толерування нинішньою 
владою антидержавної діяльності проімперських угруповань, не- 
розв’язаність проблеми потенційної “п’ятої колони” в армії, нездатність 
обстоювати права українців в інших республіках колишнього Союзу 
збільшує мобілізаційну спроможність організованого націоналізму як 
гаранта державної незалежності, оборонця української нації. Хоч як дивно, 
дуже ймовірна в Українській державі політизація саме української 
етнічності. Та й місце опозиції нині вільне, від масового й авторитетного 
об’єднання часів боротьби за незалежність залишилася тільки невиразна 
тінь, а криза демократичних сил посилює орієнтацію на націоналізм як 
альтернативу.

Масова націоналістична організація стала б середнім поверхом укра
їнського націоналізму, який з ’єднав би ідеологічність інтегрального 
націоналізму з націоналістичними почуваннями мас. Задля цього її 
програма має сполучити національну ідею з національними інтересами (в 
тім числі й соціальними інтересами найширших верств українського 
населення), вказати способи задоволення інтересів на шляху реалізації 
ідеї. Марта Богачевська-Хом’як пропонує навіть переозначити націоналізм, 
від його вузькоідеологічного тлумачення повернутися до розуміння 
націоналізму як прагнення народу до кращого життя, засобу боротьби за 
його права. На її думку, маси в Україні завжди сприймали націоналізм 
не як ідеологію, а як рух на захист своїх інтересів — саме в цьому 
причина бурхливого розвитку українських організацій v Галичині перед 
1914 роком чи великої популярності міжвоєнної ОУН
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Про потребу об’єднати націоналістичні сили в організації за зразком 
ОУН говорять і розсудливіші з інтегральних націоналістів, наприклад,
В. Яворський44, — хоча така постава для них нехарактерна: вони бачать 
своє завдання в тому, щоб “гнати отару до сяючої вершини” , а не 
перейматися задоволенням її інтересів. До того ж із огляду на неконст- 
руктивність позиції “інтегральних” угруповань їхня участь у 
поміркованому об’єднанні видається проблематичною. Але постання мо
гутнього націоналістичного руху вважають необхідним і такі морально й 
інтелектуально авторитетні особи, як львівський історик Ярослав Даш- 
кевич, позиція якого матиме на ідейно-політичне обличчя майбутнього 
руху неабиякий вплив. У програмовій статті “Третій шлях і третя сила
— чи вони будуть?” Дашкевич називає “силу консолідованого українського 
демократичного націоналізму” єдиною альтернативою силам антиукра
їнської постпартократії, переплетеної з мафіозними структурами, і т. зв. 
демократам, які “швидким темпом перетворюються в неономенклатуру” 
й “прямують до особистої диктатури”. Обидві ці сили, на думку 
Дашкевича, довели свою політичну неспроможність, цілком утратили 
довір’я народу і скомпрометували свої платформи. Після краху демо
кратичних сподівань “погляди активної частини українського суспільства 
чимраз частіше звертаються в бік націоналістичного руху — єдиної сили, 
здатної довести національно-визвольну боротьбу до переможного кінця”. 
Майбутня “об’єднана організація типу Національного фронту” має 
об’єднати в своїх лавах “звільнені від кайданів маси простого українського 
люду”. Вона може постати лише на широкій політичній і соціальній 
платформі. Принциповим є для Дашкевича наполягання на демократично
му, недиктаторському характері пропонованої третьою силою форми 
правління та ненасильницькому шляхові завоювання політичної влади45.

На відміну від інтегрально-націоналістичних, писань “націоналізму 
інтересів” ще дуже небагато, і його ідейне обличчя тільки формується. 
Іншою цікавою спробою визначити місце націоналізму в сучасному 
українському суспільстві й окреслити завдання майбутнього руху є книжка 
Василя Іванишина “Нація. Державність. Націоналізм”46, також позначена 
добрим розумінням націоналістичного шансу. Політичною загостреністю, 
вістря якої спрямоване проти тих-таки демократів, абсолютизацією 
націоналізму як спадкоємця визвольних традицій народу й універсального 
засобу розв’язання всіх його проблем, наполегливим вдовбуванням у голову 
читача обмеженого репертуару ідей ця книжка схожа на “Націоналізм” 
авторового кумира Донцова. Гадаю, її пафос і добрий — порівняно з 
більшістю націоналістичних писань — рівень зроблять Іванишинові гучне 
ім’я в націоналістичних колах, особливо в Галичині, на специфіку проблем 
і мислення якої книжка й орієнтована. Її вигідно відрізняє усвідомлення 
того, що політичний рух може досягти успіху, лише врахувавши інтереси 
та прагнення кожної соціальної і регіональної групи. Розв’язання їхніх 
насущних проблем треба вписати в контекст загальнонаціональної бо
ротьби, допомагаючи народові реалізувати його сьогоденні прагнення і 
підносячи його “до усвідомлення необхідності змагань за вищі цілі, без 
досягнення яких нинішні здобутки підуть прахом” (с. 71). Головна причина 
нинішньої політичної кризи, на думку Іванишина, якраз у тому й полягає, 
що масовий національно-визвольний рух його далекі від націоналізму 
провідники із середовища шістдесятників у вирішальний момент боротьби 
переорієнтували на суто демократичні завдання. Ця розбіжність між 
національними прагненнями пробудженого народу та демократичними 
настановами проводу призвела до того, що рух утратив підтримку мас. 
Відтак національно-визвольна боротьба не була завершена, з поняття 
“незалежність” вилущено його національну сутність, комуністична номен
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клатура зберегла й навіть зміцнила свою владу, яка й далі залишається 
паразитичною і антинародною. Оскільки підняти людей гаслами демократії 
більше не вдасться, то єдиний шлях — розкривати “виразно 
антинаціональний, антиукраїнський характер нинішньої влади” (с. 94). 
Це “шлях революційної боротьби з цією владою за створення української 
національної держави”. Треба пояснити народові, що його “соціальні 
проблеми ... в принципі не можуть бути вирішені без вирішення його 
національних проблем” (с. 107).

Але “націоналістичний рух у період формування ідеології боротьби з 
комуністичною системою був у програмному, кадровому та інтелектуаль
ному вимірах занадто слабким, щоб суттєво розширити політичну 
платформу демократів. А механічне перенесення в наш час програмних 
настанов національно-визвольної боротьби 40 — 50-х років не могло бути 
в нових умовах ні привабливим, ні ефективним” (с. 13). Автор уважає 
за потрібне адаптувати ідеологію націоналізму до нових умов, привести 
у відповідність із національним буттям — тільки це дасть змогу виховати 
національно свідому особистість. Але ця адаптація не має зачепити 
сутнісних елементів ідеології, визначального комплексу ідей. Іванишин 
визнає, що інтегральний націоналізм — лише один із конкретних виявів 
українського націоналізму, “джерелом і критерієм усіх модифікацій” якого 
він уважає Шевченка (с. 124). Проте він не збирається відмовлятись ні 
від учення Донцова, ані від тоталітарної теорії та практики ранньої ОУН, 
ані від повоєнних спроб Банд ери повернути ОУН в “інтегральне” русло. 
Безперечно, важать тут і симпатії до ідей, але ще більше, гадаю, пошана 
до постатей, намагання застерегти сучасних послідовників ОУН від 
продовження суперечок і ворожнечі між різними відламами, утвердити 
погляд на діяльність кожного з них як на частину загальної боротьби. 
Така позиція заслуговує на повагу, але вона не усуває потреби називати 
речі своїми іменами, не вириваючи певних поглядів і вчинків із контексту 
минулого, не нести їх водночас в ідеологію та практику сьогодення. Інакше 
замість “продуманого зрощення національної ідеї з конкретними пробле
мами життя нації” (с. 18) в арсеналі нового націоналізму з ’явиться і 
постулат боротьби проти російського народу, і вимога світоглядного 
монізму, і нетерпимість до політичних опонентів. Розвиток цієї тенденції 
істотно зменшив би вплив націоналістичного руху в масах, — як і в 
роки війни, його визначатиме наповненість національної ідеї конкретним 
соціально-економічним і політичним змістом.

Оскільки всі прихильники об’єднаної націоналістичної організації бачать 
її як продовження традицій і ролі колишньої ОУН, видається природним 
їхнє прагнення використати націоналістичні структури на еміграції, їхню 
фінансову базу, організаційно-політичний досвід і моральний капітал 
спадкоємця героїчної боротьби 40 — 50-х років. Тому процес гуртування 
націоналістичних сил в Україні поєднався з перенесенням на батьківщину 
діяльності еміграційних відламів ОУН. Найбільшу активність виявили 
бандерівці. їхні зусилля щодо розбудови регіональних структур організації 
завершилися в жовтні 1992 року конференцією в Києві, яка проголосила 
створення Конгресу українських націоналістів (КУН). На чолі його стала 
провідник бандерівської фракції Ярослава Стецько, до проводу увійшли і 
еміграційні діячі, і “материкові” націоналісти. Програма КУН (проект 
програми, бо остаточного тексту конференція не затвердила) визначає 
його як “широкий фронт націоналістів, симпатиків ідеї українського 
націоналізму і щирих патріотів, та ідейно-споріднених політичних партій 
і суспільно-громадських організацій”. Вихідною точкою націоналізму 
програма називає “загальне добро нації, а не вузькі клясові, групові, 
партійні чи суто егоїстичні інтереси”, а стрижневими ідеями — “примат 
духового первня, примат нації, її суверенности і соборности, як основного
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державотворчого чинника у відновленій Українській Державі, влас- 
нопідметність української політики, соціяльну справедливість, пошану до 
людини і загальнолюдських вартостей та вільний розвиток усіх творчих 
сил нації”. Основним завданням КУН проголошено виповнення здобутої 
держави українським національним змістом, заміна залишків системи 
поневолення “демократично-владними структурами, які забезпечили б 
владу в державі за українським народом”. У суспільно-політичній сфері 
КУН виступає за “побудову національної, унітарної і правової держави” , 
яка забезпечить політичний плюралізм,- триподіл влади, місцеве та 
регіональне самоврядування, дотримання прав людини і прав національних 
меншин, свободу всіх віровизнань і співпрацю держави та церкви “як 
двох незалежних секторів єдиного організму”, Соціально-економічна 
програма передбачає ліквідацію командно-адміністративної системи, 
перехід до соціальної ринкової системи господарювання з плюралізмом 
форм власності й обмеженням власності держави, економічну самостійність 
України як передумову її інтеграції в світову економіку, солідарність, 
самовідгіовідальність громадян і взаємовідповідальність людини та 
суспільства, запровадження системи соціального захисту громадян і заходи 
щодо оздоровлення природи. Важливе місце посідають у програмі 
військово-стратегічні питання. КУН виступає за “докорінну реорганізацію 
одідичених військових частин на справжні національні збройні сили”, нові 
етичні дороговкази для воїнів і нову військову доктрину України, яка 
виходитиме з концепції паритетної рівноправності всіх країн і заперечення 
великодержавного гегемонізму. Передумовою справжнього миру в світі 
названо тотальне знищення ядерної зброї та інших засобів масового 
винищування, але Україні не вільно позбуватися своєї ядерної зброї, доки 
її мають інші держави, особливо Росія46.

Справою честі націоналістів уважає конгрес “відродження нації, 
формування її політичної волі і українського духу”. Він прагне створити 
“широкі політичні структури, які б установили справедливість, зре
алізувавши споконвічне право народу стати господарем на своїй землі”47. 
У підготованих до конференції “Напрямках діяльности Конгресу Ук
раїнських Націоналістів” найголовнішим завданням кожного націоналіста 
названо “творення суто українського середовища довкола себе і скрізь”. 
Велику увагу КУН збирається надавати пошукові симпатиків і залученню 
їх до діяльності осередків, організації політичних акцій, налагодженню 
зв’язків із пресою, поширенню національної ідеї в середовищі інтелігенції, 
військових, робітництва та молоді, проведенню українізації Збройних Сил. 
Конгрес намагатиметься не обмежуватися лише політичною діяльністю, 
але “також впливати на економічне, духовне самоствердження всіх 
прошарків народу”48. КУН виступає за дострокове припинення повнова
жень Верховної Ради й має намір на майбутніх виборах згуртувати 
національно-патріотичну коаліцію.

Важко сказати, чи вдасться конгресові об’єднати націоналістичні сили. 
Якщо він стане партією, а не коаліцією різних угруповань, то це, по 
суті, означатиме перетягування членів з організацій, що вже існують 
(через це один із членів ДСУ назвав створення КУН “розвалом 
національно-патріотичних сил”). Натомість коаліція може виявитися 
нестійкою і недієздатною. Поки що статут конгресу передбачає й 
індивідуальне, й колективне, й асоційоване членство49, але досвід Руху 
вже показав, які проблеми виникають із подвійного підпорядкування й 
протистояння амбіцій. До того ж керівництво Проводу ОУН прагне відсікти 
від конгресу найбільш войовничі інтегрально-націоналістичні групи, які 
могли б його скомпрометувати. Частина інтегральних націоналістів і сама 
не бажає входити до КУН, почасти через амбіції, почасти через незгоду 
з його не досить революційним курсом. Ці сили нині гуртуються довкола
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ДСУ, керівництво якого виразно заявило про опозицію до конгресу. Поки 
що кунівські провідники сподіваються згуртувати й навернути до 
націоналізму поміркованіші національно-патріотичні сили, але в разі 
невдачі вони можуть переорієнтуватися на створення вужчої і 
радикальнішої організації.

Насамкінець кілька слів про те, якими уявляються мені найближчі 
перспективи націоналізму та націоналістів в Україні. Якщо вірити 
Мирославу Мариновичу, то націоналізм уже став “домінуючою тенденцією 
в суспільних процесах Галичини”50. І хоч сьогодні націоналістичні сили 
там не об’єднані, організаційні структури не розбудовані й гостро бракує 
лідерів із політичним досвідом і харизмою, ці сили можуть перемогти 
вже на наступних виборах, використавши націоналістичні почуття і 
спрямувавши соціальне невдоволення мас (що їх демократи, за словами 
Мариновича, “кинули напризволяще”) в русло ідеї справді національної 
держави. В інших регіонах позиції націоналізму набагато слабші, а на 
Сході український рух і досі не набрав бодай тієї сили, що її він мав у 
царській Росії напередодні першої світової війни. Тому формування 
національно орієнтованої опозиції постімперській номенклатурі потребу
ватиме не одного року (і чи не довірять маси виражати свої соціальні 
інтереси якійсь “партії праці”?..). Зарадити цьому могли б дії влади, яка 
мала б узятися до гармонізації інтересів соціальних, етнічних та інших 
груп, не полишаючи націоналістам і комуністам захист національно-куль
турних прав, розв’язання соціальних проблем і обмеження бюрократичної 
сваволі. У нинішнього уряду компромісного складу й ринкової орієнтації, 
якщо він зуміє підпорядкувати собі виконавчі структури на місцях, умови 
на те будуть. Не знаю, правда, чи усвідомлює уряд конечність дій у 
цьому напрямку: досі він декларує безумовний пріоритет економічних 
проблем. Але навіть найефективніші зусилля щодо оздоровлення економіки 
не порятують од дальшого погіршення ситуації протягом найближчих 
років. Якщо влада не дбатиме про гармонізацію інтересів, підтримка 
націоналістів і комуністів, гадаю, зростатиме, і невтішний прогноз щодо 
зростання міжнаціональної і міжрегіональної напруженості має багато 
підстав справдитися.
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ПРО АВТОРІВ

Юрій Литвин (1934 — 1984) — поет, публіцист, правозахисник. Був 
репресований, майже 20 років перебував в ув’язненні, помер у спецтаборі 
для політв’язнів на Уралі. В листопаді 1989 року його прах (як і прах 
Василя Стуса й Олекси Тихого) було перенесено в Україну і захоронено 
на Байковому цвинтарі в Києві.

Ростислав Доценко — перекладач, літературознавець; автор близько 
двох десятків перекладних книг з англомовних літератур світу, численних 
статей. Понад десять років був політичним в’язнем комуністичного 
режиму. Живе в Києві.

Валерій Шевчук — відомий український письменник та дослідник 
літератури; автор багатьох романів, повістей, оповідань, перекладач 
двотомного “Літопису” Самійла Величка. Лауреат Державної премії імені 
Т. Г. Шевченка, премії Фундації Антоновичів. Живе в Києві.

Віктор Заславський — професор соціології Ньюфаундлендського 
університету в Канаді.

Ісайя Берлін — один із найвидатніших політичних теоретиків сучасного 
Заходу. Народився 1909 року в Ризі. Нині — професор в Оксфорді. Автор 
багатьох наукових праць з історії суспільно-політичної думки, зокрема 
книжок “Карті Маркс”, “Доба Просвітництва”, “Чотири есе про свободу” т. ін.

Віра Селянська (Вовк) — поетеса, прозаїк, літературний критик; 
авторка одинадцяти поетичних книг та кількох прозових творів. Активно 
виступає як перекладач, — зокрема, упорядкувала і видала в Бразилії 
збірку віршів молодих українських поетів “Girassol” (1966) у власному 
перекладі португальською мовою. Живе в Ріо-де-Жанейро.

Набрано на комп’ютерному комплексі “Сучасності”. 
Надруковано на комбінаті друку видавництва “Преса України”. 
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Патріярший архимандрит о. Іван ГРИНЬОХ:
ПРАВОСЛАВ’Я І КАТОЛИЦТВО /  ORTHODOXY AND CATHOLICITY 
Ньюарк (Нью-Джерзі): В-во “Пролог”, 1991, 2 вид., 32 стор.; з ілюстро
ваними обкладинками. Ціна: 4,00 доляри (плюс порто).
Н аш а н а й н о в іш а  п у б л ік а ц ія  —  др уге  пош ирене ви д а н н я  п р а ц і  
о. д-ра І. Гриньоха українською та в перекладі англійською. В 
“Передньому слові” монсиньйора о. Степана Гриньоха, між іншим, 
читаємо: “П ісля 73 років релігійного переслідування і невимовного 
терпіння Свята Церква-Мати в Україні знову страждає з приводу 
болючої дійсності: ї ї  діти поділені, сваряться з приводу назв — 
"п р а в о с л а в н и й і  “католицький” . Мета праці о. І. Гриньоха — 
вказат и на ш лях до порозуміння між вірними Христової Церкви на 
Україні та в діяспорі. А переклад англійською робить ї ї  доступною  
для широкого світ у вірних і зацікавлених осіб українського чи 
неукраїнського роду на Заході.

СВІТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Редактори: Л ариса М. Л. Залеська-О ниш кевич , Л. Р удницький , 
Б. Певний, Т. Гунчак. Передня стаття — Ю. Шевельов.
Нью-Йорк—Париж—Сідней—Торонто—Львів: Записки Наукового то
вариства імені Шевченка (Філологічна секція, т. 214), Бібліотека “Про
логу” і “Сучасности” (ч. 191.4), 1991, VIII+488 стор.; у твердій обгортці, 
оформлення — Б. Певний; наклад: 2.000.
Ціна: 29,95 ам. долярів (плюс порто).
Спільне видання Наукового товариства імені Ш евченка в США та 
В-ва “Пролог”, зготоване до друку головно членами редакції ж урналу 
“Сучасність”. Цей збірник до справ шевченкознавства містить праці, 
більшість яких  " . . .  були зачитані на кількох останніх шевченківських 
конференціях І організатори: НТШ,  Українська Академія Наук и 
США, Український науковий інститут Гарвардського університету J. 
Д еякі з них були надруковані у шевченківських числах ж урналу 
“Сучасність”...” Д о збірника ввійш ли ілю ст рації, покажчик імен, 
додатки.

Люба Комар: ПРОЦЕС 59-И
Ньюарк (Н ью -Джерзі): В-во “П ролог” , 1991, 2 вид., 75 стор.; 
безкислотний папір. ISBN 0-9628724-1-5 Ціна: 5,00 ам. долярів+порто. 
Спогад підсудної з розправи у Львові “караючою рукою радянського  
правосуддя” 17—19 січня 1941р. над 59 молодими українцями, членами 
ОУН. Авторка дає перебіг політичного процесу, описує ув 'язнення, 
транспорт на схід і втечу з тюрми в Бердичеві.

Замовлення на публікації В-ва “Пролог” висилати на адреси:

В Європі: У всіх інших країнах:
Prolog /  Mr. S. Wasylko Prolog /  Mr. Y. Smyk
4 The Hollows, Silverdale, P. O. BOX 1084
Nottingham NG11 7FJ S. ORANGE, NEW JERSEY 07070
GREAT BRITAIN U S A

(201) 414-98-57
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