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ЛІТЕРАТУРА

Мойсей ФІШБЕЙН 

❖

Ользі

Де погар німота оповила,
Де німотою пригасило присок,
Де тільки тіні спалених колисок,
Де на стежках полин і ковила,

Де на межі пустелі йдуть сніги,
Де на межі снігів пашить пустеля,
Де сиротіє батьківська оселя, —
Там я шукаю сили і снаги.

Цей довгий шлях, цей моторошний спомин. 
І  світиться мені поміж розломин 
Твоя рука, і я до Тебе йду,

А Ти десь там, десь там, поза водою,
Там, де Ріка проміниться бідою,
Там, де несила відвернуть біду.

21 — 22 лютого 1993 р.
Мюнхен
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Олег ЗУЄВСЬКИЙ

ІЗ НОВОЇ ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ 
«ОБІЦЯНКА РАДОСТИ» 

ТАМ РІЧКА БИЛАСЯ МЕЧЕМ

Гуртом із років багатьох 
Ми повертались у гостину,
Не вдвох, не втрьох, не вдесятьох,
В солодку мрію і невинну.

Там річка билася мечем,
Зелені розпростерши трави.
Разів багато наречем 
Її ми втіхою облави

Заради святкувань, коли 
Всміхалась правда нам відкрита 
І  прапори її були 
Всім нам синонімами жита

Або життя, здійнявши крик:
“Прийди, прийди, надіє вроди, 
Ненатлий хай тобі язик 
Смаку навчиться насолоди,

Очима влившися до брів,
Бо густо виросли їх стріли,
Як сходи весняних полів 
І  ласки, що в руках дозріли”.

РОЗМОВА

Це втіха, бо квітки,
Це пан понад панами:
Горби з-поза ріки 
Змагаються з вітрами.

А ця палітра вся 
Від білої в червоне 
У пошуках лиця 
За брамою холоне.
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Впади їй біля ніг,
Мов хмар упали тіні 
Через увесь моріг 
У жовтому цвітінні,

Щоб килими до стель 
Звелись у щедрім домі,
Де пальців корабель 
І  весла їх знайомі,

І  кожне у руці 
Тримається без ліку 
Років, немов гінці 
Для радости одвіку.

ДО ЗГАДКИ ПРО ПАТРИКА ЛЕЙНА

Чи абрикоси Павнда збереглись?
Я бачу тільки піку-піку,
Що тут залишиться довіку 
І  зникне в мороку землі колись.

Як сяяла ти в перлах, сміючись! 
їм не було, здавалось, ліку,
Мов з королівського засіку,
В них ластівкою рвалась ти увись.

Чи ця метафора строката 
Лише до пари тут узята 
Про холодок, нагаданий тобі,

Бо кригою він став у неї,
Мов крила в лебедя слабі 
Орнітології моєї.

КВІТИ

“О квітиГ — слова оці я прочитав, 
їх  вимір і значення чую 
У дзвоні і в літньому громі октав,
Що рвуть свою плекану збрую

Так само, як давні блакитні листи,
Медами наповнена цнота,
І  рожі червоні — усіх тридцяти 
Гаряча й нестримна кіннота,

Що кожного року невпинно росте
І в груди атаками рветься
До тебе, щоб знов запитати про те,
Чи згадує їх, твого серця.
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ЗБЕРЕЖЕНИЙ РЯТУНОК

Ця виставка і ці зразки 
Рятунок мій і нині,
Не вкриті скромністю руки,
Як волошки невинні,

Розпещені у пригрі хвиль,
Що небо теж гойдали,
Хмарок торкаючись окриль,
Немов човнів причали,

Аби не сталося одмін 
У пам'яті ні в чому,
Як про далекий щастя дзвін 
І  радість невідому.

ВІДВІДИНИ ХРАМУ

Без попереджень стрів її,
Без віри і молитви 
Серед великої сім'ї,
Що визріла для • битви.

Неначе грішники в святих 
Молили знов пощади,
Коли рубінами для них 
Палали скрізь лямпади.

Однак незгода й тут росла 
В свічок німім пожарі,
Як і в колосся без числа,
Де й двох немає в парі.

НАВЧАННЯ РАДОСТИ

Це все, що ніби друзі уявляли,
Коли вони гуртом спиняли крок 
І, беручи шампанського бокали, 
Несли до місяця і до зірок.

А вчителька з приятелем у змові 
Уяву їхню, де вогонь дозрів,
Щоб їх навчання зберегти зразкові, 
Складала в копи із тяжких снопів.

І  він тоді дізнався разом з нею 
Про радості, що їм нема кінця, 
Життя вдягаючи нову кирею,
Як небо чисту й світлу, як сонця.
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ДОЩУ ПРИХІД

Дощу прихід — весілля наче:
Так листя танцем пойнялось,
А він палким потоком скаче,
Бо з греблі виллється ось-ось.

Йому не знана й зрада люта,
І  поцілунки, як мечі,
Любов для нього не отрута,
А до життя рясні ключі:

Росте під ним стрімка рослина 
ї  мед пахкий у будяка,
Там де його снага невпинна 
Голубить їх, немов рука,

Що не ревнує без підстави 
Твоє ридання в самоті,
Коли стають густіші трави 
З твоєю зрілістю в житті.

З МОЛИТОВНИКА

Вона зваблива, як весна,
І  ти ввійшов без тями 
Борцем у неї, хоч вона 
Жила не під замками.

Це, може, мрія, але в день,
Коли тобі відкрили 
Її красу, співав пісень 
Ти з усієї сили.

Отак і Бог великий теж 
З'явивсь на світ, як нині, 
Переборовши захист меж 
І  чари їх невинні.

ТРИКУТНИК ПАВЛЯ КЛЕЕ

Берестки не йдуть у хату, 
Поставали на причілку,
Лиш один із них крислату 
Простягає в неї гілку:

Там дівчата біля ставу 
Зайчиків снують уміло,
Звівши посмішку лукаву 
На твоє рибальське тіло,
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Доки в мороці нічному 
Всі вони злетять птахами,
Наче місяць вийшов з дому 
З розпростертими руками.

ВЕСНЯНА ПРИМАРА

Аби не очі, не весна 
Нездолана у неї,
Відкинула б свій чуб вона,
Як листя вздовж алеї,

І  зникла з пам'яті б умить 
Між хмар а чи у ставі,
Де не кушир притьма лежить,
А пасма кучеряві,

Мов на вікні того крила,
Що сонце збудувало,
І  янгола, й міцного скла,
Якого їй замало,

Хоч би і мелодійний вир 
Лишився від розливу,
І  там, де стелиться кушир,
Ти б зрів її щасливу.

У МЕЖАХ ОЦІНКИ

Можливо, в захваті німому 
На сході ранньої весни,
Як поцілунок перший, грому 
Ти вчуєш кроки з далини.

Він пройде мимо, без поміхи,
Бо й клич твій ще його не знав! 
І  вчуєш ти, якої втіхи 
Десь дочекався простір трав.

І  ти збагнеш, як під ногами 
Тебе зела злякає хруст,
Що так ми власними устами 
Марнуєм спрагу щирих вуст.

АПТЕКА

Слова самі подати 
Для сміху за вінок 
Або чудні плакати,
Що зупиняють крок,
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Теж намірів чимало 
Артистові з вікна,
Аби життя не стало 
Байдуже, мов стіна,

Хоч би і пропілеї 
Відкрили переріз,
Як добрі жарти в неї —
Для тебе лік од сліз.

РАДІСТЬ БЕЗ ЛЮБОВИ

Журби чи смерти я знайшов 
Намисто із кришталю,
Бо недогадно увійшов 
Чужу вітати залю,

Коли вона, як зрадниця, 
Нанизувала всюди 
Обличчя з кожного лиця 
І  вішала на груди,

Бо це творила дійсно ти 
Для сміху, може, й трунку,
Щоб обіцянку здійснити 
Собі для подарунку,

Який би спраги каламуть 
Убив, не знавши змови,
Подібно тим, що зазнають 
І  радість без любови.

ЮВІЛЕЙНЕ ЧИСЛО

Блакитна Барсельона серед хвиль 
На березі хисткім, як човен, 
Готичний вирисовуючи стиль 
І  музику, й ім'я Бетговен,

Святу ікону до очей звела,
Аби розквітлу означати рожу 
З тридцятки незабутнього числа 
Для автора, і Матір Божу,

О&явлену в молитві, наче в сні, 
В якому кожна фарба сіра 
Перетворилася на квіти вогняні 
І  на життя розлуку, мов офіра.
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листок
Міцний листок, 
Неначе сталь,
А срібна шаль 
В дитинства крок,

Де без кінця 
Густі сліди 
І  привиди 
Його лиця.

Він там зростав 
Чепцем садка 
Помежи трав,
Як загадка.
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Леонід КОНОНОВИЧ

Я, ЗОМБІ

Кримінальний роман*

VII

— Нагнися, — сказала Цуцичок. — Так. Так... — Вона жбурнула в 
миску закривавлений тампон і на мить зупинилася, оцінюючи свою роботу.
— Але ж і макітру хтось тобі розсадив, чоловіче! Доведеться, певно, 
зашивати...

— Жодного сумніву! — озвався Мурат. І, кинувши на стіл знімки, 
які я встиг зробити у фірмі Крижинського, схопився з крісла й заходив 
кімнатою. — Це Малевич. Ну, та ми й сподівалися, що справа нечиста...
— Він спинився коло мене, наглядаючи, як Цуцичок здійснює оті 
садистські маніпуляції. — Слухай-но, я розумію, що це дурнувате 
запитання, але... ти впевнений, що не потрапив... ну, скажімо, в 
трупарню?

Я згідливо кивнув. Цуцичок узяла ножиці й почала обчикрижувати 
краї довгої рваної рани, котру щойно промивала на моїй довбешці.

— A-а... їдять його мухи! — засичав я на неї. — Ти, того... хоч якусь 
совість май, людино! — І до Мурата: — Чоловіче добрий, той хлоп'яга 
був, як і ми з тобою, — голову під заставу!.. j

— Виходить, наша інформація потверджується... — замислено Сказав 
Мурат. — Вони експериментують... і, що найцікавіше, з людьми... Ну, 
це дорого їм обійдеться...

— Знімки перед тобою, — сказав я, заплющивши очі. Мій голос 
долинав до мене, як із-за стіни. — Цей міні-апарат дає виняткову якість. 
Я фотографував геть усе... все, що бачив.

У вухах почало дзвеніти. Голос даленів і даленів. Цуцичок тицьнула 
мені під носа якусь гидоту, і я аж підскочив, нюхнувши їдкого, як вар, 
нашатирю.

— Забагато крові втратив, — сказала вона, пораючись коло свого 
причандалля. — Ну, і струс мозку до того...

— Певне, кастетом угатили, — сказав я, не розплющуючи очей. — 
У машині, скоріш за все. Дивно, що я не пригадую...

Млість не минала... Господи, а воно ж болітиме ще дужче!.. Вдома, 
правда, є кілька ампул... ото б добратись хутчій та вколотись, поки на 
стіну не поліз! Втім, подумав я, навряд чи вдасться... зараз привезуть 
того зарізяку — й, хоч-не-хоч, а кому ж, як не мені, доведеться його 
розкручувати!..

* Закінчення. Початок у 4-му числі журналу.
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— Ту... акцію... не відкладаєте? — поспитала Цуцичок, затискуючи 
пінцетом криву хірургічну голку.

Я розплющив очі.
— Ти що, — озвавсь я до неї, скоса блимкаючи на ті приготування,

— хочеш оте... страхіття... заганяти мені у довбешку? їй-богу, ви обоє 
мене на той світ запровадите! Слухай, — звернувся я до Мурата, — 
смішки смішками, а... як я втямив, того сексота все-таки братимуть?

Мурат зиркнув на мене через плече.
— Запізно... — обізвавсь він по хвилі, — запізно похопився.
— Загребли... так швидко?!
Мурат кивнув, продовжуючи розглядати мене, мов комаху.
— Ти, — врешті спитав він, — ще щось хочеш сказати?
Цуцичок звела докупи краї рани й зробила перший стібок. Я аж подих

затамував. Люди добрі, з глузду можна було з’їхати, — так боліло!
— Ну, гаразд, — сказав я, насилу переводячи дух. — Гаразд... бачу, 

тут усі розумні... тільки в мене писок — хоч гарбузи виїдай! — Я трохи 
помовчав, сіпаючись од болю. — Звісно, без “Тартару” кожен з нас 
ніщо... і кожен стоятиме до кінця... тут і мови нема... а все ж... а все 
ж... — Я знову заплющився. — Знаєш... у нас був старшина... дурний 
як валянок!., але мав приказку: “Тьі — вопрос, я — ответ”... То давай 
з’ясуємо... — я стріпнув головою, — ... врешті, що тут церемонії 
розводити... я хотів би знати: фірма що, воюватиме з державою?

Мурат обернувся до мене всім корпусом:
— Це — відмова?
— Ні, — відказав я. — Це — запитання.
Цуцичок мовчала. Лише пальчики її, вправні та жваві, так і миготіли 

коло мене; я од того, правда, почувався так, наче мене підсмажують 
на пательні.

— Річ у тому, — не втерпів я, коли мовчання затяглося, — ...е-е... 
я хотів з’ясувати тобі таке... бачиш, ця держава — форма нашого 
існування. Ми функціонуємо в межах її писаних і неписаних законів. 
Ми користаємо з її недосконалости. Але... — до горла підкотила нудота, 
і я знову замовк, — але це триватиме рівно до того моменту, поки ми 
не замахнемось на саму державу. І допіру це станеться...

— Ти, здається, щось казав про армію? — обернувсь до мене Мурат.
— А... авжеж! — потвердив я, збившись із пантелику.
Мурат замислено кивнув:
— Бачиш, — почав він, дивлячись у вікно, — я міг би й не вступати 

з тобою у цей... гм... диспут! Ти добре тямиш, що ми тут усі пов’язані 
одним зашморгом, і варто мені лише наказати, як ти... ти скорився б, 
чи не так?

Я стенув плечима:
— Звісно, що скорився б. Але ж не про це "мова! Ми...
— ...тому я й хотів нагадати тобі одну з твоїх же згадок... афгансських... 

пам’ятаєш, ти розповідав про отих прибалтів із розвідбатальйону, котрі 
вчинили заколот... а під час нічної операції свої ж накрили їх птурсами? 
Я міг би розказати не одну таку історію... Ну, хоча б у вісімдесят 
другому, коли я командував взводом, авіація знищила наших людей, котрі 
потрапили в оточення... та ти сам згадай, як ставляться до тих, хто 
вернувся з полону...

Я мовчав.
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— ...а ще ж є й інші штуки... спецбожевільні, концтабори... Чи, може, 
це “Тартар” організував убивство Малевича?.. Може, “Тартар” провадить 
оці експерименти над живими людьми?.. Хоч би чим ми не займалися, 
на нашій совісті нема ані душі... — Він помовчав. — Якщо вже говорити 
відверто й без церемоній, то ця держава — просто жменя бандитів... 
причому бандитів із садистськими нахилами. Різниця лише в тім, що 
вони займають державні посади, — зависокі, як на їхній убогий інтелект...

Я засміявся. Шок минав, боліло дедалі дужче.
— А ми!? — поспитав я, — а ми не бандити, га, Мурате? Пригадуєш, 

що там пишеться у карному кодексі... банда — це група озброєних осіб, 
котрі займаються розбоєм... так неначебто? Причому, — я нагнув голову, 
й Цуцичок почала клеїти поверх шва грубу марлеву пов’язку, — причому, 
достатньо, щоб в одногр з учасників була зброя, — й це вже кваліфікується 
як бандитизм! То ти нЬ пригадуєш, скільки там у нас одиниць стрілецької 
зброї...

Мурат аж зчорнів з лиця.
— Ми?! — перепитав він. — Ми... а, звісно, ми — бандити! А ти 

сумнівався? Чи, може, не знав, на що йдеш, коли приступав до цієї 
роботи?

— Облиш, — буркнув я. — Мало того, що голову розчерепили... та 
ще й у якихось темних помислах підозрюють... свої ж!..

— Мене дратує, — провадив Мурат, — оця йолопська вдача українців... 
аби не мене! Аби лиш самому жерти й ловити кайф... У нас на Кавказі 
одного зачеплять — усі підхоппляться!.. А вам хоч би що... посміхаєтесь, 
їздите на своїх дурнуватих автах, набиваєте пельки... — Він аж сплюнув.
— І хочете, щоб такий народ мав державність!.. — Коли вже я, чеченець,
— і то сяк-так навчився по-вашому говорити... а ви... тьху!..

— Гаразд, гаразд!.. — огризнувся я, одводячи очі. — Ти в нашій 
шкурі не був, так що... — Я підвівся з фотеля й заходив по кімнаті. 
Голова паморочилась, а що вже боліла, — то страх божий! — Бачиш,
— сказав я, розглядаючи себе в люстрі, — бачиш, мені вже остогидло 
ухилятись од них, — то в університеті, то в таборах, а тепер ще й ось 
тут...

Ухилятися... — подумав я, мацаючи пов’язку. Ухилятися... ухилишся, 
аякже! їхні млини мелють хоч і помалу, зате надійно. Хоч у таборі 
жоден із них так і не втямив, з ким має діло. Ті бевзі судили про мене 
з вершин свого вбогого досвіду... ще тицяли під носа папери, надіслані 
такими ж йолопами, як самі! Сміх та й годі. Невже не видно було, що 
перед ними труп? Невже не видно було, що я — мерлець... мерлець з 
порожніми очима, котрий сидить у слідчому кабінеті військової контр
розвідки — і відверто з них насміхається? Люди добрі, та ж того юнака, 
що вірив у якісь ідеали, писав вірші про гайдамаків і наївно боронив 
своє право на “свободу розвитку”... Господи, та його й близько там не 
було! Він просто здох... здох, як собака, у колотнечі рейдів і перестрілок, 
парашутних стрибків і каральних акцій, нальотів на кишлаки, тортур і 
переходів у пустелях Регїстану; його взяли й проміняли, — спочатку на 
ідеологію та соціалізм мусульманського зразка, потім на цистерну солярки, 
два-три стіні'ери та енну кількість набоїв... а ще через сім років, коли 
вже ніхто його не чекав, він вигрібся з-під обвалу й знову почалапав 
по цій землі. Але то вже була не людина. То був мерлець з порожніми
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очима. Такий собі зомбі... тільки якогось дідька ніхто не хотів цього 
розуміти, всі хотіли од мене чогось такого... дідько знає чого!..

У двері просунувся Барабаш. Сьогодні його пика була ще більш 
бандитською, ніж зазвичай. Він щось мовив упівголоса і тут же здимів.

— Починаєм, — обернувся до мене Мурат. І окинув скептичним 
поглядом з ніг до голови. — 3 допитом справишся?

— Мушу... — буркнув я, знов мацаючи пов’язку. — Де він?
— У бункері.
Ми спустились на перший поверх. Конспіративна квартира, яку фірма 

“Тартар” наймала через підставну особу, була одним із тих потворних 
цеглянних котеджів, котрі без ладу й ліку захарастили всеньке передмістя. 
Ну, та нам він підходив, — дім стояв аж покрай села, підвал був як 
бомбосховище... тож саме тут детективи “Тартару” й провадили зазвичай 
бесіди з різного роду людьми...

— Сторожа? — поспитав я, зупиняючись на східцях, щоб припалити 
грубу мексиканську сигару.

— Двадцять командос... — озвався Мурат, — і Дядько Пацюк на чолі. 
Давай, давай... муха не пролетить!

Я пхнув ногою двері, й ми ввійшли в бункер, — з непобіленими 
стінами й без вікон. У кутку сидів таксист. Його очі були заклеєні 
липкою стрічкою, а руки приковані до билець. За спинкою дерев’яного 
крісла у повній готовності стовбичив Барабаш.

— Вольно... вольно! — сказав я йому. 1 сигарою подав знак 
розслабитися, затягнувся й сплюнув на бетонну підлогу.

— Итак, друг мой... — почав було я.
— Фалос тебе друг... — зреагував одразу ж таксист, — казел ти... 

ванючий!.. — і теж спробував сплюнути.
Барабаш замахнувся. Я посварився на нього кулаком і глянув на 

Мурата. Той похитав головою: документів у цього чолов’яги не знайшли 
жодних.

— Хочу заявити... — озвавсь таксист, підвищуючи голос.
— Заявляй, — дозволив я.
— Не перебивати! — крикнув він. — Слухай, ти... чортів дурню! я 

не знаю, що ти хочеш і хто ти є, але... — він заговорив, карбуючи 
кожне слово, — я на слово чекіста присягаю: за двадцять чотири години 
всі ви будете в ізоляторі, і я зроблю все...

— Мовчати! — гаркнув я скільки сили, — аж Барабаш відсахнувся. 
Тепер у моєму голосі зазвучали такі інтонації, що таксист мимоволі 
замовк. — Гаразд. Облишимо цю комедію. — Я перейшов на уривчасті 
фрази, карбуючи кожне слово. — Ми не з рекету. Гроші нас не цікавлять. 
Вас затримали з інших міркувань. Буду гранично відвертий: у вас мало 
шансів. Маю на увазі: шансів зберегти життя. Тільки щиросердні... я 
підкреслюю спеціально для вас... щиросердні й правдиво вичерпні відповіді 
такий шанс вам дадуть. — Я посмоктав сигару. — Що ж, перейдемо до 
діла. Ми хочемо знати...

— Ви що, йолопи?! — поспитавсь таксист — тепер, правда, вже 
нижччим тоном. Схопитися з крісла він не міг, а наручники Барабаш 
загвинтив так тісно, що йому аж руки побрякли. — Хто ви такі 
врешті-решт?!

— Не має значення, — відрубав я. — Для вас принаймні. Звісно, ми 
могли б надати вам таку інформацію. Але... — я затягнувся й випустив
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хмару диму, синюватого й легкого, мов газ, — але тоді довелося б вас... 
гм... ліквідувати! — Я засміявся. — А ми не хочем цього робити. Нема 
потреби. Нема, розумієте? Поки що, звісно.

Таксист понуро мовчав. Тільки жили на його шиї напиналися, як 
мотузки.

— Чого ви хочете? — спитав він.
— Нам потрібна інформація. — Він хотів одкрити рота — певне, щоб 

вилаятися, — але я випередив його й повів далі тим владним і жорстким 
тоном, яким завжди провадив допити. — Інформація, до якої ви причетні. 
Ми знаємо, що за відомство ви представляєте. Не сподівайтеся, що воно 
вас врятує. Вам — кінець, і ви повинні це усвідомити. Вихід: розповісти 
нам усе... — я витримав паузу, — усе, що стосується секретних 
експериментів, які провадить відомство у Школі тібетської медицини.

У бункері наче бомба вибухнула, — таке враження справили на того 
сіромаху мої слова.

— Ні, — сказав він відразу ж.
— Чому? — поцікавивсь я.
— Це службова таємниця. — Обличчя його напружилось. — Ви — з 

розвідки?
— Не має значення, —г повторив я. — Можу повідомити лише, що...

— я глянув на Мурата, й він кивнув, — що наші організації займаються... 
приблизно тим самим!

— Ні, — похитав він головою після тривалої паузи.
Мурат поворухнувсь, і я зрозумів, що настала пора міняти тактику; 

однак мені не хотілось цього робити.
Я затягнувся сигарою й повів далі:
— Мушу зізнатися, чините ви нерозважливо. Інформація нам потрібна, 

й ми добудемо її за будь-яку ціну. Ставка в цій грі — на життя. Життя, 
погодьтеся, віддати легко. Набагато важче — і сливе що неможливо, — 
віддавати його крапля за краплею і... — я помовчав, — у таких муках, 
про які середня людина навіть уявлення не має... уявлення навіть, 
розумієте?

У бункері запала тиша. Барабаш стояв і віддано дивився на нас своїми 
собачими очима. Мурат сидів, закинувши ногу на ногу, й чекав, що буде 
далі. А я димів сигарою, розглядав “таксиста” — й відчував, як десь 
усередині підіймається глибока давня печаль...

Гай-гай, думалося мені... гай-гай, хлопці, а ви ж узялися за мене ще 
десять років тому... а мені ж тоді допіру вісімнадцять виповнилося... а 
я ж вас не чіпав, хлопці, — хоч партійна сволоч на факультеті й 
начепила на мене ярлик антирадянського елемента... і переді мною знову 
постала маленька підвальна кімнатка у ректораті, вікно, за яким синіми 
померками вже западав вечір, — і здоровий, довгий, як ломака, чолов’яга, 
котрий туди-сюди походжав тою кімнаткою... “А, — сказав він, — це 
ти... що ж, сідай”. Я стояв і мовчки дивився на нього. “Сідай, сідай... 
розмова буде довгою. Думаю, нам буде про що побалакати... чи не так?”
— раптом підморгнув він мені. Я стояв і розглядав його з висоти свого 
несусвітнього зросту. Скажи-но лишень, думалося мені... то ти ще й 
дотепник! — і я поспитав: “Передовсім хотілося б знати, з ким маю... 
цю саму... як її... честь чи що!..” Той неохоче скривився. “Сергій 
Сергійович Пугіачов, — відрубав він сухо. — Співробітник комітету 
безпеки”. — “А Пугіачов, — поспитав я його іронічно, все ще розглядаючи,
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як комаху... — це щоб страшніше було чи як?” — “Не валяйте дурня!
— гаркнув він на мене. Очі його зробились як крига. — Ви перебуваєте 
в офіційній установі. Краще б подумали про своє майбутнє. Ви стільки 
вже натворили, що вас і в тюрму не приймуть... Таке мале, а вже...”

Я стояв і мовчки дивився на того лобура. Я міг забити його на місці. 
Я просто задавив би його голими руками. Господь не обділив мене 
здоров’ям, і цей упир був би мертвим ще до того, як щось утямив би. 
Ці люди визнавали лише насильство. Вони були пильні, непримиренні й 
підлі — й спинити їх могла б тільки куля калібру 7,5 або добре тренований 
кулак. Але на вулицях висіли ідіотські гасла, безмозкі юрми з радісним 
ревом перли на демонстрації, — а хто був невдоволений... що ж, тим 
затикали рота в отаких-от підвальних кімнатках...

Далі пішло-поїхало... а певно: з ними тільки зв’яжись, — до самої 
смерти будуть ходити, як тінь, винюхуючи кожен слід... звісно, була б 
людина, а справа знайдеться!.. Хтозна, чи той чоловічок щось хотів 
заробити на цьому, чи, може, влип у якусь халепу, як муха в лайно, 
а чи, може, просто сидів собі, дививсь телевізор, а тоді й думає: ану ж бо, 
дай напишу!., взяв та й награмуцькав. “Как-то ко мне зашел рабочий 
нашего завода... гражданин такой-то, год рождения такой-то, прожива- 
ющий по адресу... так назьіваемьіе трудьі отщепенца и власовца Со- 
лженицнна, которого наше родное правительство, поняв просьбьі тру- 
дящихся... а также стихи о каком-то дурацком дядьке... что зто галиматья 
и фанатизм, и посоветовал заняться пополнением своего общеобразова- 
тельного уровня, а особенно сделал упор на трудах Маркса, Ленина и 
древнегреческого философа Гегеля... но он не внял, о чем довожу... ведь 
рабочие-то развесили уши и слушают... да в конце концов разве нельзя 
изолировать зтого подонка от нашего советского народа...”

І що я йому зробив, подумати тільки! Не сварилися ж, горілку пили 
разом, — ба, навіть приятелювали! А напередодні вивантажили цілий 
ешелон піску. Це були перші місяці по тому, як мене витурили з 
університету, і всеньке тіло боліло, наче по ньому трактор гарцював. 
“Вставай, — сказав він, торсаючи мене за плече. — Вставай... они все 
знают, они — из комитета!” Я насилу підняв голову. Надовкіл усе було 
як у тумані. “Якого ще хріна?” — буркнув я, витріщивши очі на двох 
драбів у зелених картатих штанах і в піджаках, що їх носять хіба слюсарі 
та дядьки на селі... а тоді хтось із них твердо й нахраписто ступив крок 
уперед і тицьнув мені під носа книжечку з круглою печаткою...

Таксист мовчав, понуривши голову. Мурат нетерпляче глянув на мене. 
Барабаш переступив з ноги на ногу й облизнувся, — вочевидячки, 
угадуючи подальший хід подій.

Але я все ще зволікав і не хотів нізащо переходити до наступного 
етапу, — як умирати, ото так не хотів.

— Мене дивує ваша затятість, — озвавсь я,, почекавши ще трохи. — 
Послухайте, ви ж нормальна людина... оперативних, зрештою!., невже ви 
хоч на мент припускаєте, що нам не вдасться розв’язати вам язика? 
Чоловіче... — я аж затнувся, не знаючи, що казати, — товаришу 
співробітник і̂ ебе, та ми навіть руки бруднити не станемо... навіть 
контактний матрац не будемо застосовувати! — Я засміявся. — Вам 
знайомий такий препарат, як... як... ну, скажімо, новодексокаїн? Бачу... 
бачу, що ні... Отож це робиться елементарно: його вводять поза очне 
яблуко, просто в мозок довгою голкою ...після чого навіть легендарний
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Штірліц стає балакучим, як перекупка... — я підняв пальця вгору, — а 
людина після застосування цього препарату стає назавжди пацієнтом 
психіатричної лікарні... словом, на ній можна ставити хрест. Так що 
пропозиція зостається в силі. Що скажете ви?

Я глянув на годинника. Стрілка хутко бігла по колу, відлічуючи 
секунди. їх меншало й меншало, і я відчував, як разом з ними зникає 
моє терпіння.

Мурат поворухнувся. Я скоса глянув на нього — й раптом, на превелике 
своє здивування, утямив, що він теж почувається ні в тих ні в сих!

— Знаєте, — замислено сказав я, розглядаючи таксиста, — ми теж 
люди. Як і ви, як, зрештою... як і всі, одним словом. Але ми — на 
роботі. Це така сама робота, як і у вас, і вона так само знімає з нас 
відповідальність. Перед законом. Перед совістю. Невже ви сумніваєтеся, 
що ми можемо вдатися до заборонених прийомів... послухайте? — Він 
мовчав, і тільки горлянка його конвульсивно смикалася, та лице набрало 
якоїсь суконної барви. — Ну, що ж, коли так... — я стенув плечима,
— коли так, то перейдемо до діла...

— Я... я згоден, — раптом озвавсь таксист.
Суконна барва почала сходити з його лиця; але натомість воно вкрилося 

рясним потом, заблищало, залисніло, немовби змащене оливою; піт 
виступив у нього під пахвами, на грудях, одяг на ньому став мокрий, 
хоч викручуй. Господи, мені ще ніколи не доводилося такого бачити!

— Так... так би й одразу!.. — сказав я, одводячи погляд. І водночас 
відчув полегшення: хтозна, що зоставалося б робити, якби він затявсь до 
кінця... не тортурувати ж його, справді... зв’язаного, безпомічного, — це 
взагалі сон рябої кобили!.. — Ви... — жорстко почав я, припалюючи 
сигару, яка вже встигла погаснути, — ви — один з організаторів убивства 
менеджера кооперативного об’єднання “Мурена” Євгена Малевича. 
Запитання: чому ваше відомство прийняло рішення ліквідувати цю 
людину?

Я замовк. Таксист сидів непорушно. Певне, до нього тільки тепер 
почало доходити, в яку халепу він влип.

— Я... я не відповідав за цю операцію!.. — нарешті прохрипів він. У 
горлі йому наче кістка застрягла. — Це була вимушена акція... вказівка... 
вказівка надійшла од Крижинського... я підлягав лиш йому, і...

— Повторюю, — терпляче сказав я, — повторюю запитання: з якою 
метою ваша група фізично ліквідувала громадянина Малевича?

Драб аж скривився. Видно було, як йому не хочеться про це говорити.
— Надійшли агентурні дані... він збирався передати в прокуратуру 

документи про діяльність Школи тібетської медицини. Це те, чого не 
встиг зробити його брат... — Таксист затну вся. Певне, зрозумів, що 
ляпнув зайве; ну, та спроби заплутати допит завжди ведуть до 
протилежних результатів. — В операції брало участь лише двоє... е-е... 
той...

— Блатний, на прізвисько Кукла, — буркнув я. — І ви з ним на 
пару. Не намагайтеся замилювати нам очі, це марно... А операцію ви, 
по суті, провалили — ні прикриття, ні... Гаразд. Запитання: де перебуває 
брат Євгена Малевича, котрий зник другого січня цього року?

— У Крижинського, — сказав таксист. Про мій візит до їхнього 
кубла він так, напевне, й не довідався. — Його конче треба було 
нейтралізувати... він пхав носа куди не слід і багато про що довідався...
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про діяльність Школи. Був підготовлений матеріал... із знімками й 
свідченнями очевидців ...і мав бути опублікований у тій газетці, — драб 
затнувся, — “Наша думка”, здається...

— Нині цей матеріал у вас?.. — сказав я, більше стверджуючи, ніж 
запитуючи. — За яких обставин ви заволоділи ним?

— Після... е-е... ліквідації Євгена Малевича у його дипломаті було 
знайдено частину матеріалу. А решту... решту наші люди вилучили під 
час обшуку... — Таксиста раптом аж затрясло всього. — Ми не могли 
не ліквідувати його... не могли! Інформація про діяльність Школи йде 
під грифом “совершенно секретно”... а цей покидьок розповідав про неї 
всім, кого знав!..

— Заспокойтеся, — сказав я з презирством. — Тепер це не таємниця. 
І ваше відомство поплатиться за цю секретну діяльність. — Я посмоктав 
сигару. — Запитання: які секретні експерименти провадить Крижинський 
у лабораторії Школи тібетської медицини?

Таксист похитав головою. На його обличчі дедалі виразніше проступав 
жах. Люди добрі, я ще ніколи не бачив, аби чоловік так боявся!

— Це державна таємниця. Я... я не можу, зрозумійте! — зірвався він 
на крик. — Ви граєтеся з вогнем. Не чіпайте цієї справи... її контролює 
Москва, і навіть Ґенштаб вас не прикриє од...

Я махнув рукою. Барабаш узяв його своєю лапою за шию і легенько 
стиснув.

— Слухайте уважно, — сказав я, коли він замовк, неначеб 
захлинувшись. — Запитання ставимо ми. І в нас немає часу церемонитися 
з вашою особою. Нам потрібно, щоб ви говорили — і ви будете говорити... 
хай там... хай там навіть небо впаде на землю! — Я помовчав, розглядаючи 
його грубе лице з вульгарним виразом, — як і в усіх людей його фаху.
— Ви знаєте, що є різні способи... і якби ми хотіли вдатися саме до 
них, то використали б передовсім отакий... — я підвівся й наблизив 
запалений кінець сигари до його щоки.

Мурат застережливо стусонув мене під ребра.
— Словом, — сказав я, невдоволено озираючись на нього, — словом, 

способів досить... Але, одверто кажучи... — я знову сів у фотель, — 
вживати їх просто нераціонально! Розумні люди завше домовляться... не 
кажучи вже про те, що після цієї бесіди стане легшим і порозуміння 
між нашими організаціями. Запитання: Школа тібетської медицини в 
системі вашого відомства?

— Конспіративна... е-е... квартира. — Таксист говорив через силу, й 
слова лізли з нього, як із м’ясорубки. — Явка. Філія. Що завгодно, 
одним словом...

— Експерименти?
Він мовчав, звісивши голову.
— Експерименти?! — гаркнув я щосили.
— Обробка... спецпрепаратами, — прошепотів чолов’яга. — Плюс 

гіпнотичні сеанси. Технологія мені невідома. З ними ще щось роблять у 
лабораторії... я оперативник, не більше. Через п’ятнадцять днів... а то й 
раніш... залежить од нервової системи... людина перетворюється в ...е-е... 
ляльку. Автомат, котрий... — він замовк, тоді знову почав говорити, і 
слова в’язли в нього на зубах, — зробить усе, на що буде запрограмований. 
Різні операції...

— Зомбі... — сказав я, стиснувши сигару зубами. — Зомбі!..
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— Дата операції “Союз”? — раптом озвався Мурат уперше, відколи 
тривав допит.

Таксист здригнувся, й лице його сполотніло.
— Дата?!
Чолов’яга мовчав. Голова його звісилася на груди й погойдувалася з 

боку на бік. Мурат підвівся і, нависаючи над ним, наче брила, взяв його 
за підборіддя.

— Завтра... — прошепотів таксист. І облизав пересохлі губи. — Завтра, 
коло стадіону... о шістнадцятій нуль-нуль!..

VIII

— ...Збрехав, чортів пес!
— Хтозна!.. — буркнув Мурат, опускаючи бінокля. І замислено потер 

перенісся. — Хтозна...
Я стенув плечима й одвернувся. Ми стояли на горішніх трибунах 

стадіону. З висоти цієї велетенської чаші як на долоні видно було майдан, 
котрий нагадував розтривожене муравлисько.

— Врешті, могли й відмінити, — сказав я. — Той візит їх таки добре 
розколошкав; а тут ще й оперативника чорти вхопили...

Мурат похитав головою. Тоді притулив бінокля до очей і знову почав 
оглядати площу. Вона цвіла знаменами й транспарантами, — цього разу, 
щоправда, пурпурового кольору, рідше — червоного з голубим, а 
синьо-жовтих барв не було зовсім.

— Ні, — озвався Мурат, підкручуючи коліщата бінокля. І трохи 
помовчав, певне, вловивши щось у фокус. — Ні. Для них це оказія, якої 
більше не буде. — Він повів біноклем убік. — Ага... ось і наші під’їхали!.. 
Та-а-ак... бригада з Дніпропетровська! Ну, люду вже досить...

— Не забагато? — поспитав я із сумнівом. — Сотня командос... а 
хтозна, чи діла й для десятьох стане!..

Мурат промовчав. Добігала четверта. День був понурий, і розмите 
небо насилу пропускало якесь вбоге білясте сяйво. Такої днини, подумав 
я мимохідь... такої днини найліпше бавитися з якоюсь гарною дівчиною... 
чи, насамкінець, пиячити! Що думали оті сто з гаком командос, — 
здоровезні, винятково треновані харцизяки, переважно з колишніх де
сантників і морських піхотинців (а ще ж у резерві була ударна група 
під орудою Дядька Пацюка, озброєна бойовими автоматами), — що вони 
там собі думали, я міг приблизно уявити, — мовляв, буде робота чи ні, 
а грошики заплати... ще й немалі, треба сказати!..

— Не втямлю, — озвавсь я, скоса бликаючи на Мурата. — Не втямлю 
я цього задуму. Чому вони обрали цей комуністичний мітинг1?

Мурат замислено зважив на долоні бінокля:
— Думаю — це провокація. — Він дивився на мене, але впритул не 

бачив. — От тільки не знаю, як її проведуть...
Я надав обличчю розумного вигляду і, не знаючи, що б то зробити 

ще, знову підняв бінокля й почав розглядати площу:
— А їхні люди стягуються!.. — од передчуття близької сутички в мене 

аж руки засвербіли. — Та й до бісової ж мами їх нині! Диви, — я навів 
фокус чіткіш, — машина з відеокамерою... скажи лишень!..

— Де?.. — зацікавився Мурат. — А... так-так! І навіть ще одна... гм, 
значить, таки щось готується! — Його обличчя спохмурніло. — Треба
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когось послати, щоб задавив ці камери ...не вистачає тільки, щоб ми 
засвітились!..

Він трохи подумав, тоді добув рацію і тричі з різними проміжками 
послав умовлений сигнал. Відкрито перемовлятися не було сенсу, — більш 
ніж певно, що всі діапазони прослуховувалися.

За кілька секунд рація уривчасто задзуміла.
— Спускаємося! — буркнув Мурат. — Усі на місцях, Малевича не 

видно. Ну, та він і буде не скоро...
Ми збігли вниз і через хвіртку в ґратчастій огорожі вийшли на майдан. 

Людей було небагацько. Натренованим зором я вихопив з юрми жменю 
фанатиків, котрі стовпилися довкруг автобуса з гучномовцями, — решта 
ж були просто собі роззяви, котрі од нічого робити тинялися майданом, 
та ще стовбичило сотні зо три якихось аж наче сонних робітників, котрих 
нагнали сюди за рознарядкою з райкому. Що й казати — мітинги давно 
всім набили оскому! Харчів у крамницях не більшало, а на зборищах, 
як демократичних, так і партійних, усе лунали якісь незрозумілі фрази, 
й готових рецептів не давав ніхто.

— ...деструктивні елементи, які ставлять собі за мету розвалити наш 
спільний дім — Союз Радянських Соціалістичних Республік! Не допустимо 
цього, товариші! Сепаратистські гасла Руху, УРП, а надто ж таких 
відверто фашистських угруповань, як Міжпартійна Асамблея, Українська 
національна партія, повинні дістати належну оцінку не лише трудящих 
України, не лише всієї прогресивної громадськості світу, — а й  органів 
прокуратури та суду! Я, ткаля-багатоверстатниця, мати чотирьох дітей, 
хочу сказати своє рішуче “ні!” націоналістичним покидькам, котрі 
намагаються повернути назад колесо історії, відновити в нашому 
суспільстві капіталістичний лад. Дарма стараєтесь, панове! — нічого не 
вийде з ваших потуг, щедро фінансованих західними розвідувальними 
центрами...

А бодай йому!.. — скрививсь я, мов середа на п’ятницю, безпорадно 
озираючись доокруж... Господи, скільки я чув уже .таких фраз, — то 
нещадних, мов криця, то по-газетному діловитих, найбільше ж отаких... 
довжелезних, ідіотськи самовпевнених і напханих убогими штампованими 
розумуваннями! Я заплющив очі й переді мною знову постав кабінет із 
панелями з карельської берези, селектор і зелена шафа в кутку... “Органьї 
кагебе уже вас предупрежда-а-али!.. — кричав мені пацюкуватий хлоп 
у цивільному, і щоки його тряслися. — Вас уже вьішвьірнули из 
университета за антисоветскую деятельность!..” — “Стій, дядьку, стій!..
— не церемонячись, урвав я його. — Ти... того... бреши, та не забріхуйся... 
справді! Мене виключили за бійку, а не...” — “Я сказал — за 
антисоветскую деятельность! — гаркнув він. Тоді відкинувсь на спинку 
крісла й узявся свердлити мене очима. — Хорошо, — сказав він за 
хвилину. — Давайте поговорим откровенно. В самом деле... — Роздра
тування все ще не покидало його. — Вот, например, стихотворение... вьі 
переписали его своей рукой, верно?” — Я кивнув. Це був вірш про 
дядька, котрий щось там поцупив на колгоспному полі, й мені сподобалися 
у нім слова про те, що не дядька треба в тюрму садити, а якраз навпаки
— начальників, причому, що вищого рані'у — то краще. Оце вірно, думав 
я, переписуючи того вірша. Оце добре... так їм, гадам, і треба! — “И 
что здесь можно найти... прямо удивляюсь!.. — похитав головою 
пацюкуватий. — Ну, украл какой-нибудь его родственник в колхозе
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мешок зтих... как бишь... мешок бурякові.. ну, а он взял — да и написал 
зтот стих!” Я засміявся, не приховуючи зневаги. Пацюкуватий подивився 
на мене із здивуванням: “Вм не согласньї? Так давайте дискутировать... 
пожалуйста... давайте будем с вами дискутировать — и я вам докажу, 
что вся зта ваша антисоветская деятельность... не что иное, как чушь!”
— “Давайте, — погодивсь я. Мені було легко, як ніколи в житті. Так 
чи інак, а сидіти доведеться... то що тут з ними чикатися?! — Ми зробимо 
так, — сказав я, — ви напишете статтю ...про ету антисовєцькую 
дєятєльность і все інше... і я напишу статтю... свою, про свою власну 
антирадянську діяльність... й ці обидві статті ми надрукуємо в газеті»., 
ну, скажімо, “Радянська Україна”... згодні?”

Пацюкуватий стиснув щелепи. І нічого не сказав, тільки глянув на 
мене, — з такою ненавистю, що в мене аж мороз по шкірі пішов.

“Да какую статью, — обізвався другий, од вікна. — Статью он будет 
писать... культурний! Там, товарищ генерал, у них в комнате такое 
творится... мусор, бутьілки из-под водярьі... алкаш он, а не писатель!..” 
Пацюкуватий аж зрадів. “Вот, — закричав він, тикаючи в мене пальцем*
— вот ваша культура... вьі только на зто и способньї — водку пить да 
баб трахать... больше ни на что! Уберите его с моих глаз, товарищ майор, 
я не хочу его видеть... зтого подонка!.. уберите прочь, уберите к дьяволу, 
а то во мне просьіпается зверь!,.” — і він ефектно рвонув комір сорочки.

Мене притьмом виштовхали з кабінету. “Не подумайте уезжать, — 
сказав майор, значущо окидаючи мене поглядом. — У нас будет совещание 
с прокурором. Посмотрим, что можно с вами сделать”. — “То я що... 
я... я можу йти?!” — “Да, — сказав майор, одводячи погляд. — К 
сожалению...” Я стояв і не знав, що діяти. Свобода звалилась на мене, 
мов скеля. Вона була мені якось аж непотрібна. Я вже встиг зректися 
всього. Я не сумнівався, що мене жде тюрма. Адже мене застукали на 
гарячому, — без ніякого ордера з шафи, з тумбочки, з-під матраца вони 
вигребли цілу купу літератури... один тільки Авторханов чого був вартий! 
Поки машина лавірувала поміж іншими автомобілями, петляла в якихось 
завулках, підіймалась на міст, потім спускалася з нього, я намагався 
зректися всього свого минулого. Я закреслив і викинув усе своє життя. 
Я відкинув усі звички і вподобання. Я навіть покинув палити, щоб не 
бути залежним од них бодай у цьому. Коли авто підкотило до непримітного 
двоповерхового будиночка, я був чистий як сльоза й за душею не мав 
нічого. Попереду був поєдинок. Найголовніше, думалося мені... найго
ловніше — не розколотися, коли почнуть одбивати печінки... аж тут — 
відпускають тебе до невизначеного часу!..

Я рушив було до дверей, — але в голові сяйнула непогана думка. “А 
книжки?” — поспитав я в майора, затримавшись на півдорозі. “Что-о-о?!”
— “Ну, ті, що ви одібрали... вони ж вам, либонь, непотрібні?..” — “Да 
тн что, издеваешься?! Ану, катись отсюда к едреной матери... катись 
подальше, а то как закрою в камеру... нет, тьі посмотри, Федя, какой 
наглец!..”

— Є новини! — сказав Мурат, неждано виринувши з натовпу. — Все 
йде за планом. Після мітингу організовано похід до пам’ятника. Буде 
покладання квітів. Акцію, швидше всього, проведуть біля пам’ятника. Аби ж 
хоч приблизно знати, яким чином...

— Нічого не вдієш. Єдиний орієнтир — Малевич, — сказав я. — Між 
іншим, і досі не можу втямити, чому пошлють саме його... Правду
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кажучи, якби ми вчора полоскотали того драба ножиком попід ребра... 
ну, гаразд... мовчу! Допити я буду провадити тепер з Барабашем, — він 
хоч і тупий, як валянок, але мене розуміє з півслова...

Поруч як з-під землі виріс Мур-Мур. Він був у якійсь зачовганій 
куртці й лахматому шоферському картузі, насунутому на очі.

— Ситуація прояснюється, — сказав він. Тоді добув пачку “Мальборо” 
і, нагнувшись, зубами висмикнув цигарку. — 3 міста передають... — він 
клацнув запальничкою, — що Рух теж провадить демонстрацію. На 
головній вулиці. Кількість учасників — понад п’ятдесят тисяч. Ну, й 
плюс агенти, роззяви, провокатори...

— Маршрути перетинаються? — поспитав Мурат.
Мур-Мур спробував посміхнутися, але це йому не вдалось.
— Теоретично — ні. Ну, а насправді...
— Ясно? — глянув на мене Мурат.
Я кивнув, показуючи на майдан. Жменя добродіїв з червоними й 

лазурово-шарлатовими прапорами, а за ними і той робітний люд, а за 
ним і роззяви, різного штибу агентура та наші командос, розсіяні по 
всенькому тлумиську, — рушили з місця й, товплячись, висипали насеред 
вулиці. Десь узялося міліційне авто і, блимаючи мигавкою, що крутилась, 
як дзиґа, попхалося в голові колони. Час од часу міліціянти грімкими 
голосами гукали у мегафон, щоб усі зайві забиралися геть із-перед колони. 
Ми з Муратом плентались у тому стовпиську і почувалися як обпльовані. 
Я крутив головою, роззираючись; принаймні з десяток наших людей 
робили те саме.

— Об’єкта не виявлено... — прошепотів Барабаш, наближаючись до 
мене. — Слухай... того... це часом не пастка, га?

Я знизав плечима. Хтозна. Це могло бути що завгодно, навіть пастка. 
Ще б пак, подумалося мені, така нагода... за одним махом, — як горобців 
шапкою! — накрити всю фірму “Тартар”...

Колона піднялася на гору і, звиваючись, мов гадюка, почала втягуватись 
на асфальтові обшири головної магістралі міста.

— Готовність номер один!.. — прошепотів Мур-Мур — і знову зник 
у юрмі.

Я випхався на тротуар і, витягши шию, немов гусак, намагався 
розгледіти, що діється на протилежному кінці вулиці. Якісь громохкі 
віддалені згуки, неначе вибухи грому, докочувалися звідти, й що далі 
просувалася колона цією широчезною вулицею, то ближче й ближче 
чулися ті грімкі сальви, аж я почав розрізняти: “Хай живе капе-есес — 
на чорнобильській АЕС!” — і знов: “Хай живе капе-есес...” — і знов: 
“Хай живе...” — а за деякий час, неначе удари грому: “Слава! Слава! 
Слава!”

Наперестріч колоні з червоними прапорами тим самим маршрутом, 
тією ж вулицею рухалась удесятеро більша колона демонстрантів із 
синьо-жовтими знаменами й малиновими козацькими хоругвами.

— Об’єкт виявлено!.. — півголосом обізвався Мур-Мур. — Діяти за 
диспозицією.

Раптово звідкись узявся Мурат. Я заледве впізнав його: на ньому було 
драпове пальто і шапка, схожа на пиріжок, — з тих шапок, що їх 
полюбляють різні вожді.

— Малевич коло пам’ятника, — звістив він. — На плечі шкіряна 
сумка. Стоїть у натовпі роззяв. Більша половина з них — агентура.
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— Наші? — коротко спитав я.
— Допіру підкотили. Відстань — один квартал. Метрів п’ятдесят не 

більш. Командос зав’язують бійку... і в гру входимо ми!..
Я кивнув. Мурат подався вперед. Колона звернула на майдан, котрий 

од часу перших демонстрацій охрестили майданом Свободи, і зламалася, 
зжужмилася гармошкою, обтікаючи велетенський кам’яний монумент, що, 
простягти важку десницю й подавшись уперед тулубом, нависав не лише 
над площею, а й, здавалося, над усеньким світом...

... а по вулиці першими бурунами вже накочувала могутня хвиля; 
спочатку люди надходили по двоє, по троє, і спершу мало хто мав гасла 
чи транспаранти, а прапорів не було зовсім; аж раптом довкола як стій 
зачорніло од люду, натовп затопив проїжджу частину, натовп валив 
тротуарами, стікався з бічних вулиць; якісь парубки вилізли на дах 
тролейбуса, що стояв обіч, і почали вимахувати знаменами; а далі 
велетенська повінь закипіла, зацвіла барвами степових ланів і блакитного 
неба... радісний гомін, гасла, повільний врочистий спів... і високо угорі 
над вировиськом тисяч душ — золотий знак Тризуба.

Ось він і прийшов, — думав я, тамуючи піднесення, — той час! Ну, 
що, генсеки й сексоти, комсорги й парторги, лягаві й каґебісти, стукачі, 
підгавкувачі, підсвистувачі... де тепер ваша ідеологія? Де тепер ваші 
многолюдні збіговиська, на котрих ви під маєвом кумачевих знамен 
поклонялися бісам у людській личині? Де ваші політики з круглими 
принциповими пиками, котрі звітували перед мікрофоном в оглушливо- 
радісному ревиську багатотисячних тлумиськ? Де ваші постанови й 
директиви, інструкції й резолюції, вказівки, вироки й доноси? Я заплющив 
очі — й знову, з жахом і болем у душі, побачив, як у підвальних 
померках вовчої доби заворушилися їхні вуста, як з трибун кольору крови 
знов почали махати руками і рвати на собі сорочки налякані люди, як 
почали безгучно одкривати й закривати роти великі й малі вожді... 
Партійність, ідейність... неложними устами... перша в світі... найпере- 
довіша... найпрогресивніша... — не їм говорити, хто такий Шевченко! не 
їм учити нас, як слід вшановувати його пам’ять! войовничий гуманіст... 
революціонер-демократ... стихійний марксист... а покидьки хай не про
стягають!.. — То тобі потрібна свобода? якої ж це свободи ти хочеш, — 
може, вітрини бити в магазинах? може, в темному провулку перехожих 
грабувати? чи, може, отуди хочеш, до пам’ятника... — Ми, люди нової 
епохи, будівники світлого майбутнього... в книгу історії... нащадки 
заздритимуть, — Маґнітка, ВАМ, Чорнобильська атомна... — Мої вірші 
на Заході... Хай це знає кожен, хто заплутався в тенетах українського 
буржуазного націоналізму... вважаю себе зобов’язаним і надалі пропагу
вати... і хоч помилки минулого важким тягарем лежать... — Ну, так что, 
дорогой товарищ третий секретарь... твой сьін, оказьівается, подонок? Ну, 
как же... связался с подозрительньїми елементами, антисоветчину порет... 
да что тн мне здесь рассказьіваешь!.. — вот письмо из парткома: он 
советскую власть не признает! он пропагандирует буржуазную идеологию! 
он комсомольского работника избил... комсомольского работника, понял, 
тн?! — Мільйони громадян республіки... одностайно заявили про те, що 
політичний смисл радянської демократії, ленінські принципи національної 
політики, зафіксовані в Конституції УРСР, відповідають корінним інте
ресам українського народу... Народу, який знайшов своє щастя і піднявся 
до вершин розквіту... Народу, який шістдесят років тому рішуче вибрав...
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і викинув на смітник історії демагогічні “свободи”... — Не клейте дурня! 
Краще подумайте про своє майбутнє. Ви стільки вже натворили, що вас 
і в тюрму не приймуть... — Сьогодні на порядку денному тільки одне 
питання: антигромадська, антиколективна, од себе додала б, антирадян- 
ська поведінка студента... не дозволимо, не допустимо!., наш факультет 
ідеологічний!.. О, постать дуже оригінальна! Що ж, будемо очищатися... 
а з відщепенцями тепер говоритимуть інакше — це сам Леонід Ілліч 
заявив... — Геть з нашого дому, ти нам не син більше! Відщепенцю, 
відщепенцю... ми зречемось тебе, ми одкажемось од тебе навіки... ми в 
газету, в газету напишемо, що ти нам не треба, враг народа!.. — Да 
как дадим вам двенадцать лет... семь — и еще плюс пять! да как 
похлебаете баланди, да покатаете бревна на лесоразработках... на 
лесоразработках... на лесоразработках... — я заплющував очі міцніш, а 
голоси наростали й наростали, а пики все пхались і пхались до мене, 
товпилися одна поперед одної, тягли свої довгі волохаті руки... в їхніх 
роззявлених пащеках було чорно, як у псячих ротах, а слова лізли й 
лізли з них, як здоровезні жаби з нори, і плигали мені просто в лице, 
і впивалися в мозок, і мені було боляче, як ніколи в житті, — так 
боляче, що хотілося тікати куди очі дивляться, аби тільки не жити у 
цій абсурдній державі, серед цих жорстоких і безмозких людей...

— Смерть бандерівцям! — раптом крикнув хтось од монумента; і хор 
озлоблених голосів зразу ж підхопив ці слова, спочатку врозбрід і без 
ентузіазму, але що далі, то злагодженіше й злагодженіше зазвучала та 
безглузда фраза, аж переросла в одностайне скандування: — Смерть! 
Смерть! Смерть!

Смерть, подумав я... а звісно, звісно! Смерть — це було їхнє гасло. 
Вони полюбляли кидатися цим словом, ще й як! Вони вставляли його де 
треба й не треба. Хто ж, як не вони послали мене на смерть, — того 
осіннього дня, коли я зайшов на подвір’я військкомату й раптом загледів 
оту “Волгу”, а коло неї знайомого оперативника. “О-о, — сказав він...
— вот и ви! Не ждали, наверное?” Я й справді не ждав. Я все не міг 
звикнути до їхніх манер, — з’являтися, як з-під землі, та ще й у 
найбільш недоречний момент. Я й гадати не гадав, що дідько принесе їх 
аж через три місяці, — коли будуть оформлені всі документи і призначена 
команда, і навіть повістка на збірний пункт виписана. “Поехали, — 
коротко сказав другий, виходячи з дверей. — Военком согласен. Надо 
кончать с зтим делом”. Я зітхнув і заліз на заднє сидіння. “И за что 
ви боретесь, не пойму! — сказав один, коли ми виїжджали з воріт. — 
Люди учатся, работают, устраивают свою личную жизнь.. Кстати, 
прокурор просил для вас двенадцать лет”. Я розреготався. Ні, це справді 
був дешевий прийом! “Слухайте, хлопці, — сказав я, — що ви мені 
голову морочите? У вас там що... Тройка, Особое совещание?” Вони 
позамовкали. “Короче, — озвався перший, — вьі должньї дать расписку. 
Мол, так и так, поняв свои заблуждения... отправляясь вьіполнять 
интернациональнмй долг...” — “Не дурійте, — буркнув я. — Такої 
розписки я вам не дам”. — “Послушайте, — здивувався другий... — ви 
что же, действительно хотите в тюрьму? Да вьі ...да ви и так полжизни 
себе поломали!” — “Впрочем, дьявол его знает, — озвавсь перший, 
перемикаючи швидкість. — А может, он больной человек... вон у него 
какие глаза... послушай, да зто же клиническая картина... зтой, как ее... 
шизофрении!” — “Ничего, — сказав другий. — Ничего... полежит в
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Павловской, полечится!..” Я вражено зиркав то на одного, то на другого. 
Два місяці тому цих балачок і близько не було чути. “А вот старлей 
Соловьев из военкомата, — озвався перший, — так он нам пожаловался 
на вас! A-а, такой-то, говорит. Знаю, я его ...сволочь, каких мало! 
Представьте, говорит, какой пидерас — украл у меня пистолет с кобурой!”
— “Ну?!” — не повірив я. “А мьі, — підхопив другий, — сразу и не 
поверили! да что вьі, товарищ старший лейтенант, он не такой, мн его 
знаєм! Нет, говорит, нет... украл — и я его запомнил!” — “Та це якийсь 
сон рябої кобили!” — вигукнув я. “Вот-вот, — сказав перший, наглядаючи 
за моєю реакцією в дзеркало. — Именно...”

Вони були задоволені. Од них аж віяло поблажливістю. Вони 
прокинулися в своїх затишних квартирках, викупалися, поголилися, 
смачно поснідали в колі родин — і поїхали мене брати. А тут виявилося, 
що я ще й полегшив їм життя. Я позбавив їх усяких клопотів, бо самохіть 
попросився на війну. Полегшувати їм роботу було не в моїх правилах, 
я просто хотів побачити світу. Адже я й поняття не мав, що це таке — 
Афганістан. Я уявити собі не міг, що це таке — партизанська війна, та 
ще й з мусульманами, та ще й у світі, який досі живе у середньовіччі. 
Я просто забаг нових вражень, а смерти... смерти я тоді не боявся. А 
певно, — поки не потрапиш під обстріл та не почуєш, як ріже повітря 
куля, котра мчить із швидкістю 900 метрів за секунду... Втім, за тих 
часів я багато чого не знав, — як і того, що людину можуть спіткати 
далеко гірші речі, ніж смерть...

А так вони всі були задоволені. Всі кивали головами й казали, що 
воно, безперечно, піде мені на користь, — і ті двоє упиряк, і моя рідня, 
котрій через мене проходу в селі не давали, і навіть дівчина, яка, 
здається, любила мене і єдина з-поміж усіх відчувала, що я починаю 
оддалятись...

Попереду закрутилася веремія. Я відштовхнув якогось літнього добродія 
й стрибнув на тротуар. Хтось червонолиций щосили стусонув мене в 
плече. Я впіймав ту руку в “замок” і шарпонув, вивертаючи, — а ліворуч 
наді мною злетів замашний гумовий кий; але здоровий, як кінь, чолов’яга, 
котрий виринув праворуч, видер того кия — і скільки сили загилив його 
власника по голові. Натовп на мент розпавсь. У прогалині майнуло лице 
Малевича. Якісь добродії в сірих плащах і капелюхах боронили його од 
наших командос. Я скалічив іще двох суб’єктів, котрі чомусь забагли 
провалити мені довбешку. Згори на повній швидкості вже скочувалось 
авто. Коло пам’ятника Барабаш, хекаючи, добивав якогось лобура. Тепер 
довкруг були тільки люди “Тартару”.

Ми з Муратом одночасно доскочили до Малевича й, схопивши його 
попід руки, затягли на заднє сидіння, Мур-Мур натиснув газ, і машина 
стрибнула вперед, підскакуючи на вичовганих камінцях бруківки. Я 
озирнувся: погоні ще не було. Мурат стиснув у пальцях шприц-ампулу 
й встромив Малевичеві в ногу, той затрясся, як у вогневиці, й тіло його 
обм’якло. Машина звернула в провулок. Ми вискочили на тротуар і, 
тягнучи зомбі волоком, залізли в будку продуктового фургона. Дверцята 
грюкнули, закриваючи нас у цій бляшаній коробці. Фургон помчав угору, 
тоді звернув праворуч, тоді покотився вниз і хвилини за дві став. Стулки 
дверей розчахнулися, й ми перелізли в панцерне авто, замасковане під 
карету “Швидкої допомоги”. Там уже сидів Барабаш, — у білому халаті 
й шапочці.
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— Все за планом, — задоволено звістив він. — Чиста робота.
— Ефект першого удару... — буркнув Мурат, витираючи лоба. — 

Командос?
— Відступили.
— Бойова група?
— На Заріччі. Чекають зв’язку.
Ну, слава тобі, господи, подумав я... справилися! Хмари в небі 

порідшали, й через мутно-білі шиби зблиснуло сонце.
Мурат глипнув на дзиґарка. Добігала вже п’ята година.
— От сатана... не встигаємо, ну... не встигаємо, хоч убий! — На лобі 

в нього краплями виступив піт. — Дві хвилини... — Він гарячково 
роззирнувся. — Де ти подів сумку? Де сумка... сумка Малевича, га?!

— Облиш, — буркнув я, запалюючи сигарету. — На місце прищем...
— Дурню! — гаркнув Мурат. І, перегнувшись через мене, згріб 

шкуратяну торбу Малевича, котра валялась на лаві. — Шибку... шибку, 
хутчій!..

Я одкрив вікно. В машину дмухнуло сніговою пилюгою. Ми були вже 
за містом, і ліворуч тяглися якісь провалля.

— Слухай, а в чому, власне, річ... — почав було я — і затнувся: 
Мурат пропхавсь у вікно й скількись часу зволікав, неначеб до чогось 
прислухаючись, а тоді цупкіше згріб сумку своєю лапою, щосили 
замахнувся й пожбурив її у прірву.

— Жени, — заревів він, падаючи на лаву. — Вмикай сирену, мигавку... 
жени чимдуж, жени!..

Мотори завили, авто вихопилось на гору, і я, озирнувшись, уздрів...
...вогненно-рудий смерч, котрий беззвучно виріс у проваллі, змітаючи 

дерева з торішніми воронячими гніздами, підкидаючи в зимове небо брили 
мерзлої землі, глини і здійнявши цілісіньку хмару сліпучої снігової куряви. 
Я роззявив рота; ударна громова хвиля вдерлася у машину й зацідила 
по барабанних перетинках; од їдкого смороду вибухівки забило дух; за 
сніговою курявою нічого не було видно, й ми рухалися наосліп.

Машина збігла униз і притьмом виїхала на Заріччя. Ми проскочили 
попід мостом. За шибами тоскно застугонів вітер.

— Зв’язок давай... зв’язок!.. — гаркнув Мурат, стусаючи мене попід 
ребра.

Кашляючи та відпльовуючись, я увімкнув рацію. Барабаш сидів і 
кліпав очима, — певне, його таки оглушило.

— Джамшид, Джамшид, я — Хусейн... Джамшид, я — Хусейн, — 
заговорив я на фарсі.

— Джамшид на зв’язку! — відгукнувся Мур-Мур. У “Тартарі” тільки 
ми двоє знали фарсі, й уперше ця мова згодилася в оперативній обстановці.

— Вас чую! — зреаі*ував я. — Перебуваєм: Заріччя, сорок перший 
кілометр. Чекаємо охорони. Повторюю: Заріччя, сорок перший кілометр.

— Прийнято! — сказав Мур-Мур. — Прийнято: Заріччя... — в 
навушниках захрипіло, загарчало, а тоді завило, та так, що голос 
Мур-Мура згубився геть.

— Приїхали!.. — понуро буркнув я, вимикаючи рацію. — Приїхали: 
працює глушилка. Що ж...

— Гальму-у-уй!.. — заревів Мурат, перегнувшись через переднє сидіння 
й напружено вдивляючись у шосе, що бігло навстріч. — Засікли, сволота!.. 
Гальмуй, розтуди т-твою!..
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Я зирнув із-за його плеча. З бокового шосе поволі викотився 
здоровезний “Урал” армійського зразка, з брезентовим верхом, — і 
загальмував поперек лінії руху, перекривши дорогу.

Авто неначе спіткнулося, й нас кинуло вперед. Я зваливсь на Барабаша, 
боляче забившись об його макітру, вугласту й тверду, мов деревиняка, 
тоді одлетів назад і, падаючи на спину, примудрився розстебнути кобуру 
й висмикнути з-під пахви парабелума. Дверцята “Урала” розчинились. 
У кабіні лицем до нас, затиснувши в зубах цигарку, а в руках — автомат 
десантного зразка, сидів якийсь парубійко. Він просто сидів собі та й 
посміхався, — цей невисокий білявий хлопчина, з холодним поглядом і 
нахабним писком, й уся його біографія читалася з першого погляду. Я 
вгадав її за якусь частку секунди, — поки завалював парабелума вбік і 
опускав мушку під його правий лікоть. Таких людей я знав, — це був 
типовий комсюк, яких доста на кожному підприємстві, в кожному вузі 
чи технікумі: спочатку вони працюють стукачами, потім — дрібними 
провокаторами; з тих, що видирали гасла й зав’язували бійки на перших 
демонстраціях, а далі, за комсомольською путівкою і рекомендацією 
оперативників, їх беруть в органи і довіряють зброю. І от він сидить, 
впивається своєю безконтрольністю і безкарністю, смакує подумки, як 
прошиє це авто, мов бляшанку з-під сардин, однією чергою свого АКСУ... 
а тоді посмішка злізла з його лиця, мов шкіра з гадюки, й воно побіліло, 
й перекосилося од ненависти, — і автомат заплигав у його руках, неначе 
відбійний молоток.

Реакція в мене блискавична; але я теж зволікав; я зволікав аж до 
того моменту, коли, нявкаючи і перевертаючись, кулі стали рикошетом 
одлітати од вітрової шиби, де стояло панцерне скло, й лиш тоді затримав 
подих і, опустивши приціл ще нижче, надавив спускову скобу. Пострілу 
не чутно було, але парубійка начеб ногою загилили: він підстрибнув на 
сидінні й, сторчголів випавши з кабіни, кілька разів перекотився ковзьким 
од ожеледиці асфальтом; автомат одлетів і загруз у брудному злежаному 
снігу коло узбіччя; тої ж миті з-під брезентового верха прудко, мовчки 
й діловито стали стрибати здоровезні вовкулаки в плямистих комбінезонах.

Зброя у них була, але вона їм так і не знадобилася, — я, Мурат і 
Барабаш вискочили з машини й кинулися на них, ув’язуючись у 
рукопашний бій. Мені аж совісно стало... люди добрі, їх же вчили воювати 
тільки з мирним населенням!

...Шосе було порожнім. Авто, котрі їхали в наш бік, поспішали 
розвернутися ще під мостом і забратися геть. Мурат цупив із-під машини 
якогось вояка в синіх погонах. Поруч, хитаючись, виринув чолов’яга, 
котрому вже дісталось; він очуняв і мало не застав мене зненацька; я 
блокував його удар і, розвернувшися, садонув у сонячне сплетіння. Й 
тут-таки відскочив убік: це було таке, наче ти загилив по автомобільній 
шині! Я здивувався, нагнувся — й, ухопивши його за чоловіче причан
далля, щосили крутонув. Він заревів, як верблюд у злучку, а я притиснув 
його до кабіни й став методично й щосили гатити в черево. Люди добрі, 
цей драб тільки гикав після кожного удару, зіпаючи, немов акула, — 
але вибити з нього духу мені так і не пощастило! Крутезний парубок, 
подумав я, спльовуючи вбік — і хряснув його долонею попід вухо... й 
тут-таки почув, що мене б’ють по голові.

В очах усе попливло. Загилили точнісінько по тому місцю, де Цуцичок
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накладала шви. От що, подумав я, сповзаючи під колесо... от що значить
— захоплюватись роботою понад міру!

З-під пов’язки на голові цебеніла кров. Драб, котрого я засадив у 
дихало, скорчившись, валявся на шосе. Я лежав поруч і, хоч в очах усе 
стрибало, не здужав і пальцем поворухнути. Трохи оддалік спинялись 
якісь машини. З них вискакували й бігли до нас люди зі зброєю у руках. 
У цей самий момент під “Уралом” прослизнув Дядько Пацюк, — з 
якимсь куцим автоматом на плечі і в бронежилеті та в панцерному 
шоломі, — а за ним почала вискакувати й решта командос бойової групи. 
Кра-а-анґ! — обізвався позаду великокаліберний кулемет. Я зібрав останні 
сили й, залізши в кобуру, спробував добути свого парабелума, але шосе, 
міст, під яким стовпились машини, й темна ріка, що несла й несла 
снігову кашу, — все почало обертатися, швидше й швидше, а я, з жахом 
намагаючись у цій каруселі вхопитися за що-небудь, відчув, як мене 
закрутило у тому вирі, погнало, мов сухий осінній листок, і жбурнуло 
туди, де я вже ні на що не міг реагувати.

IX

Над ярами зависло дзвінке синє небо. Од самого рання пригріло сонце 
й гріло дедалі дужче, аж вода зануртувала попід тонкою білястою кригою, 
котра ще держалася де-не-де у пониззях, і з берегів потягло солодким 
духом молодого пагілля, осоки й примороженого куширу... Я виліз надвір 
і, лишивши дверцята відчиненими, спинився коло авто. Відволога була у 
розпалі. Із сосон шелепав важкий мокрий сніг. Цвірінькали й пищали 
якісь пташки в чагарях. Слава богу, зима добігала свого кінця. Тяжка 
зима, сльотава й холодна, чорна зима, подумав я, з її демонстраціями й 
переворотами, од яких можна втратити віру не тільки в людей, а й у 
будь-який глузд у їхніх покручених мізках... Зима, в котрій жодній душі 
не жилось як слід, а декому довелося розпрощатись і з самим життям...

Я спинився на кручі, дивлячись, як унизу осідає лід, а в промивині 
закипає темна коричнева вода. По той бік яру густо поросли вербові 
котики, і я зміряв оком сіру ніздрювату кригу, якою ще можна було 
перебігти на той берег, а тоді намацав у кишені ножа... але допіру 
лискуче синювате лезо, клацнувши, вискочило з колодки, — згадав, на 
кого тут чекаю, і, обернувшись, замислено побрів назад...

Отже, зимі кінець... Люди добрі, криво посміхнувсь я, чи хто гадав... 
чи й у помислах мав хто-небудь, що вдасться дожити аж дотепер! Понурі 
сльотаві дні, крізь які не прозирав жоден промінь сонця, контузія, од 
якої довго довелось лікуватися, постійна загроза розплати за втручання 
у справу братів Малевичів, — все це, звісно, не додавало втіхи...

Із тої пори, як фірма взялася за справу, од якої на версту смерділо 
політикою, спливло три місяці. Жарти жартами, а “Тартар” і не збирався 
припиняти свою діяльність... скоріш навпаки: легальні структури, мовби 
нічого й не сталося, провадили активну посередницьку діяльність і навіть 
встигли створити товарну біржу, яка давала прибуток; детективна мережа 
розперезалась до того, що спробувала вийти на поверхню, — й коли їй 
це вдалося, то влилась у концерн “Термінатор”; ну, а служби, яким 
легалізуватися не пощастило, процвітали в підпіллі, заробляючи гроші на 
приватному розшуку. Січнева операція, звісно, видалася примітною: були 
поранені, покалічені, трохи контужених та отруєних різного роду
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спецзасобами, — однак усе більше й більше схилилось до того, що шукати 
винуватців та провадити арешти й затримання відповідні органи не 
збираються. Певне, щось таки змінилось, думав я, шурхаючи ногами в 
мокрому снігу... щось таки, либонь, надламалося в цій системі, яка ще 
півроку тому здужала б задавити кожного, хто стане їй поперек горла... 
а якщо й справді це сталось, то тепер зостається тільки будувати версії 
та губитися в здогадах, — чому все воно так змінилось...

Поміж деревами завидніла лісова дорога. Це були дві колії, наповнені 
талою водою. Я пройшов іще трохи й спинився на узбіччі. Звісно, сьогодні 
не слід було приїжджати так зарано... той, кого я хотів перестріти, мав 
бути не раніше, як через годину, а ліс... що ж, це просто собі ліс, тобто 
не що інше, як нагромадження дерев, — інакше кажучи, надто нудне й 
одноманітне місце, щоб гаяти в ньому хоч скількись часу... І все ж 
приїхав сюди, — може, тому що хотів побути на самоті й розібратися 
як зі своїми проблемами, так і в деяких політичних іграх, у які почала 
вплутуватися фірма, котрій я досі служив вірою й правдою...

Операцію ми завершили надвечір, а вже о дев’ятнадцятій у “Тартар” 
надійшли перші звістки про литовські події. Щодо мене, то я довідався 
про них аж у суботу. На шосе мене підібрали геть без тями, потім наді 
мною довго морочила голову хірургічна бригада, а відтак мене завезли 
додому і я нарешті вколов собі добру порцію морфіну. Прокинувсь далеко 
за полудень. Довбешка тріщала, надворі лютував голодний пес, я взявся 
було затикати йому пельку сякими-такими харчами, — і тоді подзвонив 
Мур-Мур...

Звісно, з приводу того, що ці дві події так дивно збіглися в часі, 
можна було будувать різні версії. їх і будували переважно рядові люди 
“Тартару”, такі, як Мур-Мур чи Лугиня... чи навіть і я. Були це й не 
версії, а радше якісь невиразні гіпотези чи навіть просто запитання, — 
на жаль, усі без відповідей. Щоправда, за кілька днів по тому, по гарячих 
слідах ми з Мур-Муром спробували дещо винюхати... ну, та якоїсь 
конкретної інформації це приватне розслідування не дало. Ясно було одне: 
ми стали ґвинтиками у дуже брудній і надзвичайно заплутаній авантюрі, 
яку на чиєсь замовлення здійснила керівна десятка “Тартару”... А якось 
увечері, коли ми пиячили у ресторані під вітряком, Мур-Мур зненацька 
заявив, що все воно, врешті, несуттєво... несуттєво, та й квит, сказав 
він з п’яною упертістю, — просто ми уже нічого не вдієм, колего...

“Для тебе — так, понуро буркнув я. — Але мені не подобається... 
не подобається, коли мене використовують! І я буду дошукуватись 
правди... а ти як собі хочеш!..”

“Добре, — сказав тоді Мур-Мур. Його очі посоловіли. — Давай 
поміркуємо. Ми вдвох уже пробували дещо вивідати... а тепер давай 
обміркуємо те, що вдалося зібрати. — Він припалив цигарку, мружачи 
свої жовті зіниці. — Передовсім, — сказав він, пихкаючи димом, — 
передовсім тебе цікавить: хто був замовником “Тартару”... себто, що за 
фірма стояла за операцією “Зомбі”?” Я кивнув. “Нам вдалося дізнатись,
— провадив він, — лише одне: ці люди заплатили “Тартару” понад три 
мільйони. Ці гроші — ціна тої Грандіозної акції, яку здійснила сотня 
командос на площі Свободи. Яка причина отої бійні... і що було б, якби 
ми не втручалися... поки що невідомо. Відомо зате, що ці люди у ході 
розслідування постачали інформацію... і непогану, треба сказати! Секретну 
інформацію. Доступ до якої мають лише найвищі посадові особи в уряді...”
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— “Мені плювати, — вибухнув я, — на тих, що її постачали! Це робила 
служба безпеки. Я хочу...” — “Стоп, — сказав Мур-Мур. — Стоп. Ти... 
ти, головне, мовчи. Говоритиму я. А ти мене слухай. Ага, так на чім... 
вірно, — інформація! От помізкуй логічно: служба безпеки отримала досьє 
на психотерапевта Крижинського... секретне досьє — звідки, з яких 
джерел?. Далі. Ти йдеш у лігво цього шанованого добродія — і тобі дають 
вказівки, де слід шукати лабораторію, і навіть дають код цифрового 
замка, який блокує двері того приміщення... знову ж таки все це робота 
служби безпеки! Далі. Хтось має відомості про те, що такого-то дня 
готується широкомасштабна операція під кодовою назвою “Союз” ... бракує 
тільки деталей — і ті деталі ви з Муратом вириваєте з таксиста... і 
Мурат передає їх замовникові, а той спішно й гамузом купує “Тартар”, 
аби лиш зірвати цю операцію! Три мільйони!.. — Мур-Мур похитав 
головою. — Ото й усе, що ми можемо виснувати з операції “Зомбі”. 
Зостається ще, правда, купа різних запитань... Хто цей замовник, що 
зумів прикрити фірму од неминучої розплати, — адже Комітетові варто 
було тільки пальцем ворухнути, щоб розчавити нас? куди подівся 
Малевич-молодший? Кому було вигідно компрометувати демократів? Хто... 
врешті, це все несуттєво. Несуттєво. Ми своє діло зробили, і більше 
нічого тут не поробиш... отак, дорогий колего!..”

“Тоді, — сказав я, — виходить, що ми просто пішаки. Ті, кого все 
життя використовують: то для якихось воєн у чужих землях, то для 
підтримки передової ідеології... горіла б вона синім полум’ям!.. Ну, знаєш... 
така роль не для мене!”

Мур-Мур хитро зиркнув на мене: “Хочеш знати мою версію?” — 
раптом поспитав він. “Яку?..” — не второпав я. “Світ, — почав він, не 
звертаючи уваги на мої слова... — світ зараз поділяється на розумних і 
дурнів. Я хочу сказати: світ політики. За часів застою кожен політик 
був...” — “Дебілом!” — буркнув я, не втримавшись. — “...найрозумнішим 
чоловіком з-поміж усіх. А чому? А тому... тому, що в його руках була 
сила! Тепер же ситуація змінилась. Частково й через те, що серед 
політиків відбувся розкол. Вони перестали буть монолітом. Вони... 
обережно кажучи, розійшлися в поглядах. Одні ще цілком серйозно 
вважають, що можна повернути милі серцю часи, — навіть ціною жертв, 
але повернути. Спочатку вони організовують якусь маленьку, геть зовсім 
крихітну провокацію. Такий собі пробний камінчик. Садять народного 
депутата... і, треба сказати, роблять цю справу блискуче! От провели її 
й причаїлись: яка ж буде реакція тих політиків, котрі реально тримають 
владу в руках... ні, не Рух, зрозуміло, і не парламент... І що ж? Депутата 
їм оддали! — не тільки друзі-демократи, а й ті, хто реально контролював 
обстановку. — Мур-Мур посміхнувся. — І тоді вони беруться за нову 
операцію — “Союз”. Дуже грубу. Примітивну. Так чи так, а приречену 
на провал... Операцію, що вражає своєю убогістю і... і... Знаєш, що... хай 
йому дідько оцьому всьому — давай вип’ємо, га?..”

“Давай”, — сказав я. Мені було вже все одно.
1 ми випили.
Але ще ж зостається Крижинський... Я згадав про нього, — і заплющив 

очі, й глибоко вдихнув повітря, напоєне пахощами пробудженого лісу, а 
тоді затамував подих, — і відчув, як застугоніла у скронях кров, 
підстьобувана викидами адреналіну. Якась зловтіха народжувалась у мені, 
коли перед очима знов і знов поставало його вузьке чоло з тонким
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хрящуватим носом, лисий череп з відстовбурченими вухами і вся його 
гачкувата фігура в костюмі з краваткою на білій сорочці.

Що ж, Мурате, подумав я, значить, ти заборонив мені чіпати цього 
чоловіка... ти сказав, що, мовляв, досить... інтереси справи, мовляв, 
вимагають, нехай живе, так ти сказав, правда?

Після того, як “Тартар” ліквідував зомбі, Школа тібетської медицини 
не протривала й два дні. Вже в понеділок од неї не лишилося й сліду,
— хлопці з відомства були в паніці й жили собі витягали, аби хутчій 
заховати кінці у воду. Одночасно й верхівка “Тартару” вилучила — й 
поквапилася знищити — все, що стосувалося операції “Зомбі”, — 
найімовірніше, за рекомендацією тих, котрі так щедро її оплатили. Я 
зловтішно посміхнувся. Вдома, у потаємній схованці, котру не знайде 
ніхто, крім мене, лежать копії: знімків, розмов, записаних на магнітофонну 
тасьму, відеокасета зі сценою вбивства Малевича-старшого... й ще багато 
дечого! Прийде час, подумав я, і все це спливе на поверхню... повинно 
спливти, — а інакше, де ж справедливість... де, питаю я у вас?!

А ще ж зостається і Крижинський... Член КПРС. Ревнитель ко
муністичної ідеології. Моральний садист. Екстрасенс. Лягавий. Учень 
тібетських мудреців. Стукач. І, звісно ж, нащадок одного з апостолів... 
Господи, чи взагалі може бути більший абсурд! Кощава істота з гачкуватим 
носом і підозрілим поглядом глибоко запалих очей, котра із спортивною 
злістю вигукує з-за трибуни про “історичні рішення XXIV з’їзду нашої 
рідної партії”...

Ну, та ліквідація Школи тібетської медицини таки добре вдарила його 
по кишені! Через місяць він спробував було знову відвоювати своє реноме, 
виступаючи у провінційних містечках, де з хворих і забитих людей 
найлегше злупити по сотні карбованців за сеанс... одначе колишні хазяї, 
певне, дали йому на здогад, що цю діяльність слід прикривати назавжди,
— й він поспішив дременути за кордон. У Європі його сеанси викликали 
фурор. Масовий психоз сягнув граничної межі: люди заявляли жур
налістам, начебто в них мінявся колір очей, відростали ампутовані 
кінцівки, а якась жінка похвалилася, що розсмоктався шов на її нічній 
сорочці. На Вкраїну він повернувся недавно — з добрячими грішми, на 
форді темно-вишневого кольору, випромінюючи добрий гумор та злагоду 
зі своєю совістю...

От і добре, подумав я, почуваючи, як десь усередині скипає лють... 
Добре, що ти вернувсь, чоловічку, тут тебе давно ждуть, — і не тільки 
ждуть, а й дуже воліють з тобою побалакати...

Того дня він закликав мене до свого кабінету. “Ти, певне, розумієш,
— почав він, спершись ліктями на стіл, — що ми не дамо тобі продовжити 
навчання... правда?” Я кивнув. “Просто в нашому суспільстві існує чітко 
визначена й регламентована ідеологія, — і кожен громадянин зобов’язаний 
підтримувати її...” — “Регламентована? — здивувавсь я. — Ким?” Його 
обличчя потемніло. “Партією, — сказав він з притиском. — НАШОЮ 
партією!” Я хотів було дещо додати й стосовно партії, — але передумав: 
а ну ж бо вдасться ще втриматися в університеті... “Отож, — озвавсь 
він, охолонувши, — зробимо так: ти зараз пишеш заяву про відрахування
— й забираєшся звідси... тихенько, без ганьби й зайвого галасу. Партійна 
організація ніколи не дасть тобі диплома. Наш факультет ідеологічний, 
і... і цим усе сказано. Ну, та і я ж... я теж маю сякий-такий досвід і 
знаю, чим зазвичай кінчають оце такі хлопці, як ти!..”
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Тібетський мудрець, думав я, простуючи до авто. Буддійський монах... 
і перед моїм внутрішнім зором знову, до болю чітко й виразно, спливла 
картина нічного міста: жовті очиська ліхтарень, лапатий сніг... і низьке 
попелясте авто, яке підминає під себе високого кощавого чолов’ягу в 
плащі... людину, котра йшла до мене, бо вірила, що я їй допоможу; 
людину, за яку був відповідальний, — не перед законом, а просто перед 
своєю совістю; людину, яку ми всі зрадили в ім’я вищих інтересів, — 
а, по правді мовлячи, тільки тому, що нам заплатили більше!..

А ми з Мур-Муром так і зосталися невдоволені тією роллю, яку нам 
відвели в операції “Зомбі”. Щодо мене, то я з дитинства не люблю, коли 
мені щось нав’язують, надто ж обманом. У пам’яті ще живі були різні 
збори, суботники, мітинги, — на захист як не Анджели Девіс, то Луїса 
Корвалана, — усі оті збіговиська, куди тебе заганяють, не питаючи згоди. 
Я взагалі не люблю дисципліни й порядку, — чоловік народжується 
вільним, і тільки він має право обмежити власну свободу в ім’я чиїхось 
(або якихось) ідеалів. Втім, щодо “Тартару”, то він заспокоїв нас хутко: 
кожному виплатили суму, здатну заткнути пельку яким-завгодно амбіціям; 
і тільки мене ввесь час щось гризло й гризло, — може, просто усвідомлення 
того, що смерть Євгена Малевича, крути не крути, а була на моїй совісті... 
і саме тому я й почав пантрувати за Крижинським, на свій страх і ризик 
порушуючи всі правила “Тартару”, — правда, застукати його мені не 
вдавалося аж до сеї пори...

Він збирав проліски. Неподалік, у цих же ж гаях, кілометрів за десять 
од того місця, де стояло авто. Виявилось, що він любить квіти і свою 
дружину, тлусту гуску з вульґарно-соціологічних літературознавців, і, 
крім того, дуже любить дітей...

У скронях знову застугоніла кров. Скількись часу я сидів, дивлячись 
перед собою невидющими од шалу очима... а тоді повільно видихнув 
повітря і, нахилившись, увімкнув мотор. Нема чого більш чекати, подумав 
я, натискуючи зчеплення... пора! І так узяв з місця, аж машину занесло 
вбік. Тоді побрався лісовою дорогою, немилосердно підстрибуючи на 
бакаях, у карколомному темпі доскочив шосе — й щосили притис педаль 
газу.

Коли я вернувся з полону, в селі про мене всяке казали, — спершу 
позаочі, а тоді, осмілівши од своєї безкарности, і просто в лице. Казали: 
виродок. Ще казали: вбивця... каїн... і таке інше. Певне, я їх дратував, 
що був не такий, як усі. Та й не мовчав я увесь той час... а те, про 
що мені довелося розповідати, було надто вже невірогідним. Втім, я нічого 
не мав проти тих назвиськ. Усе було правдою: я ходив із белуджами й 
ми вбивали людей. Була війна, все стало догори коренем, і вбивство 
зробилося єдиним ремеслом для чоловіка. Не скажу, що воно припало 
мені до смаку... та навіщо ж мене й послали туди!., ну, а на чиєму боці 
воювати, — то вже твоє діло. Вибір — це і є мораль... та й чи існує 
якась мораль узагалі? Хіба існують реально ці два полюси, — добро і 
зло? Справді, чи творили зло ті вісімнадцятирічні парубки, які прийшли 
на чужу землю і за наказом вбивали людей, котрі дотримувались іншої 
думки про державу, релігію та найпередовіше політичне вчення, йменоване 
марксизмом-ленінізмом? Чи творило зло командування Кандагарської 
бригади, коли за домовленістю з Гекматіяром пропускало його людей 
через свої території? Чи творили зло ті мусульмани, таджики й афшари, 
узбеки й пуштуни, дравиди й туркмени і ще бозна-хто, — коли всі, як
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один, стали із нами на боротьбу? Чи творили зло белуджі, котрі підібрали 
мене, обсмаленого й оглухлого після катастрофи вертольота, — й 
поставили вибір: жахлива смерть азіатського штибу — або рівна пайка 
здобичі у грабунках і торгівлі награбованим? Чи ж творив я зло, приставши 
до них і з часом перетворившись на досить знану особу серед того 
наброду? Чи творили зло прикордонні племена, які влаштували на мене 
лови, як на дикого звіра, — в ті страшні палаючі дні, коли я переходив 
кордон, тікаючи з табору в Бадабері, і вмирав од спраги й цілковитого 
виснаження? А чи зло творив я, вбиваючи на своєму шляху всіх, кого 
зустрічав... А що я мав діяти і що б удіяв на моєму місці будь-хто 
інший, — хто мені скаже? Просто річ у тому, що Бога нема. А як немає 
Бога, то нічого нема взагалі, — і моралі немає теж, вона не існує 
реально, вона існує лише у твоїй свідомості, у темних одхланях твоєї 
підсвідомості, закладена чи то спадковістю, чи то вихованням, і зветься 
вона — совість. Шкода тільки, що у всіх вона неоднакова — певне, тому 
люди і вбивають людей, навіть мусульмани, котрим Коран забороняє 
вбивати одновірців..:

Попереду зачорнів силует машини. Я схиливсь над кермом, розглядаючи 
її. Дорога в цій місцевості звивалася серпантином, — чудове асфальтове 
шосе посеред лісу, геть безлюдне, і як кого й зустрінеш, то хіба 
велосипедистів. Машина стрімко зближалась. Я додав газу, й стрілка 
затремтіла на поділці сто сорок. Ще мить — і я вже міг розгледіти авто 
упритул.

Це був темно-вишневий форд останнього випуску, — одна з 
найвигідніших і найкоштовніших машин цієї моделі. Я попустив акселе
ратора: чоловік у форді й без того не збирався звільняти дорогу. Він 
наддав ходу, й тепер авто аж заносило на серпантині. Упертий, 
посміхнувсь я, розглядаючи його через лобове скло своєї шістки... 
настирливий! Такою і має бути радянська людина... вольова, енергійна... 
безкомпромісна в боротьбі за ідеали соціалізму — і нестримна в коханні! 
Я стис кермо, аж пальці побіліли. Єдине, чого мені у ту мить було 
шкода, — то це машини. Люди добрі, як же ж я люблю авта, надто ж 
отакі, класу екстра, стрункі й лискучі, як засмагле тіло породистої дівчини! 
1 водночас у мені народжувалася дивна, неземна втіха. Ну, що, товаришу 
Крижинський, думав я... от ми й зустрілись! А ти, певне, думав, що 
більш ніколи в житті не побачиш мене... у ті часи ти думав собі, що 
так воно й буде: одних душитимуть у підвальних кімнатках, другі 
сидітимуть за дротом... а сотні тисяч безмозких йолопів валом валитимуть 
на паради й демонстрації і горлатимуть бісівські гасла

ми вийшли з петлі й почали підійматись угору. Ще метрів п’ятсот, 
далі — спуск і знов петля, ще крутіша й карколомніша. Форд так і не 
збирався звільняти дорогу. Він уперто тримався у лівім ряду, плентаючись 
перед моїм носом. Гарне авто, зітхнув я, розглядаючи його з жалем і 
співчуттям. 1 почав збавляти ходу, знехотя й поволі одхиляючись убік.

Чоловік у машині озирнувсь і навіть помахав мені рукою. Дорога 
знову пішла по прямій, біжучи між залісненими кручами. Серце 
закалатало. Я випроставсь і скількись часу зволікав іще, а тоді, штивний 
мов труп, дивлячись перед собою сухим ненависним поглядом, учепився 
в кермо — і придавив акселератор.

Авто вистрілило, як з пращі. Форд, такий мізерний на відстані, в
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однісінький мент зріс до неймовірних, майже Гротескних розмірів, — і 
мигнув за бічним склом, як вогненно-червона комета.

Я ледве не зірвався з шосе. Мене жбурнуло ліворуч, тоді праворуч, 
машина завихляла, а затим я вихопивсь уперед — і загальмував. У вухах 
іще стояв грімкий скрегіт і вищання металу.

Правий бік форда мав бути скалічений, а дзеркало зрізане, як бритвою. 
Я зиркнув через плече: все воно так і було. Добре, подумав я... добре, 
нормальний хід!.. Шістка, як і годиться оперативній машині, була 
цілісінька. Форд став як укопаний. Я натиснув сигнал і, пильнуючи в 
дзеркало, дав задній хід. Водій вовтузився за кермом, а тоді одчинив 
двері, — певне, збирався вилізти мені назустріч. Я задкував і задкував, 
наглядаючи за його діями, а коли між нами зосталось не більш десяти 
метрів, різко притиснув газ — і знову вгатився у новеньку сяючу машину, 
вминаючи фари, капот і нікельовану решітку радіатора.

Мене так стусонуло об підголівник, що ледь в’язи не луснули. 
Крижинський вивалився з машини і покотивсь до узбіччя, обдираючи об 
асфальт руки й лице.

Перемикаючись, знову заскреготіла коробка передач. У дзеркалі 
майнуло моє лице, збагряніле, з лиховісним блиском в очах. Дорога 
блискавично метнулась до мене, вихнула вбік і скрутилась у петлю, яка 
винесла машину в ліс.

Обабіч шосе замиготіли височезні кудлаті сосни.
Я зняв руку з керма й утер чоло. Було душно. Серце гамселило, 

замалим не вискакуючи. Перед очима раптом замерехтіли якісь риски, 
а тоді пішли плями, густіше й густіше, накладаючись на довколишні 
овиди, — і в них дедалі чіткіше й контрастніше почало проступати те, 
од чого я аж похолов, не вірячи самому собі...

...на тлі кудлатих сосон, якимись уламками, якимись фрагментами 
засиніли далекі гірські хребти, тоді, коливаючись і набираючи жорстких 
зримих контурів, проступило шосе, у вирвах і бакаях, щербате, пооране 
гусеницями, погризене вибухами гранат... потягло кислим гаром стріляних 
гільз, вибухівкою, а оддалік горів перекинутий бетеер, вітер гнав дим 
просто на мене й нестерпно смерділо гаривом солярки... все це було, як 
у німому кіно, й, виглядаючи з-за скелі, об яку допіру садонула 
кумулятивна граната, оглухлий і засипаний скалками й камінним пилом, 
з жахом я вздрів, що поряд із бетеером височить постать у плямистому 
комбінезоні... на повний зріст! у відкритій місцині, яка завиграшки 
прострілюється з будь-якої позиції! — а тоді щось неначе ввімкнулося у 
мені, й у вуха нагло вдерся пронизливий тріск автоматних черг і глухе, 
брутальне, мов гупання дошки по воді, гаркання великокаліберного 
кулемета, прикрий горловий лемент десь на горі, зі скель... аж вмент 
усе урвалося, і в наглій тиші залунало: “Виходьте... виходьте, подивимося, 
хто кого... виходьте, прокляті душмани! Що, злякалися?! Я маму вашу... 
я аллаха вашого так і розтак... виходьте, один на один!..” — він казився 
й гасав по шосе, й вимахував руками, гублячи останні рештки глузду,
— а секунди текли і текли, аж враз у тиші, де тільки вітер свистів і 
завивав поміж вугластим камінням, пущена зі скель, точно й вивірено 
тенькнула одна-однісінька куля... і тут же щось хряснуло, і я побачив, 
як куля вдарила йому в голову, трохи збоку, над скронею, й він 
підстрибнув угору, махнувши руками, а тоді на повний зріст гримнувся
об шосе, — й закляк, скрутившись у конвульсії...
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Мене трясло од ніг до голови. Я зняв руку з керма й утер лоба. 
Господи, я ж думав, що вже забувсь про це... я ж думав, що це поховано 
в мені на віки вічні й ніколи більше в житті я не згадаю отой проклятий 
день!.. Він був мені за брата, ми пройшли з ним усю дорогу, — від 
збірного пункту у Дарниці до військової бази під Кандагаром... людина
— це скарб, це незмірний огром, це всесвіт... за що ж він помер на тій 
землі, за що?!.

Партійність, подумав я... ідейність... мирна ініціатива... радянський 
уряд, відгукнувшись на прохання... все змішалося у мені, якісь голоси 
гучали й телесувалися у вухах, а здоровезні офіційні пики, нахиляючись 
над мікрофонами, знову повчально й строго нагадували про якийсь 
обов’язок, допомогу, а головне — протистояння... А справді, подумав я, 
дві системи, а між ними — протистояння!., неминуче, бо не можна 
поступатися принципами... у вухах гучало й гучало, я вже не здужав 
щось розібрати у тому репеті, клекоті й сичанні... аж нараз немовби з 
високої височини, якимось внутрішнім зором я побачив: паралельне шосе, 
темно-вишневий форд, а в тому фордові — чоловік, так само жорсткий 
на трибунах, нещадний у кабінетах, байдужий до болю й страждання 
ближнього... чоловік із кривим профілем... і коли я побачив його, то 
збудження вмент слизло, мов туман на воді, голова стала ясна й твереза,
— і я знову схиливсь над кермом, щосили витискаючи газ.

Шосе кинулося назустріч. Стрілка спідометра блискавично плигнула, 
переваливши за поділку сто сорок кілометрів. За кілька хвилин я уздрів 
темно-вишневого форда, — внизу, малого й насилу помітного поміж 
червоними стовбурами сосон. Він ішов, перехнябившись набік, і вигляд 
у ньго був далеко не респектабельний. Я розуміюче покивав головою. 
Тоді скинув газу й крутонув кермо, звертаючи на ґрунтову дорогу.

Гальма надсадно завищали. Я перехилився й добув із заднього сидіння 
пластикову маску. Із дзеркала на мене глянула імітація людської личини,
— навряд чи й зустрінеш де таке скалічене лице.

Я покрутив головою, розглядаючи себе так і сяк. Потому міцніше стис 
кермо і погнав лісовою дорогою, розбризкуючи талі калюжі. Машину 
жбурляло. Грязюка линула на лобове скло, і я запустив двірники. На 
пагорку авто мало не перекинулося. Я сіпнув ручне гальмо й посунувся 
в діл, — туди, де поміж молодими лапатими соснами чорнів шмат 
асфальтового шосе. Я зсовувався й зсовувався, то попу екаючи, то знов 
тиснучи на важіль, — аж ліворуч, зближаючись, майнув темно-вишневий 
форд.

Я відпустив гальмо, й машина покотилась униз, в’язнучи у розквашеній 
глині.

Форд майнув ще ближче, тоді ще. До нього було вже рукою подати, 
і тоді я рвонув востаннє, вилітаючи на шосе й обіруч вивертаючи кермо.

Я врізався йому в бік, і дверцята зім’яло, мовби вони були з картону, 
а скло в мент розлетілось на друзки. Форд шарпонувся вперед, але я 
встиг вирівняти машину й заходився тіснити його на узбіччя. Ми неначе 
зрослися один з одним, женучи лискучим чорним шосе і дедалі 
відхиляючись убік, до стрімкого глибокого урвиська, яке зяяло за 
придорожніми ялинками. Крижинський гарячково метавсь за кермом: він 
пробував збавити швидкість або й зовсім загальмувати на повнім ходу, 
але ми йшли під укіс і спинитись було неможливо, — прірва зближалася
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й зближалася, ось уже завидніли кудлаті верховіття сосон, що росли 
внизу, і тверді злежані замети, які біліли коло їхнього підніжжя...

...і тоді я знову дав газу й, одірвавшись од нього, погнав уперед.
Петля кинулася праворуч. Авто знову побралось під гору, покидаючи 

основну трасу.
Я зменшив швидкість і, добувши пачку сигарет, запалив.
Дим був їдкий і відворотний. Мене аж скрутило — я закашлявся, й 

кров знову застугоніла у вухах, зашумувала у кінчиках пальців, перед 
очима поповзли плями...

Я бачив Крижинського. Бачив зримо, навіч, так, наче він сидів поруч 
зі мною. — “Не розумію, — замислено казав він... — знаєш, не розумію 
таких, як ти... Ну, скажи на милість: навіщо ці балачки, навіщо це 
копирсання в минулому?.. Там було всяке, але ми беремо найкраще, 
справді потрібне. Чи, може, ти воскресиш своїми теревенями тих, що 
померли від голоду чи там ще від чого?.. Знаєш, нормальні люди мовчать, 
коли зачіпається така тема... їм незручно про таке слухати, — бо це 
все одно, що про елементарні фізіологічні потреби... і тільки ти все 
ниєш та скиглиш... на біса?!.”

І я спробував пояснити. Може, то була й помилка, — але я пробував 
йому пояснити з усіх своїх сил. Здається, ніколи більше я не говорив 
так відкрито і з таким болем.

“Це колупання в ранах, — знизував плечима Крижинський. — 
“ВАШИХ ранах?” — осміхнувсь я.

Лице його перекосилось і ствердло: “А ти не дуже... не дуже тут! — 
заговорив він свистячим шепотом. — Ти це покинь, ясно? А то з тобою 
по-іншому поговорять — усе життя печінки випльовуватимеш... утямив?!”

Утямив, кивнув я, жбурляючи недопалка у вікно... ще й як утямив! 
Руки у мене тряслися, я насилу тримав кермо. Машина спускалася з 
піщаного пагорба. Віяв вітер. Переді мною знову була траса. На пагорбі 
причаїлося кілька пожухлих ялинок, а внизу синіло глибоке кругле озеро. 
Форд огинав те озеро, понуре, зі стрімкими берегами, — й не озеро, 
власне, а старий вичерпаний кар’єр, довкруг якого звивалися дві розбиті 
колії. Я скотився вниз і погнав тими коліями, не розбираючи дороги. Я 
був наче вві сні. Коли, здається, пливеш у повітрі, не торкаючись землі, 
і простір вібрує й горить навколо тебе, а речі й предмети руйнуються, 
втрачаючи форму.

Вони казали: ти — відщепенець. Казали: виродок. Ще казали: убивця. 
Що ж, це було правдою... На кожну людину я дивився оцінююче, — 
зможу я вбити її чи ні. Але якщо з дитинства тебе привчають, що 
людське життя — то найвища цінність, це врешті-решт в’їдається у твою 
плоть і кров. І щоб когось забити, сам мусиш стати трупом. Зомбі.

Попереду замаячив форд. Я додав газу і, коли шини аж завищали, 
втямив: він засів у калюжі. Крижинський потрапив у пастку. Він хотів 
утекти, звернувши на бездоріжжя, а натомість сам ішов мені до рук. Я 
вшевкався у калюжу, й вода бризнула обабіч двома чорними крилами. 
Мене жбурнуло головою вперед, я вгатився у шибку, а тоді, ще раз, 
всенькою пикою об кермо.

Форд вилетів із баюри, мов корок із пляшки. Заднє скло поповзло 
міріадами тріщин, а кузов ум’яло наче здоровезною кувалдою.

З носа у мене сочилась кров. Я зняв маску і витерся рукавом. Форд, 
буксуючи і вихляючи з боку на бік, тікав лісовою дорогою, обліплений
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багном і пом’ятий, мов бляшана коробка. Він проїхав ще трохи й знову 
загруз.

Я знову налетів на нього й стусонув так, що заднє скло розлетілось 
на кавалки, а багнюка хвилею ринула у салон, обляпуючи хутряні чохли. 
Крижинський завищав, як заєць, і втягнув голову в плечі. Авто вискочило 
з калюжі, і я попхав його перед себе, раз по раз грюкаючи бампером. 
Кількасот метрів ми так і повзли — багнистими коліями, з гуркотом і 
ревом, як два залізні жуки. Перед трасою форд знову загруз. Я одвів 
машину назад, а тоді, розігнавшись, угатив його, аж кермо замалим не 
розрубало мене навпіл. Крижинський виїхав із баюри і, буксуючи, 
притьмом погнав уперед. Добре, подумав я... добре!

Кругом була чорна вода. Шістка засіла, і безнадійно. Я чиргикав 
стартером, але двигун захлинавсь. На лобі у мене виступив піт. Більше 
як десять років я чекав цього дня... і все надаремно!.. Я втер чоло і, 
розчахнувши дверцята, виліз надвір. Вода ринула у машину, але я, не 
зважаючи ні на що, забрів посеред калюжі й підставив плече під задній 
міст. М’язи напнулися, мов ретязі. Здавалося, хребет ось-ось лусне. Ні, 
подумав я з відчаєм... ні, марно!..

Тоді знов уперся, силкуючись зрушити задні колеса. Авто затремтіло. 
Зігнутий у три погибелі, я вирвав задній міст із грязюки й попер авто 
до асфальту. Серце калатало, як несамовите, в очах аж двоїлось. Пропхати 
ще трохи, — а там суха місцина, вдасться запустити мотор, і той сексот 
не втече. Ніколи. Нізащо. 1 коли я скараю його на горло, — тоді все й 
справді буде несуттєвим. “Ми допомогли їм узяти владу, — сказав 
Мур-Мур того вечора у ресторані. — Ми просто вирвали зуби їхнім 
конкурентам. Менша акула перехитрила більшу”. — “Але до чого ж 
тут... до чого тут наша фірма?!” — вигукнув я. Мур-Мур хитро 
посміхнувсь: “А ти наївний... Втім, це твоя природжена риса, — замислено 
сказав він. — Тобі не спадало на думку, чому наш коханий “Тартар” 
ніхто не займає? Чому грошики в його касу аж сиплються? Тут тобі і 
страхові товариства, і комерційні банки, і біржі, і... прости, Господи, сам 
знаєш... Ти думаєш, ми такі хитрі?.. Це ВОНИ такі хитрі!.. Політика, 
друже мій, брудне діло... І ми будемо процвітати, поки їм потрібні мої 
й твої руки... Не бруднити ж їм власних... — Мур-Мур знову посміхнувся...
— Так що без роботи за жодної влади не лишимось”.

Мотор ожив. Я кинувся до дверцят і на ходу плигнув за кермо. Авто 
вискочило на асфальт, і я так шарпонув кермо, аж протектори завищали.

Часу було обмаль. З Крижинським треба було кінчати. Він ще не 
виїхав з лісу, і я спробував перехопити його на середхресті. Він мусить 
заплатити. За всіх. За все. Просто такий час настав... Поки вони всі не 
заплатять, ніякої свободи не буде.

...Поки батька кидали по всенькій області, призначаючи то головою 
райспоживспілки, то директором радгоспу, то якимсь секретарем у райкомі,
— я жив у діда. Ми з ним пасли теличку біля церкви на вигоні, він 
учив мене козацьких пісень і розказував, як воював у Махна і як 
розганяли вони продзагонівців; як після перекопської операції більшовики 
оточили їх і вирізали селянську армію впень; як бродила по селу 
партійно-комсомольська наволоч і куркулила людей, викидаючи їх на сніг 
з малими дітьми; як вигибало село в тридцять третім; як у кагатах на 
цвинтарі людей закопували живцем; як зайшов він було до тої Вовчиці,
— а вона зарізала свою Ганю й ноги в печі смалить... Дід ненавидів

39



більшовиків. Він казав на них: вовкулаки. Казав: песиголовці. Казав: 
хвашисти, — бо у війну ходив з партизанами і втямив, що різниці між 
фашистом і більшовиком нема жодної.

Коли я вернувся з полону, дід помер. Я поїхав у наше село й побачив: 
церкву розвалили, старий цвинтар розгорнули бульдозером, на тім місці 
звели коробки з цегли й бетону... Я довго сидів над могилою, пив горілку 
й балакав з дідом, оповідаючи, де був і що робив усі ці роки... Дід 
зрозумів би мене. Ми були з ним одної породи. Може, тому й ненавиділи 
мене скрізь, де я був.

Форд ішов просто на мене. Я вихопивсь на середхрестя, випередивши 
його на якісь секунди, — а в наступний мент з-за повороту, де росли 
кудлаті чорні ялини, викотивсь і він, з ревом і гарканням, порскаючи 
'ідким чадом. Він так і не встиг ухилитися. Він не здужав одійти навіть 
до осьової — я вже розвертавсь на середхресті, а через дві-три секунди 
виїхав на зустрічну лінію і, додавши ходу, пішов йому наперестріч.

Ми зіткнулися радіатор у радіатор. Удар стусонув мене од підошов до 
самого тім’я й тупим болем віддався на місці останньої травми. 
Крижинський кинув було кермо, тоді спробував вистрибнути з машини, 
а затим з переляку дав задній хід, і я покотив його по шосе, чимдалі 
додаючи ходу, аж старезні муштаті ялини герелицею помчали назад. Час 
од часу я скидав газу, одриваючись од темно-вишневого форда, а тоді 
наганяв його й на повному ходу стусав бампером. Після кожного удару 
чоловік у форді підстрибував, як лялька. Лобове скло зразу трісло, а 
далі й розскочилося геть. Грюкання зіллялося в безперервну канонаду, 
якесь гостре болюче світло раз за разом спалахувало мені в голові, аж 
врешті я осліп од того й оглух... і тільки безум не давав мені змилити 
з дороги, тільки шал пхав мене уперед, каламутячи осад померлих згадок 
і мрій, які темною хмарою підіймалися в одхланях мого розуму...

Кам’яниці, величезні й важкі, наче брили, різали око своїми барвами,
— то вишнево-темними, то бурими, як ведмежа вовна, то густими й 
шарлатовими, наче вино. Стояв мороз. Градусів було, певне, за сорок. 
Тупі камінні кути, крижані завихрення вітру, обличчя, з гострим 
азіатським розрізом очей... усе це давило, гнітило психіку, яка, вирвавшися 
з-за колючого дроту, прагла вхопити чистого повітря волі. Праворуч 
тяглася височезна стіна. Обіч темніла річка. Береги її були обшиті 
каменем. На стіні височіли вежі, а в них видно було людей зі зброєю. 
Стіна раптом звернула праворуч, — і як стій розгорнулась переді мною 
здоровезна камінна площа, де в зимове небо врізались безжальні тверді 
шпилі, увінчані гострими зорями, і несосвітенне муравлисько люду 
товклося й кишіло на лобному місці, а старий-прастарий храм неначеб 
угрузав у простір... щось юродиве, щось лукаве й підступне заразом було 
в цьому майдані —̂ і храм, з його маківками, то смугастими, як татарський 
халат, а то картатими, як капелюх професійного блазня; і червона стіна, 
яка щирила свої зубиська, неначе здорова щелепа; і височезний гранітний 
склеп, де на холоді й морозі лежав непохований мрець, якому поклонялася 
вся величезна безглузда держава, — вся ця імперія з її вівчарками, 
лісосплавами, заводами, таборами, каральними загонами, бавовняними 
плантаціями і залізницями...

Господь за свідка: я не чіпав їх. Я не ставав їм на дорозі. Я не 
сповідував жодної ідеології: я не був ані монархістом, ані націоналістом, 
ні толстовцем, ні навіть свідком Єгови. Я просто жив і хотів спра-
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ведливости. Але їм справедливість була до лампочки. їм потрібна була 
оця велетенська держава, у якій всі убогі духом знайшли б собі шмат 
хліба й сяке-таке прихистя. Саме тому вони й випхали мене на смерть, 
як втеклого пса. Але тут вони схибили. Я вцілів. Я вернувся. І я знаю 
тепер те, чого не знав раніше: тільки шибениці й трибунали, танки й 
бетеери, кумулятивні гранати, пластикові бомби і стіні*ери... здійснивши 
акт помсти, відновлять гармонію світу, яка зветься — справедливість.

Я отямився. Довкруг стояла тиша. Ледве чутно шуміли сосни. Дзвінке 
синє небо висіло вгорі ідеально правильною сферичною чашею. Ми з’їхали 
із шосе й стояли радіатор до радіатора у якомусь видолинку. Мотори 
наших авто захлинулися одночасно. Злежаний зернистий сніг захрустів 
у мене під ногами, коли я важко підвівся з-за керма, виліз надвір і став 
коло машини...

...і все зайнялось навкруги незримим пульсуючим полум’ям, яке 
шугонуло вгору, вище й вище, сягаючи голубої чаші неба, а сонце 
бризнуло сліпучо-білим промінням, і я зробив перший крок і пішов, не 
відчуваючи під собою землі, ступаючи в порожнечі, котра підтримувала 
мене незгірше, як твердь.

Він сидів, неприродно вивернувши голову набік і заплющивши очі, ще 
більш подібний до грифа-трупоїда. Я спинився перед машиною. Він був 
непритомний. Він утратив свідомість, коли двигун захлинувся і йому 
вдалось до ладу розгледіти жахливу личину чоловіка, який його 
переслідував.

Мені було зимно. Верховіття сосон гойдалися і шуміли. Я постояв і 
взявся за ручку дверцят. Тоді потяг до себе.

Дверцята м’яко розчахнулись.
Лице його було обдерте. З правого боку багряніло суцільне садно, — 

певне, од удару об асфальт. Увесь він був як глиняна лялька, облитий 
грязюкою, заляпаний брудом і кров’ю, що бігла з розбитого носа. Я 
озирнувся. Тут же стояло моє авто. Треба буде міняти обшивку, подумав 
я, розглядаючи зім’ятий корпус. Тоді знову глянув на чоловіка у форді. 
Втомлено сів на землю й поклав голову на коліна.

Я НЕ МІГ ЙОГО ЗАБИТИ.
Для чого ж була ця комедія, думав я, сидячи на снігу. Ти ж знав... 

знав, що не зможеш зробити цього!
Я робив це, заперечив я сам собі. Ти вбивав на війні... озброєних 

людей, а це різні речі. Але ж рефлекс... Так, рефлекс — убивати лише 
того, хто зі зброєю. Це запобіжник, який спрацьовує безпомильно. Це 
сильніше за тебе.

Я вздрів, що тримаю в руці ножа. Скількись часу я розглядав його,
— тоді звівся на ноги і, розмахнувшись, пожбурив геть.

Форд стояв у видолинку, малий і насилу помітний. Шістка, буксуючи, 
задом виїжджала на шосе. Я стомився. Я більш нічого не хотів. Усе це 
правда. Воно не залежить од тебе. Від твого бажання чи небажання. 
Просто виробився рефлекс — не вбивати людину, котра не має зброї.

Я не зміг убити людину ПРОСТО ТАК.

Коли я звертав до села, мене занудило. Я загальмував на узбіччі й 
вистромився у вікно. Щось дивне коїлося з моєю головою: вмент
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сліпучо-білим сплеском скипіла лють, потому вона переросла в чорну 
депресію, а далі — у відчай, тваринний жах, біль, знеохоту, спустошеність
— усе закрутилось, як у рурці калейдоскопа, міняючи одне одне.

Пустка була останнім відчуттям. Пустку я знав. Вона зосталася зі 
мною, і я запустив мотор і подався геть.

Ми борюкалися з Більбонським, обхоплюючи один одного, качаючись 
по землі, брудні й заболочені, як два чорти, Більбонський аж ревів од 
втіхи й захвату, й од цієї гри, яку так полюбляв і до якої я не мав ані 
хисту, ані бажання, і все-таки час од часу я брав гору, і тоді він, 
склавши докупи грубі, кудлаті лаписька, з такою силою пхав мене в 
груди, що я одлітав, мов кегля, а собайло блискавично налітав на мене 
й хапав за вуха, за носа, за шию, а я дедалі гостріш почував, як усе 
вирує в мені й гуде, і калейдоскоп ненависти, страху, відчаю і зневіри 
розпадається далі й далі, танучи й оддаляючись назавжди... це почалося 
ще коло розбитого форда, і з тих пір щось зміщувалось і зміщувалось у 
моїй підсвідомості, наче тектонічні плити в земній корі, наче крига, що 
скресає і пливе вниз по течії, зоставляючи холодну чисту ріку...

Я підвівся. Більбонський згріб мене за ногу й поволікся вслід, з ревом 
і гарканням, чимдуж смикаючи за холошу. Ми подалися на ґанок. Руки 
у мене тремтіли. Я був вільний... Я БУВ ВІЛЬНИЙ! Тяжка чорна 
грудомаха ненависти й шалу розтала й щезла. Все, здавалося, знову стало 
на свої місця.

Ми сиділи на терасі і їли. Над нами було чисте, блакитне небо, а 
внизу лежало старезне висхле річисько, до якого за місяць-два мають 
знову прилетіти лелеки. Я струсонув плящину й побачив, що там іще 
зосталось на денці. Тоді перевів погляд на Більбонського.

Собайло сидів на задніх лапах і дивився на мене благальними очима.
“Оскаре, — сказав він нарешті, — а послухай-но, Оскаре... а не дав 

би ти й мені ковточок, га?..”

Від редакції

Творча група кінорежисера Володимира Фесенка, маючи на меті ство
рення українського політичного детективу, шукає спонсорів для худож
нього фільму за романом Леоніда Кононовича “Я, зомбі”.

Свої пропозиції надсилайте до редакції “Сучасности".
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Володимир ЗАТУЛИВІТЕР

ІЗ НОВОЇ КНИГИ ВІРШІВ 
«...ТІЛЬКИ ПРОСТІР І ВОЛЯ»

* + *

Ще день, а мовчки, як вночі.
Крізь яблуні — як мати, босі, 
крайнебом постать маячить 
на золотій дорозі.

Іде з села? В село верта?
Як не силкуюся з порога, 
не додивлюсь: яка верста, 
куди лягла дорога?

Із небуття, з людської тьми, 
вертається, забутий в Бозі 
жоною, матір'ю, дітьми, — 
по золотій дорозі?

Чи в безвість майбуття іде 
у чистому, як сіль, морозі 
перегорілим житнім днем — 
по золотій дорозі?

На степовому тлі віків, 
в життєвій і художній прозі 
пройшло, пройшло мандрівників 
по золотій дорозі!

Безлюдний день, як сад, мовчить.
Крізь очі тонкосльозі — 
мов свічка, постать маячить 
на золотій дорозі.

* * *

Слова, що в них ще Нестор катувався, 
чом досі нам плаксиві і трудні?
Якої ломоти язик назнався?
Які степи в порожняві грудній
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ревуть, ніяк не можуть перевити?
Прости, моя найкраща з людських мов: 
чим більше знаєш ти, що Богом вмитий, — 
тим зліший і самотніший, як вовк.

Хіба до нас лише брехню писали, 
чи коми інші ставили й тире?
Чому ж такі падуть на душу страми, 
коли безмовний олівець береш?

Береш — як проклятий. Як лезо — грішник. 
Як підлий цвях — єрусалимський кат.
І  все ж береш. І, клятий, пишеш вірші.
І  вовком виєш. Й не тремтить рука.

З ОПІШНІ ЇДУЧИ

Все нам із глини: дім, душа, черінь, 
де діти грілись і на кашу просо.
Оговтайся і духом не чамрій, 
цвірінчику, їдастий малоросе.

Ще довго нам докопуватися глин — 
найглибших, може, і найзолотіших, 
що з них би пальці Всетворця змогли, 
схотіли наліпити нас, безгрішних.

А що чорнобильський осів нас час — 
то, мабуть, недопалені горнята 
гончарик віщий наш простив-проспав, 
розкішна задурила рута-м’ ята,

яка нам точиться з мілкіших глин, 
цвіте-співа, хоч ягідок не родить.
На пісню-цвіт коріннями стяглись 
і потяглись, без?ягідні, в народи...

♦ * *

Із-за Сибіру наше сонце сходить, 
заходить в чорні мури Соловків.
Багато нам, легеневий народе, 
перекипіло непроспівних слів.

Дугою вигнеш тютюнові груди, 
вбереш півнеба, руки розведеш.
Настане пісня. А коли з нас люди 
нарешті розпочнуться з юрмистих людей?

Коли щербатий дядько клаповухий, 
котрий на Бесарабці сало продає, 
притихне, черевом тяжким послуха, 
чи є у ньому щось таке своє,
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із чим не страшно — сонця з-за Сибіру 
і крижаних не страшно Соловків?..
У смальці пальці. Грудень мерзне в міру.
На почеревині сміється кутня сіль:

сміється вогко, а тримає слізку, 
з душі не підпуска, бо крем’яна.
Із-за Сибіру сонце... Йти додому слизько. 
Із-за Сибіру... Іншого нема.

* * *

Не вхопити тону, ні бодай півтону — 
пісні від Дунаю до сухого Дону.

Горло запеклося, у налигач в'яже: 
що легені палить, те себе не скаже.

Горло заостючне, горло кличе крику: 
хай на вбогу пущу, та зате велику.

Хай на ній, мов негрик, вигорівся колос — 
Боже мого жита, перейми мій голос.

Перейми, підтримай, кошений і битий,
Боже мого жита, стронцієм промитий.

Всі твої колінця відходжу коліньми,
Боже мого жита — в сотім поколінні.

Відходжу коліньми, внуками — на ліктях, 
Боже мого жита, Боже перемітний.

Хай ти нам не щедрий, нам не марно жито 
на голодне горло, Боже мого жита.

Підхопи хоч вітром, хоч піщаним тоном — 
пісню із Дунаю до сухого Дону!..

СОЛОМ’ЯНА ЗОРЯ КНЯЗЯ 
КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО

...Князь Костянтин Острозький (як начхало 
якесь дряпливе гугняве пірце) 
про православ'я піклувався мало, 
слабоживоте наживав сальце.

В социніани грався із Литвою.
Смоктав під чай монети золоті.
Когось дурив. Чиєсь там щось присвоїв, 
що літописець сам недохотів.
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Душею млявий, неохочий в плоті, 
байдужий до реформ календаря, 
його в догматах підловив був Потій, 
і взагалі — солом’яна зоря...

Валує псарня в історичній прозі!
Але признайтесь, гризені слова, 
чом друкувалась Біблія в Острозі, 
коли її вогнем зреклась Москва?

* * *

...зостанеться з них пень по зрубі, 
насіння-бо святостч — пень їхній!

Книга Іса'і. 6:13
Пружавий гаде, зміїще пливкий, 
що в'юниться, сузір'я мітить жалоМ, 
зриваючи годинник із руки, — 
чим, гадино, мені задорожала?

Що, зміє, твій підциферблатний труд — 
сичливий, відцентровий, підколодний, — 
якщо твоя найтонша трута з трут 
мені солодша всіх медів холодних?

Народ, як бір, горить. Дорожче — ніж 
народ — гуде мені зміїне пнище: 
на скорий, здобиче, поквапсь грабіж, — 
з майбутнього пророк Ісая пише!

* * *

Шукаєм Бога як не в горах, 
то з позагірних ждем сторін.
Не напеклися на моголах, 
сприснули з київських руїн?

Не надавилися травою 
із-під печатаних копит, 
коли з-за сонця татарвою 
вітчизна зводилась, як пил?

Не нализались, може, злотих, 
не надудлились рейнських вин?
Чи недоніжились в болотах, 
із братніх ціджених кровин?

Душа приймацька і розлога, 
розляписта, як в кізяка, 
прийма, не дочекавшись Бога, 
то підцаренка, то князька.
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А Бог — він, душе, нізвідкуди, 
ні з  гір, ні з долів не гряде.
Розскринь свої підпалі груди — 
і випусти його з грудей!

СОФІЯ КИЇВСЬКА. 1651
За малюнком А. Всстерфсльда

Не сушать з прадунаю лиховії.
Сірчана ще з небес не йде вода.
Пасеться на руйновищі Софії 
пильнована хазяйська череда. v

Корівці роздобрілими губами 
траву з розбитих Божих вуст скубуть, 
а хрестопомні бані голубами 
загиджені не в барву голубу.

Заплющивсь — наче душу з себе вийняв. 
Голубки в мощі яйцята несуть.
Корови перетравлюють у вим’я 
траву, отверзлу із лупатих вуст.

Хто пив те молоко? Хто драв ті яйця? 
Відслухав хто вечірню бур’янів?
Надпурхнув іноземчик. Посміявся.
Олівчиком легким, подур’янів.

КОЛИСКОВА — XX 
Гримаса жанру

При коті-Воркуті, в колимськім Сахаліні 
чукика дітвору народний тато Сталін. 
Розносить надобраніч сам дідусь Калінін 
калмицьку кабарду в німецькому стакані.

Чу-чуко, чукче, в тата на твердім коліні. 
Посучмо, ненцю, дульку лицюватій ненці.
В німецькому стакані сам дідусь Калінін 
народи переміщує на розселенців.

При коті-Воркуті, при татовім коліні 
засніть-поспіть, народці, в вічній мерзлоті.. 
В німецькому стакані сам дідусь Калінін 
розносить надобраніч скалки, золоті.
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НАШ ПЕРШИЙ ОРДЕН 
Петрові Калнишевському 
року 1762 
із рук Катерини П

Де орден той? — найперший, від цариці, 
що Калнишу, як світ, обвісив груди? 
Розвіявся в пилюці історичній?
Чи, може, наші підцерковні люди

розжебрали по мідній копійчині 
той гріш в андріївській муарній стьожці? 
Де орден, що доп'яв на страм вітчизні 
навколішки останній з запорожців?

Коти бочки, Калнише! Втіш-но душі.
Ми ще ж ніхто. Немає з нас народу.
Тобі — тортури і тобі — катуші, 
а нам бенкет під першу нагороду.

Викочуй бочки! Сам зійди на вищу, 
ми все ж цікаві, хоч і п'яні люди: 
як вітер кошовою кров'ю свище 
крізь царським золотом пробиті груди?

Калниш, Калниш! Ти перший на коліна 
впав перед августійшими словами.
Якби ти знав, в скількох ще поколіннях 
одкаюваться будеш Соловками,

в які тобі відплатяться сториці 
химери миролюбного добра, — 
чи міг би, взяв би орден від цариці 
правицею, що нею шаблю брав?

* * *

Я читаним словом себе обеззброїв, 
кажу без перекладу — мовби про нас:
Ein Volk ohne Helden — народ без героїв, 
чого мене мучиш, чужа сторона?

Чужим піддобряєшся, серцю не кажеш., 
не просиш перекладу, знаєш-бо й так: 
ein Volk ohne Helden — нерадісне наше 
сміється в душі, як підстрелений птах.

Народ без героїв — ein Volk ohne Helden, 
посипались зуби, кривавлячи рот: 
не наша, чужа, іноземна легенда, 
та все без героя — який ми народ?
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Валентина ДАВИДЕНКО

ШЛЯХ ПРОЗОРИХ КРИЛ
* * *

Той лабіринт — ми знали — за гріхи.
І  не пішли. Нема слідів сандалій.
Бо путь непевна, кут завжди глухий 
і що так манить — те лякає далі. 
Шовковий шарф — повітряна мана 
осиплеться, як гілочка бузкова — 
лише торкни, бо і його вина 
у ніжності тіней і недомовок.
Мовчи, мовчи про серденько навпіл, 
про лабіринт бузкової алеї.
Бо викаже і так сріблистий пил 
на защібці сандалії моєї.
І  зламом рук під крилами плаща 
не замолити здогадку тривожну, 
що ані плакать, ні тобі прощать 
і навіть зрідка снитися не можна,

* * *

Тепер тікай — вигнанницею касти, 
жахний вітрець з плеча змиває шовк. 
Хтось подих мій здаля навчився красти 
і серце знає, хто по нього йшов.

Відчужений: не плаче й не світає, 
зачаєний в собі, неначе страх — 
навіщо ж краде, краде і ховає 
мій кожний подих у своїх устах?

Як він зумів — нежданий той прочанин 
усе забрать, не мовивши слівця?
Гірке повітря нашого мовчання 
не зна, кому припасти до лиця.
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ПЕРЕД РІЗДВОМ

А над нами горище і мишку наслухали діти, 
як останні вагони затихнуть в тунелях пітьми.
Ця маленька кімната в самісінькому верховітті 
велетенського світу, злиденного дому й зими.
Попри всю мою бідність, комусь і цього забагато: 
на кремнистій дорозі не відати, чий ти гінець.
На чужі намиста, на чиїсь білостінні палати 
не оглянуся заздро, вже маю оздобу — рубець.
А міські тротуари нечисті сніги замітають, 
і не видно зірок, і апостолам сняться дива.
Благовісної свічки у міднім кружечку немає, 
тільки ладан і смирна, і зрада... Іще до Різдва,
І  як хто й невідступний — це дві моїх сонних дитини: 
як чекають його, як повірять йому на віки!
І  Андрій Первозданний чолом до чола Валентини, 
золоті їхні німби і теплі від сну подушки,

* * *

Ах, місто восени із ярмарками див!
Ніхто уже не сам, всіх зближує нагода 
між юрмищами ос і ароматом динь 
злітатись і собі на всячину з города,
...І раптом погляд цей із давнини розлук.
Всміхнутись, та в чуттях не заступити межі, 
щоб втрималась душа, напружена, мов лук.
Лиш відблиск по лицю, як при пожежі.

ПОЕЗІЯ

За Києвом бори щоднини золотіші.
Не обмине і нас ця милостива мить: 
вмираючий листок ще вжалить, як раніше, 
але його душа тепер мою щадить.

Бо за щасливий злет над обрієм осіннім 
і за старечий схлип над костуром сухим 
моїй душі і т а м не випаде спасіння 
від магії пера і магнетизму рим.

А поки що в пітьмі, в ярах буття смутного 
є Шлях прозорих крил і чистої сурми!
Моє мале дитя іще не зна нічого:
Кого я там зреклась, кому так винні ми?
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* * *

Із вогкого, брудного місива 
колеса вкочуються в зиму.
І  тьмяно, ніби за кулісами, 
де сховано колони Риму, 
їх білизну ще неокреслену...
Та скоро висвітлиться, станеться!
Дорогу, вибиту колесами, 
нам небеса відбілять заново.
Тепер чіткий на ріні сніжній 
Месії слід і тлін торішній.

м  Ф

Он злітає наш дах до пташиної висі і вище,
залишаючи дім, як одчахнуте кореневище.
Перед самим Кінцем,
наче ангел, засмучений нами,
з потемнілим лицем
од прощання з домами й димами.
А внизу, серед стін,
що відкриті Очам Понадхмарним —
наші вбогі скарби,
наші мислі і душі бездарні.
Не біжу до дверей,
вже не маю ні часу, ні духу.
Помолюсь за дітей:
Матір Божа, дослухай, дослухай...

* * $

Нічна гора, оточена смереками, 
і світить зірка ближче, аніж хата.
А за тією крайньою, далекою — 
чия ж то — незабувана — веранда?

Та вже допоки у очах стоятиме 
і як сльози невилита ятриться?
... На моріжку тоненька тінь рогатини 
трима важку, як шапка, тінь копиці.

Там пізній час, з дідьками і ворожками, 
і дух любові владніший за Бога.
Нічна веранда, тиха, насторожена...
Кому ж там світять, 
як нема нікого...
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Мирослав МАРИНОВИЧ

СПОКУТУВАННЯ КОМУНІЗМУ 

Триптих

Світлій пам'яті жертв 
штучного голодомору в Україні

♦ ♦ *

60 років минуло відтоді, як на схрещених дорогах України був 
розіп’ятий опухлий від голоду творець хліба. Це Христової слави 
чудотворця запраг собі сам Сатана. Але якщо Христос нагодував 
силу-силенну народу п’ятьма кружальцями хліба й двома рибинами, то 
Лукавий учинив чудо навпаки: відібрав хліб до крихти, а землю, що 
здатна прогодувати мільйони, вкрив скоцюрбленими тілами голодних.

Того нещасного 1933 року біля Господнього Престол а найуживанішою 
мовою невинно убієнних була мова українська...

Сьогодні нащадки мучеників вслухаються в голос Неба: про що волають 
до них душі загиблих? Якщо пімсти ждуть, то якої? Якщо прощення 
своїм мучителям, то до якої межі? А Небо — таке прозоре, аж до зірок!
— стає раптом зовсім дзеркальним. То спалахне блискавкою твого гніву, 
то закривавиться жаданим багрянцем твоєї відплати, а то заясніє тихим 
спокоєм твого упокорення. Бо відповідь Неба, як і Царство небесне, — 
в тобі самому.

Мені несила подумки пройти за своїм народом його хресний шлях, 
несила проповзти у своїй уяві вслід за безіменною українською селянкою 
її via dolorosa* до останніх бачених у житті грудок землі. Моє Небо 
кличе мене не до повторення її болю, жаху та муки, а до пізнання 
провіденційного сенсу її страхітливої жертви. Бо якщо його нема, якщо 
мільйонноголосий стогін України не свідчив про муку невидимих нам 
пологів, а послужив хіба для насолоди тирана, то чи знайдеться в світі 
помста, яку можна буде назвати занадто великою?

Не тільки ми шукаємо відповіді на такі запитання. По всьому світу 
вірмени, розтерзані уявленнями про занурені в нутрощі матерів тільця 
їхніх дітей, шукають винуватців геноциду і чинять над ними свій кривавий 
суд. І в Ізраїлі, в пам’ять про спалений у концтабірних печах невинний 
цвіт Рахилі, часто запалюють у душах дітей вогонь ненависти, яка 
народжується праведною, але виростає сліпою.

Скорботний шлях (латин.).
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Подальші роздуми якраз і є спробою сформулювати ті провіденційні 
запитання, на які змушені будуть відповісти українці кінця XX століття.

І. УКРАЇНСЬКА СИНТЕЗА СУЧАСНОСТИ

Недавно, ділячись із друзями думками про винесену в підзаголовок 
тему, я вперше почув про працю визначного українського публіциста 
М. Шлемкевича “Українська синтеза чи українська громадянська війна”. 
І виявилося, що мої власні міркування дуже співзвучні з думками цього 
автора. Взагалі, повернення до нас надбань попередньої історичної фази
— явище надзвичайне. Так, на наукових конференціях сиплються цитати 
з В. Липинського, від згадки про Д. Донцова електризуються новітні 
шеренги “людей чину”, а чиїсь душі, як-от моя, резонують на думки 
М. Шлемкевича. Таке враження, що після короткого історичного сну 
орачі знову вийшли на поле — кожен до свого плуга.

Усі пойменовані вище мислителі — це майстри аналізу й широких 
узагальнень. Інтегральність їхнього бачення української історії навіть стала 
термінологічною ознакою цілих світоглядних течій. Однак М. Шлемкевич, 
на мою думку, виділяється з-посеред них найсинтетичнішим поглядом, 
оскільки він не відкидає два інші, йому супротивні, як це роблять його 
опоненти, а об’єднує їх у триєдиність. Саме Шлемкевич прагне розплутати 
“триґудзий” український вузол, не розтинаючи жоден г*удз. Таку методу 
мені б хотілося засвоїти як свою.

У повоєнний час українському мислителеві бачилися три основні ідеї, 
які довший час запліднювали собою українську політичну думку. Це ідеї 
монархічна, провідницька та демократична. Більшовицька революція 
внесла в цю тріаду певні корективи, замінивши монархічну ідею 
комуністичною. Час і визнання комуністичної держави світовою спіль
нотою надали їй ознак леґітимности. В очах усіх народів світу вихід 
України з СРСР був також легітимним, оскільки за це проголосувала 
Верховна Рада. І тільки майбутнє покаже, в який бік зверне подвійне 
правонаступництво сучасної України — і УНР (після передачі Л. Кравчуку 
Президентом УНР в екзилі клейнодів держави), і УРСР.

Далі ми побачимо, як у нинішній Україні діють спотворені й вироджені 
модифікації трьох осьових ідей, на які розкладається кожен вузол нашого 
буття. Взяті в своїх чистих формах, це ідеї демократична, національна 
й соціальна.

Демократична ідея

Українські демократи під сучасну пору несуть увесь тягар 
відповідальности за владу, “контрольний' пакет акцій” якої все ще 
перебуває в руках комуністів. Відповідно останні використовують таку 
ситуацію з максимальною вигодою для себе. Ось чому дитя української 
демократії, ще не вийшовши з комуністичного лона, вже ним дискредито
ване й несе на собі його первородний гріх.

Найголовніший досвід, який ми винесли з кількох років демократизації, 
полягає в тому, що демократичні моделі Заходу вимагають адаптації на 
місцевому ґрунті. Взяті абстрактно й не засвоєні органічно, ці моделі 
стають неефективними, перетворюються на догму, на ще одну ідеологічну 
“річ у собі”, а тому рано чи пізно народ її відторгне. Така “сліпа”
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демократизація, яка з погордою ставиться до реального життя і прагне 
лише обкарнати його гострі кути під шаблон самодостатнього принципу, 
методологічно нічим не відрізняється від кубинської моделі “експорту 
революції” з усіма сумними її наслідками.

Прикладів можна навести багато. Мені вже випадала нагода (“Су
часність”, № 5 за 1992 рік) аналізувати, як принцип рівности прав — 
один із китів демократії, — будучи накладеним на незбалансовану, ще 
донедавна замкнуту суспільну систему, часто не гармонізує її, а, навпаки, 
ще більше розбалансовує. Цього разу, для наочности, мені хотілося б 
проаналізувати інший аспект проблеми, а саме: кадрову політику в нашій 
державі.

Західні демократії активно й не один рік домагаються усунення при 
підборі кадрів усякої дискримінації за національною, -.релігійною, 
політичною, статевою чи расовою ознакою. Ідеальної ситуації нема ніде, 
але тенденція до забезпечення пріоритету таланту й професіоналізму 
цілком очевидна.

Але ті ж таки західні демократії демонструють нам, що жоден принцип 
не береться “на віру”, а узгоджується з реальними інтересами народу. 
Мені пригадується, як під час президентської кампанії Джона Ф. Кеннеді 
американське суспільство жваво обговорювало його конфесійну прина
лежність до римо-католицької Церкви. Людей хвилювало: що станеться, 
якщо обов’язковий для католика послух голові Церкви — папі Римському
— прийде в суперечність із конституційними обов’язками президента 
керуватися лише інтересами народу Сполучених Штатів? Що ж, у випадку 
з Кеннеді конфесійне “сито” не спрацювало, а демократичний принцип
— переміг. Але не можна не визнати, що вже саме обговорення такої 
можливости мало коригуюче значення й пішло на користь і президентові, 
і народові в цілому.

Нинішня Україна, оскаржуючи комунізм, не могла оминути проблему 
припустимости подальшого перебування комуністів біля керма влади. Але 
навіть у Галичині процес усунення комуністів не набув форм абсолютного 
кадрового радикалізму. Якщо ж говорити про всю Україну, то перемогло 
толерантне ставлення до комуністичних номенклатурників: кожному 
гонителеві Савлу народ дав шанс стати апостолом Павлом. І достатньо 
назвати кілька прізвищ — Л. Кравчук, К. Морозов, Л. Кучма (беру ці 
приклади лише в теперішньому часовому відтинку, не загадуючи про їхні 
можливі майбутні трансформації), — щоб усвідомити, що така толе
рантність була виправданою і навіть рятівною. Зрозуміло, я оминаю тут 
дуже важливу проблему, чи мав тодішній демократичний блок досить 
політичних сил, щоб зламати опір комуністичної номенклатури й усунути 
її від влади на всій території України.

Але згодом виявилося, що далеко не всі савли скористалися нагодою 
переродитися, не всі комуністи усвідомили ласку долі, що дала їм шанс 
безкарно зійти зі сцени. Багато управлінців так і залишилися вірними 
слугами Системи, причому в обох її іпостасях:

— з національного погляду більшість старої номенклатури явно чи 
підсвідомо діяла на користь імперського Союзу (Росії), одночасно 
дискредитуючи українську державність;

— з погляду методів управління ця більшість, теж усвідомлено чи 
неусвідомлено, відтворювала своїми діями тоталітарний характер управління, 
що його виробила Система.
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Здорове суспільство через пресу, виборчий механізм і свої громадянські 
структури обов’язково вилучило б ці антиукраїнські та антидемократичні 
елементи з усіх ланок влади. Але в нашій державі цього не сталося, й 
тому цілком правильний демократичний принцип толерантности повис у 
повітрі. Ба більше, тепер він починає повертатися проти самої ж 
демократії, оскільки, з одного боку, створює атмосферу апаратної вседоз- 
волености, а з другого — посилює у відповідь вимогу кадрового 
радикалізму, тобто повного усунення колишніх і теперішніх комуністів 
від реальної влади. Але якщо шкідливість вседозволености самоочевидна, 
то загроза, що йде від хірургічної “ампутації комунізму”, очевидна далеко 
не всім (досвід Галичини засвідчив, що заміна комуністів на їхніх посадах 
за тієї ж системи управління певною мірою ефективна лише тоді, коли 
замість них приходять люди вищого професіоналізму).

Наведений приклад дає можливість узагальнити: довіра до принципів 
демократії мала бути підкріплена детально розробленим механізмом 
перевірки, чи результати їх утілення відповідають національним інтере
сам. Перші ознаки невідповідности між ними, ясна річ, помітили опоненти 
демократів. У цьому сенсі реакція націоналістів була не тільки логічною, 
а й необхідною. Однак вихід із становища, що його запропонували 
радикали, грішив занадто великою емоційною рефлекторністю. Демо
кратичний принцип, що почав розминатися з життям, пропонувалося 
відкинути взагалі, тоді як треба було просто його відкоригувати.

Тримати руку на пульсі життя — ось що повинні були робити наші 
демократи і що вдавалося їм робити далеко не завжди. Була в цьому 
суб’єктивна вина політичного проводу, але не тільки одною виною 
повниться серце сучасного демократа. Витягнути себе з болота за комір 
легко вдавалося тільки баронові Мюнхгаузену. І можна було б навести 
поважні причини, чому бажане не стало дійсним.

Силу демократам дала ідея, і передусім — вічна ідея Справедливости. 
Втілити її в життя можна було лише через уже існуючий апарат 
управління, оскільки — будьмо реалістами! — іншого на той час бути 
не могло. І демократи підійшли до дерева пізнання Системи, і вкусили 
плоду його. І значна частина їх, пізнавши смак апаратних рішень, 
поставила собі за ближню мету оволодіти Системою, очолюючи її життєво 
важливі органи. Але Система, вже напівпаралізована й розкладена, все ж 
таки вийшла переможницею: Справедливість, так і не дочекавшися свого 
втілення, почала тихо відходити геть.

Отак констатуємо, що в результаті невправного застосування одного 
із принципів демократії постраждав інший — принцип саморегуляції 
суспільства, без якої поняття демократії втрачає всякий сенс. На Заході 
люди й система в цілому теж далеко не ідеальні, але там наслідки 
помилок та системних збоїв тут же усуваються з суспільства. А в нас 
похибки управління стали накопичуватися, авторитет демократії — падати. 
Демократи відчули себе ображеними і наїжачилися проти своїх опонентів. 
Демократія щораз більше стала втрачати характер механізму, що узгоджує 
інтереси та гармонізує життя. Вона перетворилася на боксера, що 
відбивається від опонентів, замість бути гнучким арбітром, що згладжує 
гострі кути.

Повторюю, можна знайти багато причин, що виправдовують демократів. 
Але якщо говорити про їхню суб’єктивну вину, то вона в тому, що наша 
свідомість, настояна на комуністичних стереотипах, моментально дог
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матизувала принцип, покликаний служити лише інструментом гаранту
вання національних інтересів. Отож якщо ми й далі протиставлятимемо 
принцип і життя замість пристосувати перший до другого, то “червоний 
прапор” влади, вручений демократам, стане перехідним.

Національна ідея

Для кожного народу вона органічна й невід’ємна, кожному народові 
потрібна хоча б як вияв національної самоповаги. Тому у формі 
патріотизму вона свідчить про здоров’я народу й не викликає ніяких 
заперечень. Але не всі народи однаково приголублені долею. 1 коли 
історична кривда перевищує певну критичну межу, тоді бог гніву 
розплющує своє третє око й на політичну арену виходить ідея 
націоналістична.

Сьогодні в Україні не може бути одного та єдино правильного 
визначення націоналізму. Його адептами є й політики спокійного держав
ного мислення, й функціонери, які можуть утверджувати себе лише через 
перманентну “боротьбу з...”. Націоналісти є — й до націоналістів 
примазуються. Так само, як ще два роки тому було з демократами. 
Вогонь національної ідеї палахкотить поряд із тлінням лукавої низько
пробної кон’юнктури.

Поміж цими полюсами — розмаїття течій, напрямків, що розмежовані 
політично, але об’єднані однією самоназвою “націоналізм”. Ось чому 
критикуєш людиноненависника, а ображаєш патріота, співаєш осанну 
національному почуттю, а тобі підспівує ксенофобський “альт”. І доки 
не відбудеться в націоналізмі чітке розмежування світла й тіні, доти 
публіцист із однаковим правом може сказати, що в націоналізмі — 
порятунок України й рівночасно — смертельна їй загроза.

Націоналізм найбільше критикується з точки зору політичної методо
логії. Вона була різною в минулому, є різною сьогодні й буде такою 
завтра, оскільки завжди в кожному русі будуть діяти помірковані й 
радикали.

Якщо взяти до уваги зовнішньополітичні аспекти й допустити на 
хвилину, що в Росії до влади прийшли агресивні імперські сили, то 
першим об’єктом їхньої експансії буде, безсумнівно, Україна. І коли 
загроза війни стала б очевидною, коли моделі демократії втратили б 
усякий сенс, а комуністи тягнули б народ у нове ярмо, тоді твердий, 
непохитний націоналізм виявився б єдиною організуючою, народозахисною 
силою. Ось чому викорінювати націоналізм, як цього домагаються 
комуністи, було б справою цілковито згубною.

З іншого боку, коли на руїнах імперії йде велика гра нервів, коли 
програє той, хто першим зробить помилку, коли виграти у суперника 
означає не так зіткнутися з ним у ближньому бою, як зуміти 
нейтралізувати його замасковані провокуючі ходи, — в такій ситуації 
національно згубним є галасливе розмахування шаблями. Сьогодні наші 
націоналістичні ультра, осідлавши анти російських й антисемітських коней, 
активно множать число ворогів України, тобто роблять якраз те, чого 
активно домагаються наші геополітичні суперники.

По-різному peaitye націоналізм і на невирішені проблеми всередині 
країни, зокрема в сфері управління. Ще в 1989 — 1990 роках прихильників 
силових методів у політичній практиці було дуже мало. Але кілька років
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зволікання з найнеобхіднішими реформами, безладдя й адміністративної 
сваволі згасили в людях довіру, а далі все покотилося звичною колією: 
де втрачають віру в силу закону, там покладаються тільки на закон сили. 
Так що за радикалізацію націоналізму, за створення неконституційних 
сил для наведення порядку пряму відповідальність несе державна влада, 
яка чи то внаслідок своєї бездіяльности, чи то через неефективність 
рішень полишає суспільні проблеми невирішеними.

У цьому сенсі українська ситуація не унікальна. Здавна відомо, що 
суспільства, які не реформуються, приречені на революційний бунт. 
Реформа — це виведення з організму того, що зашкарубло, застигло, 
спроможне тільки заважати. Але якщо реформи запізнілі, якщо надто 
велика частина суспільного організму заражена недугою, то кого кликати 
на порятунок: все ще терапевта чи вже хірурга? В історії можна 
запримітити: якщо маса таких суспільних “шлаків” перевищує певну 
критичну межу, їх тоді вже неможливо усунути поступово, еволюційним 
шляхом. Конфлікт розряджається революційним струсом, якісною транс
формацією.

Для унаочнення думки — одна з найулюбленіших моїх метафор: 
людська шкіра оновлюється постійно, відмерлі її клітини відпадають від 
тіла щодня, щохвилини; зовсім інакше у змій: вони не можуть 
звільнюватися від засохлої шкіри лише клітина за клітиною, а вичікують, 
коли вона повністю зашкарубне, і тоді одним великим зусиллям скидають її.

Демократія — це щоденна реформа, щохвилинне пристосування себе 
до світу, що змінюється. Ритм же комунізму (тоталітаризму загалом) — 
це періодичні пульсації бунту, суспільних струсів, після яких настає 
тривалий період застою. Досі залишається для мене загадкою, чи нам 
накинув такий ритм комунізм (а раніше — царат), чи ми є природним 
“пульсаром”, для якого почергові цикли “спокою” та “збудження” є 
органічною формою існування.

Якщо ми розвиваємося за другим варіантом, то фаза революційного 
стрибка, раптового й одночасного зняття суспільних деформацій буде 
неуникненною. А тоді можливі два сценарії подальших подій. Коли 
переможуть світлі сили, то прощання з комуністичною утопією і якісна 
трансформація українського народу означатимуть його духовний злет. Так 
на білому коні зійде до народу Месія. Якщо ж народ довіриться тільки 
своєму гніву й притлумить у собі Божу іскру любови, то породить він 
Месника й дасть йому коня чорного. Тоді уникнути сценарію, розробленого 
радикальними течіями націоналізму, не вдасться, й між обома полюсами 
в суспільстві проскочить іскра короткого замикання.

Що ж, невелика частина націоналістів її прагне, своїми діями викрешує, 
хоч у фанатичному запалі так і не бажає озирнутися довкола. А довкола 
нас — унікальна розкладка сил, що її згадана іскра “пробою” запізніло б 
освітила лише трагічно-фіолетовим світлом поразки. Регіональна 
розділеність України за мовними, етнопсихологічними, конфесійними 
ознаками в умовах тотальної недовіри й бездуховности не дасть викувати 
із такої крихкої людської породи один-єдиний крицевий меч. І навіть 
якщо мені доведуть, що тактика гострого противленства приносила успіх 
усім народам світу, однаково я буду передчувати, що для нас такий шлях 
згубний, що український дух покликаний шукати іншу модель виживання.

Досі стихійне українське м’якосердя, що зрідка обривалося таким же 
стихійним українським бунтом, було нещасним фатумом нашої історії.
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Сьогодні з’явилася (і все ще існує!) можливість на базі нашої незнищенної 
довірливої природи виробити таку політичну стратегію, яка не су- 
перечитиме, а, навпаки, відповідатиме тенденціям часу, робитиме укра
їнську позицію в світі виграшною. Україна, на мою думку, ніколи не 
поборе імперську Росію тією ж агресивно-державницькою методою, що 
нею Росія вправно володіє вже добрих 500 років. Навпаки, єдиний наш 
шанс (знову ж таки, на мій погляд) — наповнити українську державність 
тією високою духовністю, якої світ прагне і якої підсвідомо очікує від 
слов’янства. Ясна річ, мова йде про духовність, яка була б сформульована 
в термінах сучасної політичної думки.

Чи готовий до цього нинішній виразник національної ідеї — 
націоналізм? На мою думку, ні: і на рівні домінуючих настроїв серед 
його адептів, і на рівні політичних розробок більшости його ідеологів. 
Уся дотеперішня ідеологія націоналізму розроблена для періоду боротьби 
за національне визволення. Увесь її понятійний апарат пристосований не 
до розбудови здобутої держави, а до непримиренної боротьби з державою 
чужою. Прорахунки з боку державної влади, яка відтепер (і несподівано 
для себе самої!) стала українською, лише допомогли подолати ідейне 
розгублення, викликане здобуттям незалежности не збройним, а демо
кратичним шляхом. Інерція старого народозахисного мислення виявилася 
настільки сильною, що чималій частині націоналістів (особливо місцевих, 
не еміфаційних) виявилося значно легше проголосити недобудовану 
державу не своєю і готуватися до боротьби з нею за звичними моделями, 
ніж міняти саму ідеологію захисту народу в умовах неповної свободи.

У результаті конкретна ідеологія націоналізму, яка свого часу служила 
практичним інструментом для досягнення мети, тепер набуває ознак догми, 
яка трактується з усією побожністю. Тому й маємо нині двоїсту картину. 
Ті націоналісти, для яких справді пріоритетним є захист народу, шукають 
таку його форму, яка спроможна дати найкращі результати. І якщо в 
мирний час та в сучасних геополітичних умовах є найбільше шансів 
досягти мети, вдало оперуючи принципами демократії, то такі націоналісти 
без вагання пристануть на них, не оглядаючись на те, що сказав про 
“гнилу” демократію Д. Донцов.

Але є й інші націоналісти, для яких кожен пункт, кожна кома в 
Декалозі мають сакральне значення. Вони й не помічають, що їхні 
народозахисні моделі, не вивірені в часі і в конкретних історичних 
обставинах, можуть призвести до громадянської війни, тобто означати 
захист народу “...до останнього українця”. Для частини націоналістів їхній 
принцип стає пріоритетнішим за життя — зовсім так само, як це почасти 
сталося з деякими демократами.

Соціальна ідея

Ідея справедливого розподілу соціальних благ (інакше ідея соціального 
захисту) з’явилася разом із появою людської спільноти. Відтоді кожна 
епоха називає її по-своєму, хоч у фунті речей вона одна й та сама. 
Французьке egalite є лише відгомоном давнього бажання людини розділити 
все порівну. В новітню епоху ми знаємо цю ідею під назвою соціалістичної, 
яка й принесла народам Західної Європи благоденство.

Однак уже сім десятків літ Україну терзає не та сумирна й корисна 
для народу соціалістична ідея західноєвропейського зразка, а злоякісне її
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переродження в агресивну людиноненависницьку форму — комунізм, який 
може існувати в різних національних модифікаціях (більшовизм, червоні 
кхмери тощо). Наслідки його для кожного народу страхітливі, а одужання 
від нього неймовірно важке.

Ще недавно ми відносили сучасних українських комуністів до постко
муністичного блоку. Але останнім часом оте “пост” викликає на їхніх 
устах саркастичну посмішку: комуністичну Вандею вже заплановано, а 
зворотний відлік часу — увімкнено. “Вчорашні” переконані, що зуміють 
стати “завтрашніми”.

На скрижалях новітнього комунізму не надибаєш уже багатьох ілюзій 
комунізму первісного. Сучасна його модифікація — цинічна, підступна, 
навіть кримінальна — найменше хоче бути соціальною утопією. 1 той 
привид, що спочатку був відступив, а тепер серед білого дня блукає 
чумацькими шляхами України, за певних умов справді може стати “героєм 
нашого часу”.

Так що ж в Україні творить соціальну базу комуністам — здавалося б, 
уже давно розвінчаним?^ Цілком очевидно, що не лише економічна 
залежність селянина від голови колгоспу, а робітника — від директора- 
комуніста. Нарікання на нові порядки й ностальгійні спогади про минулий 
брежнєвський “рай” (а таки Чурбанов знався на людях!) мають під собою 
ширшу основу. З усього розмаїття причин мені хотілося б виділити кілька.

Соціальний захист населення

Цей козир у комуністичній колоді карт є чи не найголовнішим. Можна, 
звичайно, іронізувати над ситуацією, коли саме лисиці найбільше голосять, 
що огорожа в курнику пошарпана. Але факт залишається фактом: подібно 
до минулої епохи, коли якраз соціальними обіцянками комуністичному 
Зевсові вдалося викрасти Східну Європу, сьогодні та сама Європа знову 
прагне бути одуреною обіцянками вічної соціальної любови.

Людей дратують економічна криза, згортання соціальних благ, жируван
ня мафії, брак порядку й дисципліни, безвідповідальність та хабарництво 
посадових осіб і неможливість знайти на них управу. В устах комуністів 
в усьому винні демократи, а ще більше — їхні “натхненники-жовто- 
блакитники”. Що ж, по-перше, ми ще не забули, що партійна номенк
латура теж пожирувала собі всмак і не відмовляється від цього й сьогодні. 
По-друге, досить зазирнути через кордон, аби зрозуміти, що демократія 
тут ні до чого: рівень життя, а головне — міра суспільного порядку на 
демократичному Заході насправді високі. Тому всі наші біди від того, що 
старі методи регуляції (але не сама система) були відкинуті, а нові (з 
вини тих же комуністів!) введені не були. 1 справа не в тім, що 
комуністичний лад ми замінили на демократичний, а в тому, що в нас 
немає ніякого ладу! Отже, виною є безладдя (значною мірою спровоковане 
саботажем чиновництва), а не демократія чи націоналізм.

Серед частини демократів і націоналістів популярним став вираз 
“ковбасна психологія”. Як і кожен ярлик такого штибу, його ліплять на 
грішне і праведне, від чого він стає або точним, або несправедливим. 
Люди задовго виглядали обіцяного “світла в кінці тунелю”, щоб тепер 
довірятися закликам до самопожертви та зречення в ім’я майбутнього 
щастя. А за умов недовіри до всіх без винятку політичних партій узагалі 
ніякого масового зречення бути не може. Тому соціальна ідея набуває
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тепер такої великої політичної сили, що ігнорувати, а тим паче зневажати 
її далі неможливо. 1 якщо соціальні козирі так і залишаться в руках 
самих тільки комуністів, то демократи й націоналісти можуть покласти 
свої карти на стіл.

Сама по собі соціальна ідея не є шкідливою для України, оскільки 
вона змушує владу рахуватись із “земними” інтересами народу. Небез
печною стає її радикальна форма, яка абсолютизує саму ідею, а тому 
догматизує її, робить єдиною вартою уваги та, врешті, протиставляє іншим 
інтересам народу.

Соціальна проблема має ще й дуже неприємний для нас регіональний 
відтінок: її адепти концентруються в основному на сході України (як 
адепти національної ідеї — на заході). В устах деяких галичан така 
соціалізація лівобережних українців отримала вже згадувану назву 
“ковбасної психології”, хоча цей ярлик аж ніяк не мудріший за сумнозвісне 
тавро “бандерівщини”, яким значили навіть росіян, що жили на Західній 
Україні. Насправді обидва регіони за своїми глибинними етнопсихо
логічними ознаками — українські, обидва цікаві й потрібні одне одному, 
але кожен молиться Богові по-своєму, і в цій молитві вчувається оте 
засуджене Христом: “Господи, дякуємо Тобі, що ми не такі, як вони!”

Міжнаціональна ворожнеча

Період Лфбачовської перебудови для багатьох людей засвідчив позірну 
правильність комуністичного передбачення: будь-яка спроба випустити з 
пляшки джина національного почуття веде до кривавих міжнаціональних 
сутичок. І вистачить, щоб у ваш дім поцілив снаряд, щоб у сім’ї загинув 
бодай один чоловік, як у душі увиразнюється палке бажання вернутися 
в минуле. Краще жити при лукавій “дружбі народів”, ніж при щирій 
міжнаціональній ненависті.

Це відчуття огорнуло маси людей, і тут теж не обмежишся ні 
поясненнями про “руку Москви” , яка, безсумнівно, маніпулює 
міжнаціональними непорозуміннями, ні саркастичною згадкою про 
“єгипетське рабство”, до якого так прагнуть повернутися всі зневірені. 
Цілі покоління людей виросли з уявленням, що кільканадцять народів на 
одній шостій частині Землі їм ближчі, ніж усі інші. Той факт, що в 
палких обіймах найстаршого брата гинули цілі народи, тепер люди схильні 
будуть пробачати: мовляв, мали б ми мудріших “царів”, то й ситуація 
була б краща. У школі ж кожного вчили любити всіх “от Москви до 
самьіх до окраин”!

Можна проаналізувати ще вищий пласт мотивації — еволюційний. Ідея 
комунізму була спробою об’єднати пошматоване на окремі етноси людство. 
Ще вчора ми звертали увагу на те, що таке об’єднання велося на основі 
класової ненависти. І відкидали його, бо вірили в одну лише єднальну 
силу — любов. Сьогодні ж маси людей зауважили, що в теперішніх 
суспільних процесах ідеї об’єднання немає взагалі. Психологічно ми 
розходимось не для того, щоб об’єднатися на новій гармонійній основі, 
а щоб не бачитись уже ніколи. Як каже народна приказка: хто обпікся 
на гарячому, той і на холодне дме. Тому ідея інтеґрування всього людства 
в одну цивілізацію гармонії та любови виглядає для нас утопічною і 
шкідливою. Вона нам “пахне” новою кабалою, і на будь-які пошуки 
незвіриного, взаємовигідного об’єднання душа наша накладає вето.
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Але саме це й протиставляє нас векторові світової еволюції. Ідея нації, 
що осявала шлях кожної європейської держави, засвітила нарешті й нам, 
але гребти тепер доводиться супроти течії. Це дуже несправедливо, але 
скаргами тут справі не зарадиш.

Дезинтеґрація облудного “союзу” була необхідна й еволюційно виправ
дана. І благословенними будуть усі жертви, покладені в ім’я цього. Але 
вже тепер ми усвідомлюємо, що майбутнє не дасть нам шансу тривалий 
час набутися окремим відгородженим національним світом. Ще на початку 
XX століття ефективність світових комунікацій зросла настільки, що стало 
зрозуміло: еволюція, розгорнувши ціле дерево народів і національних 
держав, змінила свій фронт і почала намацувати вищий рівень ієрархії 
через структурне (а не руйнівне!) їх об’єднання. Забути про це наприкінці 
XX століття було б справжнім божевіллям.

Російській державі судилося стати лідером у світі, де народи об’єдну
валися силою класової ненависти. Ми переконалися, що в тому світі на 
Україну чекає небуття. Але вийти з нього, ідентифікувати себе як окрему 
націю неможливо інакше, як окреслюючи межу між “своїм” і “чужим”, 
протиставляючи себе тому “чужому”. Чим же ж ми наповнюємо це 
протиставлення? Виявляється, поки що “неЛітивом”: скаргами на імперські 
стереотипи росіян, посиланням на історичні кривди з їхнього боку. Але 
від того головними чинниками нашої мотивації (хочемо ми цього чи' ні) 
стають гнів, обурення, ненависть. І втікаючи від світу класової ненависти 
в такий спосіб (хоч би як ми в теорії говорили про любов), ми 
потрапляємо у світ нової ненависти — тепер уже національної.

Але історія вже переконала нас, що український народ може спалахнути 
ненавистю на короткий час, але довго горіти її вогнем не зможе. Тому 
лише одна “свобода від” Росії нас не порятує. Українська ідея, якщо її 
основним змістом стануть ненависть і протистояння, не зможе конкурувати 
з оновленою російською ідеєю, яка сформулює себе в категоріях новітньої 
геополітичної дружби. У кожнім разі, м’яке східноукраїнське серце 
неодмінно відвернеться від злої галицької антиросійськости, воліючи 
слухати одвічну пісню московської паралізуючої “любови”. Так доброту 
України, не усвідомлену власним народом і не сформульовану його 
політичним проводом у категоріях майбутнього людської цивілізації, 
можуть використати комуністи і спричинитися до нашого новітнього 
рабства. Отак сліпота наша й стане причиною того, що шанс здобути 
“свободу для” України буде втрачений.

Пошуки виходу

Кожна з перелічених ідей — демократична, національна й соціальна
— у своїх абсолютизованих формах уже пережила етап свого одноосібного 
й неподільного панування в умах людей. У цьому сенсі українська історія 
в XX столітті нагадує серію мінливих калейдоскопних візерунків, скла
дених з усіх трьох “шкелець”. Кожна з тих ідей не досягала проголошеної 
мети, за що звинувачувала своїх суперниць, але так і не поставила під 
сумнів свою власну спроможність одноосібно вирішити всі проблеми 
України.

Усі три ідеї глибоко вкорінені в ментальність народу, а через це мають 
право на історичне буття. Однак які б високі принципи не були 
задекларовані в партійних програмах, політична практика адептів кожної
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ідеї рано чи пізно зводилася до боротьби на два фронти, з обома таборами 
своїх суперників. Саме вони ставали головною перешкодою на шляху 
втілення проголошеної мети, яка б і мала забезпечити національні 
інтереси. Але рік у рік із сумною регулярністю виявлялося, що найбільше 
цим інтересам шкодить якраз вороже протистояння в народі, сама 
атмосфера запеклого походу “брат на брата”.

Логіка взаємного поборювання радше сприяла радикалізацГЇ кожної з 
ідей, аніж їхньому взаємному притиранню. Отож якщо вони й зазнавали 
трансформації, то лише відцентрової, подалі від точки компромісу. Ось 
чому “лебідь, рак і щука” залишаються вічно актуальними символами 
нашої політичної реальности, а тривка державна незалежність — 
історичним фантомом, періодичною fata morgana.

Найголовніше сьогодні запитання в політиці: чи вдасться зупинити 
розхитування українського човна, стримати інерцію ворожнечі й започат
кувати доцентровий рух на зближення. Має настати нарешті мить 
прозріння: в нинішній ситуації єдиним шансом не допустити розчлену
вання України є гармонійне поєднання всіх трьох засадничих Ідей, що 
їх сучасні проекції на політичну карту держави мають відповідно 
видозмінитись. Як показала практика останніх літ, без такої внутрішньої 
трансформації об’єднання неможливе.

Позбутися крайнощів, на мій погляд, можна тільки тоді, коли усвідомиш 
їх наслідки:

І Вилучення національної ідеї перетворює народ на населення,
І причому іншої країни. Нехтування соціальними інтересами народу 
І виснажує його і перетворює на легку здобич чужоземних данайців.
\ Відкидання демократії зіштовхує обидві половинки народу в прямому 
І громадянському герці, що робить збручанський розтин невигойним 
\ шрамом України.

Не подолання якоюсь ідеєю двох інших, а їх синтеза — ось 
\ формула розбудови державности в Україні.

Формула порозуміння передбачає також зміну певних усталених норм. 
По-перше, тактику загальнонародних повстань і революцій треба було б 
замінити на засоби політичного тиску (що частково було вже випробувано, 
але в умовах кризи, що поглиблюється, має мало шансів на успіх).

По-друге, Україна сьогодні не може бути ні мононаціональною з 
“виметеними” із неї національними меншинами, ні позанаціональною, в 
якій український дух буде знову притлумлено та спаплюжено. На жаль, 
у нас політично заявили про себе обидві крайності.

По-третє, демократична ідея повинна позбутися дракона у собі. 
Демократія — це особливе плетиво в центрі тризуба, яке гармонійно 
поєднує дві подібні, але діаметрально протилежні ланки по боках. Вона 
має бути центром притягання обидвох крайнощів, а не точкою 
відштовхування їх обох. Саме такий був код Землі Руської, формула її 
виживання у боротьбі зі Змієм.

Але найголовніше — має бути вироблена методологія порозуміння. 
Сьогодні багато політиків усвідомлює потребу єдности, але не може 
поступитися суперникам, бо за існуючих правил гри — програє. Нам би 
трохи... вовчої природи: кажуть, коли під час бійки двох вовків один
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раптом відскакує вбік і займає покірну позицію, то другий відступає теж. 
Але люди — не вовки, вони б’ються до смертної хрипоти...

Отже, треба виробляти інші правила гри. Ймовірність успіху, врахо
вуючи обставини, мала, але все-таки є. Кожен із трьох політичних блоків, 
про які йшла мова вище, внутрішньо розшарований за однією ознакою, 
а саме: політичною тактикою. Свої “яструби” й “голуби” є скрізь. Але 
“голуби” — це саме ті політики, які вміють грати в чесну гру, 
дотримуючись її правил за будь-яких обставин, і Отож якщо б “голуби” 
всіх трьох блоків:

— виробили кодекс політичної боротьби, який передбачав би су
перництво партій за місце в державному “човні”, але не загрожував його 
перекиданням;

— домовилися про ґарантії дотримання правил цього кодексу і штрафні 
санкції за їх порушення;

— офіційно відмежувалися від своїх “яструбів”, що не визнають жодних 
правил, за винятком одного: мета виправдовує засоби;

— скоординували свої зусилля, щоб опанувати ситуацію, доповнили 
себе взаємно в пошуку засобів порятунку і, врешті, запропонували 
суспільству ефективну та збалансовану модель виходу з кризи, —

то радикальні групи в усіх трьох політичних течіях втратили б соціальну 
базу й відійшли б на маргїнеси суспільства. Перше слово тут мусять 
сказати демократи. Від них має виходити ініціатива, бо саме такою є 
природа демократії.

Здавалося б, це речі самоочевидні, і частково вони вже стали змістом 
політичних програм. Деякий час навіть здавалося, що Верховна Рада 
еволюціонує в бік такого порозуміння. Але потім настав злам, яскравим 
полум’ям спалахнула нова недовіра, в умовах якої всякі компроміси 
прирівнюються до зради. Вина комуністів у цьому найбільша — в арсеналі 
цієї партії завше були й довіку будуть підступність, облуда й 
безпринципність. Тому треба не відміняти закон про заборону ко
муністичної партії, а жорстко й безумовно його дотримуватись.

Але мали ми й соціалістів, які готові були стати партнерами в 
цивілізованому політичному процесі — але їх відштовхнули ми самі, 
силоміць заганяючи в обійми комуністів. З ’ясувати причини таких 
тактичних помилок надзвичайно важливо. На мою думку, вони полягають 
передусім у тому, що, хоч ідеї порозуміння частково вже лягли в основу 
політичних програм, вони досі не стали аксіомами нашого мислення.

Своєю ментальністю ми все ще закорінені у світ протистояння, 
ворожнеча стала безумовним політичним рефлексом, яким ми реагуємо 
на подразнення. Наш дух усе ще залишається хворим, тоді як ми зможемо 
збудувати в Україні лише таке царство, яке всередині нас. І доки ми 
носитимемо в собі сатанинські моделі, доти неуникненно будемо їх 
відтворювати у своїх діях, якими б високими словами ми їх не називали. 
Саме цей аспект проблеми й змусив мене відхилитись у бік чисто 
політологічних міркувань, щоб у кризі політики побачити кризу людського 
духу.

Усі три політичні ідеї набувають у нас хворобливих форм через те, 
що вони не досить християнські, тобто занадто часто розминаються з 
високою людською мораллю. Багато сучасних демократів ставиться до
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релігії чи не найбільш по-фарисейському. Вона для них — зручний засіб 
показати свою антирадянськість, важіль, яким вони хочуть підважити віз 
свого суперника. І вони охоче посилаються на релігію, але лише до того 
моменту, коли та чи інша релігійна засада починає перешкоджати в 
тактичних ходах, не обіцяючи негайного успіху. Тоді віра легко 
відкидається як щось утопічне й віджиле. Але використовувати віру як 
інструмент політики — хіба в цьому нема чогось сатанинського? Хіба 
тоді духовна особа — навіть гідности патріарха! — не стає в їхніх очах 
пішаком у політичній грі, якого можна легко розміняти? Натомість віруюча 
людина знає: Бог, що в душі, ніколи не буде інструментом. Це тільки 
обезбожена людина може стати інструментом Сатани.

Соціальна ідея — більше, ніж дві інші, — була “від світу цього”, а 
тому частіше від інших закликала до збирання скарбів земних. Але з 
давніх давен народ сакралізував “хліб святий” не задля того, щоб замінити 
ним Бога. Хліб — це тіло Бога, це земна Його плоть, що “ламається 
на відпущення гріхів”. Тисячоліттями жив наш народ у скромності, 
дякуючи Господові за насущний харч і не схвалюючи тих, хто ставав 
рабом земних благ. Але злоякісне переродження соціальної ідеї в 
комуністичну перевернуло світ. Відтоді абсолютними стали потреби земного 
тіла людини — ласого, хтивого, ненаситного. І навіть тепер, після гіркого 
протверезіння, наша “любов до народу”, “захист соціальних інтересів” 
практично позбавлені милосердя. Вони — теж інструмент у політичній 
грі, але не давня доброчинна харизма. і

Націоналізм із його формулою “Бог і нація”, на перший погляд, 
найменше заслуговує на критику. І в особі своїх кращих представників 
у час героїчного захисту народу він справді яві|в собою світогляд, 
настояний на переконаному ідеалізмі. Але націоналізм великої частини 
нинішніх його адептів — холодний і раціоналістичний. Його рушійна силаГ^
— не любов, а ненависть. 1 на цьому я й хотів би зупинитися детальніше.

Восьмий символ Декалогу націоналіста містить у собі заклик: “Не
навистю зустрічай ворогів Твоєї нації”. В Нагірній проповіді Ісуса Христа 
читаємо: “Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого й ненавидь 
ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що 
гонять вас...” (Мат. 5. 43 — 44). Подані в такій афористичній формі, 
обидві тези вочевидь суперечать одна одній. Однак мінливий струмінь 
життя з його затемненнями й катастрофами не терпить максималізму 
фраз. І допоки людина живе у світі, в якому загальноприйнятим є закон 
джунґлів, доти вона зобов’язана сторожко оглядатися довкола, щоб завчасу 
розпізнати вкрадливу ходу ворога.

Вороги в України, без сумніву, є. І знаючи поступливу вдачу народу, 
вони якраз і підкуповують його словами про дружбу, братерство, 
єдинокровність, обгортаючи цими поняттями свою агресивну суть. А тому 
“любов до ворога” аж ніяк, не може означати беззастережну, сліпу довіру 
до нього та втрату пильности, тобто саме ті риси наївного українця, які 
так часто були для нього фатальними. З другого боку, ненависть невигідна 
навіть тактично. Поразка викликає мстивий гнів і прагнення знищити 
свого ворога взагалі, а сліпота цього прагнення робить жертву ще більш 
необачною. Натомість набагато мудріше було б пізнати природу ворога й 
нейтралізувати його підступні ходи через правильний прогноз часу, засобів 
і напрямку його можливої атаки.

Отже, повертаючись до Христових слів, “любити ворога” означає не
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знищувати носія зла, а пізнавати його природу й нейтралізувати саме 
зло. В євангельському епізоді з герасинським біснуватим ніхто не може 
його зв’язати — той усе виривається. Ісус же не в’яже біснуватого, — 
він виганяє з нього нечистих духів, і вже їх, а не самого біснуватого, 
скидає з круч у море.

Докір усім трьом політичним блокам у недостатній християнськості не 
є спробою замінити політику мораллю. Мова скоріше йде про аморальність 
політики, що її небезпеку усвідомлює більшість партійних функціонерів 
різного спрямування, але не всі помічають її у собі.

Отак логіка міркувань постійно виводить нас із політичної площини і 
повертає до духовних проблем. Політичні війни й катастрофи проявляються 
назовні, у сфері видимого, тоді як епіцентр “сейсмічного струсу” — в 
глибинах духу. Тому-то й нема такої політичної програми, що вилікувала б 
хворий дух. На запитання “що робити?”, яке часто ставлять політичні 
активісти, є лише одна відповідь: починати з самого себе. Але не всі 
можуть боротися з собою на самоті — людям потрібна опора. Це й 
спонукає нас поглянути в бік інституції, яка одвічно займалася лікуванням 
хворого духу. Маю на увазі, звичайно, Церкву.

II. ДУХОВНА СИНТЕЗА УКРАЇНИ

Сьогодні стало вже очевидно, що окреслювати сучасні процеси ще й 
терміном “духовне відродження” занадто рано. Зроблено певні кроки до 
національного, державного відродження, ми стали свідками інформаційного 
буму, допоки газети не занепали економічно, але у сфері духу, моралі 
наше суспільство різко деградувало. Виявилося, що навіть воскресіння 
двох наших Церков не привело автоматично до відродження людського 
духу, бо розпорошило хвилю могутнього духовного піднесення на гранітних 
скелях міжцерковного суперництва.

А спершу здавалося, що зроблено справді щось дуже важливе: 
розчищено стежку до цілющого джерела, усунено головні законодавчі 
перепони в нормальному плині церковного життя. З ’явилися передумови 
для відродження релігійної Традиції — головного чинника, яким люди 
прищеплювалися колись до дерева Віри. Але якщо говорити про масштаб 
України, то результати поки що мізерні. Естафету поколінь перервано, 
духовний струмінь предків не циркулює в наших душах, оскільки обірвано 
якийсь дуже важливий нерв, що його передає. І мусить, очевидно, минути 
певний час, коли обхідними паростками той живильний зв’язок поновиться 
знову.

Є, однак, у нашому сьогоденні факти настільки серйозні, що не 
дозволяють отак спокійно покладатися на майбутнє. Передусім зауважу, 
що комуністичний період нашої історії ми сприймаємо тільки як глухий 
кут, з якого вихід один — вернутися до місця, звідки в той комунізм 
провалилися. На мій погляд, є в цій позиції щось не менш богозневажне, 
ніж сам комунізм. Отак ще крок, і ми оскаржимо Бога за даремні жертви 
й жорстоке маніпулювання народами, одних із яких Він веде прямою 
дорогою, інших — примушує кружляти по колу.

Визнавши нарешті комуністичний шлях хибним, ми схильні тепер 
ігнорувати причини, які до нього привели. Наші предки, які тою чи 
іншою мірою піддалися соціалістичним настроям, а згодом і революційному 
вихорові, видаються нам сьогодні нерозумними сліпцями, що не побачили
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очевидного. Так замість однієї пихи розуму непомітно огортає нас інша, 
не менш небезпечна.

Ні, церковна галузка, яку відрізав більшовицький серп, не була в усіх 
своїх клітинах живою, інакше в психології людей вона не відпала б так 
легко. Якщо закономірним (бо передбаченим!) був прихід Антихриста, 
якщо вже заздалегідь існувало пророцтво, що “любов багатьох охолоне” 
(Мат. 24.12), то мусив пересохнути й канал, яким та любов циркулювала. 
У цьому сенсі (і тільки в ньому!) серп був лиш інструментом Господнього 
Провидіння, який готував ґрунт до проростання нових зерен Любови. 
Зима є не тільки наслідком вичерпаности циклу плодоносіння, а й 
необхідним виношуванням майбутньої весни.

Негативні зміни заходили в кожній християнській Церкві, але, як це 
часто буває, прорив стався в найслабшій ланці. Російська Церква 
передреволюційної доби в особі тої частини священсттва, яке душевно 
зачерствіло, спорожніло, а тому ховалося за догму, як за щит, перестала 
відповідати на запити вічно живого й допитливого духу. Здавалося, 
праведники залишалися там лише для того, щоб молитися за спокушений 
народ. Сили однієї обрядової традиції замало, щоб жила віра. Традиція, 
канон, догмати віри — це панцир, який оберігає живу плоть віри від 
напастей. Але якщо немічною стає сама віра, панцир може її розчавити.

Первісне християнство формувало людину в усіх виявах її духу. Воно 
розкривало сенс її особистого буття, прокладало шлях народові, визначало 
спосіб думання й поведінки, творило мораль, давало переконливу на той 
час модель світу. Формотворчим елементом був релігійний світогляд, тоді 
як обряд лише увиразнював ті невидимі оболонки, в яких пульсувала 
віра. Макрокосм і мікрокосм перших християн творили одну гармонійну 
єдність. На час революції ця єдність вичерпала себе і  пропала, світ 
промовляв до людини іншою мовою, ставив інші запитання, провокуючи 
її на відповіді, які вже не могла сформулювати чисто євангельська душа. 
Так бунт духу став неуникненним.

Геній людини давно вже помітив, що кожна істина народжується як 
єресь, І помирає як догма.

Сьогодні, ніби зморщений пожовклий листок, відпав світогляд ко
муністичний. І знову зелені паростки духу стали сильнішими за шари 
асфальту. Людина спрагло припала до Традиції, покаянно вернулася в 
храм Обряду. Квітка душі розкрилася, щоб прийняти пилок із Нагірного 
світу... І раптом почало впадати в око, що живий допитливий дух став 
шукати щось знову поза храмом. Обряд — задля задоволення естетичного 
відчуття, задля громадянського обов’язку, навіть задля морального очищен
ня. Але не задля того, щоб пізнати світ, щоб у глибинах космосу почути 
той самий Голос, що звучить у тобі. Церква радо прийняла блудних 
синів, але руками більшости своїх служителів вона спробувала повернути 
покаянний людський дух у рамки, з яких він уже виріс.

Поразку гордині науки священство сприйняло як поразку самої науки. 
Там, де мала би бути гармонійна синтеза науки й релігії, можна часом 
добачити гордовите торжество другої над першою. І саме гордовитість 
може стати причиною того, що це торжество буде короткочасним.

Формотворчим є дух, а не сама форма-обряд. Не життя має 
пристосовуватися до Церкви, а Церква до життя — у повній відповідності 
з Христовим “не людина для суботи, а субота для людини” (Мат. 2. 27), 
Загублена в світі людина вже пізнала, як страшно блукати манівцями
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без Церкви. Але й Церква має не забувати про сумовиті храми з кількома 
десятками бабусь. Бо нове спорожніння храмів та відсутність там молоді 
буде наслідком уже гордині священства.

Я усвідомлюю, яким дражливим для священичого серця буде все, що 
я тільки-но написав. Кривджена десятками літ, Церква ще не натішилася 
людською пошаною. Але мені вже не раз доводилося бути свідком того, 
як критика дій окремого священика сприймалася ним як “нове цькування 
Церкви”. Це видається мені настільки небезпечним, що я волію бути 
засудженим отим священиком, аніж мовчки споглядати, як замикаються 
в собі молодечі душі, що чують про любов з амвона, та не завжди бачать 
її в очах.

Церква вийшла переможцем у боротьбі з Антихристом, який постав 
у формі тиранії. Але страшнішою для Церкви може стати свобода, надана 
їй байдужим секуляризованим суспільством. Приклад Заходу вражає. 
Шановний, пишний, щедро оплачений Обряд — і суспільство, що купило 
собі індульгенцію на те, щоб жити своїм незалежним життям. Для 
більшости людей там Церква — ніби сучасний монарх, який виголошує 
тронні промови, але вже не править серцями своїх підданих.

Тривалий час у своїй історії Церква оновлювалася тим, що ділилася 
або, навпаки, боролася з розколами; кожне нове відгалуження її дерева 
очищалося надією, що в його тілі буде струменіти сама тільки Христова 
правда. Але минав час, і всюди Христове мусило поділитися із земним. 
Нарешті дух людини дійшов висновку, що церковну оболонку треба взагалі 
відкинути. 1 зіщулився у світі, позбавленому милосердного тепла. Сьогодні 
ми вертаємося в покинуті колись оболонки, хоч все ще несемо в собі 
зерна всіх ілюзій, із яких проростає бунт.

У добу революції JI. Толстой пропонував переписати Євангеліє, щоб 
наблизити його до життя. Сьогодні ми розуміємо, що мусимо “переписати” 
свої душі, в тексті яких аж надто багато описок. Дух людський, затиснутий 
між респектабельним фарисейством і щирим, одвертим сатанізмом, мусить 
пережити якісне, системне переродження, інакше загине. Це мала би 
бути “макромутація”, що зачепила б увесь світогляд людства. Особливо 
це стосується українського духу й української Церкви, яких не порятують 
ні поділи, ні перемога однієї частки над іншою, ні повна руйнація всіх. 
Дух Євангелія, ота позаконфесійна й позачасова формула Любові — лише 
вони дадуть нам силу, бо лише вони є плодами з Дерева Життя.

Сьогодні багато з нас схожі на літописного Володимира, що вибирав 
з, усіх релігій найкращу. Не маючи Бога в серці, ми вибираємо Його 
розумом — отак ніби сучасну “міс Україну”. Далекий буддизм стає в 
ряд кандидатів поруч із по-американськи привабливим протестантизмом. 
Щораз кращі позиції посідає новітнє язичництво. І добре, якщо воно 
виявляє себе як дослухання до голосу своєї землі та є спробою виділити 
в усіх епохах головні ознаки нашого світогляду. Рано чи пізно таке 
язичництво впізнає в нас християнську природу. Але є інше язичництво, 
яке лише претендує на “повернення до джерел”, подає себе як “наше”, 
а не принесене гебрейське, хоч насправді просто творить у нас ще один 
фронт протистояння.

1 нарешті, три “уламки” Церкви св. Володимира, — пошарпані від 
взаємної боротьби, — в очах людей, позбавлених релігійного виховання, 
втрачають привабливість та авторитет. Але в кожному з перелічених 
випадків вибирати релігію розумом — це часто розглядати їх як модну
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вдяганку. Хоч би скільки їх приміряв на себе, через кожну з них все 
одно проглядатиме так і не знята комісарська шкірянка.

“Зодягнутися в Христа” — так нам радить Свята Літургія. Але в тому 
то й річ, що ми зодягаємось у Нього поверх сатанинських шат, не 
знімаючи їх! Від цього “наш Христос” одну свою Церкву любить, а іншу
— ненавидить; спішить судити, бо так уже повелося довкола: хто першим 
судить, той начебто й несудимим буде. Склалося неймовірне для віруючого 
серця явище: відродження Церков в Україні збільшило міру ненависти, 
накопиченої в суспільстві! Але на поле, всіяне злом, сходить з Небес 
лише караюче апокаліптичне воїнство. А ми зобов’язані, за пророком 
Ісаєю, “готувати Господню дорогу, рівняти стежки Його”. Іншими словами, 
ми повинні прокладати стежки Любови.

На нашому полі взаємного поборення — три іпостасі Української 
Церкви. Роз’єднані, непримиренні, три бліді тіні славних Церков, у яких 
вирував колись високий дух України. Пригляньмося ж ближче до тих 
“близнят в одному візантійському одязі”, від злагоди між якими так 
залежить сьогодні доля України. І передовсім — саме їх існування, оскільки 
проповідування Любови та небажання явити її у ставленні до ближньої 
Церкви народ рано чи пізно назве фарисейством.

Троє в одному домі

Сьогодні в Україні відбувається складний і надзвичайно болючий процес 
переорієнтації великих мас віруючих. Він ще не завершений, а тому 
нинішній стан ще неусталений, тимчасовий. І все ж таки з усією 
очевидністю можна сказати, що в конфесійному сенсі Україна поділена 
на сфери впливу двох великих центрів християнства — Рима та Москви. 
Цим сферам фактично відповідають два “уламки” Церкви св. Володимира
— УГКЦ (Українська греко-католицька Церква) й УПЦ (Українська 
православна Церква Московського патріархату). Що стосується третього 
“уламку” — української православної автокефалії, — то її обличчя в 
сьогоднішній Україні все ще формується. І хоч вона й довершила свою 
ієрархічну структуру до рівня патріархату, залишається все ж проблема 
його визнання. Ймовірніше за все сподіватися благословення з боку 
Царгородського патріарха. Ось так опосередковано виявляє себе в українських 
інтересах і третій центр християнства — візантійський.

У цьому переліченні треба зробити два уточнення. По-перше, я не 
акцентую на так званому об’єднанні УПЦ й УАПЦ в єдину УПЦ 
Київського патріархату, оскільки воно було насправді розколом УПЦ, 
який аж ніяк не ліквідував орієнтацію частини українських християн на 
Московський патріархат. По-друге, я оминаю своєю увагою протестантські 
Церкви не тому, що ігнорую їхню роль у християнізації українців, а 
тільки через те, що обмежую себе розглядом трьох Церков візантійського 
обряду. Мені хотілося б їх назвати навіть “синоптичними”, підкреслюючи 
цим, що група протестантських Церков має особливу структуру і стоїть 
наче збоку.

Доводиться ще раз нагадувати, що вкоріненість українського 
християнства у православний та католицький світи давня, освячена 
авторитетом предків і, як показало минуле, надзвичайно тривка. Укра
їнська історія має бути для кожної Церкви не джерелом ностальгії за 
втраченими шансами одноосібного її панування, а скарбницею доро
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гоцінних прикладів міжцерковного порозуміння. Раніше вони не могли 
бути тривкими через те, що в християнському всесвіті церковні галактики 
розліталися вусебіч. Потужні сили цього розбігання й розірвали українську 
Церкву, котра мала нещастя опинитися між ними на межі.

Екуменічні тенденції XX століття щонайбільше пригальмували таке 
розбігання, не зупиняючи його зовсім. Проблема об’єднання вселенської 
Церкви все ще залишається нерозв’язаною. А тому всі три “осколкові” 
українські Церкви, допоки вони оглядаються на інтереси своїх 
гравітаційних центрів, розлітаються й собі. Результат перед нами: чвари, 
сутички, глухий розбрат.

Кожна наша Церква виходить із концепції своєї “правильности” і 
живиться надією на своє одноосібне владарювання в душах українців у 
майбутньому. Якщо говорити про перше, то лише критична нота тут 
недоречна. Не можна вимагати від священика, щоб він не був переконаний 
у правильності своєї Церкви, адже в цьому переконанні — сенс його 
служіння. Можна лише домагатися зміни його ставлення до Церкви іншої. 
Сьогодні в нас домінує орієнтація на цілковите усунення Церкви-су- 
перниці: “Якщо та Церква неправильна, то як я можу закликати віруючих 
толерувати її?” Ось так амвони наших храмів, святі місця для прочан 
перетворилися на агітаційні майданчики проти Церкви-суперниці.

Тут мені хочеться послатися на авторитет великого державного мужа 
минулих епох, буддистського царя Ашоки, якому буддизм завдячує своїм 
оздоровленням і значним поширенням в Азії. Ось його слова: “Хай буде 
пошанованою й чужа секта при кожній нагоді. Якщо чинять так, то 
розвивають свою секту й допомагають також іншій. Якщо чинять навпаки, 
то руйнують свою секту та шкодять чужій”. Замініть в останньому реченні 
слово “секта” на “Церква” і ви побачите точну формулу нашої сучасної 
сліпоти. Часто наші релігійні війни ми називаємо поверненням у 
середньовіччя. Але мудрість царя Ашоки, збережена історією, відкидає 
нас принаймні до 200 року перед Христом!

Кожна Церква думає також про своє просторове поширення, щоб 
обійняти собою увесь народ. Але вже настав час піднятися до розуміння 
історії і зауважити, що більш ніж тисячолітній період взаємного поборю
вання головних розгалужень світового християнства не приніс сподіваного 
результату і не скінчився остаточним знищенням одного з них. Доки ж 
ми живитимемо ілюзію, що цього вдасться досягнути в Україні? Як перший 
крок до об’єднання українські Церкви мали б принаймні змоделювати те 
взаємне визнання, на яке погодилися втомлені від вікового суперництва 
християнські центри.

Дві українські Церкви — УГКЦ й УАПЦ — проголосили кожна свій 
“сепаратний” патріархат. Ні Рим, ні Царгород, ні Москва не визнали 
досі жоден із них. Свого часу Москва фактично проігнорувала прохання 
митрополита Філарета поклопотати перед східними патріархами про 
піднесення УПЦ до гідности патріархату. І справа, очевидно, не тільки 
в тім, що з погляду згаданих центрів епоха “творення патріархатів” давно 
минула. Надто довго світ, вимовляючи “Київ”, розумів при цьому Москву. 
Інерцію цього сприйняття ми не поборемо, якщо не розв’яжемо самі 
рівняння Москва = Київ, якщо не зрозуміти, що з переходом осідку 
митрополита з Києва через Володимир до Москви змінилася тональність 
київського християнства так, як міняється вона, коли в до-мажорі замінити 
ноту мі на мі-бемоль.
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Церква св. Володимира — дорозкольна, по-дочірньому шаноблива щодо 
Візантії й Риму (“І цю віру й іншу Бог дав” — казали в Києві XI 
століття). Довгий час вона опиралася розколові й уникала ставати на 
чийсь бік. І навіть тоді, коли змушена була це зробити, то використовувала 
найменшу нагоду, щоб примирити розсварених. Так київський митрополит 
Ізидор став активним прихильником Флорентійської унії, що на короткий 
час об’єднала християн. Зрештою, так і повинна була чинити Церква — 
вірна донька своїх батьків, об’єднуючи їх через свою любов для них. І 
тому таким промовистим є той факт, що київський князь Олелько вітав 
митрополита Ізидора під час його повернення до Москви, вітав також 
саму унію та просив митрополита залишитися в Києві, тоді як московський 
князь Василій вибухнув гнівом, коли почув про результат унії, і наказав 
ув’язнити митрополита.

На відміну від київського, московське християнство — порозкольне, а 
тому виразно антикатолицьке. Воно повністю перейняло й послідовно 
продовжувало ненависницьку лінію Царгорода щодо папи. В цьому сенсі 
Москва стала не стільки “третім Римом”, скільки “другою Візантією”.

Навіть у своїй політиці всередині митрополії Київ збалансовував її 
західні й північно-східні регіональні інтереси, гармонізував суздальського 
князя-сепаратиста Андрія Боголюбського, який ще перед татарами прагнув 
окремої митрополії, з галицько-волинським князем Данилом Галицьким, 
що шукав підтримки супроти татар у папи Римського. Падіння Києва 
було падінням центру гармонії, що започаткувало повільне зміщення в 
бік протистояння. І навіть згодом, після розколу Української (Руської) 
Церкви, обидві сторони в особі своїх митрополитів Могили й Рутського 
сприяли примиренню в єдиному патріархаті, оскільки виходили з інтересів 
української Церкви й української землі. Інтереси московської землі були 
діаметрально протилежні: не допустити до об’єднання, витерти всяку 
згадку про історичні спроби замирення.

У наш час помилкою деяких священиків усіх трьох Церков є те, що 
вони — вільно чи невільно — стають каналом, яким знову тече отой 
струмінь непримиренної ворожнечі. Українська християнська нота, назива
ючи себе нотою мі, все ще звучить на частоті мі-бемоль. Ось чому кажуть 
“Київ”, а впізнають у ньому — Москву. А світові не потрібні нові 
ненависницькі патріархати — єдині чи сепаратні. Світові потрібна модель 
новітнього, гармонійного об’єднання. Такого об’єднання, яке не руйну
ватиме й не пригнічуватиме його складових, а навпаки, вивільнить 
енергію, що досі йшла на ворожнечу, й спрямує її на очищення від 
скверни всієї Землі.

Я не вірю в Український патріархат, вирваний із рук християнських 
владик силою інтрщ*, торгу або погроз. Він стане можливий тільки тоді, 
коли явить собою приклад любови, перед яким неможливою стане сама 
ворожнеча. Кожен справжній християнин знає про такий механізм 
обезвладнення зла. Відшукати його в природі народу, відчистити ікону 
київського благочестя й повинні наші Церкви. Щоб бути визнаним у 
світі, український патріархат має статись, тобто явити світові такий 
приклад християнського служіння, який буде взірцем для наслідування і 
магнетично притягне до себе інтерес та пошану інших християнських 
народів. Наприкінці XX століття патріархат не купиш за хутряні шкурки 
соболя. Його можна заслужити тільки авторитетом, висота якого й 
дорівнюватиме патріаршому.
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Коли II Ватиканський собор, стоячи, вітав верховного архієпископа 
УГКЦ Йосифа Сліпого, то він визнавав у ньому не тільки патріаршу 
поставу, а й подвиг віри. Ось чому проголошення ним патріархату не 
виглядало недоречним. Сьогодні вся Українська Церква повинна довести, 
що хресний шлях, яким вона пройшла, не був випадковим. Мучеництво 
Церкви очевидне — недоречними є йовівські скарги священства. Любов 
іде на Скорботну П’ятницю лише задля того, щоб воскреснути тією ж 
самою Любов’ю.

Знову пошуки виходу

Під сучасну пору наші українські Церкви, здається, вже розпрощалися 
з деякими ілюзіями щодо своїх іменитих покровителів. Жодна не 
покладається вже на них безоглядно, розуміючи, що підтримка ними 
інтересів кожної української Церкви має свою межу.

Якщо взяти УГКЦ, то з переїздом її керівництва в Україну відпали 
всі перешкоди перед визнанням проголошеного ще Йосифом Сліпим 
патріархату УГКЦ — ті перешкоди, на які папська курія офіційно 
посилалася раніше. Однак тепер Апостольський престол мовчить. А тим 
часом Церква дрібниться: Перемиську єпархію планують віддати під 
адміністративне управління примаса Польщі, а Мукачівська єпархія стоїть 
за крок до так званого “власного права”, майже схваленого візитатором 
архієпископом Франческо Колосуано, хоч надання такого права фактично 
поділить греко-католиків навіть на території України.

УПЦ в особі митрополита Філарета мала нагоду зміряти глибини 
“автономности”, дарованої їй Московським патріархом. Нинішній Церкві 
митрополита Володимира (Сабодана) доводиться узгоджувати обов’язок 
вірности цьому патріархові з легїтимністю свого статусу в умовах 
державної незалежносте України, хоч така незалежність вочевидь су
перечить інтересам того ж патріарха.

І навіть формально незалежна УАПЦ у своїх стосунках із Царгородом 
розв’язує свою давню “квадратуру круга”: патріарх визнає лише ту 
автокефалію, яка зможе опертися на сильну державу, тоді як держава 
не може зміцніти ще й через те, що не вирішене церковне питання.

Обуритись і збунтуватися священство з різних причин не може. І якщо 
спокійно вдуматися, то не в такому шарпанні вірних лежать національні 
інтереси України. Хоч би якими добрими намірами ми керувалися, 
“відрізаючи” нашу Церкву від якогось центру християнства, у той розтин 
ми неуникненно ввіллємо ненависть — саме те почуття, що паралізує 
нашу любов. Всяке силове перетягування українського християнина з 
однієї конфесії в іншу травмує його душу та схиляє до зневіри. Хто із 
священиків робить так, той завзято рубає гілля, на якому сидить.

Українська Церква вже задихалася в обіймах одного московського 
православ’я. Не треба тепер мріяти нам про всеохопну автокефалію 

і: чи про єдиний для всіх греко-католицизм. Не одноосібне панування |і 
однієї “сепаратної” Церкви, а їхня гармонійна синтеза в одну 
структуровану цілість — така максима нашої національної церковної 

\ стратегії. Її результатом має стати єдність, що не нищить природи 
її складників, а взаємно їх доповнює.

Наше священство не має уподібнюватися тим нерозумним чоловікам, 
які виносять із дому чужим людям усе найцінніше. Навпаки, усвідомивши
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себе членами однієї української сім’ї, три наші Церкви мають приносити 
до спільної хати всі духовні здобутки, що є в далеких християнських 
світах.

Настав також час, аби певна частина священства, яка схильна 
використовувати державу для досягнення своїх вузькоконфесійних інте
ресів, усвідомила: за тимчасовим успіхом, як тінь, іде неминуча внутрішня 
слабість, тобто поразка. Жодна із Церков у нинішній Україні не може 
стати державною, і справжній успіх принесуть не пошуки вигідних 
партійних союзників і політичне маневрування, а відновлення справжнього 
Христового характеру Церкви. Цей характер виявляється передусім у 
духовній поставі священика. Він, як і його паства, несе на собі той чи 
інший слід комуністичного впливу. Але, на відміну від пастви, він перший 
має той слід у собі затирати...

Сьогодні багато людей безнадійно махають рукою, коли мова заходить 
про злагоду між Церквами, а тим паче — про єдиний патріархат у 
майбутньому, вважаючи такі надії цілковитою утопією. Але насправді 
ситуація й тут не безнадійна. Як і політичні мужі, духовні пастирі всіх 
наших Церков теж мають своїх “голубів”. Останні якраз і мали б виробити 
кодекс всеукраїнського церковного порозуміння, застерігаючи свої ка
нонічні інтереси, але передусім демонструючи народові розуміння 
національних інтересів України. Такий поворот на 180 градусів від 
ворожнечі до пошуку центру взаємного притягання ліквідував би “оскол
ковий” характер Церкви і перетворив би її на справді триіпостасну. Тоді 
заспокоєне плесо України точно віддзеркалило б троїсту природу Неба.

III. СПОКУТУВАННЯ КОМУНІЗМУ

Пора воскової стиглости

Закінчуючи кілька років тому статтю “Україна на полях Святого 
Письма”, я ризикнув перефразувати відомий парадоксальний вислів Христа 
на свій “касандрівський” лад: “Хто хоче врятувати свою державу, той її 
погубить; а хто її погубить заради Христа, той її знайде”. В час 
національного підйому ці слова звучали майже блюзнірством. Сьогодні 
здійснюється перша половина цієї фрази, хоч із цим мало хто погодиться. 
Так, на Галичині панує думка, що в усьому винні компроміси. Бо якби 
увесь народ безоглядно боровся за державу, то вона була б здобута. 
Іншими словами, лише націоналізм... А там десь — лише демократія... 
І вже зовсім голосно — лише комунізм...

У церковних справах чуємо, власне, те саме: тільки моя Церква..., 
тільки моя..., моя... Гадаю, допитливий читач міг би відшукати й інші 
сфери нашого життя, де також увиразнюється розколена українська тріада:

Ой три шляхи широкі! докупи зійшлися,
На чужину з України брати розійшлися.

Ми знову опинилися в тому магічному трикутнику, який у відповідальні 
моменти нашої історії так часто був “трикутником смерти”. З нього вийшли 
Берестейська унія і розкол козаччини, його тінь упала на нашу землю 
після революції, коли знову постало питання про зміну геополітичних 
орбіт України. І в час воєнного лихоліття впізнав його вже згадуваний 
М. Шлемкевич. Завжди, коли закінчується якийсь історичний цикл, Небо
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ставить перед нами одне й те саме завдання: знайти формулу триєдности. 
Вона для нас — знак переходу. І вона завжди перетворюватиметься в 
“трикутник смерті”, якщо ми не згадаємо, що в Біблії таким знаком 
переходу, зміни циклів (Альфа і Омега!) є Христос.

Багато людей сподівалося, що нова наша держава стисне й об’єднає 
ті свої осколки, які полишалися після всіх імперій. Але демократія може 
лише підримувати горіння вже об’єднаного духу. Стискувати його вона 
за своєю природою не може: для цього потрібні або відчуття святого 
братерства, або диктатура. Українцям пропонуються обидва її варіанти — 
радикально націоналістична і знову комуністична. В жоден із них я не 
вірю, бо в основі кожного — “ненавидь ворога свого”. Я ж хочу розпізнати 
на нашому грозовому українському небі рятівний блиск Віфлеємської зорі, 
бо тільки від нього народжується цільний животворний дух.

Моє серце прагне держави, яка не буде залізним обручем стискати 
тих, хто від неї рветься. Зрештою, в таку насильницьку Україну вірять 
нині тільки люди з фанатичним блиском в очах. Моя держава — це 
оболонка, що обіймає єдиний дух народу, об’єднаний не ненавистю, а 
любов’ю. Я розумію, що на сьогодні така держава — плід кабінетної 
фантазії. А завтра? Чи не дасть нам усвідомлення неминучости катастрофи 
якраз ту енергію волі, яка потрібна для всенародної духовної “мутації”?

Що ж, майбутнє покаже. А нині ми все дивуємося: то хто ж винен 
у тому, що Україна й досі така безталанна? І де ті біблійні “вузькі 
ворота”, що ведуть до життя?

Ще донедавна (а частково й тепер!) ми були схожі на народ, який 
так пройнявся жахом перед Сатаною, що аж возлюбив його. Але настав 
час прозріння, коли ми обтрушуємо з себе той страх. Ще трохи, і гнів 
великий потрясе нас. Перші удари цього грому чутно вже сьогодні, коли 
все, що в Україні зберігає живу душу і вміє читати історію, — все 
об’єднується в одному пориві: комунізм треба судити. Більшість переко
нана: відродження комунізму — результат його безкарности. Народ 
зневірився в силі добра, так підступно використаного комуністами. 
Незагоєні рубці на серцях покривджених знову запеклися болем. Розмови 
про суд Божий замість суду людського викликають у людях тільки 
роздратування, в якому вчувається щось сумновідоме: “Нам нічого чекати 
на Божий суд: здійснити його на землі — ось наше завдання!”

За кожен злочин має бути визначена справедлива відплата. Без цього 
принципу неможливо уявити собі впорядковане життя людства. Ось чому 
феномен суду в усі віки людської цивілізації вважався справедливим. 
Зрештою, і Святе Письмо ставить це слово завершальним акордом 
справедливої відплати (поки що не уточнюймо, що Біблія розрізняє два 
види суду — людський і Божий). Отож потреба в оскарженні комунізму 
для перемоги над ним сумніву не викликає.

Сьогодні політично активне населення береться за виявлення складу 
злочину комунізму. Справді, ми ніколи не усвідомимо потреби позбутися 
комунізму, доки не побачимо апокаліптичні розміри трагедії. Але, на мій 
погляд, цього замало. Всякий суд вимагає ідентифікації підсудного, без 
чого суд буде сліпим.

То що ж таке комунізм?
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Ідентифікація комунізму

Здається, за кілька літ ми вже переконалися, що він — щось більше, 
ніж просте членство в партії, і що проблема не розв’язується отак швидко: 
“кукіль”, тобто комуністів із партійними квитками, — набік, а “добірну 
пшеницю”, тобто людей, які не були членами компартії, — до влади.

Потребують аналізу й твердження, що комунізм є явищем лише 
російської чи єврейської ментальности. Мусить знайти своє пояснення той 
факт, що, незважаючи на викриття злочинів комунізму, Україна й надалі 
залишається найнадійнішим (після Росії) його опертям, причому етнічні 
українці часто ставляться до нього якраз найбільш побожно. Ба більше, 
може так статися, що осмілілі комуністи, як це було колись із “біляками”, 
саме з України почнуть свою облогу Кремля.

Не можна заперечити того факту, що ферментом історії, завдяки якому 
комуністична ідея поширювалася в світі (принаймні серед слов’янства), 
були певні групи світового єврейства. Наголос на соціальних аспектах 
життя всупереч національному давав їм більший шанс вижити в розсіянні 
серед інших і часто ворогуючих між собою народів. Крім того, сучасні 
ізраїльські кібуци — це очевидний знак соціалістичности менталітету, це 
схильність жити громадою, народом, оскільки саме він, а не особа, є 
суб’єктом Старого Завіту.

Але очевидне також і те, що європейські соціалістичні ідеї пройшли 
фазу злоякісного переродження в реальний більшовизм не в Палестині (і 
не в Україні), а саме в Росії. Тут виявилася двоїста природа комуністичної 
ідеї, яка містить у собі не тільки соціальний, а й тоталітарно-імперіальний 
аспекти. Більшовизм нагодився в Росію якраз у той момент, коли імперія, 
втративши своє сакральне ідеологічне обгрунтування, почала розпадатися. 
Так комунізм укорінився в російській ментальності як ґранітна основа 
нової російської імперської державности.

А коли говорити про Україну, то передусім треба сказати про 
окупаційний характер її більшовизації. Все, що гальмувало цей процес, 
витравлювалося з України Сибіром, тюрмами та голодомором. Але 
обмежитися лише цим — значить спростити картину і, зрештою, 
нашкодити самим собі.

Минали роки, і головним каналом, через який комуністична ідея 
проникала в свідомість українця, ставала віра. Саме українці прекрасно 
ілюструють оте перенесення об’єкту поклоніння з Господа на земного 
кесаря. Призначені своєю природою, щоб вірити, вони й поклонилися 
Антихристу зі “страхом і вірою”. В цьому й розгадка того дивовижного 
феномену, що для чималої частини українців ніякі свідчення про злочини 
комунізму не похитнули їхнього релігійного ставлення до нього. Ба більше, 
“осквернення божества” часто кличе їх на подвиг віри.

Більшовизм уразив те єдине, що тримало позбавлений держави народ,
— віру. І з духовного опертя народу вона, зґвалтована й обезбожена, 
стала засобом його обезличення. Відтоді дорогами комуністичної імперії 
пішов вірний український служака-старшина, переконаний у праведності 
Системи й гордий від усвідомлення того, що сподобився стати другим 
після “найстаршого”.

Українці не були творцями комуністичної ідеї, але вони розділили з 
іншими народами гріх поклоніння Антихристові, а тому багато з них 
стали співавторами злочинів комунізму. Забути про це — значить не
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побачити в собі носія злоякісного вірусу й заразити ним свій народ, у 
любові до якого так гаряче клянемось.

Як бачимо, в усіх трьох випадках комунізм укорінюється в метальності 
народів, що логічно виводить нас на євангельське розуміння природи 
злочину та гріха: “...Із серця-бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, 
розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства”. Отож зачаклована 
голка з кощієвою смертю лежить у тих комуністичних моделях поведінки, 
які закріплені в свідомості людини на рівні стереотипів, світоглядних 
аксіом і які тепер, як голку, потрібно зламати. Не всі ці стереотипи 
породжені революцією 1917-го — багато з них супроводжують життя 
людини одвіку. Але революція зробили найстрашніше: те, що постійно 
поборювалося мораллю, вона піднесла до рівня закону. Саме в цьому 
розумінні вона' знаменувала собою прихід Анти-Христа.

Як і передбачалося, комунізм, не осмислений світоглядно, викинутий 
не з розуму й серця, а, в кращому разі, з кишені як членський квиток 
певного кольору, обов’язково дасть метастази. І нічого дивного в тому 
нема, що сьогодні у Верховній Раді сурмлять луганські труби ко
муністичного реваншу. Наші закам’янілі серця все ще тягнуться до полюса 
Зла. Комуністичний, антихристиянський світ не відпускає нас і, якщо 
зуміє втримати, погубить разом із собою. Як же ж розпізнати оте 
вселенське Зло? Воно саме допомагає нам, нашіптуючи: “По тому всі 
впізнають, що ви мої учні, коли матимете ненависть один до одного” .

Сьогодні ненависть стала категорією політичною, економічною тощо, 
пронизуючи кожен пласт нашого життя. Вона логічно доповнює наші 
знання про комунізм, оскільки він не зводиться тільки до соціальної 
утопії чи еґалітаристських ілюзій. Зачатий класовою ненавистю, він і став 
затемненням духу, антиподом Любови. Й оскільки ці категорії — релігійні, 
то проблема боротьби з комунізмом вимагає не тільки юридичної, а й 
християнської експертизи.

Християнський підхід міняє кут зору на цю проблему, й тепер 
ідентифікація комунізму та встановлення складу його злочину виглядають 
недостатніми. Я навіть не маю тут на увазі відомих слів апостола Якова 
“Милосердя стоїть вище суду”, оскільки бездумне і невправне прикладання 
їх до реального життя стало б тим донкіхотством, що випускає з тюрем 
нерозкаяних убивць. Але поряд із засудженням злочину в християнстві 
стає конечним спокутування гріха.

Отож поряд зі злочином комунізму існує ще й гріх комунізму. Для 
того, щоб очиститись від нього, треба усвідомити себе його носієм. Таким 
чином, проблема боротьби з комунізмом виявляється складнішою, ніж 
здається на перший погляд.

Злочин і гріх

Злочини комунізму чинили не всі. Люди знають та упізнають тих, 
хто не просто корився злу, а через кого те зло входило в світ. Саме це 
відання й дозволяло досі донецьким шахтарям не йти сліпо за голосом 
комуністичних сирен, що так звабливо виспівують у сесійному залі 
Верховної Ради. Розум тих компартійних депутатів уже не зазнає 
прозріння, а душі не мучитимуться від каяття. Вони зробили свій вибір, 
а тому судитиме їх, напевно, і суд Божий, і суд людей.

Але гріх комунізму лежить на кожному з нас. Лише одиниці, “імена
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яких записано в книзі життя”, вільні від нього, та ніхто в ту книгу не 
заглядав, а тому не може вважати себе безгрішним. Мільйони людей 
понесли сатанинському кесареві те, що належить Богові, і дістали печать 
на своє чоло. Та печать — у правилах, за якими живем, у тому, що 
вважаємо мудрим і справедливим. Вона — в червоній аурі наших гнівливих 
душ. А тому, хоч би говорили наші вуста, хоч би під чиї знамена ми 
не ставали, печать усе одно проявить себе, бо вона — наша суть.

Ось чому можна не бути виконавцем злочинів комунізму, але бути 
носієм його гріха. А в тому разі суд над злочинцями має лише один 
сенс — відплати, тоді як викорінити комунізм він не може. Це все одно, 
що полоти бур’ян, розтрясаючи довкола його чіпке насіння. Галичина 
#же надивилася на таку “сівбу”. Скільки людей без найменшої ко
муністичної плямочки в біографії, але з вірусом більшовизму в душі, 
прийшовши до влади, проростали зеленими пагінцями тих самих 
зловживань, з яких і виростав колись злочин комунізму!

Народ відреагував на це просто: “Вони такі ж самі, як і комуністи!” 
Це суворий вирок, але справедливий він тільки наполовину. Бо кожен, 
хто бачить гріх комунізму лише в комусь, але не в собі, прийшовши на 
зміну теперішній владі, чинитиме те саме. Причиною такого дальтонізму 
є наша згода жити за правилами Системи, прищепленість до того 
невидимого дерева, яке подає себе як дерево життя, хоч насправді напоює 
всіх отрутою сатанізму.

Людський суд поділить народ на “винних” і “невинних”. Останні 
сповняться праведним гнівом, а значить і відчуттям своєї власної 
...праведности. І вже не відчують потреби спокутувати гріх. І внесуть 
його в очищений народ, прирікаючи його на нові жертви, на повторення 
жаху концтаборів та голодної муки, на нові пароксизми повстань.

Страшний суд не запізнюється, він — відбувається. Християнський Бог 
не карає — люди самі карають себе за відхилення від правильного шляху. 
В цьому сенсі жахи голодомору й сибірського розп’яття були покутою за 
те, що народ, якому Господь дав м’яке серце, щоб вірити й любити, 
поніс той дар до Князя темряви та склав біля його ніг.

Доки триватиме те поклоніння, доти й відбуватиметься Страшний суд. 
Зате щиросердне каяття й покута перевели б нас із лави підсудних на 
лаву свідків. Коли ж нерозкаяний носій комуністичного гріха (навіть не 
усвідомленого!) поспішає бути суддею, то він прирікає себе на підсудність, 
оскільки він так само небезпечний для Неба потенційною силою свого 
ще невиявленого злочину, як реальний злочинець — наркотичним 
бажанням повторити його знову.

Сьогодні, коли ми починаємо розуміти, що перемога над комунізмом 
не буде легкою, згадується афористичний вислів Конрада Аденауера:

“Комунізм не можна перемогти ні воєнним, ні економічним, ні 
культурним шляхом . Його може перемогти лише переконане 
християнство

Ці слова великого німецького політика, якого аж ніяк не можна назвати 
захмарним романтиком, звучать для мене дзвоном тривоги. Із них 
випливає, що Україна ніколи ще не стояла від розуміння справжньої 
природи комунізму так далеко, як сьогодні. Стинали ми кощієві голови 
в політиці, тепер покладаємо надії на другий Нюрнберзький процес або ж 
на всенародне повстання. А Змій у відповідь лише розправляє свої крила, 
наче живлячись силою нашого праведного гніву.
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Ще років десять тому ми всі — українці й росіяни, євреї та поляки,
— втомлені й знеславлені маразмом кремлівської геронтократії, мріяли 
про уряд, що виведе нас на найвищі орбіти цивілізації. Серцем ми були 
готовими до цього, бо не відчували себе духовно біднішими за передові 
країни світу. Але від сяйливої жар-птиці в руках у нас залишилося одне 
перо. І сьогоднішня духовна криза перекреслить усі наші національні, 
державотворчі й соціальні програми, якщо ми одним вольовим зусиллям 
не звільнимо Бога, розіп’ятого всередині нас.

Є щось фатальне в тому, що ми не маємо радости від омріяної 
незалежносте. За всім, що здобуто, — державою, прапором, “Ще не 
вмерла...”, — проглядається щось несправжнє, фантасмагоричне. Видіння 
оази серед пустелі. Так відьми в казках перекидаються красунями, щоб 
звабити героя. І справа зовсім не в тім, що не треба було голосувати за 
незалежність, узяту з рук комуністів. Ми самі є причиною такої 
несправжности, оскільки хочемо змінити життя, не міняючи нічого в собі.

Пам’ять про голодний тридцять третій позбавляє нас права на помилку. 
Якщо ми так і не усвідомимо природи апокаліптичного звіра, якщо не 
поборемо його духовними зусиллями, то 60-ліття українського голодомору 
буде відзначене вселенським торжеством його, голодомору, винуватця. 
Тому кожен, хто живить у собі ненависть, робить жертву 1933 року 
даремною. Нерозкаяний люд, опанований люттю, розчленований взаємною 
ворожнечею, ніколи не стане Суддею. Він може бути лише виконавцем 
ще одного злочину — самогубства.

Страждання оплачуються не помстою, через яку насіння страж
дань знову впорскується в світ, а чистим вибіленням душі. Знайти 
зерна комунізму в собі й спокутувати гріх його виношування — 
цього вимагає від мене моє Небо. Це не заперечення суду. Це 
здобуття собі морального права бути на боці Судді.

Кожен християнин знає, що гріх покутується жертвою. І якщо поруч 
із великою кількістю носіїв гріха ми маємо таке мале число готових іти 
на жертву, то мають на неї зважитися ті, на кому печаті комунізму 
нема. Йдеться не про штучний театральний жест. За часів усеохопної 
кризи в народі мають знайтися ті поодинокі люди, що будуть готові до 
самопожертви — готовність ця й підкаже їм час і місце для рятівного 
кроку.

Саме ці і стануть точкою опори, з допомогою якої буде перевернуто 
світ комуністичного Сатани. А добрі люди в народі є: це вони, розкидані 
по селах і містечках, тихо страждають сьогодні, сахаючись запеклого 
нашого ворогування. їм би подати навзаєм руки й силою своєї не 
ненавидячої любови огорнути наші розпаленілі серця.

Тільки маленький вогонь можна погасити подмухом. Велике вогнище 
від цього розгоряється ще більше. Вогонь нашого суперництва запалахкотів 
так яскраво, що його вже не здмухнеш. Огорнути його, накрити собою, 
припинити “доступ до кисню” — ось що мають зробити наші праведники, 
беручи наші гріхи на себе.

День тієї самопожертви сьогодні тільки ледь проглядається в ранковій 
імлі. Але він обов’язково надійде, якщо знайдуться люди, що його 
виглядатимуть. Об’єднані променями своїх сердець, вони й стануть 
центром кристалізації Доброти, до якого потягнемося всі ми, кому забракло
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духовних сил очиститися від гріха самостійно. Цей день мені бачиться 
як велика історична мить народження нової України, що в ім’я її на 
жертовнику людства наш народ складав такі численні офіри.

* * *

Вчитаймося в Апокаліпсис: “змій стародавній” кидається у безодню не 
з першого разу. Він “має бути випущений на короткий час” (Одкр. 20. 
3). Для чого? Який провіденційний сенс отого першого, ніби невдалого 
ув’язнення змія? Невже це вина того ангела, що мав ключ від безодні, 
але погано замкнув ним свого царственого в’язня? Чи, може, це якась 
закономірність вселенської еволюції, яка зобов’язує навіть Христа 
приходити двічі, а кожному наполеонові дарує останніх 100 днів реваншу?

Тепер можемо твердо сказати: змій повертається тому, що наші запеклі 
серця його знову кличуть. Кожен чоловік, що ненавидить, є повпредом 
Сатани.

Упродовж 1990 — 1991 років ми стали учасниками воскресіння 
першого. І блаженний той, хто саме в першому воскресінні прокинувся 
від омертвляючого комуністичного сну, хто порвав із партією і навернувся 
щирим серцем до вічних святинь. У цьому й полягає милосердя Господнє, 
що кожному гонителеві Савлу дається шанс стати апостолом Павлом. 
Але, повторюю, не кожен гонитель цим шансом скористався: частина 
“мертвих” так і не ожила. Розкоші гріховного сну виявилися солодшими 
та спокусливішими за реалії важкого посткомуністичного протверезіння. 
І може так статися, що багато людей з ентузіазмом вітатимуть тріумфальне 
повернення Лукавого і тільки згодом вжахнуться і врешті зазнають 
остаточного суду. Отоді тільки й настане воскресіння друге.

Скрипить перо, що дописує останні сторінки великої Книги нашого 
життя. І деколи здається, що всі ілюзії наші, гріхи та надії служать 
тільки для того, щоб здійснилося Писання...

Дрогобич 
Січень —  березень 1993 р.
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Леонід ПЛЮЩ

ІМ’Я ЇМ — ЛЕЙОН

У 69-му році доля підкинула мені одночасно кілька цікавих текстів. 
В офіційній літературі з’явилося “Чого ж ти хочеш?” класика пізнього 
соцреалізму Всеволода Кочетова, а в самвидаві я прочитав Фройда й 
декілька пародій на Кочетова. “Власне, а чому б не написати пародію 
на нього у фройдівській стилістиці? Бояризм та ексгібіціонізм його героїв 
аж просяться...” Приблизно в той самий час з’явилася перша червоно- 
коричнева ластівка: романи Івана Шевцова “Во ім’я отця і сина” та 
“Любов і ненависть”, які примусили згадати його ж таки “Тлю” 1964 р. 
Тут переважали садомазохізм та анально-фекальні зацікавлення, загрун
товані густопсовим коричневим антисемітизмом. Писалася моя фройдівська 
сміховина особливо легко тому, що я сам позбувався в ній свого 
“комсомольсько-православного” сексуального лицемірства. Але поступово 
виявилося, що ця тема серйозніша, ніж я думав, бо всі кочетово-шев- 
цовські ляпи мають фундаментальні, державно-суспільні відповідники. За 
бояризмом проглянули пліткарство, сексотство й донощицтво. За садома- 
зохізмом — чекістсько-інквізиторська презумпція гріховности й винува- 
тости людини. За анально-фекальними мотивами — художня настанова 
соцреалізму на забруднення особистого, своєрідний антикатарсис. Все разом 
складалося в поняття хамської культури з відповідними маніхеїстичною 
логікою й етикою, базованими на підлій свідомості, яка всюди вишукує 
підлу мотивацію. Поступово за Фройдом почав визирати Юні\ за 
індивідуально-суспільною психікою — колективна під- та позасвідомість. 
Виявилося, що ми маємо справу з передхудожнім, передлогічним, 
міто-магічним синкретичним мисленням. Я намацав магічні структури 
обох авторів, з особливою магією сексу, алкогольного “зілля”, золота, 
імени тощо. Все разом складалося в мітологеми ґрунту, крови, дерева 
(три “Б ” німецького нацизму!), мітичний часопростір з особливою 
мітологемою одвічно-священного кордону, мітологеми жінки й “недо-роса” 
як слабких ланок магічного кола сакральних російських кордонів. Різниця 
між “сталіно-комунізмом” Кочетова й “сталіно-фашизмом” Шевцова 
полягала лише в характері центру світу, “плюс-бога” у “православного 
атеїста” Кочетова (семеристі за кількістю літер імена, своєрідно триіпо
стасний автопортрет “я — Кочетов — Булатов — Самарін — Сабуров”, 
вони ж Вождь-вожді) та “мінус-бога” у Шевцова (дехристиянізований 
поганський криптосатана, мінус-я з шести літер, космополіт, сіоніст). 
Об’єднували їх ненависть до ліводемолібералів та перших дисидентів. В 
обох була також схильність до критики уряду за його гнилий “лібералізм”,
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критики з догматично-урядових позицій. Кочетов був щирим і послідовним, 
Шевцов пробував пристосуватися, але навіть на це йому не вистачало 
культури... гнучкости. В ідеологічному пляні цікавим було те, що обидва 
письменники, самі того не бажаючи, розкривали патологічний стан 
офіційної ідеології, її маразм, персоніфікований дещо пізніше фігурами 
Брежнєва й Черненка.

Я зрозумів, що маю рідкісну для науковця можливість спостерігати 
процес умирання ідеології та держави й позасвідомий пошук імперією 
свого нового втілення. Кочетов лише передчував його, не приймав і тому 
розгнівався на прозорі натяки в “Звичайному фашизмі” М. Ромма.

Василь Стус, коли прочитав перший розділ моєї психідеологічної аналізи 
суспільної свідомости “Спадкоємці Сталіна”, зацікавився можливістю 
застосувати таку “психоаналізу” до явищ культури. Я сумнівався. 
Культура “знімає”, переображує “матеріал” у духовне, а хамство 
похабить, “матеріалізує” навіть Бога. Саме тому так легко аналізувати 
хамство примітивними засобами фройдівської аналізи. Чи можливо явища 
культури вивчати інструментами, випрацьованими в природничих нау
ках?..

Іван Світличний порадив включити в аналізу землячків, наприклад, 
І. Стаднюка. Я прочитав Стаднюка й ще кілька до нього подібних і 
переконався, що всі вони належать до іншої категорії, психоаналітично 
нецікавої, буденної. Цілком здорова психіка, звичайний сталінізм, хіба 
що специфічно дубовий, малоросійський. Вся патологія українського 
соцреалізму була патологією безособовою, суспільною, радянсько-мало
російською. Малоросія не так швидко розкладалася, як центр...

А розкладання офіційної свідомости йшло такими темпами, що вже у 
71-му не треба було більше читати грубезних томів шевцовсько-кочетов- 
ської макулатури. Прокурор Лебєдєв у Харкові ляпнув на А. Лєвіна — 
“подсудимьш Ленин” і вимагав від Г. Алтуняна признатися у зустрічах 
з Кіровим (тобто Якіром). Проти І. Дзюби колектив донощиків написав 
статтю, підписану псевдом Стенчук, що означало англійською щось 
смердюче. “Правда” закликала посилити боротьбу соціалізму з ко
мунізмом, а ЦК КПСС приписав Ленінові модель Бауера, що її Ленін 
висміяв. Закінчивши другу частину “Обмовки реакції”, я взявся за 
“Хамське причастя” — про магічне підложжя більшовизму, — та 72-й 
не дав дописати про вже загальнорозповсюджений маразм у науці, техніці, 
політиці, про те, що фашизм пробиває собі дорогу і в опозиції, і в 
Політбюро.

Вже в період завершеного маразму 70 — 80-х років, у добу Афганістану, 
стала явною фашизація майже всієї офіційної російської літератури, армії 
й КҐБ. Фашизм Шевцова перейшов у неонацизм “Молодої гвардії” , 
арійську науку рибакових та прохановську романтику цивілізації війни, 
яка завершувала нацизм початків більшовизму (див. підтриману творцем 
“релігії соціялізму” Луначарським книжечку футуропролеткультівців 
Н. Пуніна та Є. Полєтаєва "Против цивилизации” 1918 p.). Одною із 
загадок залишалося те, що навіть офіційний фашизм не проліз в 
українську офіційну літературу. Ще більш нікчемна, ніж російська, але 
нікчемна художньо, за нормами соцреалістичних канонів, нудна дог
матикою й огидна сантиментальною слиною, але — не “падучою”, не 
хлистуючою. Навіть антисемітські брошури землячків не виходили за межі 
генеральної лінії партійно-державного антисемітизму. В дисидентстві те
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саме: навіть В. Мороз являв собою лише штурмовичу прагматику нацизму, 
а не його ідеологію. Маємо це й досьогоднК З ’явилися псевдонаукові та 
псевдорелігійні публіцистичні нацистські статті й жодного роману. Невже 
і в найгіршому ми відстаємо за фазою від росіян чи грузинів?

І ось, нарешті, я отримав днями подарунок від Галини Козакевич- 
Хоткевич — фотокопію книжки Бориса Олійника “Князь пітьми” (Москва, 
МП “Палея”, 1992, тираж 100 000). Газети пишуть, що в Києві 
надруковано аж 250 тис. примірників. Звідки ж ляментації всіляких Фондів 
культури, що культура гине, бо лише містика й порнографія друкується 
й читається?! Що за “Палєя”? Мале підприємство з очевидячки великими 
грошима: тираж який! Друкують авторів Г^КЧПістського напрямку — 
мабуть, Г^БЧКоміки...

Пані Козакевич прислала й статтю Георгія Бурсова “Дволика дво
мовність у протоколах полтавського мудреця” з “Вечірнього Києва”. Щодо 
протоколів — саме воно, але, прошу вибачення в автора рецензії, видно, 
що він майже не вивчав протокольної науки й літературу. Як, до речі, 
мало ознайомлений з нею й сам Б. Олійник. Його протоколи — доморослі, 
виплекані автором на якомусь хуторі. Враження, що Олійник навіть тих, 
перших, протоколів не читав, а сам собі надумав і сам слова списав, 
себе й товаришів із Соцпартії ними втішивши. Хіба що трохи з “Русских 
ведомостей” і від якогось батюшки про антихриста цитати дістав. Кожен 
дослідник зрозуміє мою радість: майже чистий експеримент. Це все одно, 
якби селекціонер десь ув Ірані знайшов різновид первісної, дикої гречки. 
Хіба ж не заради цього Н. Вавілов плигав у Афганістан як радянський 
шпигун, за що й отримав кулю від “своїх”?

Радість потрійна: 1) саморобне, 2) перша ластівка українського 
комунофашизму і... 3) я роками шукав оцю андропну кістку переходової 
форми між сталінізмом Кочетова й фашизмом Шевцова (умовні назви 
стадій червоно-коричневої ментальности). Не знайшов: або сіро-червона 
мішанка, або миттєвий стрибок, мутація — вчора червоний, сьогодні 
коричневий. Ось як еміфаційний російський аналог Шевцова Г*. Клімов. 
Чекіст, що втік до американців і написав цілком нормальну книжку. 
Консультував, за його словами, ЦРУ у В’єтнамі. Потім... образився на 
ЦРУ, яке його витискало, як цитрину, й відкинуло, і почав фабрикувати 
серію чистісінького містично-порнографічного нацизму: “Князь мира сего”, 
“Имя им легион”, “Дело № 69”, “Протоколи советских мудрецов”. 
Кажуть, що в Москві все це вже гуляє (“Палєя”?), тому не буду 
переповідати. Воно завжди те саме. З усіх червоно-коричневих Клімов 
має найбільш струнку концепцію. Сатана через євреїв, єврейські суміші, 
арійців, одружених із євреями, одним словом — “марсіян” та “пальцем 
деланньїх” (це педерасти та ще іцось настільки закручене, що я разом 
із паном Фройдом не второпав) за підтримкою усіляких розвідок 
підривають кожну іЬйську державу. Хоч Сталін і сам належав до тої ж 
самої категорії масоно-марсіянських “сухоручок”, та за порадою чистого 
арійця-чекіста, рятуючи себе й свою особливу владу, витворив секретну 
Інквізицію в ҐПУ — НКВД, яка було майже викінчила всю цю банду. 
Але... непорозуміння з таким самим, як і він, Гітлером, смерть сухоручки 
Сталіна, а потім ґебістами створене дисидентсько-еміфаційне коло са- 
таністів (в Олійника “узники без совести”) не дали змоги добити це 
кодло та їхніх нащадків.

Уся штука, вся оригінальність малоросійського “Князя пітьми” в тому,
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що Олійник уже намацав геть усі елементи фашистського міту, але оминув 
євреїв. Суттєва помилка, бо без них змовно-протокольна модель світу 
недосконала. Так, “не одними євреями живе людина”, але протокольній 
історіографії й теології конче потрібен якийсь “малий народ” або й такий 
великий, як росіяни чи китайці, аби лише Сатаною був вибраний та 
мічений. Більшовики обмежилися було класами, але соціальне не так 
глибоко закорінене в рибоящурну підсвідомість, як “кревні” тотеми “Ми” 
та “Вони”. За європейською традицією на інототем найкраще надаються 
саме євреї, бо кровно пов’язані з “Ми — вірою”. (У єврейських фашистів 
роль “жидомасонів” відіграють космополіти-демократи, магометани і 
християни, зокрема українці...)

Повторю: всі інші складові частини Протоколу в Олійника вже є. Є 
всесвітня змова. Є масони, єзуїти й Мальтійський орден. Сам Папа, 
Ватикан і вся католицька церква відіграють “сіонську” роль всесвітньої 
змови. Є педерасти (“небесно-голубого цвета”) з демократичного блоку 
Росії. Є “пальцем деланньїе”, наприклад, людина з “таємницею народ
ження” — М. Ґорбачов. Не “сухоручка”, але ж “мічений”. Є небесні й 
земні знамення про кінець світу.

Є й самі євреї, але натяком, сором’язливо, двозначно. На обкладинці
— ГЬрбачов у єврейській кіпі (ярмулці). Таку кіпу він мусів одягати, 
якщо підходив до Стіни плачу в Єрусалимі. Інший малюнок — Ґорбачов 
жебрає під стіною з арабськими написами. Мабуть, ця сама Стіна, в 
карикатуру перемальована з якогось фашистського листка, магометанського 
чи православно-московського. Над Горбачовим напис: “Місце пана Ґорбі”. 
Поряд: “Зарезервовано панові Борису”. Якому — авторові чи Єльцину? 
Підвели московські колеги товариша Бориса...

Інші згадки “Князя пітьми” про євреїв нейтральні. Дещо двозначно 
про жидомасонів: “У зв’язку з цим дозволю собі не погодитися з тими, 
хто вперто дозволяє тільки представникам однієї нації бути масонами. 
На їхнє здивування, скажу, що це справа інтернаціональна і в ложах, 
як у лодіях, пливуть і чистопородні слов’яни. Думаю, що й мої опоненти 
погодяться: принаймні Єльцин і Ґорбачов — не євреї”. Тут майже кожне 
слово — помилка. По-перше, чимало з отих “опонентів” свято вірить, 
що обидва президенти — криптоєвреї. По-друге, лише найдикіші серед 
“опонентів” (дивна делікатність щодо чорносотенців — на тлі такої 
ненависти до демократів!) уважають масонів євреями. Навпаки, міт про 
масонів потрібен їм, щоб прищібнути до євреїв “кревняків”, у яких 
націоекспертиза, на жаль, не виявляє ні єврейської крови, ні євродружини 
чи коханки.

Масонство є всяке й різне, зокрема антисемітське, соціялістичне, 
атеїстичне, містичне, християнське. Масонами була велика частина 
декабристів і кирило-методіївців. Новіков, Котляревський, Пушкін, 
Ґрібоєдов, Волошин. Майже всі друзі Шевченка (а можливо, й він сам
— див. його “Тризну”). Деякі члени Центральної Ради (здається, й сам 
С. Петлюра). Близьким до масонських поглядів був Сковорода, масоном 
був його учень Ковалинський... Список видатних українців-масонів досить 
великий, мало вивчений, та облишимо, бо ця тема може штовхнути 
тов. Олійника до тих російських фашистів, які вважали саму українську 
націю виявом масонської інтриги. Тому нагадаю, що масоном був Альєнде, 
як, до речі, й... Піночет. Щодо комуністів, фактом є, що, попри всі 
чутки, Ленін і Комінтерн, як і Гітлер, боролися з масонами, можливо,
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з причин конкуренційних. І все ж сьогодні до “Гранд Орієнт” Франції 
входять і комуністи, і троцькісти, що неможливо для “Великої ложі 
Франції”...

.Уявлення Олійника про масонів склалося на підставі антисемітської 
мітології нацистів і комуністів часів застою. Масонські корені перебудови 
Олійник вводить через мальтійський вояж Ґорбачова. Для цього він 
посилається на криптокомуністичну “Гласность”, яка надрукувала фантазії 
голови Комісії ВР Росії зі свободи совісті — протоієрея В. С. Полосіна, 
що, посилаючися на якусь масову російську газету (?), повідомляє про 
прийняття Єльцина в мальтійські рицарі-командори, хоч Мальтійський 
орден і уявляється совісному депутатові як центр “усесвітнього масонства”. 
З цієї матрьошки “хтось щось сказав” вже сам Олійник дедуктивною 
методою витягнув “Кощія” — “таємне посвячення” самого Ґорбачова в 
мальтійське диявольське гніздо нечистої сили. Та ж Мальтійський орден
— католицький, а Ватикан веде гостру антимасонську пропаганду!..

До речі, брежнєвська команда до масонів зараховувала шанованого 
(начебто) Олійником Сахарова. А Ґорбачов, здається, щиро вірив на 
початках перебудови, що Єлена Боннер скалічила Сахарова своїм 
скаженим “сіонізмом”. (Див. відповідні протоколи засідань Політбюро).

Як учив Фройд (і не лише він), цезура, як і споріднена з нею цензура, 
зовнішня й внутрішня, несе в собі суттєву інформацію про автора. У 
свій час у розшифровці “творчої” спрямованости Шевцова мені допомогла 
його цитата з “Бєсов” Достоєвського. Олійник наводить ту саму цитату, 
майже з тими самими цезуро-цензурами. Зокрема, Олійник із ком- 
делікатности пропустив “скорбно, но надменно ульїбающихся жидишек”. 
Що з того, що великий гуманіст і пророк терпіти не міг “полячишек”, 
католиків, протестантів, “жидишек”, зневажав “хохлишек” і мріяв про 
Босфор та Дарданелли? Любимо ми його не лише за це. Хай і у 
викривленому дзеркалі, а він таки побачив у “соціялістах” початок 
апокаліптичного біснування. Тому за “сволочью” у Достоєвського стояли 
все ж не “прогресисти” на кшталт Ю. Афанасьєва, а “інтернаціоналка” 
Б. Олійника. Саме тут, за виразом Олійника, “прокол”, головний прокол 
члена ЦК КПСС Олійника, що й пояснює недовершеність, незавершеність 
його протокольного міту. А з цього проколу вже крок до Протоколу: 
перебудову задумали сатанинські сили, сам Ґорбачов і його центральна 
“зв’язка” (Яковлєв і К° ) — агенти масонства, папства, західних розвідок
і Сатани. Вони зруйнували країну й партію. Але якщо зібрати всі 
Олійникові характеристики вождів комунізму, бачимо, що всі вони, за 
Олійником, — слуги Сатани. Отже, комуністична партія та держава, 
створені за сатанинськими рецептами Богозречення, керовані сатаністами,
— сатанинські? Тоді зруйнування сатанинської держави й партії — заслуга 
Ґорбачова? Ні, виявляється, що це найгірше діяння сатанізму.

З ким ми маємо справу в особі автора? З комуністом? Наче так, бо 
він тримався на комверхівці до кінця й разом із О. Морозом реанімував 
цю партію вдома, під машкарою Соцпартії. Наче ні, бо вважає всіх 
віровчителів марксо-ленінізму агентами впливу... Сатани. Ні, бо цитати 
з класиків марксизму замінені цитатами зі Святого Письма та теологів.

Ми намацали психологічний ґрунт виникнення фашистського прото
кольного міту. Суть цього міту в тому, що за основу світоглядової моделі 
береться Сатана — як нульовий логічний множник, що матеріялізується 
через свою земну агентуру (“жидомасони” та їм подібне). Це логічний
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квантор знищення, бо помножений на “будь-що”, він прирівнює це “що 
завгодно” до “ніщо”.

Цей містифікуючий квантор виникає звичайно в так званій нещасній 
свідомості, нещасній тому, що втратила ґрунт під собою. Тому втратила 
й підставові основи мислення. Та мітологічне світосприйняття з’являється 
лише тоді, коли намагаються в такому стані логічно мислити. Без логіки 
людина стає іграшкою забобонів, а забобони розростаються в самодостатню 
й самозадовільняючу систему, в стрункий міт із його непохитною 
паралогікою.

Що станеться, якщо визнати одночасно комуністичну ідеологію та 
практику — водночас і сатанізмом, і... християнською святинею? Анігіляція 
мислення, тобто перехід до парамістичної діалектики (Клімов назвав її 
християнською діалектикою). Припустімо, ми повірили якомусь Полосіну, 
що 2 = 3. Найкраще на цьому зупинитися й далі не мислити. На жаль, 
творчі натури вважають, що “даже в самьіх запредельньїх, противоречащих 
всем устоявшимся понятиям (у чому ж? — JI. П.) люди пьітались отьіскать 
логику, точку отсчета, тем или иньїм последствиям”. Ви щось зрозуміли 
з так побудованої фрази? Я теж нічого, окрім її нелогічности, не зрозумів. 
Та, може, це біс, тобто коректор, поплутав... Але суть не у плутанині 
Олійника, а в його прагненні логіки.

Бо в “запредєльності” — позамежова логіка, залежна від перейдених 
“меж”. Арістотель тут справді мусить відійти. Бо інакше його логіка 
доведе до “стеаринової свічки”. За математиком І. Шафаревичем: якщо
2 = 3, то 1 = 0, то будь-яке А = О, тобто А = В. А це означає, що 
все дорівнює всьому. Звичайно все з цим не згоджується, — все, 
починаючи з самого мислителя, закінчуючи мислимим: сусідом, 
суспільством чи Товаром (який, до речі, теж дорівнює Грошам лише тоді, 
коли захоче, тобто коли вони конвертовані початком силогізму). І тому 
мислитель приходить до висновку, що все дорівнює тому, що йому, 
мислителю, заманеться, або тому, що вимагає Щось над ним. Отже, А 
= “чого Я бажаю” або “Ви бажаєте” (воля Ніцше або партії). Далі йде 
логіка самомістифікації, за якою витворюється міт, який відповідає тим 
фактам дійсности, що відібрала за парамістичними правилами побажань 
нещасна свідомість. Сатанинський квантор знищить, відкине небажане 
мені або моєму начальству.

З Арістотелевою логікою в Олійника очевидні негаразди. Не лише в 
сфері чистої й нечистої сили. Тут, мабуть, і найбільші теологи світу 
непевні щодо своїх силогізмів. Ні, навіть із такою простою річчю, як 
протиставлення капіталізму й комунізму, Олійник не може ради дати. 
Він нарікає, що Захід давно поставив за мету “прискорити розпад 
комімперії”. Тобто головна проблема все ж таки не в Заході, який лише 
прискорює те, що діється з внутрішніх причин? їх і треба було б 
аналізувати, а не слухати совісних батюшок із ВС Росії. Бо ж Ґорбачов 
лише довершив те, що вже тривало. Така сама помилка з кінцевим 
наслідком цього процесу — “реанімація капіталізму”. Вмер комунізм, а 
не капіталізм. Тому мова може йти лише про реанімацію комунізму (в 
т. ч. про Соцпартію Олійника — Мороза).

З таких термінологічних суперечностей складений увесь текст “Князя 
пітьми”. Це те саме “сиреневое неведение” (від “сирьіх”, чи бузку, чи 
знову щось “голубе”?), яким Олійник схарактеризував супротивника. Й 
коефіцієнт Олійникової “сиреневости” настільки більший за звичайне
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незнання фізики й теології, що він зміг побачити Одкровення Іоанна 
Богослова “варіантом теорії відносности”!

Власне, вся теперішня містична распутініана в посткомуністичних 
країнах і є ілюстрацією цієї “паралельної”, “сиреневой” логіки нещасної, 
розгубленої свідомости. Сам Олійник пояснює цей хлистівський шабаш 
посткомуністичного містицизму “астрологією” плянид. За Олійником, 
наприкінці кожного сторіччя настає спалах містицизму та стихійних 
катастроф. А чого ж чекати від кінця тисячоліття? — запитує переляканий 
комуносоціяліст. Чи не готує Пан Біг остаточної ліквідації грішного 
людства? Комуністичні теологи розглядають Пана Бога як Супергенсека,
— він теж рахує за десятковою системою. А може — ні? Може, в Нього 
не десять пальців? З 950-го по 1000-й рік нічого понадтрагічного, здається, 
не сталося. Хіба що самі християни були налякані тисячоліттям і чекали 
Страшного Суду. Хрещення Руси як катастрофу сприймали язичники (а 
сьогодні хіба що пан А. Щербатюк). Інші іновірці з усієї ойкумени навіть 
не були переляканими, бо не знали, що то і є 1000-й рік. Містифікована 
свідомість Олійника обґрунтовує нумерологію фактами перебудовного кінця 
сторіччя. Чорнобиль. Землетруси й різанина на Кавказі та в Середній 
Азії. Крах СССР. Пароплави, Руст, залізниці, газопроводи... Катастрофа 
за катастрофою. Справді, як усе дивно збігається! “Та ще ця містерія з 
кораблями!” біля Мальти. “Схоже, що змовлялися ви з Бушем про щось 
таке... богопротивне, що саме Небо декілька разів у гніві розкидало 
кораблі...” Амінь!

Та Чорнобиль без усякої нумерології передбачила Любов Ковалевська, 
й не тому, що вчилась у Нострдамуса, і навіть не тому, що її “творче 
бачення дорівнює передбаченню”, а тому, що, як чесна журналістка, була 
налякана побаченою на станції халтурою. Челябінський Чорнобиль стався 
ще тоді, коли Ґорбачов із його “ознакою” був пішаком. Саме тому й 
стався Чорнобиль, що челябінські колеги Ковалевської замовчали в той 
час катастрофу — не було тоді навіть “гласности”. Це і є одна з головних 
причин концентрації катастроф навколо Ґорбачова. Цікаво, що іще до 
Ґорбачова я теж почав помічати, як світ стає катастрофічнішим. Бо ще 
в 75-му, бувало, лежиш собі на койці в психушці і шалієш від того 
щастя, яке хрипить із палатного радіо. А “врачка-палачка” , садисточка 
Ніна Миколаївна Бочковська чи Любарська єхидно так запитує: “Що, не 
подобається радянське радіо?” Мовчиш, щоб сірку не врізали, й радієш 
від її, сірки, відсутности. І раптом із 76-го я майже кожен день почав 
помічати по телебаченню (західному) катастрофи — землетруси, аварії, 
теракти; зокрема постріли в Папу, війни, наркотики, пророків-екстрасенсів 
тощо. Можна, очевидно, й тепер закрити очі на катастрофічність світу. 
Але ж згадаймо початок століття: японська війна, теракти, столипінські 
“краватки” та вагони, катастрофа світової війни, 1917 — 21 pp. — 
творення першої в світі тоталітарної системи, громадянська війна, 1929
— 33 pp. — колективізація, голодомор, та ще й Гітлер прийшов до влади. 
Після тридцять проклятого — 1934 — 1937 — 1938... Далі друга світова 
війна. Далі знову голод, депортації, розстріли, сталінський неофашизм, 
атомова бомба. Короткий період відлиги, — але Берлін-53 та Будапешт-56 
вже підготували Новочеркаськ-62, Прагу-68 й Кабул-80. Усе сторіччя 
катастрофічне, а не його містичний кінець (за бажання можна не менш 
обґрунтовано переписати все оптимістичними нотами!). Та ні, Олійник 
знайшов Антихриста і ним пише історію перебудови. Та чому Олійник
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призначив на цю роль саме друга — Ґорбачова, а не Леніна й Сталіна? 
А Гітлер, Пол-Пот, Мао, Хо, Кім Ip-сен? Нарешті, кубинський Фідель, 
іракський Хусейн та іранський Хомейні...

Я аж ніяк не був і не є прихильником Михайла Сергійовича, від 
самого початку його правління й донині публічно звинувачую його в 
брехливості, в несвідомому (?) роздмухуванні міжнаціональних сутичок, 
у післячорнобильській дезі тощо. Разом із іншими українськими й 
неукраїнськими “радикалами” протестував в Осло проти Нобеля йому. 
Тепер Олійник іронізує з приводу “голуба миру над руїнами”, але тоді 
саме він підтримував цей західний ідіотизм та інтриги. Для чого ж 
плигати в такий самий ідіотизм протилежного гатунку й вішати на 
Ґорбачова колективні гріхи системи? Власне, всі його злочини проти 
людства, та й позитиви, накинуло йому його становище.

Не слід розмазувати вину й на отих 19 млн. (чи 16), від імені яких 
звинувачує Ґорбачова Олійник. У тоталітарному суспільстві, за суттю 
його, гріх таки розмазаний по всіх; але низовий комуніст має його не 
набагато більше, ніж комсомолець чи безпартійний голова підприємства. 
Хіба що носив у кишені оте червоне клеймо Антихриста. Тому й у 
Нюрнберзі судили партію, а не мільйони нацистів та гітлерюгендівців. 
Нещасні люди.

Нещасним чи навіть трагічним по-своєму був і Сам Перебудовник. 
Мені естетично ніяково застосовувати до Михайла Сергійовича слово 
“трагедія”, але старогрецьке поняття про трагедію мало на увазі приблизно 
його ситуацію: зіткнення волі індивіда з невмолимою долею, фатумом, 
Мойрами. Історична доля імперії й комунізму була вирішена “працею” 
партії Сталіна, Хрущова, Брежнєва — Андропова — Черненка. Воля 
Ґорбачова привела його на верхівку імперії, партія і він сам воліли 
врятувати партію та імперію, що їх доля прирекла на самознищення. 
Хотів одне.— отримав протилежне. Трагедія, бо в індивідуальній діяльності 
Ґорбачова 85 — 91 років виявилася діяльність “крота історії”, і хоч (би) 
що робив Горбачов, наслідок був (би) тим самим. Те, що в трагедії 
Ґорбачова помітні сліди іншого жанру, комедії, — теж не його вина: 
імперія вже пережила свою смерть в образі царя, який теж був дещо 
комічним.

Олійник, розгублений у всіх вимірах, не знайшов і для життєпису 
Ґорбачова відповідних жанрових та стилістичних форм. Плітка, донос, 
інвектива, нарис, “короткий курс”, “вибрані місця з листування”... не 
можу написати “з друзями”, бо “Князь пітьми” їх не має... Трагіфарс 
Ґорбачова Олійник вміщує в дефініцію “державної зради”, в якій Ґорбачов 
грає ролю “Відступника Всіх Часів і Народів”. Великі літери свідчать, 
що це щось більше, ніж Юліян Відступник. Хто? Юда? Люцифер? Позаяк 
Олійник увесь час крутить числом 666 (Звіром другим), дає харак
теристику Ґорбачову за Сфремом Сиріном, — можливо, мається на увазі 
сам Антихрист, і тоді це суттєвий внесок до християнської теології. Як 
указує комбогослов: “Бо, — глаголить пророк Матфей, — немає нічого 
сокровенного, що не відкрилося б, і таємного, що не було б пізнане”.

І впізнав: Антихрист за Сиріном, зокрема, вдає, що він “ненависник 
неправди, що відвертається від ідолів, не братиме дарів, не говоритиме 
гнівно...” Та ще тоді, коли Олійник захищав , єдино правильну лінію 
Михайла Сергійовича від нечестивих Драчів, — Ґорбачов зримо, нахабно 
брехав та ідолопоклонствував, наприклад, доповнив величезну серію
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пам’ятників Леніну московським, жебрав по всьому світі, та й самому 
собі призначив непогану платню й дари. А щодо гніву, то досить згадати 
знамениту телесцену з хамством щодо Сахарова. Ні, не підійде Сирінів 
образ ні для Ґорбачова, ні для інших. Зокрема тому, що Антихрист за 
Святим Письмом мусів би грати під Христа. Як Сатана мавпує Бога, так 
і Антихрист — пародія на Христа...

Взагалі, новітня соцтеологія та морозо-олійниківська паракультура й 
параполітика обіцяють, здається, чимало чудес, якщо й далі так сміливо 
йтимуть шляхами, що їх заповідав іще воєнний комунізм. Бо вже в тому 
“пророкові” бачимо творчу вдачу й скажену енергію більшовицьких 
комісарів, що навчали селян працювати (і як побачимо нижче — замінили 
їх), композиторів — писати симфонії, корів — телитися й давати молоко. 
Перекинувши товариша Матвія з ділянки історико-філологічної, євангель
ської в пророчу, сам Олійник поєднав у собі фах пророка з писанням 
Євангелія.

Блага, а точніше — зла (бо нічого доброго нікому не сповіщує) вість 
від Бориса розпочинається з прозріння євангеліста, спровокованого з’явцем 
із неба: на Червону площу, “біля Кремля, під самим Мавзолеєм”, 
приземлився “в’юнкий, худорлявий юнак, здається, в білому костюмі”: 
“Господи, та я ж бачив, як він сідав!!!” “Може, саме того ранку вперше 
похитнулась і моя безмежно наївна віра у Вас, Михайле Сергійовичу?”

“Євангеліст” згадує причини своєї гріховної віри в М. С.: “Ви добре 
говорили” (!), “ми”, “національно (?) заанґажована інтелігенція”, “ав
торитетна (?) більшість” “письменників, творчої та наукової інтелігенції” 
“були на Вашому боці в боротьбі з ортодоксами”: “дуже вже нам хотілося 
бути “цивілізованими!” Спокусив, і чим? — “загальнолюдськими вартос
тями” та “цивілізацією”. А “ми” ж так добре обходилися нашим 
інтерплемінним дикунством!

За звичаями житійної прози, Борис “умаляється”, каючися в тій 
гріховній мізерії, яка майже віддала було його окаянній вірі в Михайла 
Сергійовича: “...я йду на це свідомо, як на обряд очищення...” Але 
відповідно до принципу презумції гріховности, людина винна за дефініцією: 
“бо, за законами предків, за всіма писаннями й приписами людині 
належить витримати три випробування, а далі загрожує втрата точки 
відліку й орієнтирів”. Аби не було отого “а далі”. По “приписи” заведено 
було звертатися до Вождя — партії — ҐБ, й вони нас виправляли. Та ж 
Він, Спокусник, саме і був Тим, що нам поставлено було Орієнтиром... 
Та й навколо нього поставили “нам” суцільну “партитуру” “точок 
відліку”, таких собі Лук’янових, Ліґачових, Крючкових... А Ґорбачов узяв 
та й віддав усе на поталу отим “прорабам”, і демократія геть розпере
залася.

Далі були вибори, і депутатський корпус, що “жодною мірою не 
відбивав стану суспільства на 1989 рік”. Олійник багато пише про 
“парламентську чернь” і її демонічних лідерів із міжрегіональної групи 
(правда, без Сахарова). А Ґорбачов був у них “магістром” “таємничого 
ордену”. Але Олійник цього не розпізнав, як і потім, потрапивши в ЦК 
і в дорадники магістра, таємниці ордену так і не злапав. Так і залишився 
простим Кандидом. Тому, попри всю свою зацекавленість, змушений 
скромно приєднатися до “ми непосвячені”. Справді, дивна інтелігенція, 
що побувала в самому гнізді й не побачила його ганебної таємниці, рогів
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у посвячених! Добре, ну нехай не роги, бо вони астральні, але ж сіркою 
звідти тхнуло на весь Божий світ сім десятиріч!

Кандидами, на думку Олійника, виявилися навіть деякі члени партор- 
дену, від Лігіачова до Івашка. Навіть вони не знали, “не підозрювали”, 
що мова йде про змову, про “зміну існуючого ладу”, “яка в усіх країнах 
кваліфікується як державна зрада”. Олійник не помітив, що навіть у 
Ліі’ачові вкорінена “ліі'к”, тобто щось чужоземне, з того ж таки гнізда, 
що й легіон: за Святим Письмом, “ім’я їм легіон...” Розвиваючи протоколи 
совєтських мудреців, я переповнююсь побожним страхом за Олійникову 
душу. Бо ж, зрікаючися Князів комуністичної церкви, він не бачить 
оцього легіону й наївно вірить у нього. Уявляючи собі Нюрнберзький чи 
Страшний суд над керованою сатаністами компартією, вже йдучи на 
уявний розстріл, Олійник в запалі каяття рве на собі сорочку: “...тут нас 
зібралося... — цілий легіон”. А ще раніше наївно ,кинув про агресивно- 
слухняну більшість представників народу: “депутатський легіон”. Зрадив 
таємницю!.. На виправдання він офірує прокуророві тих орденських, 
“0,3%” від Легіону. А інші? Ні, бо це “партія, що добуває хліб насущний, 
метал...” Дивна якась країна, де не селяни, а партія-легіон добуває хліб, 
і не робітники, а вона ж таки видобуває метал. Не народ, а вона ж 
таки гине від куль ворога... й свого власного керівництва. Без нечистої 
сили така партія б не встояла... А її навіть нині Олійник нараховує в 
16 млн. легіонерів.

Та не вони головні, навіть не Маркс і Енгельс, не Ленін і Сталін. 
Бо з’явилася комета Галея, про зловісні властивості якої писали ще 
“козацькі літиписи” (?), і вказала на Ґорбачова. І пішло: він приїхав у 
Київ, а через 10 місяців вибухнув Чорнобиль. Усілякі радикали (“разом 
зі мною”) сміялися над народною мудрістю, яка вже тоді заговорила про 
“якусь ознаку”. Олійник, тоді ще загіпнотизований Міченим кометою, 
тепер жалкує про той свій радикалізм. Але ж і понині кляті радикали 
не хочуть знати Бога, все валять на комуністів, хоча Олійник і довів, 
що все пішло навіть не від ЦРУ, а від Міченого його Князя. Доказами 
переповнена вся доба 1985 — 1991 років. Поїхав у Китай — і Тяньаньмень. 
Після вояжу в соцкраїни зарізали або викинули комвождів. У США після 
нього стався вибух “пристрастей” у Лос-Анджелесі. Особливо кепсько 
закінчилося все для Індії... (Тому що арійці?) Словом, не треба було 
Міченого випускати з Фороса, бо ще накоїть стільки Чорнобилів! Маємо 
ось розкол у православ’ї після таємних зустрічей з Папою... І саме тут 
слід шукати розв’язку всіх загадок і діалектики “національного” в 
Олійника. Він боляче переживає зникнення імперії, але й не проти 
суверенности й соборности України. Він за “Богом дане право на державну 
незалежність”. Амінь! Як і з системою числення, Бог є чимось на зразок 
Леніна, що дає або не дає оте право. Забув Олійників бог розподіл 
кесаревого й Божого. Та з Олійниковою Україною цей генсечний бог 
поводиться за взірцями Сталіна, за собором 46-го року. Виявляється, що 
головний гріх Ґорбачова в тому, що він “оминаючи синод, відкрив усі 
шлюзи експансії чужих нам віросповідань на одвічних православних 
землях”. Звідси легко зрозуміти, що оте, “дане нам у відчуттях” право, 
на Україну не розповсюджується. Ми живемо на “одвічних” землях, у 
московській Православії.

Ось чому Ґорбачов зустрічався з “поляком Войтилою”. І в цій зустрічі 
розгадка трансмутації Ґорбачова. Про все пояснив комуністам цитований
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Олійником (і нами) протоієрей Полосін з ВС Росії. Виявляється, що 
Єльцин отримав не лише цяцьки Мальтійського ордену, але разом із 
ними “окультний орден асірійської богині Бау”. Признаюся читачеві, що 
я з переляку поліз було шукати цю кляту Бабу (інша назва Бау, 
шумерсько-акадської богині плодороддя й лікування), але раптом стало 
нудно.

Досить. Маємо сатанинський ланцюг із Папи, американців, капіталізму, 
Ґорбачова та Єльцина, агентів тьми та Бау-Баби... І православних чекістів, 
що досі рятували єдність, честь і непорочність православної компартії, 
яка примудрилася під керівництвом сатанинського ордену Маркса — 
Леніна — Ґорбачова залишитися непорочною, чистою силою.

Для діагнозу книги “Князь пітьми” маємо досить матеріалу. І водночас
— майже нічого. Починаючи з жанру. Це не новеля, не нарис, не 
публіцистика, не щоденник, не сповідь і навіть не роман пліток за зразком 
антинігілістичних романів Крєстовського, Кочетова, Шевцова чи Анни 
Герц. Свіжих пліток мало, таємниць Кремля майже нема, як нема й 
смажених фактів, окрім тих, що одна Бау сказала.

Це якась мішанка всього з усім. Це “Записки з підпілля”, але не 
Достоєвського, а його персонажа. Це істеричний крик нещасної свідомости, 
крик із “я — ми”, де “я” не індивід, а частка “ми”, але того “ми”, 
що механічно розпорошене в нещасні “я — атоми — ніщо”. Тому й 
вибрати форму моїх нотаток я так і не зміг. Вступати в дискусію з цим 
опусом неможливо. Пародіювати неможливо тому, що він є автопа- 
родійним. Сміятися — грішно, бо жива ж людина... Жаліти автора теж 
не випадає, бо занадто він агресивно-злісний. Але — що ж це за опус? 
Теж неясно. Бо як соціальне підпілля — не комуністичне й нефашистське, 
воно сіре. Це не містика, не наука, не література, навіть не паранаука. 
Все невизначене, туманне, бо й суперечності не загострені хоча б до 
рівня Шафаревича. Це — розпад комуністичної свідомости та кристалізація 
фашистської з того первісного розчину, тобто і те, і друге. Це можна 
описати холодно-клінічним оком, але це не стільки психопатологія, скільки 
патологія суспільства. А такої науки нема. Та чи потрібно взагалі на цей 
текст звертати увагу? — адже він не є ані фактом культури, ані 
літератури, ані політики, він — позасуспільний факт, як приватні листи 
Івана Івановича до Івана Івановича. Але й така дефініція зависока для 
нього, — це суцільне “не” і “ні”. Але й не “ніщо”, а “щось”. Громадським 
феноменом його робить сам факт друку таких текстів, інтерпретація їх 
у термінах культури, саме* сприйняття автора тексту як громадсько-куль- 
турного діяча. Те, що така персона посідала якесь місце в трагедії, що 
розгорталася на наших очах, що й нині — вже не в СССР, а в Україні!
— автор тексту є громадським, культурним та політичним діячем, свідчить 
про хворобливий стан суспільства. Видання “Сільськими вістями” книги 
Олійника свідчить про рівень голів колгоспів, для яких отаке надруковане. 
Але чи тільки села? Демократи гніваються на академіка Олійника за те, 
що він не “пускав” М. Руденка у “почесні члени” АН України. Чому 
обуреним не прийшло в голову, що ганебно бути членом такої Академії 
чи такого Фонду культури, членом яких £ Олійник?

Мабуть, має рацію д-р Глузман, коли твердить, що не можна 
переносити психіатричні категорії з особи на суспільство, в 
суспільствознавство. Суспільство не має психіки. Але складається воно з 
живих людей і поза ними не існує. Іншими словами, воно — в людях.
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1 якщо не можна говорити про хвору душу суспільства, то* можна, з 
відповідними корекціями, говорити про хвороби духу. Олійників текст 
“автологічний”, він, як ота “унтер-офіцерша”, блискуче самоописав 
духовну хворобу пострадянського суспільства.

Самозмальовані ним симптоми й наповнили накреслені вище схеми 
паралоііки політичної мітології. Нещасна свідомість породжує нещасну 
паралогіку, за якою “будь-що” є тим, “що” я (або супер-я) воліють. 
КПСС та її органи й вожді брали на себе волю міту. Нині мітична 
свідомість Олійника примушена сама вирішувати, “чого” він бажає. 
Покинута парторденом нещасна свідомість для заповнення “чогось” не 
обов’язково вибирає фашистський міт. Це залежить від особистих 
морально-психічних якостей людини та її здібности до узагальнення. 
“Щось” може втілитися в розірвану сукупність забобонів або якусь 
позаполітичну містичну систему. Більшість поки що примкнула до 
християнства, й від Церков залежить, чи вони християнізуються, а чи 
спотворять християнство на якийсь волапюк. Фашистський напрямок нової 
моделі (ще лише її невизначені, хаотичні контури) світу, що її творить 
Олійник, визначаються його зрощеністю з власною біографією.

З початком перебудови він упевнено пішов угору. Прогресивний 
комуніст-Лірбачовець, дедалі авторитетніший “інтелігент” влади, що знає 
генеральну лінію. Раптова “зрада” колег по Спілці письменників України, 
їхній радикалізм та націоналізм гнівили його тим, що перешкоджали 
гнучкій мудрості Президента. Зріст їхньої популярности викликав 
подвійний гнів Олійника: зірвуть ставку на М.С., а то й переможуть (час 
непевний). Звідси — “Коммутанти” в “Правде”, — треба було знищити 
тих, хто перейшов до опозиції. Не знищив. А вони — майже при владі. 
Разом із хитрим Кравчуком. А наш мудрець програв, ганебно програв. І 
все тому, що ставив на Центр. Все життя — на смітник... Тому ненависть 
викликають уже не стільки земляки, скільки ті, на кого ставив. Обдурили! 
Тому про Україну в ’’Князі пітьми" фактично нічого не згадано: нецікава 
вона йому, боїться він її. Але й імперських союзників своїх він майже 
не називає. Він людина імперії, але не імперська людина, не росіянин. 
Йому не дано бути ні Бєловим, ні Распутіним, ні навіть Пулатовим. 
Імперукраїнець загубив Батьківщину. Власне, обидві — бо в Україні навіть
О. Морозом він уже не стане. Карем-Рашем — теж ні, бо загруз в 
українську поезію, пізно омосковлюватися. Тому — всеохопна заздрість, 
інквізиційна ненависть і підозра до всіх. Саме ці почуття сформували 
новий міт. Зник будь-який фунт під ногами. Комунізм його підвів. 
Православіє? Запізно. Та й яке? Очиститися внутрішнім каяттям і 
повернутися до чистої поезії? Та ж не знає чистої, не вміє. Покаятися
— означало б визнати їхню рацію, отих Драчів та Павличків.

Безвихідність внутрішньої ситуації штовхає Олійника найлегшим шля
хом трансформації комунізму в фашизм на їх спільній тоталітарній основі, 
але нерішучість та власна біографія зупиняє. До фашизму В. Мороза не 
може плигнути через власну позицію в перебудові, до Д. Васільєва піти 
заважає тягар колишнього українства. Так і зупинився на півмістиці, 
півкомунізмі, півфашизмі, півукраїнстві.

Саме такий тип Шевцова характеристичний для України. Український 
коричнево-червоний варіант психоідеології, мабуть, річ неможлива. Можна 
плигнути з одного в інший, можна їх змішати, але ідеологія така
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неможлива. Отримання Олійником звання депутата ВР України дає нам 
рідкісну нагоду перевірити цю гіпотезу на його подальшій еволюції.

P. S. Маю нарешті уривки в “Киевских новостях”, інтерв’ю та “Два 
роки в Кремлі”. Відмінності від “палєйного” князя не суттєві. Текст 
трохи менш темний. Є згадки про суверенність України та компліменти 
Кравчукові. Є заклик до єднання (!), навіть із чесними антикомуністами- 
націоналістами (але з метою посварити їх з “коммутантами”), є 
справедливий протест проти політичного хуліганства, зокрема — 
антисемітського. Таке враження, що в Україні автор чи редактор 
пристосував московський варіянт для актуальних потреб Соцпартії. Та 
протокольна суть залишилася. Тому повторю головні риси фашоко- 
муністичної свідомості. 1). Хамська, обруднююча функція текстів.
2). Інквізиційна настанова, презумпція винности, підлости людини.
3). Маніхеїзм, манія переслідування, що породжують “змовницьку” модель 
історії, мітологему “священних меж і кордонів”. 4). Садо-мазохістична й 
доносно-пліткарська стилістика й образна система. 5). Інфантилізм щодо 
сексу й с о ц і а л ь н о г о  життя, що включає як лицемірство в обох сферах, 
так і надмірне зацікавлення, яке змішує обидві табуйовані сфери в 
“салат”. 6). Магічне мислення, що переходить у мітопсихологію, яка 
вибудовує паралогікою політичну літологію. 7). Негативний бог структурує 
світогляд. 8). Ксенофобія, расизм, шовінізм. 9). Самомістифікація й 
самопародійність. 10). Незнання ні містики, ні християнства, ні історії,
— нічого, за що автор береться. Ба гірше — доглибинна антикультура. 
11). Відсутність катарсису.

За винятком хіба що расистського шовінізму, все це є і в новому, 
українському тексті Олійника, хоч у жодній площині він ще не наважився 
перейти свої попередні межі соцреалізму.
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Богдан ВИТВИЦЬКИЙ

ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ*

Згідно з правовою і політичною традицією, в якій мені доводиться 
жити й практикувати, панування, або верховенство закону має вирішальне 
значення. Принцип верховенства закону є фактично основою основ усієї 
правової системи і однією з основ політичної системи. І нині в Україні 
й у Росії, в Польщі, Чехо-Словаччині й Угорщині ця сама ідея — 
верховенства, правління закону — набуває дедалі більшого значення і, 
можна сказати, популярности в тому сенсі, що вона привертає дедалі 
більше уваги людей, зацікавлених у розвитку політичної реформи в цих 
суспільствах.

Мета моїх зауважень сьогодні — розглянути основні риси та особливості 
принципу верховенства закону. Спробую подати відповіді на низку 
запитань, що складають цю проблему. Перше питання: що таке насправді 
верховенство закону? Друге: чому його вважають таким важливим? Третє: 
як цей принцип можна впровадити в практику, як його забезпечити і 
зберегти?

Про всяк випадок хочу підкреслити, що моє розуміння верховенства 
закону в цій розмові має дуже мало спільного з викривленим розумінням 
деспотичного правління закону, що склалося за час радянської влади. 
Чому така різниця між цими концепціями, стане ясним у ході розгляду.

Отже, що таке верховенство закону? Є два дуже часто вживані 
афоризми, які допоможуть мені стисло пояснити, про що йдеться. Перший 
вислів: “немає нікого понад законом”, або “ніхто не стоїть над законом”, 
а другий: “право сліпе”.

Відкриття, що немає “нікого над законом”, зроблено кілька століть 
тому, аби підкреслити: закон стосується не тільки звичайної людини, але 
з такою самою силою та впливом — королів і знаті. У сучасному контексті 
цей вислів частіше згадують як публічне нагадування принципу верхо
венства закону у зв’язку зі звинувачуванням багатих, відомих або 
політично сильних людей.

Думка, що правосуддя є і в ідеалі повинне бути сліпим, настільки 
поширена в більшості правових систем, що широко прийнятим символом 
закону є класична фігура жінки-справедливости із зав’язаними очима й 
терезами у руці. Чому в неї зав’язані очі? Тому, що, згідно з принципом 
верховенства закону, правосуддя повинно ставитися однаково неуперед- 
жено до всіх, що стають перед ним, незалежно від того, хто ці люди 
або які це організації.

* Доповідь на пленарній сесії Світового Конфесу українських юристів у Києві 
19 жовтня 1992 року.
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Тепер дозвольте запропонувати більш формальне визначення терміну 
для подальшого його вживання. Верховенство закону — це стійке, постійне 
й неупереджене впровадження в життя та застосування кола громадських 
законів, прийнятих і схвалених народом.

Закони мають бути прийняті після попереднього узгодження з народом, 
населенням — прямо або, частіше, посередньо через обраних представників
— адже тільки через таку добровільну згоду громадяни можуть виконувати 
і виконують закон. Закони, конституція або кодекси, очевидно, повинні 
бути громадськими. З одного боку, щоб люди знали, як будувати свою 
поведінку у згоді з законом, а з другого, щоб уряд не міг зловживати 
своєю владою, створюючи закони, за якими можна потім переслідувати 
своїх громадян та порушувати їхні права.

Як уже згадувалося, вузловий момент визначення та вживання в 
суспільстві принципу верховенства закону полягає в послідовному, неу- 
передженому впровадженні в життя та застосуванні законів.

Протилежністю верховенства закону буде верховенство людини. Якщо 
панує цей принцип, то закони застосовуються залежно від того, хто 
застосовує їх і до кого. Це означає, що закони застосовуються по-різному: 
до президента, партійного лідера або керівника підприємства — і до 
простої людини. Це означає, що закони можуть застосовуватись в одному 
вигляді до багатого, в іншому — до бідного, що вони застосовуються 
неоднаково до політичних друзів і політичних ворогів і так далі. Хоча 
верховенство людини не обов’язково погане або несправедливе, історія 
знов і знов підтверджує, що цей принцип майже завжди супроводжують 
примхливість та умовність, продажність або нечесність у кращому разі і 
деспотизм або тоталітаризм — у гіршому.

Чому верховенство закону є настільки істотним для будь-якого 
сучасного цивілізованого суспільства? Тому, що цей принцип Гарантує дві 
фундаментальні вартості, що їх більшість людей потребує та прагне в 
своєму житті: справедливість і передбачуваність.

Справедливість становить моральний вимір, що його більшість із нас 
має і потребує навіть інстинктивно. Передбачуваність важлива не тільки 
з психологічних, але й із суто практичних причин. Без правової 
передбачуваности неможливо робити доцільні рішення, планувати й 
будувати життя в будь-якій ділянці — індивідуальній, професійній, а 
особливо економічній. Загалом, вільна ринкова економіка просто не
можлива без правової передбачуваности, адже підприємці й антрепренери 
тільки тоді наважуються на економічний ризик, коли вони знають, які 
дозволені правила гри будуть завтра, наступного року, за п’ять років, і 
жоден бізнесмен не візьме на себе такого ризику, якщо ці законні правила 
гри непередбачувані. Тим часом верховенство закону важливе не тільки 
тому, що воно забезпечує справедливість і передбачуваність, але й тому, 
що воно є основою легітимности, або законности і правової, і політичної 
системи.

Жодне сучасне цивілізоване суспільство не може функціонувати без 
правової системи, якій народ довіряв би і в якій був би впевнений. 
Довір’я та впевненість народу в правовій системі — ще одна ознака того, 
що правова система є законною, що вона легітимна. Коли правова система 
легітимна, народ більшу частину часу підкоряється її законам та приймає 
її рішення. Тоді, очевидно, вже немає потреби в колосальному апараті 
таємної поліції, покликаної стежити за діями майже кожного.

Постає питання: як у такому разі правова система здобуває та зберігає 
свою легітимність? Як вона здобуває довір’я та впевненість людей? 
Відповідь проста: система робить це саме засвідченням верховенства
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закону, підтвердженням на ділі, що вона послідовна й неупереджена у 
використанні та впровадженні законів.

Навіть якщо б єдиною роллю верховенства закону було забезпечення 
легітимности правової системи, це вже .саме по собі зробило би 
верховенство закону найголовнішим принципом. Фактично ж роль верхо
венства закону набагато ширша, адже правління закону є також одним 
із джерел політичної легітимности суспільства.

У сучасних розвинутих суспільствах політична легїтимність походить 
переважно і передусім із процесу демократичних виборів. Але ж вибори 
відбуваються періодично — раз на два, чотири, п’ять років. Вибори не 
тільки встановлюють політичну законність, але й відновлюють її знову і 
знову на чергових справедливих виборах. Те, що забезпечує політичну 
легїтимність між виборами, є саме верховенство закону. Саме воно 
допомагає політичній системі набувати легітимности і, отже, стабільности 
тому, що верховенство закону дозволяє народові повірити в справедливість 
і передбачуваність, основні складові політичної системи.

Звернімося тепер до питання про умови впровадження та забезпечення 
верховенства закону в країні. На жаль, таке впровадження та забезпечення 
є досить складним процесом у будь-якому суспільстві. На те є декілька 
причин. По-перше, верховенство закону не виникає випадково, воно не 
є природним явищем, і його не можна створити за один день. 
Впровадження та забезпечення верховенства закону потребує тривалих, 
напружених, свідомих, рішучих і з'єднаних зусиль. По-друге, альтернативи 
верховенства закону часто виявляються спокусливими і тому знаходять 
великий відгук, особливо в часи політичного стресу та нестабільности. У 
такі періоди завжди існує велика зваба дозволити одній могутній особі 
або якійсь сильній групі людей “узяти справу в свої руки”, не звертаючи 
уваги на те, чи діють вони згідно із законом, чи цілком підривають його. 
По-третє, успішне застосування верховенства закону залежить від рушійної 
сили, динаміки трьох взаємопов’язаних, але незалежних елементів. 
Першим із них є відповідна конституція. Другий складається з правових 
інститутів, що створюють правову систему. Вони мусять мати специфічний 
характер: незалежний суд, правильно діюча прокуратура та незалежна 
адвокатура. Третім елементом є зріла політична культура. Дозвольте 
пояснити, як і чому впровадження та забезпечення верховенства закону 
вимагає не тільки наявности всіх цих трьох елементів, але також їхньої 
взаємопідтримки та взаємодії.

Декілька слів про конституцію. Щоб забезпечувати верховенство 
закону, конституція мусить задовольняти певні критерії. Вона повинна, 
в першу чергу, Гарантувати свободу слова та свободу преси, а отже, 
затверджувати демонополізацію засобів масової інформації. Це неодмінна 
умова, тому що політична культура суспільства не може бути зрілою без 
належної поінформованости про соціальні, політичні та економічні справи, 
а суспільство ніколи не стане належно поінформованим, якщо уряд — 
будь-який уряд — монополізує і контролює засоби масової інформації. З 
другого боку, як я нижче доведу, існує дуже малий шанс забезпечити 
первинність закону без зрілої політичної культури. На доповнення Гарантії 
свободи слова та демонополізації засобів масової інформації, конституція 
повинна також детально описувати механізм забезпечення цілковитої 
незалежносте суду.

Другий елемент трикутника представлений інститутами, що складають 
правову систему: судом, прокуратурою та адвокатурою. Щоб забезпечити 
верховенство закону, ці інститути теж повинні мати необхідні харак
теристики. Суд має бути незалежним, а умови його незалежносте
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проголошені конституцією. Прокуратура має підкорятися одному і тільки 
одному власникові — конституції суспільства, а не політичній партії або 
іншому хазяїнові. Це означає, що прокуратура повинна бути повністю 
позаполітичною і характеризуватися найвищим рівнем професійної чистоти 
та чесности. Це, в свою чергу, потребує відповідної системи заохочень і 
покарань, яка гарантувала б вищезгадану позаполітичну професійну 
чесність та чистоту прокуратури.

Третій правовий інститут, що складає правову систему, — це приватна 
адвокатура, представлена юристами, які не є ані суддями, ані прокурорами. 
Вона також має бути повністю незалежна: без цього правова система, 
базована на верховенстві закону, просто не зможе працювати. З причин, 
які ми зараз розглянемо, незалежна адвокатура грає центральну роль у 
політичній культурі.

Зупинімося ще на питанні про правильне функціонування прокуратури. 
Як нам усім відомо, прокуратура в кожному сучасному суспільстві має 
величезну владу, бо вона може звинуватити людину, наказати, щоб її 
заарештували, та вирішити, чи треба її кримінально судити. Беручи до 
уваги, що в кожному суспільстві цією величезною владою над людьми 
можна зловживати і що близький зв’язок між комуністичною партією та 
прокуратурою призводив до специфічних зловживань прокурорською 
владою, варто розглянути те, які існують способи регулювати та 
контролювати дії прокуратури, щоб по змозі зменшити до мінімуму 
зловживання прокурорською владою.

У Сполучених Штатах, наприклад, цих засобів контролю чотири: 
процедурні, структурні, нагляд незалежного судівництва та своєрідний 
нагляд вільної й настирливої преси.

Процедурний контроль має різні вияви. Наприклад, прокуратура не 
має права когось кримінально звинуватити або дати санкцію на арешт 
без ордера, який мав би два підписи: прокурора та незалежного судді. 
Структурний контроль — це лава дванадцяти присяжних, які ухвалюють 
остаточне рішення щодо вини чи невинности кожного звинуваченого.

В особливих випадках розглядати законність дій прокуратури має право 
незалежне судівництво. Це трапляється не часто, але, наприклад, 
нещодавно вищий апеляційний суд Америки з власної ініціативи почав 
перевірку ведення справ у тому відділі прокуратури, який звинуватив 
Івана Дем’янюка, щоб виявити можливі зловживання прокурорської влади. 
Нарешті, четвертий нагляд над прокуратурою — це діяльність незалежної 
преси, яка має не тільки право, але й зобов’язання розголошувати будь-які 
випадки непрофесійних або протизаконних дій прокуратури.

Третім елементом розглядуваного трикутника є політична культура 
суспільства. Вона складається з панівних у цьому суспільстві поглядів, 
системи вартостей і ставлень до соціальних, економічних та політичних 
справ. На відміну від конституції, яка постає у письмовій формі і тому 
зазвичай конкретна, і на противагу до складових елементів правової 
системи, які теж, безумовно, конкретні, політична культура є абстракцією. 
Вона, однак, важлива майже так само, як і перші два елементи 
трикутника, а може, й більше, — адже саме вона веде до перемоги 
верховенства закону в суспільстві.

Певна політична культура впливає на те, як індивідууми, що складають 
суспільство, діють у межах своїх відповідних ролей і загалом як вони 
поводять себе, будучи членами громади. Те, як, скажімо, мер міста, суддя 
або прокурор виконуватимуть свої обов’язки, значною мірою залежатиме 
від рівня політичної культури. Принаймні з двох причин. По-перше: 
політична культура впливає на індивідуальну політичну свідомість. Часом
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ми просто не в змозі простежити, чи виконують мер, суддя або прокурор 
свої обов’язки добре і згідно з правилами — а чи погано, порушуючи 
правила. Виконання, невиконання або протизаконне виконання обов’язків 
визначатиме саме рівень політичної та професійної свідомости того чи 
іншого фахівця, що здебільшого буде наслідком засвоєння політичної 
культури суспільства.

По-друге, політична культура визначає колективні сподівання 
суспільства. Наприклад, корупція осіб офіційних існує в кожному 
сучасному суспільстві, і в цьому сенсі вони всі однакові. Чим вони суттєво 
відрізняються, то це тим, як вони ставляться до корупції. Країни Африки, 
Азії та Латинської Америки — країни, що розвиваються — відрізняє від 
розвинутих країн Європи й Північної Америки сприйняття корупції як 
чогось органічного, природного й неминучого. У більшості розвинутих 
країн, навпаки, корупція не сприймається як норма, вона широко й 
постійно засуджується як велике соціальне, політичне й економічне зло. 
Преса та інші інстцтути постійно пильнують, щоб розкрити і засудити 
її, правові та юридичні установи розробляють стратегію для систематичної, 
тривалої та наполегливої війни проти корупції.

Оскільки верховенство закону не виникає випадково і не розвивається 
природно, неможливо впровадити й забезпечити цей принцип, якщо 
політична культура суспільства не набула певної зрілости, а зрілістю в 
цьому контексті є розуміння важливости створення, впровадження та 
захисту верховенства закону. Ті суспільства, що вже досягли зрілости в 
політичній культурі, пройшли довгий історичний процес випробувань і 
помилок. Наприклад, ті з нас, що живуть у суспільствах, де правові та 
політичні системи побудовані за англійською моделлю, знають, що перші 
кроки до впровадження верховенства закону зроблено ще в XIII столітті, 
з підписанням 1215 р. великої Хартії, за якою король Англії змушений 
був формально визнати, що його влада більше не є абсолютною і бодай 
ті з його підлеглих, що належать до знаті, мають гарантовані законом 
права та привілеї.

Перейдімо до стану політичної культури в Україні. Упродовж століть 
більша частина її території була під владою царського абсолютизму Росії, 
який уважається в світі найбільш реакційним, гнобительським і дес
потичним абсолютизмом XVIII та XIX століть. Потім були роки радян
ського режиму з усіма його найтяжчими викривленнями і спотвореннями. 
На щаСтя, ці два довгі й багато в чому трагічні епізоди не складають 
усієї історії розвитку правової та політичної думки в Україні. Існує, 
наприклад, видатний проект конституції гетьмана Пилипа Орлика, дато
ваний XVIII століттям, який відображає велику повагу та розуміння 
верховенства закону. Орієнтація на верховенство закону в конституції 
Орлика тим дивовижніша, якщо розглядати її в геополітичному контексті, 
контексті російського царського оточення. Але ця конституція вражає ще 
й тому, що факт її існування підтверджує тезу про універсальну вартість 
верховенства закону. Ця вартість є результатом людського мислення та 
здобутого історичного й політичного досвіду — і в Англії, і в американських 
колоніях XVIII століття або в Україні XVIII століття.

Однак повернімося в сучасність. Що або хто впливає на характер 
політичної культури? Найголовніший вплив мають, безумовно, політичні 
лідери суспільства, його науковці й письменники, юристи, журналісти, 
вчителі. Освіта, активні громадські дії, відкриті дебати, дискусії в пресі 
та інших засобах масової інформації, і формальні, й неформальні, — це 
той шлях, яким розвивається політична культура. Одні політичні ідеї 
повинні змагатися з іншими на рівних умовах у громадському диспуті.
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Але інтелігентний, професійний та обгрунтований громадський диспут 
можливий лише тоді, коли народ всебічно й точно поінформований. Це 
забезпечується цілковитою незалежністю преси та інших засобів масової 
інформації від уряду, адже уряд, бажає він того чи ні, так або інакше 
намагається регулювати потік інформації і доступ громадян до нього. Ось 
чому політична культура не може нормально розвиватися без конституції, 
що Гарантує свободу преси та демонополізацію засобів масової інформації
і, підкреслюю, комунікації.

Яка ж роль юристів у розвитку політичної культури? Юристи відіграють 
і мусять відігравати належну роль у цьому розвитку, особливо коли він 
проходить таку інтенсивну стадію, як в Україні. Адже хто, як не юристи, 
розуміє зміст і значення принципу верховенства закону та вміє його 
застосувати?

З уваги на це, юристи України мають особливу місію. Вони мусять 
упроваджувати й захищати верховенство закону, як це роблять юристи 
в усіх цивілізованих суспільствах. Точніше, впровадження та захист 
верховенства закону стає також завданням політичних лідерів, науковців, 
вчителів, журналістів — але насамперед юристів.

Що ж насправді означає впроваджувати й боронити верховенство 
закону? Це здобуття впевнености, що конституція містить у собі 
положення, які є неодмінними умовами верховенства закону. Це захист 
конституції і проголошених нею прав від тих осіб в уряді й поза ним, 
що рано чи пізно намагатимуться урізали, руйнувати або порушувати ці 
права Та закони. Це означає також боротьбу за принцип незалежносте 
судової справи. Це також установлення позаполітичної прокуратури, 
головною ознакою якої має бути професійна чистота й чесність і побудова 
та зміцнення незалежної адвокатури. Нарешті, це означає боротися з 
корупцією в уряді тому, що спорідненість між продажністю й пануванням 
закону така сама, як між раковою хворобою та організмом людини.

Як можна пропаґувати й захищати верховенство закону на практиці? 
Це може бути через реформу юридичної освіти, щоб кожен фахівець, 
який закінчив українську юридичну школу, розумів усі питання, пов’язані 
з верховенством закону, визнавав правове та політичне значення цього 
верховенства, бачив і розумів своє особисте завдання стосовно цього 
принципу. Потрібно також найскоріше створити в Україні міцну незалежну 
адвокатуру, яка підіймала б тверді та впливові голоси не тільки на захист 
своїх вузьких професійних інтересів, але й на захист конституції, 
незалежносте суду, свободи преси, демонополізації засобів масової інфор
мації тощо.

На закінчення відзначу, що успіх впровадження і забезпечення 
верховенства закону залежатиме від розуміння, відповідальносте і дій 
кожного. Це зобов’язує юристів стати поборниками верховенства закону 
та прикладом його дотримання. Це навіть може одного дня змусити 
захищати верховенство закону перед роздратованою, розгніваною та 
ворожою юрбою або аудиторією. Але українським юристам треба бути 
готовими до цього, бо це благородна справа в ім’я професії, в ім’я 
верховенства закону та в ім’я майбутнього України. Українські юристи 
мають нині особливу нагоду, можливість і обов’язок стати батьками 
українського правового, а отже, політичного перетворення й відродження 
суспільства.
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Вольфґанґ КРАУС

НІГІЛІЗМ сьогодні, 
АБО ТЕРПЛЯЧІСТЬ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

Можна лише дивуватися з того, що сьогодні про нігілізм говорять 
порівняно мало, тим часом як у другій половині минулого й перших 
десятиліттях нинішнього століття він перебував у центрі загальної уваги. 
Невже проявам деструкції та заперечення цінностей настав кінець? Чи, 
може, навпаки, вони стають набагато небезпечнішими, ніж будь-коли 
раніше? Можливо, річ насамперед у тому, що останніми десятиліттями 
нігілізм уже не сприймається як такий, бо його ледве чи й вирізняють 
із-поміж усього іншого. Адже наше пізнання відбувається лише за 
допомогою контрастів; отож могло статися, що саме ті відмінності, які й 
роблять нігілізм видимим, майже цілком стерлися.

Закономірність багатьох тривожних явищ нашого часу стає зримою, 
якщо розглядати їх під певним кутом зору. Чи не в нігілізмі беруть свій 
початок чимало з тих сил і течій, які є загрозливими для нашого сучасного 
й майбутнього? Чи не легковажимо ми, розглядаючи його як історично 
обмежений і притаманний переважно колишній Росії рух, що його вже 
можна вважати вичерпаним?

Навряд. Скоріше, тодішній нігілізм був якоюсь макабричною увертю
рою, першими продромами тих наслідків, які буйно розвинулися згодом; 
ними був наскрізь перейнятий комунізм, вони набагато глибше й 
усебічніше, ніж це здебільшого видається, впливають на засади та загальну 
атмосферу й нашого суспільства. Чи не зможемо ми успішніше стримувати 
розвиток цих тенденцій, обмежувати їхню енергію, коли знатимемо, де 
і як вони виникають? Усі ці питання і спонукали мене взятися до цієї 
праці.

Карл Краус колись назвав Австрію “полігоном для випробування кінця 
світу”; тим часом кінець світу вона пережила вже двічі — у першій та 
другій світових війнах. Чимало проявів прихованого чи відвертого нігілізму 
було тоді й у політиці, — адже Гітлер походив саме з нашої країни 
(Австрії. — Ред.), — і в психологічній ситуації та її мистецьких 
відображеннях, які повсюдно спостерігалися в Європі та в країнах, що 
на неї орієнтувалися. Водночас робилися спроби розвінчати деструктивність 
і викрити її причини. Хто зна — чи не послужить наш “полігон для 
випробування кінця світу”, — а головне, наш досвід виживання на ньому,
— початковою школою подальших плідних спостережень?

Я не ставив собі за мету написати всеосяжну культурологічну історію 
нігілізму. Мені йшлося лише про те, щоб з’ясувати його ознаки й наслідки, 
привернути до нього увагу, спонукати до подальших роздумів. Передусім же 
мені хотілося встановити, як можна уникнути нігілізму або звільнитися
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від ньоро. Чи змінюється дух часу? І в чому, власне, він полягає? Хіба 
настрій епохи, зрештою, не складається з мільярдів мінімальних імпульсів, 
поодиноких рішень і дій окремих людей? Чи вірно перед лицем суспільних 
настроїв, які в даний час вважаються панівними, відмовлятися від власної 
волі та власних прагнень? За словами Авґустина, “часи — це ми: які 
ми, такі й часи”. Оце “ми” вбирає в себе кожного з нас. Моя праця і 
є спробою довести слушність і необхідність наших власних зусиль.

ДВОЇСТИЙ н ігіл ізм  
(Діалектика протилежностей)

Нігілізм — це заперечення особливого ґатунку: він відкидає існуючі 
вартості, не визнаючи натомість жодних інших. Із чого він постає? Зі злости, 
ненависти, сумнівів, розчарування, втоми, байдужости, нудьги. Це позиція 
того, хто відкидає все існуюче, будучи неспроможним бодай припустити, 
аби щось могло змінитися на краще, — й тому неминуче приходить до 
знищення або самознищення.

Численні форми прояву нігілізму виходять із двох відмінних позицій: 
активної, войовничої, екстравертної — та пасивної, байдужої, інтравертної. 
При цьому спостерігаються різні ступені інтенсивности та змішування 
вказаних рис. Активний нігілізм ще зберігає життєздатність — залишки 
врятованої в інших життєвих позиціях віри в дієвість руху, зміни, 
комунікабельности. Пасивний варіант замикається в мовчанці, згортанні 
всіх проявів життєдіяльности.

У реальному житті ми зустрічаємося не з абсолютним нігілізмом, а з 
відносними формами його вияву. Самогубство є за певних обставин 
абсолютним нігілізмом; мовчазне відмирання у цілковитому 
світозапереченні — впритул наближена до попередньої форми.

Внаслідок розчарування в політичних ідеологіях з їхніми обіцянками 
земного раю, блискітливими ілюзіями тисячолітнього райху, після того 
як стала очевидною нездійсненність науково-технічних утопій, які замість 
обіцяного щастя загрожують катастрофою, після зруйнування цілих держав 
війнами, економічними кризами, корупцією і т. д. — внаслідок усього 
цього більшості людей, що загрозливо зростає, лишається хіба що 
відкидати абсолютно всі існуючі порядки. На Заході є багато людей, 
розчарованих демократією, на Сході — комунізмом (з різних причин і 
в різних проявах); і там, і там наростають безпорадність, відчуття власної 
непотрібносте, заперечувальні тенденції.

Сам термін “нігілізм” має цікаву історію, яку не слід забувати, якщо 
хочемо на підставі подібностей та відмінностей краще пізнати деякі явища 
сучасности. Але насамперед спробуємо окреслити нині існуючі форми 
нігілізму. При цьому виявляється дивна закономірність: нігілізм 
виявляється в двох іпостасях, ба навіть суперечливих парах. Діалектичне 
зіткнення починається в самій дійсності: всередині суспільних верств 
буржуазії, чиновництва, власників, функціонерів (як свого часу в 
середовищі аристократії) — тобто саме серед тих, хто підтримує існуючий 
лад. Для них система цінностей, яку вони уособлюють, майже сама собою 
зрозуміла й не зачіпає їхньої свідомости. Однак чимдалі більше вона 
починає здаватися їм позбавленою сенсу, вони втрачають почуття 
відповідальности, хоча й не відчувають задоволення, відмовляючись від
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неї. Навіть самі того не помічаючи, вони втрачають усвідомлення 
цінностей, відчуття здорового глузду, віру в Бога.

Нащадки таких прихильників існуючого ладу реагують на це дуже 
чутливо, щонайменше розчаровуючись або й страждаючи в тій порожнечі 
фальшивих фасадів, яку вони з дитинства відчувають у своїх сім’ях. їхня 
поведінка часто вельми гостро засвідчує втрату переконань, 
відповідальности, радости, крах цінностей у житті своїх батьків; для них 
це тим болючіше, чим виразніша розбіжність між одержаним ними 
ідеалізованим вихованням, яке давно перетворилося на пустопорожню 
балаканину, та реальними взаєминами у батьківському домі. Сини й 
доньки в таких випадках є здебільшого діалектичною антитезою своїм 
батькам: вони здіймають галасливий лемент або й удаються до протидії,
— тоді як прихильники існуючого ладу прагнуть усіляко приховувати й 
замовчувати свою справжню позицію. Цей діалектичний процес може 
спричинятися до взаємного відштовхування чи, наприклад, 
взаємопідтримки, до хвилеподібних сплесків прихованої чи одвертої неі^ації 
в обох таборах. Хоча, як протилежні полюси, обидва вони взаємно 
відкривають один одного; проте водночас і ті, й інші мимоволі помітно 
сприяють різкому наростанню негації довкола себе.

Не слід забувати, що на цих протилежних полюсах нерідко виникають 
нігілістичні варіанти позицій, загалом не нігілістичні. Діалектика 
нігілістичних крайнощів нині криє в собі жахливо звужену й затемнену 
сферу знецінених вартостей і беззмістовного життя. Звичайно, можливі 
й обнадійливі наслідки, коли саме в оцьому загострено-кризовому 
драматизмі чіткіше проступають помилки, що спричинилися до кризи, й 
тим самим мобілізуються сили, здатні виправити становище. Викликаний 
цим шок — якщо він настав не занадто пізно, а його причини встановлено 
швидко й влучно, — може стати й цілющим. Тоді з жахливого досвіду 
всесвітнього руйнування, знищення й самознищення, заперечення нігілізму 
народжуються нове усвідомлення своєї відповідальности, нова система 
завдань, змістів і цінностей.

Корисною схемою видаються окреслені далі моделі мислення.
Нігілізм батьків чи буржуазний нігілізм виникає, коли суттєво 

втрачається зміст таких понять, як свобода, рівність, братерство, гуманізм, 
ліберальність, порядок, а натомість лишаються тільки вульгарний ма
теріалізм, відверта гонитва за грошима, речами, особливою владою. 
Фальшива мораль стає панівною, навіть і не прагнучи якось прикривати 
свою аморальність. Унаслідок настають закостеніння всіх форм взаємин, 
душевна холодність, корисливість, байдужість, нудьга.

Нігілізм дітей чи анархічний нігілізм з’являється як відповідь на 
попередній: не потверджені дійсністю життєві уявлення батьків найчастіше 
нічого не варті в очах нащадків. Молоде покоління відкидає їх як старанно 
декоровану вітрину, за якою ховається лише відсутність справжніх 
цінностей. У пов’язаному з цим вибуху емоцій має бути зруйнована вся 
суспільна формація покоління батьків.

Нігілізм чиновництва набирає сили, коли в надрах закостенілої ієрархії 
кар’єризму, егоцентричних прагнень, жадоби особливої влади забуваються 
ідеали суспільної корисности. Відмирає сам корінь чиновництва, його 
існування втрачає сенс. Багато чиновників досить чітко усвідомлюють цю 
небезпеку, однак вони дуже швидко відмовляються від спроб не дати
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бюрократичному апаратові засмоктати себе, позаяк він несе з собою 
життєві успіхи й добробут.

Цьому протистоїть індивідуалістичний нігілізм, який прагне зруйнувати 
бюрократичну машину. Він хоче обійтися взагалі без апарату, 
сподіваючись, що суспільство з усіма його взаєминами утвориться саме 
собою безпосередньо з індивідуумів.

Матеріалістичний нігілізм відкидає все, що не є матеріально відчутим. 
Він прагне лише грошей, набутків, влади, його не цікавлять духовна 
співмірність, людське співчуття, суспільна доцільність. Тимчасово він може 
досягти дивовижно динамічної фази і значних господарчих здобутків, аж 
поки брак людської задоволености не починає руйнувати систему зсе
редини, а нерідко ставить під загрозу й саме її існування. Настає своєрідне 
зголодніння від надмірного багатства.

На противагу цьому, можна спостерегти гедоністичний нігілізм, який 
радикально протиставиться матеріальним набуткам, грошам, економічним 
успіхам. Він прагне задовольняти лише власні особисті, безпосередні 
потреби: їжі й питва, зручностей, сексуального вдоволення — словом, 
того carpe diem*, при якому епікурейський рівень задоволености, зрештою, 
досягається дуже рідко. Гедоністам властиві цілковита неанґажованість, 
прагнення до власних зручностей понад усе, відверта еЛщентричність і 
байдужість до долі інших. Часом вони вдаються до вельми кумедних 
правил гри, де якраз загострене відчуття безнадії естетизується у вигляді 
своєрідної перверсії.

Клерикальний нігілізм плекає жорсткі, позбавлені життя структури і 
способи керувати майном, здатні принести церкві матеріальні багатства і 
навіть політичний вплив, однак віддаляють її від власних завдань. Релігійні 
приписи перетворюються на ритуали влади, які ведуть до мети, протилеж
ної релігійному покликанню (в якому, зокрема, мала б превалювати 
людяність). На страхітливу можливість такого метафізичного цинізму 
вказав Достоєвський образом Великого інквізитора в “Братах Карама- 
зових”.

Атеїстично спрямований нігілізм, який часто виникає внаслідок щойно 
згаданих дегенеративних викривлень усередині церков, іде значно далі 
від антиклерикалізму, проголошуючи, що Бога взагалі немає. На потвер
дження цього атеїстичний нігілізм покликається на такі жахливі катаст
рофи сучасности, як Гітлер, Освенцім, Сталін, Гірошима. При цьому 
лишається непоміченим, що водночас заперечується й свобода совісти. 
Втім, атеїст — не обов’язково нігіліст; є атеїсти з високим рівнем 
гуманістичного етосу; але нігіліст — неминуче атеїст, навіть якщо він 
цього й не демонструє войовничо.

Академічний нігілізм зводить науку й мистецтво до порожнього 
формалізму. Мислення застигає в заздалегідь визначених схемах; нові, 
живі розумові можливості задихаються під горами наукових фактів; 
творчому пошукові стає на перешкоді примусовий тиск канонічних правил, 
крізь які хоча подекуди й зблискують віртуозні здобутки, однак за їх 
фасадом криється лише порожнеча. Науці й мистецтву, як би вони не 
різнилися між собою, академічний нігілізм загрожує однаковою руйнацією.

Протистояти їй намагається в науці позитивістський, а в мистецтві 
естетичний нігілізм. Позитивізм орієнтується на те, що можна конкретно

* Живи нинішнім днем (латин,).
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збагнути, й відкидає, як нонсенс, апріорні судження про норми й цінності. 
У такий спосіб він руйнує не лише застиглі схеми, а й водночас узагалі 
всякі цінності й норми. Внаслідок цього постає тотальна відносність 
цінностей, яка й призводить до нігілізму. Естетичний нігілізм розчиняє 
всі етичні категорії в абсолютному естетизмі, а нерідко й перетворює їх 
на свою протилежність. Це переноситься й на реальне життя, після чого 
і в дійсності зникає будь-який етос, поступаючись місцем холодному 
естетизмові.

Деспотичний нігілізм виростає з поширеної серед людей недооцінки 
політичної влади. Деспотизм сам по собі може розвинутися з релігійної 
віри чи політичного ідеалізму; натомість деспотичний нігілізм грунтується 
на зневазі й ненависті до людства, яке, на його думку, заслуговує на 
якнайсуворішу регламентацію і пригнічення. Поліція, служба безпеки, 
мілітаризовані структури навіть за мирного часу видаються деспотизмові 
справедливим тягарем і покарою для людей. Ненависть до них із боку 
деспотії може мати, як відомо, всесвітньо-історичні наслідки й 
спричинитися до різкого підвищення рівня цинізму.

Резиі*нативний, або летаргічний нігілізм часто виникає тому, що перед 
абсолютною владою деспотизму будь-яка ініціатива виявляється без
надійною. Серед найчорнішого песимізму, перед цілковитою безвихіддю 
люди впадають у повне знецінення, пасивно дозволяючи течії нести себе 
будь-куди. Хоча їхню позицію неважко зрозуміти, така нестійкість 
щонайменше призводить до нігілізму або й до цілковитого 
світозаперечення.

Догматичний нігілізм охоплює сферу ідеології: під його впливом 
кам'яніють колись живі ідеї, утопії, цінності, уявлення про мету. Часто 
на диво швидко ідеали перетворюються на засушені гасла, що сковують 
будь-яку індивідуальну свободу. Навіть гуманістичні ідеї можуть за
сушитися до абстрактних догм і в такий спосіб перетворитися на свою 
протилежність. Крізь догматику, що охоплює все життя, прозирає нігілізм, 
який розвиває ритуалізовану теорію тим патетичніше, чим менше вірять 
у неї навіть ті, хто її проповідує.

У такій ситуації може виникнути діонісійський нігілізм, який протистав
ляє цій абстрактно-догматичній конструкції галасливу, розхристану, ха
отичну емоцію. Втеча в алкогольні ексцеси й розпусту, культ розваг, 
екстатичний абсентеїзм та елітарну оргіастику стає виявом тотального 
розладу. Деякі види мистецтва можуть навіть процвітати на цьому грунті, 
поки нестримне заперечення не засушить саму здатність до мистецької 
творчости.

Все це не означає, що довкола нас — майже суцільний нігілізм, а 
лише те, що він прибирається в найрізноманітніші шати. Нігілізм криється 
й там, де його навіть не підозрюють, і там, де він намагається вдавати 
свою протилежність. Звичайно, крім окреслених вище, існують ще й інші 
різновиди нігілізму, — ця типологія припускає можливість багатьох 
варіацій, — але названі тут видаються мені найважливішими. Істотно 
було встановити, що названі пари протилежностей у своїй діалектичності 
виявляють внутрішній зв’язок між собою: попри свою часом драматично 
загострену несумісність, у чомусь вони й подібні одна до одної, хоча це 
не завжди усвідомлюється. Обидві сторони в парі протилежностей можуть 
грунтуватися на окреслених вище вихідних позиціях, будучи або 
активними, войовничими, екстравертними, або ж, навпаки — пасивними, 
байдужими, інтравертними. Часом провідна сторона пари тяжіє до пасивної
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й байдужої позиції, а протилежна — до активної й войовничої. Яким би 
взаємовідштовхуючим і ненависним не було їхнє протистояння, вони тісно 
між собою пов’язані, взаємно доповнюють одна одну й разом розвиваються 
до того критичного пункту, за яким настає або катастрофа, або глибока 
видозміна.

Мабуть, багатьох здивує, що здебільшого саме ті, кому за їхні, часом 
жорсткі, дії насамперед закидають нігілізм, насправді до початків 
нігілістичних тенденцій непричетні. Вони лише прямо й відверто зреаі^у- 
вали на приховану нігілістичність, яка давно таїлася за офіційними 
фасадами. В успадкованих будинках і палацах якраз найчастіше й 
зароджуються ті завуальовані, відносні форми нігілізму, на які наступні 
покоління відгукуються насильством, хаосом, екзальтованою безпо
радністю, потягом до лютої руйнації та саморуйнування.

Найгірше, коли цілком благополучні буржуа на Заході чи функціонери 
комуністичної системи на Сході навіть не помічають, що вони сповзають 
у морок відносної нігілістичности й надалі живуть за соціальним і 
технічним автоматизмом, який, власне, й дозволяє їм дотримуватися 
звичних життєвих форм. Нігілізм виникає переважно там, де його 
найменше сподіваються. Найнебезпечнішими нігілістами нерідко стають 
ті, хто навіть не підозрює цього за собою.

Нігілізм, як правило, з’являється передусім тоді, коли занепадають чи 
зникають релігії. Коли немає найвищої цінности, інші цінности неминуче 
опиняються під загрозою, навіть якщо вони остаточно й не зникають. 
Чимало гуманістів з атеїстичними поглядами, як-от Антон Чехов, Афанасій 
Фет, Олександр Блок чи Еміль Золя, Зиі'мунд Фройд та Альфред Адлер, 
Альбер Камю і Жан-Поль Сартр, довели, що мораль можлива й без Бога.

Як уже згадано, нігілізм у всіх своїх різновидах з’являється лише за 
відсутносте віри у Провидіння та Бога, — адже нігілізм і Бог (або Вищий 
Розум) несумісні. Змішані форми подекуди виникають саме як 
половинчастість. Попри це, у багатьох релігіях закладено нігілістичні 
тенденції. Виявлення елементів нігілізму в релігіях Східної Азії, зокрема 
в буддизмі та індуїзмі, залишмо теоретикам релігії. У християнстві грунт 
для можливої появи нігілізму з'являється якраз у тих віросповіданнях чи 
на тих історичних етапах розвитку релігії, що переважно визнають лише 
Бога й Потойбічне, геть нехтуючи тутешнім і сьогочасним.

Усередині релігії заперечення світу пов’язане з вірою в Бога та в 
життя після смерти. Коли релігія та віра в Бога занепадають, лишається 
одне заперечення. Православна церква особливо далеко зайшла в своєму 
містичному запереченні світу, — тому в Росії ті, хто під впливом 
радикального Просвітництва втратили віру в Бога, і стали нігілістами. 
Саме з Росії вийшла перша хвиля політичного нігілізму: Турґенєв, Герцен, 
Бакунін дотримувалися теорії й практики нігілізму, поширеного доти 
переважно на Заході.

Бароккова фаза католицизму в опанованих ним країнах теж схиляла 
до нігілізму. Людина, глибоко перейнята вірою в уявність, скороминущість, 
нікчемність світу, переконана, що життя є лише сон, до того ж — лихий 
сон, — природно впадає в нігілізм, як тільки зникають Бог, потойбічне, 
небесна справедливість і милосердя. Так, у Франції, передусім у Парижі, 
існував сприятливий клімат для нігілізму, оскільки латинсько-французька 
раціональність завше не дозволяла повністю виключити комунікативний 
глузд. Радикальніше відбувалося це в Австрії, де заперечення не лише 
різноманітно практикувалося і втілювалося в різних видах мистецтв під 
виглядом естетичного й гедоністичного нігілізму, а й досягло свого
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несподіваного й жахливого апогею у націонал-соціалізмі. У Німеччині 
нігілізм виник як у барокково-католицьких, так і в протестантських 
регіонах; гітлерівська ж катастрофа ні з чим не порівнянна. Італія та 
Іспанія, обидві (хоч і кожна по-своєму) прихильні до барокко, здивували 
світ своїми вигадливими й жорстокими нігілістично-анархістськими ексце
сами, як тільки в них почала занепадати релігійність. Зокрема, близьким 
до нігілізму був молодий Муссоліні.

У країнах православного та католицько-бароккового християнства 
релігійність упродовж тривалого часу була сильною і всеохопною. Однак, 
коли там набирали сили елементи земного релятивізму й нігілістичности 
(за принципом “нам байдуже до всього”), як-от у куплетах з п’єси 
Нестроя “Лумпаціваї’абунд”, де твердиться, що “цей світ ні в якім разі 
довго не простоїть”, ситуація ставала загрозливою. Лишень там, де згасала 
віра в Бога, — нігілізм досягав своїх вершин.

Фейєрверком політичних ідей, фантастичною екзотичністю культурних 
явищ вражають перехідні епохи. Ще існує духовне й соціальне середовище 
релігійно-забарвленого часу, яке запалює нігілізм, водночас живлячи й 
захищаючи його. Росія напередодні комуністичної революції, Німеччина 
й Австрія перед Гітлером продемонстрували дивовижну різноманітність 
соціальних контрастів і політичних суперечностей та бурхливий розквіт 
мистецьких обдаровань. Це можна б назвати розкішно-барвистим заходом 
сонця, — додавши при цьому, що історії відомо й те, як воно знову 
сходить. Частіше, ніж гадають, це відбувається якраз над тим місцем, де 
воно зайшло, та ще й із не дуже великим запізненням.

Однак уночі всі кішки сірі, й ніхто нічого не впізнає. У такій фазі 
ми можемо перебувати лише тимчасово, впродовж обмеженого періоду. 
Про нігілізм та форми його вияву здебільшого ніхто й не згадує, оскільки 
він мало чим виділяється в різнобарвному оточенні. Пізнання — 
усвідомлення контрастів. При всій суб’єктивній суперечливості чийогось 
сприйняття реальне духовне середовище забарвлене однотонно, і це помітно 
якраз із того, що нігілізм уже нічим не вирізняється на цьому тлі.

Чарівна ніч, упродовж якої життя довкола нас таке різноманітне й 
рухливе, проминає в яскравому світлі. Завжди знаходяться незліченні 
приводи для радости, є чимало годин, коли наше існування схоже на 
здійснений чарівний сон. Ми літаємо на повітряних килимах, переганяємо 
час, їздимо в чарівних каретах, перетворюємо зиму на літо, користуємося 
зручностями набагато більшими, ніж їх мали бароккові королі, — й усе 
одно радість не стає провідним відчуттям наших днів.

Ніби якась ворожа сила поглинає барви, знецінює відчуття розкоші, 
яка нас оточує, — це нігілізм, агресивне, повзуче нищення цінностей. 
Звичайно, десь на другому плані завжди існує й можливість рукотворного 
апокаліпсису. Тому набагато менш тривожною нам видається ця психо
логічна субстанція, майже непомітна для нас, — бо ми до неї вже дуже 
звикли. їі вплив ми відчуваємо тільки в тому, що найпрекрасніші наслідки 
наших дій уже в момент свого виникнення починають тьмяніти, 
позбавляючи нас сподіваного задоволення. Якщо в цій субстанції ми 
розпізнаємо нігілізм, то, напевне, будемо здатні віднайти і протидію йому.

З німецької переклав Микола Павлюк
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ЕКОНОМІКА

«ТІЛЬКИ ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ 
ЗРОБИТЬ ЛЮДИНУ ВІЛЬНОЮ»

Бесіда журналіста Володимира КРАСНОДЕМСЬКОГО 
з першим заступником міністра економіки України Романом ШПЕКОМ

Володимир КРАСНОДЕМСЬКИЙ: Пригадуєте, пане Романе, на почат
ку вісімдесятих років хтось кинув іронічну, але справедливу фразу: 
“Польський робітник хоче працювати як радянський, а жити — як 
американський”. Чи не спостерігаємо щось подібне і сьогодні у нас, в 
Україні?

Роман ШПЕК: У тому й наша біда, що не пов’язуємо свій добробут, 
своє благополуччя безпосередньо з працею на конкретному місці. А 
матеріальні блага самі собою не створюються. Манна небесна існує лише 
в біблійній легенді, — а багато наших співвітчизників її очікували одразу 
після проголошення незалежносте України. Істина ж у тім, що ніхто за 
нас нічого не зробить, коли самі не засукаємо рукави; розподіляти можна 
тільки те, що вироблено.

В. К.: Можливо, наше суспільство ще не створило, не виробило для 
цього належних економічних важелів? Знаєте, важко викладатися на 
роботі, коли за місячну платню можеш купити хіба що штани...

Р. ПІ.: Натякаєте на те, що поволі ідуть економічні реформи? Так, у 
нас є люди, які не хочуть приватизації, не бажають відкривати дорогу 
цивілізованому бізнесові. Те, що сьогодні бачимо на кожному кроці: 
купив-перепродав, — то ще не бізнес, а лише його примітивна імітація. 
Справжній бізнес — то неймовірно тяжка праця, яка потребує від людини 
цілодобової самовіддачі.

В. К.: Людина, вихована попереднім режимом, ніяк не хоче змиритися 
з думкою, що хтось буде жити краще, ніж вона...

Р. Ш.: Певно, і цього не треба скидати з рахунку. Але ще більше 
сьогоднішній робітник чи інженер бояться, що можуть втратити роботу, 
що доведеться опановувати інший фах. А це психологічно завжди нелегко. 
Так, він, цей робітник, сьогодні заробляє значно менше, ніж міг би 
заробити на приватизованому підприємстві, — але це стабільно. За нових же 
економічних обставин він може опинитися й на вулиці. А кого влаштовує 
така перспектива?..

Наші співвітчизники ніяк не хочуть звикнутися з думкою, що і надалі 
йтиме розшарування суспільства на заможних людей і менш забезпечених. 
Це об’єктивний процес, бо всі рівні лише перед законом і Богом. А 
функція держави якраз і має полягати в тому, щоби кожному дати змогу 
випробувати свій шанс, подбати про свій завтрашній день. Тим, хто не
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зуміє цього зробити, кому стане особливо сутужно, повинно допомогти 
суспільство: розробити конкретні соціальні програми, створити благодійні 
фонди.

В. К.: Одним із найуживаніших аргументів противників приватизації 
є такий: багато людей залишаться без праці, поповнять армію безробітних. 
Ваше ставлення, пане Романе, до такого прогнозу?

Р. НІ.: То справді так буде, і ніхто з цього не робить таємниці. 
Зокрема, західні вчені передбачають, що вже найближчим часом на 
теренах колишнього Радянського Союзу треба очікувати 20 — 25 мільйонів 
безробітних.

В. К.: Що й казати: не вельми приємна перспектива.
Р. НІ.: Але безробіття нам не уникнути: адже діє Закон про 

банкрутство, та й це, зрештою, об’єктивний процес. Але держава повинна 
полегшити цей соціальний удар: усіма способами стримувати інфляцію, 
підвищувати рівень виробництва, сприяти, аби наші товари були конку- 
рентноспроможними, розпочати процес структурної перебудови, конверсії, 
дбати про створення нових робочих місць на основі широкої програми 
розвитку підприємництва і малого бізнесу.

В. К.: Ось ви згадали про малий бізнес. Нині, щоб створити і 
зареєструвати власне або спільне підприємство, треба пройти через 
жахливе бюрократичне сито. Але ж це право особи — свободи вибору 
підприємницької діяльности!..

Р. НІ.: Я згоден із Вами. Те, що діється у чиновницьких кабінетах, 
аж ніяк не сприяє розвитку підприємницької діяльности. Ми повинні, 
зрештою, усвідомити, що суб’єкт економічної діяльности — чи то 
підприємництво, чи група осіб, чи осібний власник — у вільному світі 
має право вільного входу у бізнес і вільного виходу з нього. Отже, 
держава не повинна брати на себе функції цензора підприємницької 
діяльности: дозволяти чи не дозволяти, а лише фіксувати, хто й чим 
займається. А далі — є податкова політика, є відповідні закони.

В. К.: Якщо ми не створимо “критичну масу’’ малого бізнесу, то не 
матимемо можливостей для розвитку ринкової інфраструктури. Очевидно, 
що це відлякує зарубіжних інвесторів.

Р. НІ.: Безперечно, адже при нинішній ситуації їм доведеться починати 
якщо не з нульового циклу, то на геть не обжитому для бізнесу плацдармі, 
тобто самим створювати транспортні артерії, склади, дбати про різні 
послуги, без яких у бізнесі неможливо обійтися... А навіщо зарубіжним 
інвесторам ламати над цим голову, коли є країни, де вся ця інфраструктура 
працює відлагоджено і надійно, як швейцарський годинник?

В. К.: Один із відомих експертів Дойче Банку Андреас Ґумміг, 
характеризуючи слабкі місця економічної політики в Україні, вказує й 
на таке: “...На відміну від інших центральних і східноєвропейських країн, 
Україна не має міцного державного думаючого і підготовленого апарату”.

Р. НІ.: То правда. Функція держави полягає не в тому, щоб закупити 
мило в Туреччині, а пральний порошок — у Німеччині, хоч без цих 
товарів людський побут неможливий. Держава насамперед повинна 
сформувати, навчити управлінців, які ефективно скористаються державною 
власністю, основними засобами виробництва або відкриють свою справу 
і забезпечать республіку коцкурентноспроможними товарами. І якщо ми 
хочемо, щоб наші реформи були швидкими, а тим паче — вдалими, то 
мусимо передусім вкладати гроші в інтелект, у підготовку сучасних кадрів.
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В. К.: Ви, мабуть, не заперечуватимете, що економічні знання 
спеціалістів, підготовлених в умовах тоталітарної системи, носили виразний 
політичний відтінок. По суті, розуміння ринкової економіки у нас узагалі 
не було.

P. ПІ.: А що тут заперечувати... Коли я серйозно зайнявся проблемами 
ринкової економіки, то популярний на Заході посібник Самуельсона 
“Економіка” знайшов тільки в науковій бібліотеці АН України... Воно й 
не дивно. Бо ще донедавна ця книга була для тутешніх економістів лише 
предметом критики у їхніх “нафаршированих” цитатами класиків 
марксизму-ленінізму дисертаціях, де навперебій критикували ринкову 
економіку.

Нам треба думати про довгострокові державні програми, розроблені 
разом зі світовою спільнотою, і навчати людей тут, в Україні. Сьогодні, 
на запрошення фонду “Відродження”, Міжнародного інституту менедж
менту, Київського державного економічного університету до нас приїжджа
ють відомі західні економісти. Треба активно їх залучати до навчального 
процесу. Певна річ, це дорого буде коштувати. Але ще дорожче обходиться 
наше економічне неуцтво.

Україні сьогодні вкрай потрібні люди, які добре знаються на законах 
ринку — як у депутатському корпусі, так і в міністерських кабінетах, 
зрештою, і в кожному виробничому підрозділі. Як на мене, то саме 
необізнаність зі справжньою суттю ринкових стосунків витворює ще одну 
ілюзію: дехто міркує собі, що якщо сьогодні він щось “прихватизує” 
(прихопить у держави), то це назавжди. Нічого подібного! Мало назвати 
себе власником: треба ще вистояти у конкурентній боротьбі.

Прогалини у знаннях об’єктивних закономірностей розвитку економіки 
призводять до того, що ми замість радикальних реформ пробуємо обійтися 
напівреформами. А це ще гірше, ніж нічого не робити, — бо деформація 
економічних відносин неодмінно породжує руйнівні процеси.

Ось ми начебто розпочали комерціалізацію торгівлі, на яку стільки 
чуємо нарікань. Гаразд: має тепер крамниця власника або взяв її в оренду 
трудовий колектив. А постачальники, як і раніше, залишилися дер
жавними, та ще й монополістами у своїй галузі...

В. К.: І диктують продавцеві свої умови.
P. НІ.: Бо недемонополізовано оптову торгівлю. А вона, як і 

матеріально-технічне постачання, є тою життєвою “жилою”, без якої не 
може обійтися жоден суб’єкт економічної діяльности. І ці “жили” маємо 
насамперед передати в руки власника. Чи допомогти створити паралельні 
структури, але знову ж таки — приватні.

В. К.: Отже, ви є прихильником широкомасштабної приватизації?
Р. НІ.: Так. Але ці процеси не треба силоміць підганяти. Бо можна 

опинитися у незавидній ролі тих партійних “активістів”, які на рубежі 
30-х років провели в Україні сумнозвісну більшовицьку колективізацію.

Приватизація ітиме так швидко, як швидко визріватимуть для неї 
умови в українській економіці і люди ставатимуть психологічно готовими 
сприйняти її.

В. К.: 1 яка роль у цій ситуації відводиться державним структурам?
Р. Ш.: Основна функція держави, на мою думку, це проведення 

показової чи, точніше, експериментальної приватизації. На Заході це 
називають “pilot progect”, тобто — пілотним проектом. Треба дати людям 
кілька прикладів економічної перебудови у різних площинах народного
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господарства. Скажімо, у сферах комунальної і державної власности, в 
рамках регіону чи окремого міста. І, безперечно, розробити нові структури 
управління ринкового типу.

В. К.: Одне слово, запропонувати власну модель приватизації?
Р. ПІ.: Безперечно, бо ми не можемо чинити так, як це роблять, 

скажімо, в Америці. Ми живемо в інших умовах, за іншими традиціями. 
Навіть у порівнянні з нашим сусідом — Росією, де потяг до колективних 
форм господарювання, започаткований сільськими общинами, виразніший 
і сильніший, ніж у нас, українців.

В. К.: Є ще одне побоювання, яке нерідко доводиться чути. Мовляв, 
на зміну московській експансії прийде інша, із Заходу, яка зробить 
Україну сировинним придатком, “банановою республікою” з шароварним 
декором.

Р. НІ.: Думаю, що ці побоювання даремні. Період колоніальних 
завоювань канув у Лету. Та й для того, щоб бізнесові справи зарубіжного 
власника просувалися успішно, він неодмінно повинен враховувати 
інтереси території, на якій “робить гроші”.

Це по-перше. А, по-друге, українці ніколи не були сірою, безликою 
юрбою, яку можна тільки поганяти. Якщо взяти економічний, духовний 
і культурний потенціал України до трагічного “возз’єднання” з Росією в 
1654 році, то ми стояли на доволі високому щаблі. Принаймні на вищому, 
ніж північний сусід, який посягнув на нашу незалежність. То вже потім, 
у колоніальних умовах, почався занепад усіх сфер суспільного життя. 
Але навіть у ті драматичні роки тотального нищення нашого народу ми 
вистояли. І якщо будемо плекати інтелект української нації, нам немає 
чого боятися.

В. К.: Наших людей десятиліттями привчали до думки, що держава 
за них подбає: дасть освіту, виділить квартиру, відправить у санаторій... 
То був, звісно, мінімум, але наші співвітчизники час од часу мали змогу 
ним скористатися; а це виховало серед великої частини населення 
споживацькі настрої: “дай” та й годі! З приватизацією та настанням 
ринку все це, очевидно, залишиться в минулому. Але отой стереотип 
(“за мене повинна подбати держава”) ще побутує серед значної частини 
наших співвітчизників, особливо серед ревних прихильників соціалізму. 
Очевидно, має відбутися переорієнтація в людській психології на інші 
життєві девізи? На власні можливості і здібності?

Р. НІ.: Оте колишнє “піклування держави” — то була ілюзія, спроба 
популістськими лозунгами прикрити несправедливий розподіл 
національного продукту, левова частка якого спрямовувалася на 
мілітаристські потреби.

Людина та її інтереси — ось що повинно стояти в основі державної 
політики. Безперечно, кожен з нас повинен мізкувати над тим, що йому 
потрібно для нормального життя, як цього досягти? Але й держава має 
реґулювати усі процеси таким чином, щоб люди були вільними і 
розкріпаченими у своїх діях, а не виконували функції “ґвинтиків” у 
механізмі державного деспотизму.

Мета наших реформ повинна бути чіткою: не тільки здійснити 
приватизацію, а цілком змінити соціально-політичний лад. А демоно
полізація, роздержавлення і приватизація — то важелі, які допоможуть 
нам це зробити.

В. К.: Мусимо розуміти, що процеси роздержавлення і приватизації
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вже завтра “золотих плодів” (як дехто сподівається) не принесуть. Але 
що зупинять сповзання нашої економіки у прірву — то напевно. Очевидно, 
і запровадження власної національної валюти стимулюватиме перехід до 
приватної власности?

P. ПІ.: Безперечно, Україна буде вводити свою власну валюту — без 
неї економічна незалежність просто немислима. Але запровадження гривни 
аж ніяк не вирішить усі проблеми. Воно стане лише однією з необхідних 
процедур на шляху оздоровлення хворої економіки. І я б не ставив 
приватизацію в таку тісну залежність від запровадження гривни. Зрештою, 
власні гроші треба вводити в обіг не тоді, коли цього хочеш, а коли є 
для цього необхідні передумови. І насамперед тоді, коли вони захищені 
необхідною товарною масою.

Якщо ми хочемо, щоб наша економіка запрацювала на задоволення 
людських потреб, щоб вона стала конкурентноспроможною у світі, то 
маємо забезпечити рівноправне співіснування різних форм власности: 
державної, акціонерної, приватної.

Таким же чином маємо розпорядитися і землею. Очевидно, не потрібно 
розпускати економічно сильні колгоспи — від них суспільство і надалі 
матиме користь. Але якщо господарство неефективно використовує землю, 
не вилазить із боргів, то, певна річ, треба шукати нові форми 
господарювання, дати людям землю в оренду або й продати її. Та 
фермерство не може розвиватися саме собою, без державної підтримки: 
йому треба допомагати технікою, будматеріалами, насінням, добривами; 
держава має надати фермеру кредит, купити в нього за прийнятними 
цінами готову продукцію.

Але знову ж таки — треба розв’язати людині руки. Хоче вона 
фермерувати — виділіть їй землю; хоче вона працювати в колективі — 
не заважайте!

В. К.: Знаю українських учених (та й практиків), які вважають 
концепцію роздержавлення і приватизації, затверджену українським пар
ламентом, не дуже вдалою...

Р. НІ.: Вдала чи невдала — покаже життя. Та й концепція — не 
остаточний документ. То є, скоріше, надання права проводити процес 
роздержавлення в межах діючих законів.

Одначе той факт, що під час обговорення концепції у парламенті 
більшість депутатів вирішила підмінити план приватизації своєрідною 
“колективізацією”, мене особливо насторожує. Не заперечую, що ми 
повинні враховувати інтереси колективу. Але до того часу, поки вони не 
гальмують ефективности використання цієї власности.

А чи кожен захоче бути власником — покаже життя. Держава ж 
зобов’язана надати для цього стартові можливости усім без винятку.

В. К.: Мені сподобалася думка одного українського економіста: якщо 
у Чехо-Словаччині відбулася “оксамитова революція”, то у нас — 
номенклатурна. І важко щось заперечити. Роззирнімося довкола: при владі
— і в центрі, і на місцях — стара номенклатура. А до кого зараховуєте 
себе?

Р. НІ.: Очевидно, також до “старої” — на керівних посадах працюю
з 1979 року. Але до того крила, яке завжди жило реформами і всіляко 
підтримувало їх.

Я проти поділу нашого суспільства на тих, які керували вчора, і тих, 
які керують сьогодні. Кожного разу треба ставати собі запитання: для
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чого ми беремо ту чи іншу людину? Якщо за своєю фаховою підготовкою, 
за діловими якостями, за професіоналізмом вона підходить — ніяких 
сумнівів не може бути. 1 навпаки якщо вона слабка як спеціаліст, як 
організатор, то жодна партійна приналежність не дасть їй додаткових 
професійних козирів.

Я належу до прихильників радикальних реформ, розумію їх не
обхідність. Але коли людей, які можуть здійснювати ці реформи, почнемо 
знову ділити за приналежністю до партій, різних політичних сил, зрештою, 
до регіонів, де вони народилися, — нічого не зробимо. Хіба що вкотре 
перегриземося між собою.

У нас є одна свята мета: розбудувати справді демократичну, справді 
економічно сильну, справді незалежну Україну. І вона, ця мета, повинна 
об’єднати зусилля усіх сущих сьогодні на українській землі: колишніх 
комуністів і нинішніх радикалів, республіканців і соціалістів, демократів 
і лібералів... А якщо знову прийдемо до зудару між собою, то лишень 
дамо додаткові козирі в руки ворогам української державносте І, зрештою, 
погубимо як себе, так і Україну.

Микола Куліш ще задовго до кривавих подій 30-х років писав у листі 
до товариша: “Од тупих Майських, од гарячих і холодних, утік на десяток 
день і тут до сумних прийшов висновків: не має майбутнього Україна. 
Бандити ми й отамани. І не прийде після нас нащадок прекрасний... і 
ляжемо ми трупом безславним, і загородимо двері в Європу”.

Пам’ятаймо про це гірке застереження класика, щоб воно ще раз не 
справдилося.
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КУЛЬТУРА

Соломія ПАВЛИЧКО

НА ЗВОРОТНОМУ БОЦІ АВТЕНТИЧНОСТИ 

Культурфілософія Петрова-Домонтовича-Бера (1946 — 1948)

Серен КіркеЛр, як відомо, користувався великою кількістю псевдонімів, 
що, на думку Ролана Варта, засвідчувало його естетичну і філософську 
грайливість, тобто ставлення до письма як до гри. Датський філософ, із 
погляду французького теоретика, поставив під сумнів саме поняття 
власного імени і писав на зворотному боці власної автентичности1.

На якому боці автентичности перебував Віктор Петров, широковідомий 
як Віктор Домонтович і дещо менше як Віктор Бер?

Він послуговувався цими трьома іменами десь близько трьох років — 
1946-го, 1947-го, 1948-го; однак ці роки, як засвідчують десятки його 
публікацій у табірних виданнях повоєнної української еміграції, склали 
другий (після 20-х років) найплідніший період його творчого життя. У 
квітні 1949-го письменник зник із Німеччини, а разом із ним назавжди 
зникли Домонтович і Бер. Після свого “воскресіння” у Києві це був уже 
інший Петров, ще холодніший і стриманіший у виявленні своєї ав
тентичности, що диктувалося роллю вченого-археолога та співробітника 
наукової радянської установи.

Отже, Петров, що значився у редколегії “Арки” як Домонтович, у 
першому її числі за 1947 рік виступив із статтею “Сучасний образ світу” 
як Віктор Бер, а в 3 — 4-му числі за 1948 рік — із працею “Естетична 
доктрина Шевченка” як Віктор Петров. Те саме стосується “Збірника 
МУР”, що в його редакції він фігурував як Домонтович, а перший 
“Збірник” відкривався статтею, підписаною Віктором Бером. Три статті 
Віктора Бера зустрічаємо в “Рідному слові” за 1946 рік, а також за той же 
рік у тому самому журналі опубліковані три статті Віктора Петрова і 
два художні твори Віктора Домонтовича. І Петров, і Бер друкувалися в 
журналі “Орлик” та в газеті “Час”. Віктор Бер був членом редколегії 
альманаху ХОРС, де вміщено програмне оповідання Домонтовича 
“Апостоли”.

У часи Мистецького Українського Руху псевдоніми були в моді, однак 
наївно було б думати, що вони мали на меті чи могли приховувати 
справжні імена авторів. Наприклад, три редактори ХОРСу постали під 
псевдонімами: Юрій Шевельов як Юрій Шерех, Ігор Костецький як Юрій 
Корибут, а Віктор Петров (він же Домонтович) як Віктор Бер.

На поверхні усе ніби ясно. Домонтович — прозаїк, художник. Петров
— теоретик, спеціаліст з історії української літератури. Бер — так само 
теоретик, але вже не української літератури, а загальних філософських, 
історіософських та культурологічних проблем.
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Більшість праць Віктора Петрова, опублікованих у 1946 — 1948 роках, 
стосуються питань української літератури. Авторитетний ще з 20-х років 
учений досліджує окремі періоди й постаті української літератури. І, як 
ніколи, непримиренно, послідовно, навіть зло воює з народництвом. Це
— об’єкт критики Петрова в статті “Проблеми літературознавства за 
останнє 25-ліття (1920 — 1945), об’єкт сатири Домонтовича в романі 
“Без ґрунту”.

Крім того, антинародницькою не за текстом, а за дискурсом була 
велика, нелітературна студія Петрова, видрукувана у двох числах 
“Орлика” (1947, ч. 5—6) під назвою “Антропологічні прикмети украї
нського народу”. В ній доводилося, що поза мовою існують інші — 
антропологічні ознаки, які дозволяють виділити українців в окрему етнічну 
групу. За аналогією можна передбачити, що поза мовою існують і певні 
літературні прикмети, а це, як відомо, суперечить засадам народницької 
естетики.

Оглядаючи шлях українського літературознавства за двадцять п’ять 
років від 1920-го до 1945-го, Віктор Петров різко згадує про народництво 
20-х і неонародництво 30-х років у Радянській Україні. Він пише, 
аналізуючи стан теорії у 20-ті роки: “Посилання на тисячолітнє існування 
народу перестало для нас грати ролю переконливого арі^ументу і це 
відповідає реальному становищу речей, бо навіть саме існування народів 
за наших часів перестало бути незаперечуваним фактом.

Народництво стало анахронізмом. Воно збанкрутувало, і найменше не 
відповідаючи завданням, висуненим суворою дійсністю”3.

Петров не брав участі у мурівській дискусії з приводу того, якою має 
стати українська література, хоча був присутній на Першому з’їзді МУРу. 
Так само й поняття “велика література” (Самчук) чи “національно- 
органічний стиль” (Шерех) не зустрічалися на сторінках його праць, тим 
більше він ніколи не впадав у месіанський екстаз. Його теоретичні тексти 
(за винятком нечисленних газетних публікацій) створювали б повну ілюзію 
холодної об’єктивности, незацікавлености злободенним, якби їх не зрад
жувало це “ми” з попередньої цитати. Воно вказувало на безпосередню 
участь у літературному процесі, на емоційне його проживання. Отже, 
тексти відобразили студії автора над “Франкфуртськими зошитами”, 
суперечностями екзистенціалізму, кризою природничих наук і станом 
світової літератури. Відобразили деяку відстороненість від боротьби, яка 
точилася в МУРІ між різними його групами. Петров майже не турбувався 
цією боротьбою і як громадянин Європи був поглинутий іншими, 
загальносвітовими проблемами. Але це було справді “наче”. У свій спосіб 
Петров-Бер висловився з усіх питань, які хвилювали його прямолінійніших 
колег. Висловлюватися прямо, тим більше “щиро”, автентично не 
відповідало його принципам. Отже, висловлювався непрямо, не розкрива
ючи до кінця ні себе, ні своєї особистої позиції.

Петров-теоретик, автор “Історіософічних етюдів” і “Християнства й 
сучасности”, а також Віктор Бер (автор ряду статей теоретичного 
характеру) має свою тематику. В її центрі: “наш час”, характеристика 
культурно-історичних епох, особливості сучасного мистецтва, нарешті, 
наскрізна тема, яка пов’язує всі попередні, — загальна криза сучасної 
цивілізації, філософії й мистецтва. Крім того, він має свою наукову мову, 
в якій багато підтексту, прихованого змісту. В цьому сенсі його теоретичні 
тексти при всій логічній аргументації та раціональності близькі до 
артистичної публіцистики. У них деякі ідеї формулювалися прямо і чітко,
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інші — виявлялися лише в певній системі натяків, аналогій, що давали 
втаємниченим код, ключ до розуміння всього комплексу авторових ідей.

ЕПОХА ЯК ПРОБЛЕМА ІСТОРІОСОФІЇ

Історіософській тематиці присвячені вже згадувані “Історіософічні 
етюди” за підписом Віктора Петрова, а також інші, не менш цікаві праці, 
підписані Бером: “Наш час, як він є” (“Рідне слово”, 1947, № 8), дві 
статті з циклу “Засади історії” (газета “Час”, 1947, № 5, 8), “Проблема 
епохи” (“Орлик”, 1947, № 10), яка з’явилася у відповідь на критичну 
статтю Б. Крупницького. Історіософські питання заторкувалися також у 
статтях “Сучасний образ світу. Криза класичної фізики”, “Засади 
естетики”, “Християнство і сучасність”.

Віктор Бер не раз згадував про те, що ідея епохи була складовою 
частиною поглядів неокласиків, до яких він (тобто Петров), на думку 
Юрія Шереха, належав4. Згадував він і про лекцію академіка О. І. Шмідта, 
виголошену 1919 року в Київському Українському Науковому Товаристві, 
в якій підносилася ідея епох або циклів, що справило певний вплив на 
формування поглядів неокласиків5. Того ж 1919 року в Німеччині з’явився 
перший том монументальної праці Освальда Шпенґлера “Присмерк 
Європи”. Через чотири роки вона була опублікована російською мовою, 
що додатково акцентувало значення книги. Петров і його вчені колеги 
на цей час уже, мабуть, ознайомилися з німецьким оригіналом. Ідеї 
Шпенґлера сприймаються безпосереднім інтелектуальним контекстом для 
поглядів Петрова-Бера в галузі історіософії та культурфілософії. Не 
виключено, що він мав нагоду познайомитися і з книжкою Ніколая 
Бердяєва “Кінець Європи”, яка з’явилася ще кількома роками раніше. 
Пізніше, в 40-х роках ідеї дискретности розвитку і культурних циклів, 
розвинуті Шпені^лером, знайшли свої паралелі в історіософських і 
культурфілософських теоріях Петрова.

У 40-х Дмитро Чижевський на базі розуміння епохи, близького до 
розуміння Петрова-Бера, однак незалежно від нього, працював над 
концепцією історії української літератури. У статті “Культурно-історичні 
епохи” Чижевський окреслив цілий спектр проблем, пов’язаних із цією 
темою. Зокрема, він підкреслював: “Історичний процес — це не сукупність 
випадкових рухів в різних напрямках в окремих сферах культури... З 
нового пункту погляду кожна епоха є цілістю, системою рухів та змін, 
які мають усі якийсь спільний напрям; кожна епоха має своє обличчя, 
свій власний характер, свій “стиль”...6 Крім того, Чижевський у цій 
невеликій статті-доповіді вказав на відмінність між оцінкою епохи та її 
культурним змістом, на те, що зміст часу ширший за хронологічний час, 
запропонував культурно-історичну періодизацію і піддав критиці 
’’історизм" у суспільних науках.

Інтерес Петрова-Бера до історіософії цілком у дусі часу. Однак численні 
тексти відобразили не завершену концепцію, а теорію в процесі станов
лення. Автор не раз повторюється, уточнює окремі нюанси, шукає 
точніших формул. Можна припустити, що з цих статей у майбутньому 
могла б скластися окрема більша праця. Історіософські погляди Петрова 
мають три головні аспекти: дискретність часу й осібність окремих епох, 
зв’язок між ними за принципом заперечення і, нарешті, відмова від ідеї 
розвитку. У центрі аналізу — три епохи: Середньовіччя, Новий час, Наш 
час. В “Історіософських етюдах” він стверджує:

8. Сучасність-5 113



“Коли ми говоримо про е п о х у, це значить: ідеї історичної 
безперервности в часі протиставляється ідея перервности...

Історичний процес не становить собою безперервного потоку бування. 
Цей потік розчленовується на певні часові відтинки історії, на градації 
часу, на ступеневі послідовності, що кожна з них — у своїй 
відокремленості від інших, як від тих, що її попереджають, так і від тих, 
що її заступають, — тяжить до себе.., Є самодостатня в собі”7.

Співвідношення між відтинками часу, названими епохами, харак
теризується через заперечення. Головний об’єкт аналізу — діалектична 
пара “Середні Віки — Ренесанс, або Новий Час” мала дати ключ до 
розуміння Нашого часу, тобто Берового, та й нашого сьогоднішнього. Для 
Петрова-Бера кожна з ідей чи засад Ренесансу (від політичної філософії 
до естетики) виступала антитезою до поглядів Середньовіччя. Тому 
заперечуючи ідеї (передовсім ідею людини та ідею природи) та естетичні 
ідеали Ренесансу, наша сучасна епоха, як правило, поверталася до ідей 
доренесансних. Наприклад, Середньовіччя розвивало ідею регресу — 
“низхідної лінії буття людства”8, Ренесанс — поступу, Наш час знову 
повернувся до ідеї регресу.

Далі. “Т е о л о г і з м  був доктриною Середньовіччя. Доктриною 
Ренесансу, а на наступному етапі — Нового часу, в протилежність 
середньовічному теологізмові, став новочасний г у м а н і з м ,  спокус 
якого ми не можемо зректися й досі. Знов і знов з уламків гуманізму, 
обережно визбируючи в руїнах зацілілі цеглини, ми намагаємося скласти 
будівлю, щоб, тішачи себе тим, бодай якось, бодай у гірких сумнівах 
уже вичерпаної віри прожити в цій з уламків руїн збудованій споруді...”9

Шпенґлер вважав, що історичний кругообіг веде до неминучої загибелі 
окремих культур. Він створив ефектний, артистичний міф, у якому був 
елемент духовного пережиття трагічної світової долі.

Аналогічний артистизм і екзистенціальність властиві історіософським 
побудовам Петрова-Бера. Про це свідчить наведений вище пасаж.

У ньому багато цікавого. Образ складання культури з уламків та руїн
— улюблений образ Петрова — відображає філософське самопочуття 
літератора, характер його екзистенціального проживання культури. Уламки 
є, крім того, найчастіше вживаними символами модерністського мистецтва, 
до якого Петров мав складне ставлення.

Криза технічної епохи, завершення епохи механістичного поступу, її 
деґрадація, сучасна епоха як фінал п’ятсотлітнього процесу технічного 
розвитку, до того ж розчаровуючий фінал (типово модерністичне сприйнят
тя) — лейтмотивні, визначальні для більшости статей ідеї Віктора Бера.

Усвідомлення кризи ренесансного і загалом новочасного гуманізму так 
само становить чи не найголовнішу ознаку філософії XX віку. Гуманізм 
Ренесансу визначив людину як мірило всіх речей. Крах такої ідеології 
зафіксували метри модернізму ще в десятих роках XX століття. Пізніше 
проти гуманізму такого роду, який приписував усім людям якості і 
здобутки окремих видатних осіб, виступили сучасники Петрова — 
французькі екзистенціалісти. Зокрема Жан-Поль Сартр писав: 
“Екзистенціаліст ніколи не вважатиме людину за вінець творіння, бо він 
завжди в процесі творення. Так само ми не віримо в людство, що 
заслуговує культу. в дусі Огюста Конта. Культ людства закінчується
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обмеженим гуманізмом Конта і навіть фашизмом. Без такого гуманізму 
ми можемо обійтися”10.

На ставленні Петрова-Бера до екзистенціалізму спинимося пізніше, 
а зараз перейдемо до наступного ключового поняття, яким оперував 
письменник.

КРИЗА

Головною ознакою сучасної епохи Петров визначив кризу. 1 саме це 
поняття стало в центрі його аналітичних роздумів про свій — Наш час. 
Йому не йшлося про кризу у вузькому сенсі, як її окреслив, наприклад, 
Юрій Косач у доповіді на Першому з’їзді МУРу. Останній сам, очевидно, 
злякався цієї назви і змінив її при публікації на “Вільну українську 
літературу”. Коли Косач говорив про кризу, то передовсім мав на увазі 
ідеологію в галузі літератури Дмитра Донцова. На його думку, Україні 
було закрито вступ до “великої літератури” з причини її політизації. 
Тенденційна, утилітарна, політизована література “узурпувала 
провідництво”, а це в свою чергу “спричинило не тільки віддалення 
нашого письменства від шляхів всесвітньої літератури, але й глибоку 
внутрішню кризу, яка триває й досьогодні”11.

На такого роду розмови про кризу швидко зреагував невтомний ідеолог 
МУРу Юрій Шерех. Після розлогого аналізу ідею кризи він відкинув: 
“Таким чином в інтересах точности нашої діягнози краще говорити не 
про кризу української літератури, а про її надто повільний, далеко 
повільніший, ніж бажано, розвиток...”12

Назва його полемічної статті — “В обороні великих”. Однак, “велика”, 
“великі”, “велич” — найбільш уживані літературні визначення цього часу
— чи не найкраще засвідчують кризовий характер культури. Заклик 
створити “велику літературу” передовсім свідчить, що такої літератури 
нема, а є комплекс неповноцінности перед тими, котрі “велику літературу” 
мають.

Власне, термін і поняття “велика література”, а також відповідна 
риторика, були наче кривим дзеркалом загальної кризи, яка охопила 
українську літературу на початку сорокових років. Український 
письменник на Заході в умовах свободи, але без читача опинився перед 
сакраментальним запитанням: що робити? Однак, Самчук, автор однієї з 
відповідей на це запитання, здається, сам погано усвідомлював внутрішню 
пастку власного гасла або принаймні приховував свої підозри.

Віктор Петров поставив поняття кризи у незрівнянно ширший контекст
— у контекст філософії і навіть розвитку природничих наук. Воно 
розроблено в ряді статей. Передовсім у праці, опублікованій у першому 
числі “Арки” за 1947 рік за підписом “Віктор Бер”: “Сучасний образ 
світу. Криза клясичної фізики”.

“Що є світ? Чим є наша дійсність? Як підійти до дійсности, щоб 
збагнути правдивий образ світу?.. Новий час визначають як добу великої 
кризи метафізики. Відповідно до того, про наш час можна було б сказати, 
що він є добою великої кризи фізики,” 3 — починає свої роздуми автор.
І далі перелічує Наукові відкриття початку XX віку, які заснували модерну 
фізику, означує її головні засади. Однак його, звичайно, цікавлять не 
технічні чи фізичні деталі, а загальний гносеологічний результат чи 
переворот.

Криза класичної фізики для Бера означала кризу раціоналізму.
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“Раціональну мудрість зміщено в плян позараціонального”14, — пише 
Бер про характер перевороту у фізиці і в науковому пізнанні загалом. 
Образ світу відтак змінився, втратив об’єктивність. Власне, створення й 
осягнення його стало, по суті, неможливим. Класична логіка так само 
зазнала повного краху.

“Історіософічний сенс модерної фізики” таким чином полягає у 
поверненні до середньовічних уявлень (про обмеженість світобудови і 
неспроможність каузальносте). Проте автор застерігає від надто пря
молінійного розуміння паралелі “Наш час — Середньовіччя”.

“Наш час регабілітує те, що дискредитував і зневажив новий гу
маністичний вік...” Однак “вчення А. Айнштайна про просторову замк
неність всесвіту не має тієї релігійної метафізичної аргументації, яку 
розгортала свого часу теологія Середньовіччя. Безпросторовий образ наших 
днів принципово відмінний від метафізичної безпросторовости Середньо
віччя” 5.

Бер не входить і не може входити в надмірні деталі. Головна 
інтелектуальна мета, заради якої ця стаття написана, доведена досить 
переконливо. А саме: криза мистецтва відповідає загальній кризі 
суспільства й філософії, а криза філософії чи метафізики — кризі 
природничих наук, передовсім фізики.

У статті про “Засади естетики” згадується феноменологія, зокрема 
феноменологія Едмунда Гуссерля. Цей напрямок, у якому “інтелектуалізм 
перемагає суб’єктивізм”, найближчий художнім творам Домонтовича 20-х 
років. Прямих посилань на Гуссерлеву теорію кризи у Бера немає, хоча 
вплив концепцій німецького філософа незаперечний. Темі кризи Гуссерль 
присвятив одну з найвідоміших своїх праць “Криза європейських наук і 
трансцендентальна феноменологія”.

Гуссерль (а після нього Петров-Бер) стверджував, що нові природничі 
науки підірвали філософію і філософський розум. Крах віри в розум 
припав на початок XX ст., хоча тенденція закладалася ще Ренесансом. 
Філософії в наш час “загрожує небезпека впасти в скепсис, ірраціоналізм 
і містицизм”16, — писав німецький учений. 1 далі: “Криза філософії 
збігається з кризою наук нового часу, що розуміються як ланки 
філософської універсальносте, напочатку з латентною, а потім з усе більш 
явною кризою всього європейського людства, що нині охопила весь сенс 
його культурного життя, його “екзистенцію”17.

Рамки кризового світовідчуття, окресленого Гуссерлем, дуже широкі, 
майже всеохопні: “Оскільки віра в абсолютний розум, що надає світові 
сенс, розпалася, остільки розпалася і віра в сенс історії, в сенс людства, 
в його свободу, що розуміється як можливість людиною осягнути розумний 
сенс свого індивідуального і загальнолюдського буття”18.

Чи осягнула такий сенс людина, котра підписувалася різними іменами? 
Домонтович у романі “Без ґрунту” описав, відбив, пережив кризу 
втраченої автентичносте, самопочуття людини без будь-якої опори й 
основи за винятком інтелектуальної. Петров і Бер делікатно натякали на 
“несталість особи”, даючи відчути, що не бажають наближатися надто 
близько до цієї теми, адже наступним кроком могла б бути розмова про 
кризу власної особистости автора. Бер зосереджується натомість на 
параметрах кризи мистецтва, розглядаючи її в найменших деталях.

У статті “Засади естетики. (Від “Ars poetica” Є. Маланюка до “Ars 
poetica” доби розкладеного атома)”, підписаній Віктором Бером, антина- 
туралістична поетика Маланюка служить лише приводом поговорити про
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глобальні проблеми літературного розвитку з кінця XIX століття до 
сорокових років віку XX. Бер аналізує естетичний рух на тлі розвитку 
філософських ідей та природничих наук, вибудовуючи цікаву схему 
філософсько-мистецьких співвідношень. Отже, реалізм XIX ст. був ана
логом, а імпресіонізм кінця віку — вищим виявом позитивізму. Символізм 
ознаменував кризу позитивізму, “образ світу втратив свою сталість”19, 
на зміну фізиці прийшла метафізика, а природа почала розглядатись як 
відгук надприродного. Наступний крок позначився деструкцією.

“Перша чверть двадцятого сторіччя — час революції в її абсолютному 
визнанні, доба загальної деструкції, етап негїщії, що воліла стати 
універсальною. Революція мусіла бути всесвітньою. Все підлягало знищен
ню: держава й неписьменність мас, лірика й університетські дипломи, 
банки й поезія Олеся — Чупринки, комірці, Бог, таємна дипломатія...

Конав старий лад. Народжувалося нове суспільство. Людство зрікалося 
традицій. Світ перебував на зламі”20.

Світовий злам у мистецтві виявлявся по-різному. Передовсім мистецтво 
не відтворювало, а конструювало образ світу, тобто було засадничо 
антинатуралістичним. Ще Освальд Шпенґлер рішуче протиставив природу 
й історію, природне й культурно-історичне буття, спираючись при тому 
на ідеї баденської школи, а також Дільтея, хоча, як відомо, саме органічна 
закономірність лягла в основу шпенґлерівських культурних циклів, 
закладаючи цим головну суперечність його теорії. Антинатуралістичність, 
за Петровим-Бером, була головною ознакою сучасного (модерного) мистец
тва.

“Проходячи залями мистецьких виставок, глядачі проходили повз трупи 
речей. Заперечену природу заступили розчленовані поняття про світ, 
витворені технічно.

Починалася ера антинатуралістичного мистецтва”21.
Розчленування понять і образів, їхня структурність викликала в нього 

особливе зацікавлення. У статті “Екскурси в мистецтво” Бер характеризує 
ідею структури як один із головних принципів Нашого часу. Він говорить 
про структуру явища, структуру епохи, або структурну будову епохи, 
про структуру атома (матерії), про “структуральне мистецтво Нашого 
Часу”, нарешті про філософію Едмунда Гуссерля, “який, відмовившись 
від генетизму й досліду відношень, надав перевагу при дослідженні речей 
і явищ морфологічному принципові, тобто аналізі структури”22.

Між іншим, герой роману “Без ґрунту” — класичний зразок такого 
сприйняття світу, де “трупи речей” заступають речі, а дійсна та мистецька 
реальність мають не надто багато спільного. Він нездатний бачити 
нормального органічного буття. Коли на початку роману він переїжджає 
поїздом через ріку Самару, то його сприйняття навколишнього пейзажу 
позначено цією розірваністю: “Даремно я шукаю великих зелених верб, 
що росли колись на березі. Я не знаходжу їх, серед порожніх берегів 
тече оголена ріка. Пласка й безбарвна, вона здається нудною й вимученою 
формулою дадаїстичного поета. Абстрактною формулою механістичної 
теорії. Не ріка, лише труп ріки. Мертвотний плин нерухомої рідини...”23

Темза в Еліотовій “Безплідній землі” має той самий характер “трупа ріки”, 
також і його “нереальне місто” бачиться як труп міста, уламок міста.

Та повернемося до “Засад естетики”. “Естетична доктрина наступної 
доби (йдеться про добу після символізму. — С. П.) виступає з гаслом 
суцільної неґації реального. Мистецтво цього часу не хоче мати нічого 
спільного з жадною реальністю. В ім’я проголошеного гасла знищення
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світу твориться абіологічне, асоціальне, аестетичне й алогічне мистецт
во .

“Мистця визволено від залежносте від природи, що досі як примус 
тяжіла над ним. Він більше не відтворює ані слів і звуків, ані фарб, ані 
форми, якими вони є в природі. Не природа, а не-природа. Не скрипка, 
а не-скрипка. Як у Пікассо. Труп речі і труп людини. Конструкція 
розкладеної речі”25.

Віктор Бер детально спиняється на засадах естетики експресіоністів, 
які сповідували суб’єктивізм, соліпсизм, інтелектуалізм. Мистецтво 
повоєнних років (ідеться про час після першої світової війни) бачиться 
йому як “мистецтво самітньої, несоціальної людини, загубленої в руїнах 
знищеного світу” .

З одного боку, Бер відкидає ідею прогресу в мистецтві, з другого боку, 
визнає його рух, за логікою якого Нечуй-Левицький “в своїй хуторянській 
відокремленості”, наприклад, став у XX столітті анахронізмом. Однак Бер 
вірить у певну запрограмованість цього шляху з боку філософського і 
технічного розвитку епохи. Його прогноз на сучасну епоху, таким чином, 
разюче відрізняється від прогнозів Самчука, Шереха, Багряного, навіть 
Костецького.

“Чи не стане саме тому наш час добою розцвіту глибоко самотнього 
й сугубо приватного, замисленого в собі мистецтва, мистецтва душі, що

97ридає в пустелях безмежного?”

РЕЛЯТИВІЗМ

Якщо “несталість особи” Петров-Бер вважає ознакою світовідчуття 
сучасної кризової епохи, то друга її ознака, “відчуття несталосте”, 
тлумачиться як процес об’єктивний. Людська суть нестала, але й буття 
також нестале. Переживання останнього феномена досить драматичне: 
“Відчуття несталосте стає нашим постійним переживанням, якого ми7о
ніколи не можемо позбутися” .

Релятивізм — обов’язковий супутник кризи, її найнебезпечніше 
породження: “Людство остаточно стомилося від необов’язковосте істин, 
від їх плюралістичної множинносте, від їх здрібнілости, приватности думок, 
партикуляризму мислення. Людина гине в плині умовних і сумнівних, 
суцільно безсилих істин”29.

Петров належав до тих авторів-інтелектуалів XX віку, які сприймають
і сповідують загальну релятивність істини, однак водночас усвідомлюють
цю релятивність як певну моральну загрозу і пробують протиставити їй
якісь інші основи. Шлях Петрова тут досить закономірний. (Досить згадати
навернення до католицизму Т. С. Еліота, автора “Великопісної середи” і
“Чотирьох квартетів”). У бажанні подолати релятивізм він звертається до
релігії. У статті “Християнство й сучасність” Петров аналізує результати
війни й ідеологію нацизму. Його власне світовідчуття досить типове для

ЗО *європейського інтелігента. “Ми живемо в руїнах міст” , — пише він. А 
дещо раніше: “Міста стали привидами Апокаліпсиса”. І далі “Людство 
опинилося на краю безодні. Технічно всевладне, воно виявило свою етичну 
неміч, свою моральну безсилість улаштувати соціяльний лад, забезпечити
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мирне співжиття людей і народів. Людство відчуває страх перед загрозою
31катастрофи...”

Лейтмотивом однієї статті Бера були слова: “Гірошіма є апотеозою
32модерної фізики’ . Катастрофа породжена руйнівними силами техніки, 

яка вийшла з-під влади людини і людської моралі. Раціоналізм у філософії 
і лібералізм у політичній думці (тобто основоположні ідеї Нового часу) 
себе не виправдали. Петров бачить вихід (який ще до нього побачили 
модерністи Т. С. Еліот чи Е. Паунд) у повороті до доренесансних 
принципів і засад: “Усі науки, вся ідеологія, уся наша доба в цілому 
повертає до засад, які протягом століть, починаючи з Ренесансу, 
заперечував Новий час” . Людство, на думку Петрова, може врятувати 
“не техніка, а віра”, “християнський шлях церкви”. Петров не конк
ретизує свого рецепта і не аналізує його. Загалом свою статтю він 
присвячує критиці кризи і тільки на завершення пропонує звернутися до 
віри. Шлях Еліота був аналогічним. Тільки віра може здолати кризу. 
Однак, для Петрова, амбівалентного інтелектуала й скептика, цей шлях 
скоріше бажаний, ніж можливий, невипадково він не може конкретизувати 
свого висновку.

КУЛЬТУРА Й ЕТНОС

Петров-Бер недарма цікавиться закономірностями зв’язку регіонального 
і глобального, культури та етносу. Так звана “Проблема Готфріда 
Келлера” насправді в зашифрованому вигляді ставить те саме питання, 
над яким міркували колеги Петрова — Самчук, Шерех та інші, а саме: 
про можливість світового звучання української літератури, а також про 
співвідношення літератури й політики, взаємозалежність літературного і 
суспільного розвитку.

“Кінець XVIII — перша половина XIX сторіччя — час колосального
духовного піднесення Німеччини. Але що становить Німеччина на тому
етапі політично? Ніщо! Національної Німеччини реально не існує.’ Вона
роздріблена на малі курфюрства й герцоЛтва. Про Німеччину цього часу
можна сказати, що в цей період вона є країною маєтково-приватних,
узагалі квазідержавних форм, а про німецький народ, — що він є 

„34аполітичним народом .
Наступна доба, яка стала добою “напруженої державної акції”, 

репрезентована другорядним письменником Готфрідом Келлером.
Іншими словами, Петров припускає, що політичний розквіт не 

обов'язково, хоч і можливо (як у Франції чи Англії), веде до розквіту 
культури, яка б виходила за значенням за межі свого національного 
регіону. Це зашифроване твердження про те, що українська література 
може дістати загальносвітове визнання без обов’язкового політичного 
розквіту української держави і нації. Принаймні свого роду прецедентом 
у цьому, на його думку, може вважатися Німеччина.

МОДЕРНІЗМ

У статтях і Петрова, і Бера найбільше йдеться про мистецтво так 
званого Нашого часу. Згадуються імена Пікассо, Кандінського, пред



ставників сюрреалізму, екзистенціалізму, інших шкіл та напрямків 
модерного мистецтва та авангарду, не раз детально характеризуються 
окремі, найчастіше загальноестетичні аспекти їхньої творчости. Однак, 
при всій схильності Петрова до раціонального, термінологічного мислення, 
при його очевидному прагненні сформулювати основи, засади явищ 
(недарма слово “засади” присутнє в заголовках багатьох статей), у цьому 
випадку складається враження свідомого оминання поняття, терміна, 
дефініції, які могли б означати модернізм чи модерне мистецтво. Пропуск, 
замовчування терміна іноді здається послідовним і настирним.

Поодинокий виняток становить стаття “Екскурси в мистецтво”, в якій, 
зокрема, йдеться про виставку модерного мистецтва в галереї Шарпантьє 
в Парижі 1946 року, де, зокрема, були представлені і картини Пікассо. 
У статті звучать уже знайомі теми — кризи, синтетичности, антипсихо- 
логізму і структуральности модерного мистецтва. Петров-Бер, безперечно, 
відчуває певні застереження до європейського модерного мистецтва, 
передовсім до його деструктивного, негативного начала. Він згадує 
маніфест італійських футуристів 1909 року (“Ми славимо війну, вояцтво, 
патріотизм і право свободних зруйнувати все, що їм не до вподоби. 
Знищимо музеї, бібліотеки й академії...”). Літературне хуліганство неда
лекого минулого в повоєнній Європі сприймалося в дещо іншому ракурсі.
“В зруйнованому місті 1947 року слова маніфесту звучать як втілене

35прокляття, як здійснена погроза” , — пише Петров-Бер.
Певні застереження, щоправда, іншого характеру, Петров відчуває і 

щодо того феномена, який називається українським модернізмом і який 
має небагато спільного з європейським феноменом з аналогічною назвою.

Домонтович у романі-трактаті “Без ґрунту” називає модерністом Арсена 
Петровича Витвицького, колишнього поета, а на час дії твору директора 
провінційного Музею Мистецтв. Прототипом цього героя був, очевидно, 
Микола Філянський, про якого Віктор Петров згадує одним абзацом у 
статті “Діячі української культури — жертви більшовицького терору”," 
зокрема, зазначаючи: “Працюючи на посаді директора Дніпрельстанів- 
ського музею в Запоріжжі, в середині 30-х років був заарештований і 
засланий” . Петров у вказаній праці зараховує Філянського до мо
дерністів, називаючи засновниками цього напрямку Миколу Вороного, 
Олександра Олеся і Чупринку .

Образ Витвицького суперечливий. Свого часу — у десяті роки — він 
належав до групи модерністів. “Можливо, він був найпослідовніший з 
них, найбільш непримиренний з антинародників” . Однак, рецензія на 
сторінках “Киевской стариньї” з боку головного захисника народництва 
(звичайно, йдеться про Сергія Єфремова) справила на нього гнітюче 
враження, надламала його, позбавила певности,- якої йому бракувало й 
раніше. Після революції він очолив місцевий музей і вже більше не 
писав. З одного боку, це людина, безсумнівно, чесна, мужня, з другого
— поза часом і професією, з одного боку — поет, з другого — профан. 
Експозиція в музеї, з фахового погляду, була безпорадною, а сам він
— “людина без знань”, “аматор”, “провінціял”, “людина іншої ґенерації”,

39що “не має нічого спільного з сучасністю” . Крім того, в своєму прагненні 
зрозуміти народ, логіку буття українського села, що, на його думку,
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завжди прагнуло “знищити все, що не було ним, що було поза ним, що
„40 • . . .йому протистояло , він приходить до своєрідної апологи села.

Це неонародництво “здалося нам трохи старомодним. Його концепція 
лишила в нас враження архаїзованої стилізації”41.

Естетичний критерій у Витвицького розмитий, тому він з однаковим 
захопленням показує гостям ескізи Линника й альбом із зразками 
селянських вишивок. Колишній поет-модерніст, нині директор-аматор, 
здається постаттю загубленою, слабкою, надзвичайно напруженою і 
невпевненою в собі. Та річ, зрештою, не в його персоні. Він уособлює 
ставлення Петрова до модернізму в його українському варіанті, що його 
письменник-теоретик Петров, з одного боку, визнає, а з іншого — не 
відчуває до нього достатньої інтелектуальної пошани. Модерністська 
практика як Витвицького, так і його колег згадується з певною іронією.

Крім того, письменник-учений не зносить неосвічености, передовсім 
неосвіченосте літератора. Його присуд нещадний: “Письменники-мо- 
дерністи, з Генерації 90 — 900-х років, що, розриваючи з традиціями 
народництва в письменстві, модернізували українську літературу, були 
автодидакти. Письменники-самоуки; за освітою недоуки. Ніхто з них не 
мав закінченої освіти, середньої або вищої”42. До цього списку потрапили 
ветеринар Олесь, архітектор Філянський, виключений із семінарії Ко
цюбинський, Чупринка, який довчився до сьомого класу гімназії, людина 
непевної освіти Вороний, нарешті, Самійленко, який в університеті 
навчався, але не наважувався складати іспити.

Український модернізм, на думку Петрова, був викликом народництву. 
Це головний, однак тільки поверховий зміст цього явища. Антина- 
родництво при ближчому розгляді виявлялося недостатньо послідовним, 
глибинним, не втіленим на всіх рівнях творчої філософії та естетики. 
Звідси рецидиви неонародництва у колишнього модерніста Витвицького 
(читай Філянського).

Антитеза народництво-модернізм конкретизується Петровим у статтях 
“Микола Зеров та Іван Франко” та “Проблема Олеся”. Модернізм Олеся 
та інших був в українській культурі революцією. Недаремно значення 
збірки “3 журбою радість обнялась” Петров порівнює з “Енеїдою”. 
(Щоправда, в “Болотяній Лукрозі” Домонтович узагалі бачить, мало 
спільного між віршами Олеся і поезією). Модернізм передав право на 
літературу інтелігенції (досі воно належало селу), модернізм запровадив 
у поезію нові жанри, він розірвав тотожність “рідне слово — народне 
слово” і запровадив нову: рідне слово — поетичне слово, тобто слово 
мистецтва; модернізм висунув ідею творчої свободи поета і його безпо
середносте й стихійносте, він порвав із фольклорним традиціоналізмом, 
а на його місце поставив слідування літературній традиції.

Однак, в українському модернізмі, що сповідував натхнення, ліризм, 
емоційність, уже з цієї причини була схильність до інтелектуальної 
поверховосте, а поети-модерністи не випадково надавали великого зна
чення своєму “мистецькому” вигляду і культивували зовнішній образ 
поетів. Водночас антинародництво модернізму, яке на поверхні видавалося 
абсолютним, насправді таким не було.

“Модернізм означав розрив з народницькою концепцією української 
літератури як “мужицької”, розрив з чистим регїоналізмом народників...
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Але, висуваючи гасло європеїзації української літератури, модернізації 
поезії, українські поети 900-х років робили це не в ім’я утворення нової 
якості поезії, лише в ім’я оновлення, модернізації реґіоналізму.

Народники репрезентують етап чистого регїоналізму; Вороний, Олесь, 
Чупринка — етап модернізованого регїоналізму, неоклясики повстають 
проти регїоналізму як такого, однаково як народницького, так і мо
дерністського”43.

Докопавшись, таким чином, до глибинної “вади” модернізму, Петров 
сприймає його критично, однак вважає важливою ланкою естетичного 
руху, адже із заперечення модернізму 900-х народжувався у 20-х 
неокласицизм, до якого зараховував себе сам Петров у свій перший, 
київський період і який найбільше імпонував йому в його німецькі часи. 
Микола Зеров закидав модерністам непослідовність антинародництва, крім 
того, мав до них масу естетичних претензій, передовсім почуттєвість, 
символічність, романтичність. Петров продовжив цю критичну лінію, дещо 
пунктирно окреслюючи внутрішню суперечливість модернізму. На жаль, 
ця проблема так і залишилася для нього маргїнальною, і він не зміг чи 
не встиг присвятити їй окремої праці.

Таким чином, застосовуючи термін “модернізм” у традиційному його 
сенсі, прийнятому в українській літературній історії, Петров не міг 
користуватися ним, характеризуючи те, що було модернізмом в іншому, 
європейському розумінні цього поняття і що вичерпувало головну суть 
мистецтва Нашого часу. Саме в цьому, останньому сенсі поняття 
модерністом був художник Линник з роману “Без ґрунту”. Це підтверджує 
розлога характеристика його творчости, у якій присутні такі фактори, як 
модерна концептуальність, зосередженість на деструкції, самота, 
принципова відірваність від ґрунту, самодостатність, грайливість (гра 
заради гри), індивідуалістичність аж до надіндивідуального, “розумова 
конструкція” , міфологічність, доктринальність, антинародництво, не
довірливість до людей, трагізм, внутрішня тривога. Однак, Линника автор 
не називає модерністом. Якщо модерністом є Витвицький (читай 
Фальківський, Олесь, Вороний), то, звісно, Линник, зміст творчости якого 
зовсім інший, модерністом бути не може. Питання “ярлика” зависає в 
повітрі. З ’являється пауза, пропуск.

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

У мурівській періодиці тема екзистенціалізму звучала досить голосно. 
Після війни цей напрямок літератури і суспільної думки був у зеніті, 
навколо нього точилася загальносвітова полеміка, до якої в свій спосіб 
прилучилися деякі українські автори. Як уже згадувалося, Петрову не 
імпонувала радикальна деструктивність і безвідповідальність футуристів; 
навпаки, імпонував екзистенціалізм, що передбачав і стверджував 
відповідальність письменника. Саме ідея literature engagee лягла в осердя 
його статті “Екзистенціалізм і ми”. Автор спинився на проблемі соціальної 
функції літератури та її сприйняття екзистенціалістами й марксистами на 
філософському корінні екзистенціалізму, екзистенціальному гуманізмі, 
нарешті, на участі його представників у русі Опору. Заголовок статті (“і 
ми”), однак, передбачав розкриття ще однієї теми: уроки екзистенціалізму
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для нас, тобто для українських літераторів. Тема “і ми” залишилася 
невисвітленою. Не думаю, що б це “і ми” було даниною популярній 
риториці. Скоріше Петрову так і не вдалося сформулювати, що означав 
гуманізм екзистенціалізму, концепція свободи і відповідальности, 
соціальної заангажованости і “тривоги бути” для “нас”, для нього самого. 
Друга частина назви стала запитанням. Припускаю, передовсім до себе.

АВТОР

Текст, за Роланом Бартом, пов’язаний із неминучою смертю автора. 
Однак, тільки в тексті автор розкривається. Він може також заховуватися 
в ньому, що так само є формою розкриття. Найперший текст письменника
— це його багатоіменність. Що вона означає?

Багатоликість, співіснування в одній особі багатьох осіб? Те, що ім’я 
(як і особа, що за ним стоїть) не має жодного значення? Те, що автентична 
суть автора, знаком якої є ім’я, заховуючись за одним з імен, не 
відображена жодним окремо, ні трьома разом. Культурфілософія Автора 
усіх текстів, підписаних трьома відомими прізвищами, в цьому сенсі, 
здається, покликана пояснити його внутрішній, глибинний психологічний 
конфлікт, а теорія часу й епохи може розглядатися як спроба втечі від 
автентичности.

Отже: “Час ущільнився... Кожна людина числить за собою кілька 
життєписів. Одне ім’я стало явно недостатнім для людини. Тотожність 
імени більше не відповідає зламам етапів. Над усім панує епоха. Функція 
людини за однієї доби одна, за іншої — інша. У зміні діб втрачає вагу 
сталість особи. (Підкреслення моє. — С. П.).

Жаден з нас не має власної біографії, бо його біографія належить 
відтинкам епох, які круто відрізняються один від одного. Заповнюючи 
анкету, ми усвідомлюємо це з дотикальною ясністю. Зміну діб сприйнято 
як особисте переживання. Її усвідомлено на прикладі власної долі. Трагедія 
останніх поколінь полягає в тому, що вони живуть уривками уявлень 
різних діб, тоді як належать новій, іншій, якої вони ще не уявляють 
собі”44.

Автор (у даному випадку Петров) ніколи не вживає слово “я”, однак, 
здається, що передовсім саме “я” ховається за “ми” цього теоретичного 
дискурсу. Його власна біографічна розірваність прагне філософського 
обґрунтування. Автор постійно, настирно шукає особистої мотивації в 
релятивістських концепціях і в інтелектуальному “вагабондизмі”. Згадаймо 
слова героя “Без фунту”:

“...Мене завжди спокушав розумовий вагабондизм, завжди приваблю
вало ідеологічне бродяжничество... я ніколи не міг утриматися від принад 
світоглядових мандрівок...

...замість незнаних земель, ми шукаємо назнаних істин. Я відчуваю 
якусь дивну ненасичувану жадобу, поринаючи в відмінність істин. Мене 
завжди бентежили несподіванки логічного розвитку думок, думки в їх 
крайніх, остаточних висновках. Я цінив думки доктрин, які примушували 
людство переходити від одної протилежности до другої”45.

Концепції відмінности істин, багатьох біографій, розумового “вага- 
бондизму” продовжують і пояснюють біографію Автора, його моральні

123



проблеми та прийняті рішення. Щоб уявити ці проблеми, досить згадати, 
що роман “Без фунту” писався у 1941 — 1942 роках і друкувався в 
“Українському засіві” у Харкові в 1942 — 1943 роках, де автор, вірогідно, 
був радянським розвідником у німецькому тилу, а блискучі куль- 
турфілософські статті, не виключено, писалися паралельно з іншими, 
невідомими ще науці текстами, які в такому разі надсилалися на Схід 
у “центр”.

Постать Віктора Петрова залишається найбільш загадковою в ряду 
українських класиків XX століття. Його особиста біографія здається 
книжкою, з якої видерто найцікавіші (і найстрашніші) сторінки. Його 
тексти ще не прочитані ні в повному обсязі, ні з належним осягненням 
їхнього сенсу. Банальне бажання зрозуміти Автора реалізується складно. 
Адже він не шукав особистого розуміння і в творчості ховав свою 
автентичну сутність. Статті, розвідки, художні фрагменти Петрова-Домо- 
нтовича-Бера 40-х років, написані на зворотному боці автентичности, 
містять не лише інтелектуальні ідеї та знання, а й відблиски трагічної 
гри його життя, реконструювати яку поки ще нікому не вдалося.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Людмила ТАРАН

«ЛІТА МИНАЮТЬ, *НЕ МИНАЄ МІТ...»

Максим Стріха. Сонети та октави. — К.: Основа, 1991.

Слова, винесені у заголовок, — із сонета Миколи Зерова, написаного 
1927 року. Згадалися вони, звичайно, не даремно.

Збірка Максима Стріхи “Сонети та октави” сама собою нагадує про 
неокласиків, надто ж про того-таки М. Зерова і М. Рильського. Перша 
книжка поета заслуговує на пильну увагу з ряду причин. Як на мене, 
вона вочевидь прикметна передусім ось чим: перед нами розгортається 
певний етап вибудування собітотожности людиною, яка перебуває у не 
зовсім, м’яко кажучи, нормальних обставинах. Особистість прагне віднайти 
себе, осмислити, відчути природною ланкою історичного, культурологічного 
процесу. Ідея тяглости, неперервности нашої культури начебто сама собою, 
без авторського педалювання і декларацій, постає зі сторінок “Сонетів та 
октав”. Отже, ліричний герой — людина, що виросла в місті, яке 
географічно є частиною України, але де рідна мова і культура загалом 
не була природним духом і тлом для розвитку особистости. Тяжка й 
відома історія!.. Тому як на своєрідний умовний сигнал, код peaityeui на 
присвяту “міським поетам по цей бік Збруча”, поетам, що, мов трава 
крізь асфальт, мали пробиватися до світла питомого світовідчування. “Ми
—  парості. В міський ми вгризлися асфальт. Навчилися рости без сонця 
і без кисню...”. Або з “Київського триптиха”:

Я народився тут.
І, вже свідомих літ, вправляпся в ріднім слові 
Здебільше по книжках та грубім словникові;
І хоч любив блукать по лісових стежках,
І назви трав також вивчав по словниках...
І досі не збагну, в якім лукавім гені 
Крізь мене проросли ці трави безіменні.

Оця незбагненність, “містичність” “лукавого гена”, що уперто — попри 
всі відомі “об’єктивні” обставини денаціоналізації, деукраїнізації — таки 
проростає і розвивається, — дія аварійного захисного механізму культури. 
Очевидно, що це замала втіха, ознака ненормальносте нашого життя, 
неприродного стану нашої неповної досі культури, накинутого так давно 
й жорстко, що можемо лише дивуватися з живучости цього етносу.

Як на мене, втішним є дедалі інтенсивніший прихід у рідну літературу 
народжених у містах — і цей симптоматичний процес триває не від 
сьогодні (бо ж традиційним, звичним для нашої культури було сільське 
походження її творців). Але відшукування і навернення до природних 
своїх джерел — та й чи застанеш їх у первозданній чистоті? — болісний, 
неоднозначний, драматичний чин.

Важить у шуканнях “неофітів” те, що вони принципово “одгетькують-
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ся” від т. зв. фольклорно-пісенних традицій нашої поезії, занапащених 
профанацією, і пристають натомість до інших. Скажімо, це переосмислення 
досвіду футуристів, скарбниці українського барокко тощо. У випадку ж
із М. Стріхою — це тяжіння передусім до неокласиків, до спадщини 
М. Зерова і М. Рильського. Молодий поет не приховує очевидного їхнього 
впливу — навпаки, підкреслює його, не боячись здатися “вторинним” і 
наслідувальним. Приміром, залюбленість М. Стріхи у “книжність” іде від 
Зерова, від нього ж — укохані поетичні форми: елегії, сонети, дистихи. 
Звідси і точність у датуванні творів, зноски, примітки. Та й ремінісценції 
найчастіше пов’язані зі спадщиною М. Зерова. Приміром, “гіркуваті пахощі 
суниці” (“Спека. Сосни зморені та сонні...”) асоціюється з сонетом 
неокласика “Суниці”; із його ж елегійним дистихом “Прудко на безвість 
ідуть наші дні і короткі години...” перегукується вірш Стріхи. “На думку 
спало очі підвести...” Або цикл “Київські церкви” так чи інакше 
асоціюється із сонетами Зерова “Ворожіння”, “Чистий четвер”, “Київ з 
лівого берега”.

Від неокласиків — особливе спрямування творчости М. Стріхи не на 
“злобу дня”, а на опрацювання екзистенційних, вічних проблем: плинність 
життя, призначення людини, роздуми про духовний світ.

Невипадкові в цьому контексті й згадки у М. Стріхи про мандрованих 
дяків, трубадурів, Данте, Нарбута — це коло творчости М. Зерова. Є у 
нашого поета духовний зв’язок і з Рильським-неокласиком. Він артистично 
переймає плин його октав, добру, теплу іронію, розмовну інтонацію, 
синкоповану енжамбеманами. Окремі поетичні реалії автора “Сонетів та 
октав” кореспондують із образами Рильського. Скажімо, Андріївська 
церква, перлина українського барокко, витвір архітектора Растреллі, 
італійця з походження, у М. Стріхи асоціюється з тополями, завезеними 
з далеких Апеннін, що стали своєрідним символом України. І водночас 
образ “смутна тополя” прикликає до життя згадку про сонет М. Рильського 
“Тополя”, присвячений М. Зеробу: “З-під неба теплого і вірного, як друг, 
Перенесли її під наше небо змінне...”

Молодому поетові надзвичайно важить опертя на неокласичні “реалії”, 
і він із захопленням признається до їхньої культурологічної “книжної” 
традиції — втім, перетоплюючи на свій лад засвоєний досвід. “Досі лунає 
у віршах дзвінкоголоса латина, Музика слів чарівних в строгих канонах 
живе...” (“Щирі мої співчуття...”) Тут мимоволі напрошується одна 
аналогія. Свого часу творчіть неокласиків так чи інакше постала і як 
реакція на певні деструктивні тенденції в поезії 20-х років. Неокласицизм 
був рухом “до джерел”, утвердженням і розвитком кращих традицій 
української літератури, і водночас творчість “грона п’ятірного” (слова 
М. Драй-Хмари) сприймалася на ту пору як елітарна. Нині серед молодих 
митців, які сміливо, а то й зухвало пробують розширити естетично- 
виражальне поле української поезії, доробок М. Стріхи — на позір — 
виглядає дивовижним реліктом і водночас тихим викликом. Свідома його 
настанова — вперед до неокласиків — справді урізноманітнює репертуар 
пошуків сьогоднішніх молодих поетів. Хоча, може, і нині хтось міг би 
докинути поетові, як це зробив Д. Загул 1926 року: “Ні тріолет, ні 
станса, ні сонет Сучасного не вдарить, не зворушить”. І не думаю, що 
причина навернення Максима Стріхи до класичних жанрів є тільки в 
тім, що: “Занадто є непевности в житті, Аби її плекати на папері”. Так, 
саме сонет як жанр дає, може, більшу, ніж інші, нагоду впорядкувати 
свій внутрішній світ, згармонізувати його, прояснити і примирити
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(звичайно, в суб’єктивному плані) його суперечності й екстреми. І тут 
мушу завважити: на жаль, М. Стріха часто зраджує принцип сонета, 
вимогу жанру, що не є догмою, але котра творить цю поетичну форму 
як концептуальну. Композиція класичного сонета має вибудовуватится за 
принципом теза — антитеза — синтез. Оце, сказати б, драматургічно- 
діалогічне вирішення сонетної теми і дозволяє вивести твір на рівень 
катарсису, коли “сплива гармонія любови” (І. Франко). Справді-бо: не 
так важать, переконана, інші канонічні правила (схеми римування, 
заборона повтору одного й того самого слова тощо), як припис дотриму
ватися композиційної структури. От і виходить, що у М. Стріхи 
переважають сонетоїди, в яких “вольностей” може бути куди більше. 
Прикро, що у поезіях, котрі він називає все-таки сонетами, далеко не 
завжди панує висока температура драматизму, напруги; вигулькують 
необов’язкові “загальні” місця — себто, банальні описовості. Приміром:

Над містом гамір, спалахи uoniiu,
А тут поважно походжають пари,
Бабуся поправляє окуляри
І сварить на онуків-пуступів.

( “Садиба Софії. Вечір")

Те саме — і в “Ірпінському спогаді вересня 1987-го” чи “Церкві Іоана 
Богослова”... Словом, сонет вимагає, відомо, майстерности й відповідаль- 
ности, водночас — як і будь-який інший жанр — фантазії, “археологізму 
уяви”, “пригод перевтілювання” (М. Зеров).

Я з радістю “зчитувала” з віршів М. Стріхи “гармонію голосних”, до 
якої він прийшов, певне, через захоплення неокласиками: “Спека. Сосни 
зморені та сонні...” , “Над мотлохом руїн потворних міст”, “Дасть 
саджанець не скоро прохолоду, Не скоро грона вродить виноград”. Мені 
імпонує, що Максим Стріха підхоплює улюблений неокласиками образ 
саду і праці в нім: це образ “еродної праці” за Сковородою,, тієї, де 
особистість доходить вершин самореалізації. Пригадуєте у Рильського: 
“Люби свій виноград, і заступ свій дзвінкий”?

Яким же бачиться загальний образ поета, що постає з його першої 
збірки? Емблема, “герб” Максима Стріхи — книгозбірня і мандри душі. 
Це поет-романтик: він шукає висячі сади Семираміди, хоча розум 
аналітика й реаліста підказує йому, що навколо переважно “болотняна 
Лукроза” (М. Зеров). І все ж бажання й уява підкажуть сьогоднішньому 
сонетяреві, як упізнати свою музу і в міському тлумі:

Ти будеш у потертих синіх джинсах,
Простоволоса, у легенькій блузі...
Лиш очі нетутешні і стражденні 
Мені підкажуть зразу, що це — ти.

("Елегія білих ночей”)

А насамкінець — про специфіку цього видання. “Сонети та октави” 
вийшли в світ в “Основі”, видавництві при товаристві “Знання”, тиражем 
900 прим. І за це, як мовиться, спасибі в теперішні скрутні для друку 
часи. (Тішить і те, що віддано в тексті проскрибоване Г̂!) Бодай хоч так, 
мимоволі думаєш, з’являлися б першодруки молодих поетів, — а то ще 
доведеться їм “ґутенбержити”, як то робили неокласики, переписуючи 
один одному від руки власні твори. Поезія для вузького кола — не 
завжди задумується як “мистецтво для втаємничених”...
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МИСТЕЦТВО

Ольга ПЕТРОВА

СВІЧКИ В ПАМ’ЯТЬ 
ПРО ,ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ 
У МОРОЦІ ГОЛОДОМОРУ

...Йшов 1945 рік. З евакуації 
повернулася мама зі своїми бать
ками. Мій батько — лейтенант Пет
ров — лишився в землі десь біля 
Хортиці. Порожніми кімнатами, на
че протяг, гуляло слово “голод” . 
Щоб якось його втамувати, Ка
терина Григорівна — моя бабця — 
казала: “Це нічого, післязавтра 
щось купимо... Ось у 1933-му, 1937 
роках ми голодували...” Цим і обме
жувалася розповідь.

А за межею страхів, що приму
шували мовчати мою (та й не лише 
мою) родину, відроджувалася після 
війни випалена душа України, част
кою якої мене народили.

Я росла містянкою, і коли впер
ше, в тринадцять своїх років, по
трапила до Карпат, а саме в Кос- 
мач, — трагедія спустошених сіл, 
знедолених родин, що загубилися в 
Сибіру, впала на душу зненацька, 
приголомшила, але й назавжди до
лучила до цього змученого 
жіноцтва, що роками уклінно 
просило у Господа заступництва.

їхня доля горбата столи їм щедротно 
накрила —

Рік гарматний підрубував вік
моровий.

Журавлі їхню юність завдали собі
тяжко на крила,

Десь розсипали в Африці в чорні
голодні рови.

Іван Драч

О. Петрова.  “Пам'яті тих, 
хто загинув у  голоді 1933 року І 

Полотно, олія, 1989.
Твір передано в дарунок 

галереї Університету 
_______ "Києво-Могилянська академія”_______

Малюнок жіночої постаті зі 
свічкою було зроблено значно 
пізніше — як передчуття смерті 
однієї гарної людини... Цю графіку 
не приймали на жодну з художніх 
виставок. Але в моїй мистецькій 
долі 70-х років це було швидше 
правилом, ніж винятком із нього.

У 1989 році малюнок “заго
ворив”. Він вимагав життя, не хотів 
більше лишатися в стосах начерків... 
Настав край мовчанню про жахи го
лодомору, про підступну кремлів
ську політику національного ге
ноциду — тоді нарешті я зрозуміла, 
чого так боялися мої рідні: їх 
переслідував жах нічних арештів. 
Саме в 1989 році ця чорна, призем
кувата жінка, як понищена Іродом 
Україна, запалила свічки на своїх 
могилах та на моєму полотні. Вона, 
чиє фізичне існування саме по собі 
вже є чудом, прямує дорогою. Куди? 
Не знаю. Але за нею, за життям, 
що згоріло на попіл, палають душі 
померлих. То “попіл Клааса” стукає 
в наші серця.
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Богдан ПЕВНИЙ

Львів упродовж століть був го
ловним мистецьким осередком 
Західної України. Зокрема, 1889 
року у Львові, за ініціативою Івана 
Труша та інших діячів української 
культури, було засноване То
вариство розвою руської штуки з 
метою багатосто
ронньої допомоги 
місцевому мистец
тву. Це воно в 
листопаді 1900 ро
ку вперше по
знайомило льві
в ’ян із малярст
вом Олекси Но- 
ваківського, ек
спонуючи його 
полотна на Другій 
виставці то
вариства. Успіх 
цієї виставкй 
вплинув на рі
шення Новаків- 
ського переїхати з 
Кракова у Львів
1913 року.

П р и с у т н іс т ь  
Новаківського у Львові лишила да
лекосяжний слід на мистецькому 
житті міста.

Новаківський вражав своєю по
ставою: рослий, із темною бородою і 
безладною чуприною, з нерозлуч
ною грубою і сукуватою палицею в 
руках, з вільно зав’язаною бантом 
довкола шиї широкою чорною

Михайло Мороз “Автопортрет", 1965, 
полотно, олія, 20" х 16"

стрічкою з великими петлями 1 
довгими кінцями, — нагадував 
дійову особу з опери “Богема” Джа- 
комо Пуччіні або, радше, біблійного 
пророка, а може, й демона. Но
ваківський був говіркий — любив і 
вмів оповідати, переконувати, по

вчати; при цьому 
не повторювався, 
імпровізував, че
рез що кожна його 
розповідь мала 
безліч різновидів і 
частих самозапе- 
речень. Мало хто 
знав до ладу, 
звідкіля він родом 
і скільки йому 
років. Казали, що 
він зі Східного 
Поділля або Він
ниччини і що мо
лоді роки провів 
над Чорним мо
рем, де в Одесі 
навчався малярсь
кого ремесла у

_______________ якогось місцевого
декоратора Клименка. Новаківський 
був одружений із селянкою Ганною- 
Марією Пальмовською, полькою з 
глухого села Могила, з-під Кракова, 
яка, на велику втіху свого чоловіка, 
демонстративно вдягалась у на
родний одяг, чим дражнила чес
нотливих міщанок.

Новаківський взірцево закінчив

ВІТАЇЗМ МИХАЙЛА МОРОЗА
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Академію красних мистецтв у Кра
кові та залюбки покликався на ав
торитет своїх учителів, видатних 
польських мистців Яна Станіслав- 
ського, Леона Вичуловського і Ста
ніслава Виспянського, зазнавши не
абиякого їхнього впливу. Дехто, 
основуючись на його розповіді, мав 
враження, що Новаківський також 
учився у славетного Яна Матейка,
— але факти суперечать такому 
твердженню: Матейко помер 1893 
року, саме коли Новаківський почав 
учитися в Академії красних мис
тецтв у Кракові.

Серед сучасників Новаківський 
виділявся поступовістю, плекав 
своєрідний інтуїтивний імпресіонізм
із сильним тяжінням до симво
лічного експресіонізму, а його пра
цям були притаманні темпера
ментність і сміливість мазка, яким 
він накладав на полотно фарбу 
одним шаром відразу з палітри.

У Львові, місті, розколеному 
міжнаціональним суперництвом, 
Новаківський був цінним надбанням 
української сторони, до якої приєд
нався ще перед своїм приїздом, за
явивши в одному з листів до 
львівського Національного музею: 
“Я не хочу робити виставки у поль
ському локалі, бо хочу, щоб вистав
ка українського маляра, обіймаючи 
біля 150 образів, мала якесь 
маніфестаційне значення для укра
їнського життя у Львові”1.

Бажання Новаківського сповни
лося, і польська сторона відповідно 
оцінила мистецтво українського 
мистця, зареаі'увавши на його пер
сональну виставку у Львові 1921 
року словами свого критика:

“ Вважав би я себе за поганого 
брехуна і варвара та склав би доказ 
невіри у високу вартість польського 
мистецтва, коли б намагався зігно
рувати, затаїти або применшити та
лант художника-українця. А таким 
дійсно свіжим і могутнім, направду 
з Божої ласки, є Новаківський у

всій повноті. Його картини нале
жать саме до тієї категорії, перед 
якою кінчається моя байдужість і 
починається глибоке переконання, 
що спирається на сильне і пережите 
естетичне зворушення”2.

Львів’яни полюбили свого “при
дворного” мистця, тим більше, що 
він діяв з благословення і під безпо
середньою опікою митрополита Ан- 
дрея Шептицького.

Участь Новаківського, в культур
ному житті Львова не обмежувалася 
суто образотворчістю — не меншою 
була його роль педагога. Вже з 
перших днів перебування Нова
ківського у Львові до нього почали 
звертатись молодші мистці за пора
дою і наукою. Серед них були Лев 
Ґец, Софія Зарицька, Леонід Пер- 
фецький та інші. У 1923 році Но
ваківський перетворив свою май
стерню на школу, яка дала галиць
кому мистецтву довгий ряд видат
них майстрів. У Малярській школі 
Новаківського, як її навзагал нази
вали львів’яни, навчались у різний 
час Володимир Гаврилюк, Святослав 
Гординський, Стефанія Ґебус-Бара- 
нецька, Дмитро Дунаєвський, Ва
силь Дядинюк, Едвард Козак, Во
лодимир Ласовський, Степан Луцик, 
Антін Малюца, Михайло Мороз, 
Іванна Нижик, Ольга Плешкан, 
Маргіт Райх, Стефанія Рудкевич, 
Григорій Смольський, Роман Чорній 
та інші. Бувало, у школі одночасно 
навчалося біля шістдесяти учнів. 
Новаківський вів школу до останніх 
днів свого життя.

Щоправда, завдяки сильній і 
пристрасній індивідуальності Но
ваківського, школа перейнялася 
культом особи учителя і способу та 
стилю його малярства. Новаківський 
звертав велику увагу на рисунок і 
передачу точних пропорцій тіла. То
му впродовж майже всього навчаль
ного року учні рисували з моделей 
олівцем або вуглем, найчастіше з 
відливу Венери Мілоської. Но-
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ваківський власноручно виправляв 
рисунки, коригував їх. Влітку з уч
нями виїздив на Гуцульщину, в 
Карпати — до Космача, де всі ма
лювали з природи олійними фар
бами, знову-таки під строгим 
керівництвом і за поправками Но
ваківського. Як у львівській май
стерні, так і в горах у Космачі уч
ням треба було стати беззасте
режними послідовниками Нова

ківського, або, здобувши підставові 
знання, лишити школу та йти у світ 
шукати власного способу само
виявлення. Новаківському радили 
розширити програму навчання і за
просити викладачами Івана Труша, 
Петра Холодного та інших видатних 
майстрів. Одначе, Новаківський не 
хотів на це погодитися, мотиву
ючись тим, що його учні будуть 
“розгублюватися в різних напрям
ках навчання”3.

Здавалося, що манера малювання 
Олекси Новаківського і метода його 
навчання повинні завершитися по
станням тривкого мистецького на
пряму зі своїми майстрами і послі
довниками, як це було в давнину: в 
середновіччі або за доби Ренесансу. 
Але нічого подібного у Львові не 
сталося. Новаківці розбрелися хто 
куди своїми творчими шляхами, і 
якщо шукати істинних спадкоємців, 

то можна знайти хіба 
одного в особі Михайла 
Мороза.

Михайлові було де
в’ятнадцять років, коли 
він після закінчення 
школи почав навчатися 
малярству в Новаків
ського. Він народився
7 липня 1904 року в 
селі Пліхів, Бережансь
кого району, на Тер
нопільщині у свідомій 
селянській родині Іллі 
та Параскевії (з Ман- 
дів) Морозів. Михайло 
був обдарованим хлоп
цем — мав добрі голос 
і слух, співав у різних 
хорах і дякував у церк
вах; був навіть час, 
коли він сумнівався в 
тому, що краще йому 
вивчати: спів чи маляр
ство; любив — так, як 
і Новаківський — бага
то розказувати, інколи 
(собі не на користь) да

вав надто велику волю своїй багатій 
уяві, бо і без перебільшувань мав 
неабиякі досягнення: був же тала
новитим від Бога, скоро засвоїв ма
лярську манеру Новаківського. 
Мистецтво сприймав не як ремесло, 
а як релігію, — він писав: “Мистець 
мусить бути непорочно чистий у 
своїх почуваннях, не допускати до 
себе ніяких чужих, йому незро
зумілих підшептів, бо тут діє цілий 
організм, уся істота людини”4.
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Дехто, звичайно, перебільшуючи, 
казав, що Морозові етюди тяжко 
відрізнити від творів Новаківського. 
Одначе було правдою те, що скрізь, 
де був Новаківський, обов’язково 
з’являвся Мороз — і навпаки. Зов
нішністю вони дуже різнилися: Мороз 
був низького зросту, худорлявий, із 
закинутою догори головою, на якій 
над вузьким чолом стирчало масне 
чорне волосся. Вони обоє були частою 
темою дружніх витівок 
карикатуристів.

Михайло Мороз 1928 
року, після п ’ятиріч
ного навчання у Но
ваківського, отримав 
стипендію від митропо
лита Андрея Шептиць- 
кого і виїхав для по
глиблення своїх мис
тецьких студій у Па
риж, де навчався в ака
демії Ж юльєна та ін
ших навчальних закла
дах до 1930 року, зок
рема і в скульптурній 
майстерні Еміля Антуа- 
на Бурделя (що в нього 
також учився скульптор 
Сергій Литвиненко, ав
тор відомого “Каменя
ра” на могилі Івана 
Франка у Львові). Мо
роз зосереджував свою 
увагу на вивченні 
техніки монументальної 
фрески і хоч опанував
її таємниці, проте ніко- -----------------
ли йому не вдалося використати 
свого досвіду. Улітку Мороз їздив 
над Ля Манш, до містечка Дів, — 
малювати море.

“В Парижі Мороз познайомився з 
найяскравішою постаттю мистецько
го світу, Анрі Матіссом, творчість 
якого, а зокрема його досконале і 
вільне трактування кольору, спра
вили велике враження на молодого 
мистця” , — писав більш як через 
шістдесят років після описуваного

часу куратор Морозової ретро
спективної виставки у Нью-Йорку 
(весна 1990 року), там же зазнача
ючи, що “його увагу притягали 
твори Поля Сезанна своєю образною 
структурою”5.

Мабуть, куратор мав на увазі не 
особисте знайомство Мороза з 
Матіссом- — про це немає дже
рельних свідчень, — а з  його пра
цями, і то з працями раннього, так

Михайло Мороз “Річка Колорадо", 1965, 
полотно, олія, 24" х ЗО"

званого фовістичного періоду, який 
різнився гарячими кольорами і де
формуванням зображень, за що його 
звали диким або хижим. Бо вже 
1906 року, набагато раніше від 
приїзду Мороза в Париж, Матісс 
відійшов від фовізму до персо- 
нальнішого, зрілого стилю, чис
тішого і спокійнішого, який він сам 
порівнював із гармонією музичних 
композицій. “Малярство”, — напо
лягав Матісс, — “відтворює не зов
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нішній світ, а людські почування і 
хвилювання”. Він у своїх картинах 
підносив їх ліризм до крайностей, і 
для нього малярство існувало поруч 
природи — як автономна сфера з 
притаманними їй вартостями й за
конами. Тому логічним висновком 
для Матісса було відмовитись від 
відтворювання світла і простору 
ілюзійними засобами; натомість він 
зіставляв площини чистих кольорів, 
двовимірні візерунки 
великої декоративної 
краси, розділяючи їх 
плавними білими лі
ніями і розгортаючи на 
них островами ясні 
об’єкти, з ’єднані ара
бесками і спіралями.

Нічого схожого в 
малярстві Мороза, ску
пого на просторіші 
кольорові площини, не 
проявилося; але вже 
тоді його творчість 
почала ' відзначатися 
інтенсивністю колірних 
сполучень, сміливіших 
і яскравіших від тих, 
що знаходимо у Но
ваківського.

Щодо Сезанна, то 
його владні, дбайливо 
вибудувані композиції, 
основані на піраміді 
або арці, були вірні 
природі. Але не ї ї  
поверховій несподі
ваній зовнішності, а її 
суті, структурі та позачасовості. Се- 
заннові композиції, зведені до гео
метричних основ, суворо дотриму
валися висуненої ним самим кон
цепції: “Ми повинні шукати у 
природі циліндрів, куль і конусів”. 
Сезанн був провісником мистецтва 
задля самого мистецтва і зосереджу
вався не на сюжеті, а на способі 
його виконання.

На противагу Сезаннові, у 
картинах Мороза часто переважала

діагонально-хрещата композиція з 
осередком у центрі (що, за Сезан- 
ном, не завжди було ідеальною 
розв’язкою організації мистецького 
твору). Можна припускати, що Мо
роз ніколи не переставав відтворю
вати природу, що його оточувала, 
хоч можна погодитися із тверджен
ням, що він малював не так морські 
хвилі, як ту силу, яка кидає ті хвилі 
на прибережні скелі, що саме ця

сила відрізняє Морозове малярство 
від малярства Новаківського. У 
старшого мистця форми були більш 
орнаментальні, та не завжди такі 
первісні у передачі баченого6.

У 1931 році Мороз із Но- 
ваківським і групою його учнів 
подорожували до Італії, де вони зо
середжувались над вивченням праць 
великих майстрів Ренесансу. Повер
нувшись до Львова, від 1932 року до 
смерти Новаківського (у серпні 1935
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року), Михайло Мороз був його 
асистентом. Після смерти вчителя 
Мороз на запрошення митрополита 
Андрея Шептицького поселився на 
Свято-Ю рській горі, де у митро
поличих палатах змальовував пор
трети духовних і світських до
стойників. Улітку він виїздив у Кар
пати, до Космача, де малював гори, 
їхніх мешканців, гуцульську ста-

Михайло Мороз “Морська вежа", 
полотно, олія, 16" * 20"

ровину і народні обряди та звичаї. 
Карпатські пейзажі невдовзі при 
несли Морозові широкий розголос.

Треба зауважити, що Галичина
1920 — 1930-х років, опинившись 
під польською займанщиною, пере
живала хвилю вольового піднесення, 
яке проявлялося войовничістю і 
непримиренністю, особливо серед 
свідомої молоді, розчарованої надто 
пасивною поставою старшого поко
ління після програних визвольних

змагань. Ідеологом нетерплячого мо
лодого покоління був публіцист 
Дмитро Донцов, проповідник іде
алістичного волюнтаризму й актив
ного ірраціоналізму, чим, значною 
мірою, спричинився до звершення 
українського націоналізму організо
ваною формою. У художній твор
чості паралельним до Донцова був 
письменник Юрій Липа, що за

кликав до шукань са
мобутнього українсько
го мистецтва. JHa цьо
му ґрунті виникла
1932 року у Львові 
мистецько-ідеологічна 
група РУБ: здебільша
— з учнів Нова- 
ківського, очолювана 
Володимиром Ласов- 
ським. Цього ж року, 
восени, відбулася її 
перша виставка, а від
1933 року група вида
вала власний мис
тецький альманах 
“Карби”. Членом РУБу 
був Михайло Мороз.

Окрім ідеологічних 
міркувань, у вир полі
тичних подій штовхали 
мистецьку молодь бру
тальні вчинки оку
паційної влади. На
приклад, такими були 
цілковита полонізація 
Львівського університе- 
ту (що поставила украї
нську науку в скрутне 

-----------------  становище і прине
волила українців 1921 року створи
ти свій, хоч і нелегальний, Украї
нський таємний університет, відді
лом політехніки якого вважалася 
Мистецька школа Новаківського), а та-' 
кож загально засуджене розгром
лення польськими студентами (очевид
но — у порозумінні з владою) 1928 
року щорічної звітної виставки 
мистецьких творів тієї школи, між 
ними малюнків і рисунків Мороза.

Відомо, що майже всі західно-

196.1,
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Михайло Мороз "Гірська симфонія", 1970, 
полотно, олія, 12" х і  б"

Михайло Мороз “Ґренд каньйон”, 1965, 
полотно, олія, ЗО” х 25"
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європейські мистецькі течії зна
ходили свого часу помітний відгук 
на Україні. На щастя, окрім пере
оцінювання чужинецьких надбань і 
понижуючої впертости брати їх за 
взірець до сліпого наслідування, укра
їнські мистці намагалися надати 
цим новаціям національного, пито
мого забарвлення; були не лише на
магання, але й тягла традиція від
найдення того, що називаємо “укра
їнським”. Адже в нашому мистецтві 
існують і продовження образотвор
чих традицій, і спроби за допомогою 
аналізу творчости минулого ство
рити нові стилі, і вибір української 
тематики, і вольове віддзеркалення 
життєрадісного, творчого удуховлен- 
ня нашого народу. Власне, в остан
ньому — творчість Мороза. Якщо в 
доробку одних художників зна
ходимо риси, споріднені з візан
тійсько-київськими зразками, коли 
творчість інших — це розроблення 
взірців бароккової козацької тра
диції, то мистецтво Мороза пов’яза
не інтуїтивними вузлами не так із 
українською образотворчою тради
цією, як із творчим мистецьким 
пафосом України, що проявляється 
у народній творчості, колориті 
вишивок і тканин, архітектоніці на
родного будівництва. Таке порів
няння спонукає назвати його мис
тецтво вітаїстичним. Воно має не 
інтелектуальний, а скоріше вольо
вий характер. У західному розумінні
— це мистецтво з експре
сіоністичними властивостями. Всу
переч “бойчукістам”, що за допомо
гою інтелекту, аналізу мистецьких 
стилів минулого намагались витво
рити самобутній український стиль 
сучасности, Мороз підходив до тих 
самих проблем за допомогою 
відчуття, пристрасної любови до 
всього рідного.

Початок війни 1939 року застав 
Мороза в Карпатах, де він прожив 
до 1944 року. Тут у 1941 році в Кос- 
мачі він одружився зі своєю

ученицею, багато молодшою від 
нього, — Іриною Гавришук, і у них 
1943 року народився син Ігор. Коли 
Західну Україну було з ’єднано з 
УРСР, картини Новаківського і Мо
роза взяли на Виставку образотвор
чого мистецтва західних областей 
України, що відбулася в Москві 
1941 року і про неї були обширні 
згадки у пресі: О. Леонова в мос
ковському журналі “Искусство” і
А. Аквілєва в львівській “Вільній 
Україні”.

З приходом німецьких військ укра
їнські мистці Львова — як галицькі, 
так і новоприбулі зі Східної Укра
їни, — створили Спілку праці ук
раїнських мистців. На загальній 
виставці Спілки у Львові .Мороз 
експонував 22 свої картини. З того 
періоду його творчости, хоч яким 
продуктивним він не був, збереглося 
небагато: “Водопад в Космачі” 
(1937), “Вид з гори Ґергіт” (1939), 
“Гуцулки” (1942), “Космацькі 
дівчата” (1943), — дещо з врятова
ного.

У 1944 році Мороз востаннє про
щався з рідними Карпатами, до 
яких йому більше не довелося вер
нутись. Він із родиною був зму
шений воєнними обставинами виї
хати до Німеччини, де спочатку 
проживав біля містечка Ноймаркт, а 
згодом, після закінчення війни, — у. 
Реґенсбурзі. Працьовитий мистець 
постійно малював; загальновідомі з 
того часу його альпійські краєвиди, 
серед яких вирізняються олії 
“Кенії’зее” (1946) і “Берхтесі^арден. 
Вацман” (1948).

Звичайно, у повоєнній Німеччині 
тяжко було думати чужинцеві про 
якусь професійну участь у місце
вому мистецькому житті. Мистецька 
діяльність обмежувалася до середо
вища переселенців, тимчасово згур
тованих у таборах. Але були спроби 
вийти поза їхні межі. Наприклад, 
українські мистці в Німеччині 
об’єдналися 1946 року в Українську
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спілку образотворчих мистців з осе
редком у Мюнхені. Внаслідок цього 
Мороз із колегами взяв участь у 
великій інтернаціональній виставці 
мистців-чужинців, які перебували у 
Західній Німеччині. Виставка 
відбулася у Німецькому наці
ональному музеї (Мюнхен, січень 
1947 року). У квітні 1948 року, зно
ву ж таки у столиці Баварії, він 
виставляв свої праці на великій ре
презентативній виставці у Ноє За- 
млюні* з нагоди тижня української 
культури.

1949 року Михайло Мороз із 
дружиною та сином переїхали на 
постійний побут до СІЛА і посе
лилися в Нью-Йорку.

Не буду повторювати облудні 
твердження, — мовляв, “Михайло 
Мороз посів місце серед найвидат- 
ніших американських пейзажис
тів”7. Непоінформований читач міг 
би сприйняти це як навіювання 
думки, що прізвище нашого земляка 
закріплене на сторінках історії 
американського мистецтва поруч, 
наприклад, із такими загаль
новизнаними американськими май
страми краєвиду, як Дясеймс Мек 
Ніл Вістлер чи Вінслов Гомер або 
хоча б близько із співучасниками 
прославленої “Школи річки Гуд
зон”.

Нічого подібного — не така легка 
доля дітей України на чужині...

У цьому аспекті Олександер 
Архипенко лишається без су
перників. Проте несумлінно було б 
вимагати від жменьки наших 
мистців діаспори провідної ролі у 
мистецькому житті чужих культур,
— хоч і необачно знецінювати їхні 
досягнення.

Насправді ж Мороз, улюблений 
учень корифея західноукраїнського 
мистецтва Олекси Новаківського і 
чи не одинокий справжній його 
послідовник із правом на своє влас
не творче обличчя, людина великого 
обдаровання, переїхавши океан на

постійне проживання в США, нама
гався, в міру своїх можливостей, 
закріпитися на вищому поземі міс
цевого мистецького життя. 1 лише 
відсутність співзвучности його ма
лярства з тогочасними пануючими 
американськими уподобаннями була 
основною перепоною до осягнення 
більшого успіху.

Мороз, після десяти років напо
легливої праці в Америці, влашту
вав (1959 — 1963 pp.) п’ять персо
нальних виставок в американській 
Валерії Панорас у Нью-Йорку. Його 
десятки, а то і сотні барвистих поло
тен змальовували Америку, пере
важно гори і море довкруги Нью- 
Йорку: “Захід сонця. Ґлен Ков” 
(1953), “Гора Гантер” (1951), 
“Пляж Джоунс” (1952), “Індіянська 
гора. Пленвіл” (1958), “Тиха вода. 
Ріка Скогарі” (1960), “Морська ве
жа. Бар Гарбор” (1961) тощо. Треба 
підкреслити, що в той час більшість 
наших новоприбулих мистців, за не
значними винятками, не вистав
лялись поза своїм етнічним середо
вищем, яке дехто глумливо називав 
“українським і’етто” і яке в Нью- 
Йорку містилося на “даунтавні” , 
себто в нижній частині міста, на 
нью-йоркському “Подолі”.

“Кишеня ще не дозволяє іти на 
“аптавн” (верхню частину міста) до 
американців, які, зрештою, фаво- 
ритизують експресіонізм”, — писав 
у своїй “Автобіографії” (видав
ництво “Слово”, Нью-Йорк, 1956) 
старший Морозів соратник, відомий 
маляр і графік Микола Бутович.

Хоч Валерія Панорас була на 
престижному “аптавні” , на 59-й 
вулиці у західній частині Мангатта- 
ну, неподалік од славного музичного 
центру КарнеіЧ, — містилася вона 
незручно: на другому поверсі старої 
кам’яниці. Неспівзвучність тісної Ва
лерії з бравурними Морозовими 
полотнами помітно підривала бажа
не враження — картини вимагали 
простору, повітря. Приманою для
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мистців, які шукали визнання, 
виставлятись у такого штибу Ва
леріях, була обіцянка про відгук у 
пресі, заздалегідь домовлений влас
ником Валерії з лицемірною кри
тикою й відповідно оплачений. 
Якщо мова про Морозові виставки, 
то відгуки у пресі вирізнялись 
увічливістю, а їхніх зміст можна 
звести до такого спільного зна
менника: “У широкому, моднішому 
масштабі ці полотна могли б бути 
вдома на кожній виставці експре-

О

сіоністичних реалістів” .
Очевидно, ця критика перебува

ла під сильним впливом визнавців 
безпредметного мистецтва, яке вона 
вважала завершенням творчих шу
кань першої половини нашого 
століття. Не треба забувати, що це 
був час Джексона Поллока, Марка 
Ротка, Віллема де КуніВа.та інших 
абстрактних експресіоністів і повної 
перемоги так званої “Нью-Йорксь- 
кої школи” безпредметного мистец
тва. З такими передумовами амери
канська мистецька критика, розгля
даючи праці Мороза, була неспро
можна знайти витоки його мистецт
ва, — творчі шукання мистецького 
середовища, в якому знаходилися ті 
витоки, були їй чужими. Бо як 
оцінити мистця, який, зображуючи 
американські гори, називає їх 
“Кетскільським Космачем”, а ріку 
Езоп — “Кетскільським Черемо
шем”?..

Окрім виставок у Валерії Панорас 
і частої участи в загальних 
вернісажах, Мороз мав ще інші пер
сональні виставки на американсько
му континенті — в українській Ва
лерії “Ми і світ” Миколи Колян- 
ківського (Торонто, 1964 р.) і в Укра
їнському інституті Америки (Нью- 
Йорк, 1981 p.). Навесні 1990 року в 
Нью-Йоркському Українському му
зеї відбулася ретроспективна вистав
ка творів Михайла Мороза з нагоди 
його 85-ліття. Було експоновано 82 
праці, переважно олії. Ця виставка

була повторена травнем 1991 року в 
Українському освітньо-культурному 
центрі у Філадельфії. Але ці ви
ставки мали вже інший, сказати б, 
внутрішній характер і були звернені 
здебільшого до українського гляда
ча, якому Мороз завдячував при
язнь і розголос, та й, нема де 
правди діти, матеріальну підтримку.

Спроби акліматизувати свою 
творчість в американському середо
вищі, вдале і менш вдале здобуття 
їй ширшого визнання — це, звичай
но, лише одна із сторін багатогран
ного Морозового творчого життя. 
Шукаючи нових вражень, художник 
об’їхав усі закутки Америки і 
Європи. 1960 року він малював море 
в штаті Мейн, 1965 року — 
краєвиди з гірськими хребтами і во
доспадами у штатах Колорадо й 
Арізона, 1967 року подорожував 
Європою, де, окрім Італії, відвідав 
Грецію, Туреччину, Австралію, 
Швейцарію, Іспанію і Францію. У 
1973 — 74 роках Мороз перебував 
понад рік у Римі на запрошення 
кардинала Йосифа Сліпого. Там він 
виконав низку портретів і пейзажів. 
Високо оцінивши його мистецтво, 
кардинал Йосиф Сліпий визначив 
окрему кімнату в Українському му
зеї у Римі для постійної виставки 
його творів.

Якщо відносно легко пояснити 
труднощі видобутися на вищі щаблі 
чужинецької мистецької ієрархії, то 
можна й пояснити нехтування його 
творчістю на рідній землі, де виста
чало звинуватити мистця у “буржу
азному націоналізмі”, “формалізмі” 
тощо, аби позбавити його права не 
тільки на творчість, але і на саме 
існування. Так, львівський мистецт
вознавець Володимир Островський, 
послідовно дотримуючись постанов 
“зверху”, в-монографії “Олекса Но
ваківський”, виданій 1964 року, із 
переліку учнів Малярської школи 
Новаківського виключив ім’я Ми
хайла Мороза. Островський оминув
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згадку про нього і в своїй статті 
“Мистецтво західних областей Укра
їни та північної Буковини 1917 — 
1941 років”, поміщеній у п’ятому 
томі “Історії українського мистецт
ва”, виданому 1967 року в Києві. 
Тільки під кінець “відлиги”, 1970 
року, коли вже після п’ятого тому 
“Історії ...” з ’явилася друга книга 
четвертого її тому, в статті “Живо
пис на західних землях України” 
згадано Мороза. Невже це була 
реабілітація?..

З Михайлом Морозом я познайо
мився особисто в Нью-Йорку 1954 
року. Пригадую, саме тоді ми, укра
їнці, студенти вищих мистецьких 
навчальних закладів Нью-Йорка, 
згуртувались у неформальне творче 
об’єднання, яке згодом було назване 
Товариством молодих образотворчих 
мистців. Першим виявом нашої 
діяльносте були відвідини майстерні 
Мороза, прізвище якого для декого 
з нас було синонімом українського 
мистецтва. Тоді Мороз із родиною 
мешкав у невеликій квартирі в 
нижній частині східного Мангатта- 
ну< Вона була своєрідним “сало
ном” , де сходилася українська 
інтелігенція, яка любила малярство 
і музику. Згодом Морози купили дім 
на острові Стетен Айленд у Нью- 
Йоркській гавані, що ускладнило 
доїзд для відвідувачів, і наші 
зустрічі порідшали. Зустрічав я ще 
Мороза влітку в Гантері — містечку 
в Кетскільських горах на північ від 
Нью-Йорка, кудй він приїздив 
щорічно малювати, особливо — 
улюблену ним місцевість Фенікію.

У 1964 році я написав статтю 
“Український вітаїзм і творчість 
Михайла Мороза” , опубліковану в 
журналі молодих “Фенікс” у Нью- 
Йорку. Стаття дуже припала до 
вподоби Морозові та зміцнила наші 
дружні зв’язки. Я намагався визна
чити невидимі паралелі між ду
ховністю поезії Павла Тичини і ма
лярства Михайла Мороза. Турбу

вали мене тоді поширена метода 
узагальнювання, підведення всього 
до спільного знаменника, оціню
вання наших мистецьких- шукань і 
надбань очима чужинецької кри
тики. Воно рівнозначне з читанням 
“Соняшних клярнетів” у чужомов
ному перекладі, виконаному інтер
претатором, який не відчуває всієї 
глибини і ширини української мови. 
Американська мистецька Критика 
оцінювала праці Мороза з прита
манною їй стриманістю, неспромож
на була знайти критерії для Моро
зовою мистецтва, розглядаючи 
мистця як одиницю, що починає 
своє мистецтво від самого себе, 
помічаючи лише універсальні еле
менти, — адже творчі шукання 
національного мистецтва, з якого 
зріс Михайло Мороз, їй невідомі. 
Така критика звичайно зводиться до 
маніпулювання окресленими понят
тями, що їх дбайливо кладено в 
закриті рамки мистецьких течій. 
Коли мова йде про Мороза, то він і 
імпресіоніст (бо його стиль — це 
динамічна передача глибини внут
рішніх переживань), можливо, й аб
стракціоніст (бо у нього предмет 
губиться у грі буйних мазків, да
леких від бачених у природі пред
метів)... Підвести Морозове мистец
тво під одне з окреслених понять, 
скласифікувати його як пред
ставника однієї із західноєвро
пейських течій означало би поз
бавити художника всякої ролі у 
розвитку українського мистецтва, — 
а його шлях стелиться не завжди 
тими ж паралелями, що шлях 
мистецтва Заходу. Доречніше було б 
розглядати роботи наших мистців у 
загальному творчому процесі під 
іншим аспектом — власне укра
їнським. Тут коріння творчости Мо
роза сягає набагато глибше — його 
мистецтво пов’язане з буйністю на
шого барокко, з таємничістю незбаг
ненного первня, що формував 
естетичну цілеспрямованість нашого
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народного “примітиву”, з творчим 
вітаїзмом української культури.

Я переконаний, що місце Моро
зовою мистецтва — на Україні.

У 1989-му, коли я відвідував 
Україну, і наступного, 1990 року, 
коли приїхав на Україну з вистав
кою графіки видатного мистця укра
їнської діаспори Якова Гніз- 
довського, — зустрічався у Львові з 
директором місцевого Національного 
музею Андрієм Новаківським, ону
ком Олекси Новаківського. Но
ваківський, за моїм посередництвом, 
запрошував Мороза приїхати до 
Львова з персональною виставкою, 
яку він планував експонувати в 
будинку художньо-меморіального 
музею Олекси Новаківського на 
вулиці Міцкевича, — там, де

містилася Малярська школа Но
ваківського і де Мороз робив перші 
кроки в мистецтво. Це була чудова 
і шляхетна ідея.

Я, зі своєї сторони, сподівався 
відчути у львівській виставці Моро
за таке ж маніфестаційне значення 
для українського життя міста напе
редодні проголошення державної не- 
залежности України, якого бажав 
собі Олекса Новаківський сімдесят 
років раніше. На жаль, ні багато
кратні запрошення директора Ан
дрія Новаківського, ні моя настир
ливість не знайшли відповідного 
зрозуміння в нью-йоркському ото
ченні Мороза...

Михайло Мороз помер у Нью- 
Йорку 27 вересня 1991 року

Нью-Йорк, 
грудень 1992 року

1 Лист зберігається у Національному музеї у Львові.
2 В. Козацький. Мистецьке життя у Львові. / /  Слово польське. — 1921. — 17 травня.
3 Д  Горняткевич. Українські мистці в автобіографіях. — Лондон: Українська видавнича

спілка, 1958. — С. 17.
4 М. Мороз. Мистці про мистецтво. / /  Українське мистецтво. — 1947. — Ч. 2.
5 Я. Леиіко. Вступ до каталогу ретроспективної виставки творів Михайла Мороза 19 

травня — 17 червня 1990 р. — Нью-Йорк: Український музей.
6 С. Гординськиіі Михайло Мороз. / /  Свобода. — 1992. — 6 листопада.
7

Я. Леиіко. Вступ до каталогу...
8 Рецензії на творчість M. Мороза з’явились у багатьох англомовних часописах. Ідеться

про статті в “Нью-Йорк Тайме” від 25 січня 1959 p., в “Артс” від січня 1960 p., 
в “Арт Ньюз” від січня 1959 p., в “Арт Ньюз” від січня 1963 p., в “Мангаттан Іст” 
від 17 січня 1963 р. і у французькомовному “Франс Амерік” від 27 січня 1963 р.
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БІБЛІОГРАФІЯ

‘ Олександр ГРИЦЕНКО 

НЕДОРЕЧНІ «РЕЧІ»

Aleksander Ziemny. Rzeczy Ukrainskie. — Verba: Chotomdw, 1991.

Позаминулої весни в одній із лондонських книгарень мені потрапила 
на очі книжка, багата на ілюстрації та історичні документи. Присвячена 
вона була історії формування й розвитку іміджу ірландця в англійській 
журналістиці. Цікава простежувалася в ній закономірність: що більше 
документи розповідали про жорстокі розправи англійської влади та війська 
над ірландцями, про масовий голод та масову еміграцію, то більшу 
одностайність виявляли карикатуристи англійських газет, змальовуючи 
ірландців у вигляді низьколобих, звіроподібних, безпричинно жорстоких 
створінь, котрі самі, мовляв, заслужили на таке із собою поводження... 
Відомо, що ми особливо не любимо тих, кому вчинили щось зле. Вочевидь, 
це слушно й для цілих народів...

Ту лондонську книжку згадував я знову й знову, гортаючи опус 
Александра Земного “Речі українські”. У книзі Земного, коли вірити 
анотації, “особистий досвід та спостереження переплітаються з роздумами 
над історичною та політичною лектурою, творами красного письменства, 
а також описами звичаїв та фольклору”.

Воно начебто й вірно, але дивна річ — хоч би що спостерігав пан 
Земний, над чим би не роздумував, у всьому він знаходить головний, 
на його думку, український народний звичай — масрву різанину “ляхів 
та пархів”, а роздуми його неминуче звертають на давно вторований над 
Віслою шлях теоретизувань про “українське бестіальство”.

Ось автор згадує юність в українському містечку Підгайці, куди доля 
його закинула по катастрофі 1939 року й познайомила з таким собі паном 
Владиславом, колишнім польським офіцером: “Українських активістів, від 
професійного політика до звичайного боївкаря, він вважав не лише 
нещастям для Польщі, але передусім — нещастям для власного краю... 
За що й кому мстилися ті “чорні люди”? На думку пана Владислава, 
вони й самі того не знали...”

Далі автор перераховує вчинені “українськими активістами” у 20 — 
30-ті роки терористичні акти — замах на Пілсудського “невдовзі по тому, 
як він висунув проект федерації двох народів”, вбивство бандерівцями
1934 року міністра Пєрацького, “в принципі угодового щодо українців” 
тощо.

Потім додає: “Нещодавно я перевірив ті його слова...” Що ж виявив 
пан Земний? Що ті замахи здійснювали люди Коновальця та Бандери, 
які далеко не відбивали точки зору українського суспільного загалу? Що 
замах на Пілсудського 1921 року був спричинений не його міфічним 
бажанням зробити Річ Посполиту польсько-українською федерацією, а
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Одначе у наш культурни 
у подібному некоректному 
На думку Земного, українс

цілком реальною анексією Галичини та зрадою свого вчорашнього 
союзника Петлюри з наступним інтернуванням решток його війська?

Де там! “Якщо поминути їхнє суб’єктивне забарвлення, то слова пана 
Владислава дуже незначно відходили від істини”. Отже, всі “українські 
активісти” — таки різуни й нещастя для власного краю...

В такому разі не менш “відбігало б від істини” твердження, що 
передвоєнна польська державність будувалася на терорі й беззаконні, — 
адже вони, поляки, вбили власного президента Нарутовича, а потім, 
борючись за владу, влаштували на вулицях Варшави невеличку грома
дянську війну, тому й не дивно, що згодом Польща, це “потворне 
породження Версаля” (слова В. Молотова), розсипалася, як картковий 
будиночок, під ударами вермахту.

їй час ніхто не наважиться писати про Польщу 
стилі. А от про Україну, виявляється, можна. 
:ька історія яскраво вирізняється “кількістю й 

розмахом масових розправ с[аме на рівні народному — вбивств, насильств, 
вирубування до пня, пускання за вітром цілих околиць... У Польщі 
викликали огиду імена Хмельницького та його прибічників — Кривоноса, 
Гонти, Залізняка (sic!). їх вважали диявольськими втіленнями. Але (тут 
читач сподівається тверезої оцінки історичних постатей, однак даремно.
— О. Г.)... але так само чинили інші незліченні отамани, курінні, сотники, 
осавули... Професор Серчик (краківський історик, автор нещодавно виданої 
“Історії України” — О. Г.) перераховує численні способи виконання 
смертних вироків. Це був, я певен, найширший реєстр, аніж у будь-якій 
іншій країні Європи...”

Чим викликана така певність? Невже щирим прагненням автора до 
історичної правди та бажанням розібратися з таємницями “українського 
бестіальства”?.. Які ж саме вигадані українцями страхітливі кари він мав 
на увазі? Може, спалення Наливайка у мідному бику на очах усієї 
Варшави? Може, четвертування Івана Підкови у Львові? Може, здирання 
шкіри живцем з Івана Гонти? Але ж усі ці вчинки — на совісті земляків 
автора.

Після подібних історичних “рефлексій” уже не дивуєшся тому, що, 
виявляється, “польські князі Вишневецькі, Острозькі, Радзивілли, захища
ючи себе від напасників (себто козаків Хмельницького. — О. Г.), боронили, 
як уміли, також євреїв”. А добре-таки уміли, мабуть, коли лише один 
Ярема Вишневецький спопелив мало не всю Наддніпрянщину.

Мимоволі запитуєш, як можна братися за книгу про “речі українські” 
з претензією на поважність, настільки не володіючи предметом? Однак 
сам пан Земний, вочевидь, так не вважає. Навпаки — він цілком оволодів 
предметом, бо за тиждень подолав усі численні томи “Історії України- 
Руси” М. Грушевського (як сам зізнається, читав “за методом Джона 
Кеннеді”, що полягає у “киданні широкого погляду одразу на цілу 
сторінку”). Метод дав чудові результати: пан Земний зрозумів навіть те, 
чого не вдалося збагнути Гру шевському: “У цьому всьому йшлося — під 
пером Грушевського — про спроби сформування нації на широких імлистих 
просторах України. Спроби, які виглядають значною мірою невдалими у 
світлі цієї книги, вочевидь, всупереч намірам автора”.

Ще більш безцеремонно потрактував пан Земний польських істориків 
та літераторів, що насмілилися не лише писати про Україну та українців 
прихильно, а й згадувати про ті, м’яко кажучи, негарні речі, що їх часто 
чинили на Україні поляки. “Мінімум глузду й порядности” — ось типова
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для Земного лексика в подібних випадках. Все це, вважає він, є наслідком 
плазування кон’юнктурників перед колишньою комуністичною владою, 
яка трималася офіційно проукраїнської лінії (о так, особливо проукраї- 
нською була акція “Вісла”!).

Глибока обізнаність пана Земного в “речах українських” не обме
жується історією, а охоплює також літературу й мистецтво. Він іще з 
юних літ знає таких поетів, як (цитую) “Максим Рильський, Павло 
Тичина, Бажан Сосюра”! Він знає навіть, у чому полягає велич 
Котляревського. Виявляється, до автора “Енеїди” наші письменники 
“послуговувалися північноукраїнським діалектом, який, з огляду на 
близькість російських земель, був слабо сформований у національному 
плані”. А Котляревський скасував неіснуючий “північноукраїнський 
діалект” і тим навіки вписав своє ім’я на скрижалі культури.

Одначе, якби панові Земному можна було закинути саме лише 
невігластво, — було б іще півбіди. Гірше, коли він, щось десь усе-таки 
прочитавши, робить глибокодумні висновки. Наприклад: “Гадаю, що 
прихильністю з боку радянських бонз проза Василя Стефаника завдячує 
передусім своїй пересічній безбарвності”.

А ось лапідарна характеристика М. Гру шевського, чиї праці, як ми 
пам’ятаємо, пан Земний подолав у рекордовому темпі: “Войовничий, 
обмежений націоналіст. Правовірний щодо пізнього царату. Рішучий 
“попутник” радянської влади, за якої один час займав навіть (яка честь 
для колишнього президента УНР! — О. Г.) фотель ректора”.

Якщо ця характеристика відомого вченого зроджує обурення явною, 
кричущою несправедливістю буквально кожного слова, то інша думка 
Земного викликає просто сміх: “90 відсотків предметів народного мистец
тва, показаних у трьох моїх альбомах, походять із Західної України, яка 
до 1939 року належала Польщі. Чи справді на неї (тобто народну культуру) 
справили благотворний вплив контакти з латинським світом? Не знаю. 
Бракує мені кваліфікації”.

Ото ж бо й воно. Бракує кваліфікації, бракує часом просто сорому, 
але не бракує запалу до нагромадження дедалі нових “речей українських”.

За маленький інтелектуальний шедевр пана Земного вважаю його пасаж 
про причини масової полонізації української аристократії у XVI — XVII 
століттях. Згадавши причини культурні (для п. Земного очевидно, що 
польська культура не лише була тоді, але й лишається сьогодні значно 
вищою за українську) та економічні (ясна річ, не сполонізувавшись, 
неможливо було нав’язати контактів з німецькими чи перськими купцями), 
рішуче відкинувши гіпотезу про якийсь там примус, А. Земний додає: 
“Мені здається, що головну роль тут відіграло дещо інше... Я маю на 
увазі саму атмосферу польського життя, його спокійні барви. У цьому 
житті... перемішувалися різноманітні течії в найрозмаїтіших сферах, і все 
це діялося при відсутності якоїсь серйозної загрози, що людина та її 
питоме середовище втратять свою ідентичність”.

Дивно виходить: аби прилучитися до спокійної польської атмосфери й 
зберегти власну ідентичність, підданець польської корони мусив доб
ровільно (?) відмовлятися від власної ідентичности, від культури, мови, 
віри батьків. А якби не відмовився? Тоді, вочевидь, не мав би ані 
“спокійних барв життя”, ані ідентичности?

Чудово, логічно, а головне — без жодного примусу. Незрозуміло лише, 
чому саме після масової “добровільної полонізації” остаточно й надовго 
зникли рештки “спокійних барв” життя на Україні?
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Одначе грубою помилкою було б вважати, що панові Земному не 
подобається все українське. Навпаки — йому дуже подобаються наші 
народні пісні, наші вишивки (що, як ми вже знаємо, є наслідком 
латинського впливу), наш Іван Котляревський і навіть Іван Драч, з яким 
автор “Речей українських” “заприятелював колись у Болгарії”.

Спробую якось підсумувати враження від “Речей українських” та 
їхнього автора. Наших польських сусідів можна привітати з цікавим 
явищем: поруч з українофобом-обивателем, яких над Віслою ніколи не 
бракувало, з’явився українофоб-інтелектуал. Якщо перший кричав про те, 
що “всі українці — дебіли, бидло, різуни”, то другий задумливо мовить: 
“Ночей не сплю, все думаю: чи то правда, що всі українці — дебіли, 
бидло, різуни? А я ж так кохаюся в їхніх вишивках, варениках та піснях! 
Однак доводиться визнати: історична доля українців склалася так невдало, 
що вони, поза моїм приятелем ім’ярек, справді, на жаль, дебіли, бидло 
й різуни, нездатні до творення повноцінного національного організму й 
повноцінної державносте...”

Власне, в цих останніх словах, гадаю, й міститься одна з ключових 
думок книжки А. Земного. Інша ж — та, що всі українські негаразди, 
суспільно-національна безформність розпочалися тоді, коли українці стали 
конфліктувати з поляками.

“Внутрішню поразку України, — пише А. Земний, — найпере
конливіше, мабуть, можна з’ясувати через її ставлення до Польщі... Гріхи 
Польщі щодо України були дуже старанно (це не означає, що сумлінно) 
розписані цілим натовпом журналістів”. З явним ностальгійним задово
ленням цитуючи якогось польського політика початку століття: “Русь- 
Україна є третім складником троїстої єдности майбутньої Речі Посполитої”,
— пан Земний, здається, щиро вірить не лише в те, що в минулому 
Польща відігравала на Україні виключно цивілізаторську роль, але й у 
те, що вона здатна зіграти цю роль іще раз.

Причини цієї дивної ілюзії, гадаю, не в особливостях психіки автора 
“Речей українських”, а в значно масштабнішому явищі. Протягом довшого 
часу в польській культурі й суспільному житті існують дві течії: слабша, 
українофільська та потужніша — україножерча. Та попри позірну 
протилежність, обидві течії походять з одного джерела, що в сучасній 
суспільній думці вже отримало назву “міфу про Креси”. Креси — колишнє 
східне пограниччя Речі Посполитої, тобто нинішні землі України, Білорусі 
та Литви. Як для кожної нації, що протягом довгого часу була позбавлена 
державности, для поляків чи не єдиним рятунком здавалося 
міфологізування національної свідомосте. Плідно тут попрацювали 
Сєнкевич, Матейко, навіть “Пана Тадеуша” нині дехто вважає першо
джерелом “міфа про Литву” як про своєрідний втрачений рай польської 
шляхти. Одначе тільки-но нація повертає собі втрачену державність, 
міфологізована національна свідомість губить позитивний сенс, часто 
набираючи хворобливих або пародійних форм.

Особливо шкідливою може виявитися національна міфологія у 
взаєминах між народами — погляньмо хоча б на Косово, Карабах чи 
Абхазію. Тому час, нарешті, зрозуміти, що Кресів не існує. Не існують 
Вільно, Львув, Кіюв; не існують Перемишль, Данції1, Константинополь. 
Існують Вільнюс, Львів, Київ, Пшемишль, Гданьськ, Стамбул. Існують 
дві сусідні незалежні держави, Польща й Україна, які не загинуть одна 
без одної, але й від співпраці принаймні нічого не втратять. Тому 
навчімося хоча б ставитися один до одного з тактом і повагою.
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СПАДЩИНА

ЛИСТИ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА 
до миколгі ВОРОНОГО

В Інституті рукопису Центральної наукової бібліотеки імені
B. І. Вернадського АН України зберігаються чотири листи Спиридона 
Черкасенка до Миколи Вороного (Ф — III; № 10372, 10373, 10374, 
10376), які досі не були оприлюднені.

Перше заочне знайомство Спиридона Черкасенка (1876 — 1940) з 
Миколою Вороним (1871 — 1938) відбулось 1903 p., коли до рук першого 
потрапили збірники “Вік”. Особливо вплинули на С. Черкасенка поезії, 
вміщені у першому томі, серед яких були і вірші тоді вже відомого поета 
М. Вороного. Враження було настільки сильним, що під його впливом
C. Черкасенко сам починає писати вірші, а вже 1904 р. “Літературно- 
Науковий Вісник” вміщує у IV книжці його перші поетичні спроби.

З 1906 p. С. Черкасенко і М. Вороний співпрацюють у газеті “Рада”, 
що виходила тоді у Києві. Правда, співробітництво це заочне. М. Вороний 
живе в Чернігові, а С. Черкасенко продовжує вчителювати на Донеччині, 
їхня особиста зустріч відбулась не пізніше 1908 року. Збереглось фото 
співробітників газети “Рада”, датоване цим роком, на якому, крім інших, 
є С. Черкасенко і М. Вороний.

На початку 1910 p. М. Вороний остаточно переїздить до Києва, де 
працює в театрі М. Садовського на посаді “контролера”, а фактично 
виконує обов’язки завідувача літературною частиною. У 1911 p., коли 
М. Вороний переходить на викладацьку роботу в Театральне училище 
при “Обществе искусства и литературьі” (де і працює до самої революції), 
попередню його посаду, а разом з тим і обов’язки перебирає на себе 
С. Черкасенко. Упродовж цих років С. Черкасенко також посідав різні 
адміністративні посади в цьому театрі. Але в цей час і С. Черкасенко, 
і М. Вороний живуть переважно з літературного заробітку. Вони 
друкуються у “Раді”, “Л.-Н. В.”, “Українській хаті”, “Сяйві”, “Дзвоні”, 
інших періодичних видгннях.

М. Вороний засновує видавництво “Волосожар”, де друкує свої 
театрально-критичні і теоретичні розвідки (“Театр і драма”. — К., 1913). 
Це ж видавництво друкує і твори С. Черкасенка. Зокрема, 1913 року 
виходять його “Жарти Сатира”.

У 1914 p. С. Черкасенко стає не просто співробітником, а редакто- 
ром-видавцем журналу “Дзвін”. Саме в цей час “Дзвін” публікує обширну 
розвідку М. Вороного “Український театр в Києві: Вражіння та уваги”. 
(“Дзвін”. — 1914. — Т. 3. — № 3. — С. 282 — 289; № 4. — С. 364 — 371; 
№ 6. — С. 555 — 567). На жаль, ця праця була надрукована не повністю, 
оскільки після виходу шостого номера журнал був заборонений. Того ж
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1914 p. “JI.-H. В.” друкує рецензію М. Вороного на п’єсу С. Черкасенка 
“Казка старого млина” (“Л.-Н. В.”. — К., 1914. — Річн. XVII. — Т. IXV.
— Кн. IV (квітень). — С. 184 — 186).

Бурхливі революційні події застали С. Черкасенка і М. Вороного в 
Києві. Доля знову зводить їх на перехресті обопільних театральних і 
літературних інтересів. У пошуках свого місця в цьому мінливому процесі 
українські митці 24 квітня 1917 р. закладають Комітет Національного 
Театру. До цього Комітету, який очолив В. Винниченко, увійшли, зокрема, 
Л. Курбас, О. Олесь, С. Черкасенко, М. Вороний, Л. Старицька-Чер- 
няхівська, І. Мар’яненко. Цей Комітет мав на меті утворити з себе 
“Міністерство культури”, яке б згодом мало у всіх великих містах України 
свої театральні трупи, хори, творчі майстерні, театральні школи, музеї 
тощо. Та всі ці плани залишились, на жаль, на папері...

Того ж 1917 p. М. Вороний бере участь у заснуванні Національного 
зразкового театру, а потім постає і як режисер Державного Народного 
театру. У 1918 р. він стає на чолі заснованих ним Українських Вищих 
драматичних курсів і водночас читає лекції в Українському вищому 
педагогічному інституті. С. Черкасенко теж у Києві: протягом 1917 —
18 pp., на замовлення Міністерства освіти УНР укладає читанки і букварі 
для українських шкіл. Та невдовзі дороги цих письменників розходяться.

14 грудня 1918 p. С. Черкасенко разом із трупою М. Садовського 
вирушає до Кам’янця-Подільського, а звідти до Відня. М. Вороний 
залишається в Києві і працює режисером Державного драматичного театру, який 
з 1919 р. стає Першим театром Української Радянської Республіки 
ім. Т. Г. Шевченка. Працює він і в заснованій в тому ж році “Музичній 
драмі”. Але 1920 р. теж виїздить з Києва, опиняється у Варшаві, де 
впродовж 1921 — 1922 pp. працює секретарем в редакції газети 
“Українська трибуна”. Навесні 1922 року М. Вороний переїздить на 
Волинь, потім до Золочева (Галичина), а відтак зупиняється у Львові.

Листи, що публікуються в цьому числі журналу, стосуються саме цього, 
першого періоду еміграційного життя обох письменників: С. Черкасенка 
і М. Вороного.

Тетяна Жицька

Лист С. Ф. Черкасенка до М. К. Вороного

[№ 1]
(З Відня до Варшави) 
Відень. 28. XI. 1921

Дорогий Миколо!
Колись писав тобі, а відповіді так і не удостоївся. Вельми, бачу, 

великий гнів твій на мене. Алее я, проте, знов пишу і саме в такій справі, 
Ти писав рецензію1 в “У [країнській ] Т[рибуні]”2 на правописний словник 
чи на правила правопису Київської Академії Наук3. Із сього я роблю 
висновок, що така книжиця при Вашій редакції є. Саме тепер ми сидимо 
тут і працюємо (поки що провадимо підготовчу роботу) над правописним, 
на кшталт німецьких, словником4. Отже, велика потреба відчувається в 
тій книжці, на яку ти писав рецензію. Чи не міг би ти часом зробити 
мені прислугу (колись я тобі дещо робив) і, за дозволом п. Редактора5, 
надіслати тую книжку на тиждень-другий мені. Переглянувши її, верну
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до редакції з великою подякою. Тільки, якщо ти не сердишся на мене, 
то, будь ласка, зроби се, не зволікаючи, бо пильно потрібно, а якщо 
гніваєшся, то нехай тобі грець з твоїми прислугами!..

От що ще маю тобі сказати. Якщо ти ще нікому не віддав до видання 
своїх поезій, то тут основалося одно українсько-німецьке видавництво6, 
що видає наукові й літературні книжки на таких умовах: за оригінальні 
праці видається 15 % з продажної ціни книжки — по мірі продажу, а 
за перекладні — 7 1/2 %. Твори бере до видання назавше, щоб більш 
ніхто не мав права їх видавати, зате забов’язується поновляти наклад, 
як тільки на складі лишається всього 500 прим. Умова, на мою думку, 
дуже вигідна для авторів, бо ж жадне в [идавницт ]во такого гонорару не 
дасть. Особисто я віддав сьому видавництву свою “Казку”7, “Тирсу”8 і 
III т[оми] (Ївоїх поезій9, бо наше в [идавницт ]во зійшло цілком на пси: 
маємо безліч книжок, а хліба нема за що купити (буквально!!!). До речі: 
через те, що не маю лишньої корони на пересилку, досі тобі не вислав 
обіцяних двоє томів своїх поезій. Як тільки трохи заворушиться квота,
— в тую ж мить вишлю не гаючись. А ти, стерво, хоч би вилаяв десь 
в “У [країнській ] Т[рибуні]” сі мої книжки: принаймні хоч люди знали б, 
що вони є на світі. Адже їх було Вам послано до “Трибуни” разом з 
іншими виданнями “Дзвону”10, — отже, вони є в тебе під рукою.

Тепер кілька слів про хроніку готового до друку в “У [країнській ]
Т[рибуні]”, яку (хроніку) розпочав п. В. П. (схоже на Віктора
Піснячевського11 і ініціалами і брехнею, але думаю, що то В’ячеслав 

1 2  1 ^Прокопович , якого, як я вже писав Олександрові Фомичу , інформували
тут про справи пп. Піснячевський, Лотоцький14 і К° — і його, й
В. Садовського15) . Я, що близько знаю справи Педагогічної Місії
п. А. Крушельницького16, прошу тебе попередити 0[лександ]ра Ф[оми]ча,
щоб він не няв віри тому, що присилається йому гнусного про
А. Крушельницького, бо в справі, яку доручено йому, та і взагалі в
громадських і товариських справах — се людина кришталевої чистоти.
Незабаром має здати урядові УНР справоздання у своїй діяльності, і тоді
виявиться, що все те, що писалося у “Волі”17 і, на жаль, паном В. П.
в “Укр [аїнській ] Тр[ибуні]”, про його особу й його діяльність, є один
гнусний похід супроти нього тих, хто хотів стати коло 15 міліонів, на
які було видано йому в Кам[’янець]-Под[ільську ] акредитив у 1919 р. і
які дрсі йому не довелося дістати від австрійського] уряду. Був момент,
коли здавалося, що ось-ось дістане! Треба було бачити і чути, як забігали
і заговорили всякі гади з побожним і солідним обличчям навіть старих
громадян! Сором та й годі! А гроші й досі там... Стався великий для
них конфуз і злість на Крушельницького, що самі себе викрили. Отже,
остережіться поки що друкувати гнусності В. П., бо... потім буде... ніяково.

Бувай здоров! Привітання всім вашим! Міцно стискаю руку.

Твій С. Черкасе[нко] 

Wien, IX. Porzellangasse, 19/1.18
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Лист С. Ф. Черкасенка до М. К. Вороного

[№ 2]
(З Відня до Варшави) 
Відень. 15. XII. 1921

Дорогий Микольцю,
во первих строках пйсьма поздоровляю тебе від усього дружнього серця
з іменинами й разом висловлюю глибокий жаль і спочуття з приводу
50-літнього ювілею, себто з приводу наближення на серйозний крок до
тебе такої гнусности, як старість. Ох, голубе, — всі там будем. Бажаю
тобі мужньо перебути се нещастя і далі перебувати в добрім гуморі, не
звертаючи жадної уваги на підтоптаність, і пам’ятаючи, що проф.
Штайнах19 за нас не спить і ось-ось подарує нам, замісць прикрої старости,
веселу, безжурну молодість. А ми тут хотіли виконати свій громадський
обов’язок щодо тебе, прочитавши про тебе й твою творчість реферат на
літературних сходинах, але... ні в одного віденського сукиного сина не
знайшлося твоїх творів, а по пам’яті говорити - страшно: так і дивись,
щоб не вийшов з усієї характеристики батяр. Союз журналлістів і
письменників20 лагодиться послати тобі телєграму-привітання, та боюсь,
що не буде діла: він тепер перебуває в стані цілковитої імпотенції

21(результат діяльності голови В. Кушніра і підголови — нашого спільного 
приятеля і знаменитого са(р.)тирика Валентина ).

Листа твого одержав і трохи не розтанув від' почуття гарячої подяки 
за піклування про мої скромні писання для “Української] Трибуни”. Ох, 
і Єхида, видимо, той ваш редактор! Мені через В. Садовського переказує 
найщирішу подяку і називає одним із запопадливіших своїх співробітників; 
аж із твого листа виходить, що, якби не твоя протекція, то... мабуть, і 
рядка свого в “Трибуні” не побачив би. Гарний мені гандель! Ну, нехай 
же почекає, поки я йому щось напишу після сього: “Ми тоже можем 
імєть свайо самалюбіє...” Проте листа твого спалю й не лишу для 
потомства, бо, крім вищезазначеного, з нього ще слідує, ніби я тебе 
благав написати прихильну рецензію про свої поезії — тоді, як я прохав 
хоч згадати, хоч вилаяти, аби люди знали, що, мовляв, вийшли І і II тт. 
Гадаю, що ти в ес-ефи23 записався коли таке верзеш, або й тебе 
інформував Піснячевський з Лотоцьким, як і Прокоповича з Садовським. 
Та тільки як? Адже ти з “Волею”, крім пари грішних віршиків славнюній 
Наталочці24, нічого спільного не маєш?..

Ну, та нехай Бог тебе простить!.. Тепер до діла. Пропозицію твою 
щодо видання двох томів твоїх поезій переказував кому слід, згадавши 
й про головну точку твоєї умови — аванс. Отже, дістав, після довгих 
розмов і напосідань з мого боку (се я в тебе вивчився брехати!), таку 
пропозицію: написати п. Миколі Вороному, що в[идавницт]во “Чайка” 
залюбки видасть два томи його поезій на таких умовах: віддається до 
друку негайно по одержанню манускриптів чи книжок. По видрукуванню 
негайно пускається в продаж. Гонорар — 15% з продажньої ціни. Право 
видання передається “Чайці” назавше. По розпродажу видрукованого 
видається негайно другий, потім третій і т. д. наклад, кожний в такій 
кількості примірників, яку вважатиме потрібним в [идавницт ]во (№ В. 
для тебе се однаковісінько!). Зразок видання — І і II тт. поезій 
П. Стаха25 (хіба окладинка буде не така, бо замовлено нову з орнаментом 
чи що). Понеже М. Вороному потрібен пристойний аванс — запропонувати
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йому по 100 тис. кор. австр. авансом від кожного тому: перші сто тис[яч] 
виплатити негайно по одержанню поезій від нього; другі через три місяці 
після сих. Аванс покриватиметься з гонорару при продажу його поезій 
вирахунком в 75 %; решта — 25 % видаватиметься авторові по розрахунку 
хоч і щомісяця. Коли покрито буде аванс, автор діставатиме гонорар 
уже без жадних вирахунків (вичетів). М. Вороний повинен прислати свою 
писану згоду (хоч і через мене): тоді йому буде послано умову для 
підписі в 2-х пр[имірниках ]; М. Вороний повинен її підписати і повернути 
один примірник назад разом з манускриптами поезій і зазначити, куди 
йому надсилати першу половину авансу.

Такі, брат, умови. Поміркуй і не гайся: кращих не знайдеш тепер, 
та й опісля. Ще раз сердечно вітаю тебе з днем янгола і з ювілеєм і 
бажаю ще стільки прожити, а написати вдесятеро.

Не вважаючи, що ти таки чимале стерво, зостаюся проте твоїм 
найщирішим (повір!) другом

Я. Cm ах

Лист С. Ф. Черкасенка до М. К. Вороного

[№ 3]
(З Відня до Варшави) 

Відень. 10. І. 1922

Отже, дорогий Миколо, замісць відповіді, дістав од тебе дулю з маком. 
Ну що ж: знаючи гаразд твою ледачу вдачу, не дуже сердюсь, а тільки 
дивуюся і все пояснюю тобі... чи пак собі тим, що тобі пощастило 
примістити свої поезії десь на умовах вигідніших, ніж ті, про які я писав. 
Дуже радий за тебе, але ж треба було хоч два слова про се черкнути, 
хоч к чортам, зрештою, послати — все ж таки вважаю тебе між земляками 
за одного з небагатьох джентельменів. А втім — се твоє діло. А я роблю 
своє і тому, з доручення того самого в [идавницт ]ва звертаюся до тебе з 
пропозицією — написати підручник теорії словесності для гімназій. 1 з 
самим предметом ти ознайомлений ліпше, ніж інші наші, вибачай, 
критики, та й добре знаєш хоча б російської гімназії що то за підручник
і який він повинен бути. Нема сумніву, що даси щось свого, оригінального, 
модерного, але пристосованого до програми. Умови ті самі, що й до поезій. 
На відповідь чекатиму два тижні, а після того, не діждавшися, плюну й 
звернуся до когось іншого.

Чи то правда, що “Вперед”26 пише про твій і п. В. О-го27 вихід з 
редакції “У [країнської 1 Трибуни”? Якого дідька? Невже не витримали 
таки свого щастя у п. Саліковського? Кепсько, — прихильників 
“У [країнської ] Т[рибуни]” се не дуже тішить. А я все лагодився щось 
там писонути, та так заклопотався з “Чайкою”,- що не було часу і в 
гору глянути. Ще й досі клопочемось, але до діла, себто до друку дечого 
вже приступили. Програм маємо такий (я тобі писав, либонь, що з 
“Дзвону” з 1-го січня я вийшов): 1) підручники; 2) педагогічна література; 
3) дитяча літ[ература]; 4) оригінальні нові твори наших письменників і 
деякі переклади з чужої літ[ератури ]; 5) універсальна бібліотека — із 
старіших наших і чужих письменників. Останньої чисел десять випустимо 
незабаром, так само й з інших відділів.

Слухай, голубчику, чому се жаден сукин син не вмістив у “Трибуні”
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навіть згадки про твій ювілей? Чому про одного багато (хоч і абичого, 
між нами кажучи), а про другого ніхто й не гавкнув?.. Дивно... Дошукуюсь 
причини такого потворного явища і не знахожу. Невже і там, у Вас, 
зійшли люди на пси, як і тут, у Відні?.. Говорив я Олесеві28 про телеграму 
тобі й Садовському (Олесь — підголова Союзу журналістів); він щось 
невиразне муркнув у відповідь (здається, що треба, мовляв) і — не 
послав, звичайно. Згадав я тоді його поведінку на твоїм ювілеї в Київі. 
Тепер він у Берліні робить із Сірим29 якусь комерцію.

Ну, будь здоров! Вітаю з Новим Роком і Різдвом Святим. За чаркою 
згадували й тебе, й Грицька Коваленка30, пустили сльозу, як годиться 
в таких випадках, і... знову випили по одній. Цілую!

Твій С. Черкасе[н.ко]
Чи одержав ти два томи моїх поезій?

Лист С. Ф. Черкасенка до М. К. Вороного

[№ 4]

31(з Відня до Львова)
Відень, дня 16-го Червня 1922

Нарешті таки впіймав тебе, дорогий Микольцю! “Лапаю” тебе через
редакцію “Л [ітер'атурно ]-Н [аукового ] В[існика]” . Багато води сплило з
того часу, як востаннє написав я до тебе. Після того чув, що ти десь
на Волині, а тепер чую, що у Львові. Що ж ти робиш, пекельна личино?
Чи ти працюєш над “Теорією поезії”, чи вже й забув про неї? Вже й
в[идавницт]во наше не “Чайка”, а “Земля”, а від тебе ані словечка.
Бачу, що мало ти одмінився, тільки не знаю, чи “поступив” трохи, чи
пішов “взад”, як кажуть наші брати — галичани. Певне, пішов “взад”,
бо навіть у таких дрібницях, як рецензії, не додержуєш слова. З того,

33що, напр., п. Л. Білецький написав у “Віснику” рецензію й на III т. 
моїх поезій34, бачу, що ти йому передав коректуру, а він так “захопився” 
моїм натхненням, що навіть мені “Со духи” заспівав (“доспівує, мовляв, 
свої пісні”). Перекажи йому так; “не радуйся, мой свєть, і не надєйся 
по-пустому”, бо готую до друку IV35 і, думаю, не останній том своїх 
поезій. А що він дещо похвалив, то — я волів би щоб Вороний виматюкав, 
ніж він похвалив. Та хіба від Вороного дочекаєшся! А щодо його 
“критики”, то в нас тут про неї певна опінія після його статей у 
“Гр [омадському ] В[існику]”3 про поезію П. Тичини37, а зокрема, його 
рецензія про мої поезії викликала тільки регіт і здивування, що 
“Л Іітературно ]-Н [ауковий ] В[існик]” умістив таке “недоуменіє”. Прига
дую, Вороний писав, що я “здорово виріс”, а сей слебезує про повернення 
“взад”.

А проте... може, й так: чорт його зна, кому з вас вірити. Найкраще, 
мабуть, триматися свого старого правила: “тьі сам свой вьісший суд”, бо 
на десять суддів завше буде десять ріжних критичних присудів. Найкур- 
йозніша увага про наслідування Семенка38, якого в своїм житті я не міг 
дочитати до кінця двох віршів. Се вже справді попав пальцем у небо. 
Шкода, що не перелічив іще, як Тичині, скільки голосівок, скільки
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шелестівок, скільки губних, зубних і інших згуків в кожнім вірші кожного 
тому, — от цікавий би висновок зробивби! Адже в теперішніх 
укр [аїнських ] поетів уся поезія в сьому, а п. Білецький та ще, либонь, 
п. Ніковський39, такі ж “нові” критики.

Ну, та чорт з ним! роздратував він мене своєю “критикою”. Коли й 
історія літератури його остільки ж розумна, то дякую за такі “історії”. 
Краще сидіти десь учителем гімназії і вчити по чужих історіях “отсюда 
і досюда”, а з своїми “історіями” почекати, поки в голові розвидниться, 
а не лізти в професори.

Ну, що ж тобі ще написати. Олесь із Грушевським40 і Сірим годують 
голодних, навіть до Берліну поїхав у сій справі (чого?!). В Сірого 
моментально, як тільки вийшов я з “Дзвону”, “по щучому велінню” 
з’явилися гроші і він живе на всю губу, а мене ж тримав у голоді й 
холоді! (розгадай, мудрий Едіпе!) Я собі, як і раніш, сушу мізок над 
усякими манускриптами у в [идавницт ]ві і “влачу существованіє” , бо 
корона летить сторч і ніяких грошей не вистарчає. А ти?.. Напиши ж 
хоч коротко, проклятущий! Цілую!

Твій Шпирька
ПРИМІТКИ

1 Не встановлено.
2 “Українська Трибуна” — політично-суспільний щоденний часопис. Виходив у 

Варшаві з травня 1921 р. до березня 1922 р. коштом Є. Лукасевича, за редакцією
О. Саліковського. Стояв на позиціях екзильного уряду УНР. Вийшло біля 200 ч.

3 Імовірно, йдеться про “Найголовніші правила українського правопису” (УАН. 
Збірник Історико-філологічного відділу, № 15). К.: Держвидав України. — 1921.

4 Вірогідно, йдеться про “ Короткий курс правопису з додатком самостійного 
писання” С. Черкасенка, який вийшов у Відні 1922 р. у двох частинах, накладом 
Українського Видавничого Товариства “Земля” .

5 Йдеться про О. Саліковського.
Олександр Саліковський (1866 — 1925) — громадський і політичний діяч, жур
наліст, видавець. Співробітник, потім редактор російського щоденника 
“Киевские отклики” (1904 — 1909). Редактор щоденника “Приазовский край” 
у Ростові (1913 — 1915). Співробітник журналу “Украинская жизнь” у Москві 
(1912, 1915 — 1917). З травня 1921 р. по березень 1922 р. за редакцією 
Саліковського у Варшаві виходить щоденник “Українська Трибуна” .

6 Йдеться про видавництво “Чайка” , яке існувало у Відні в 1921 — 1922 pp.
7 Йдеться про п’єсу С. Черкасенка “ Казка старого млина” . Вийшла у видавництві 

“Чайка” у Відні 1922 р.
8 Йдеться про п’єсу С. Черкасенка “ Про що тирса шелестіла...” . Вийшла у 

видавництві “Чайка” у Відні 1922 р.
9 Йдеться про видання: С. Черкасенко. Твори: У 3 т. — Відень, 1921 — 1922 pp.
10 “Дзвін” — видавнича спілка В. Винниченка, Ю. Тищенка і Л . Юркевича. Засно

вана у 1907 р. в Києві, випустила зб. “Дзвін” , а у 1913 —1914 pp. видавала 
місячник “Дзвін” . У 1919 — 1921 pp. під фірмою “Дзвін” у Відні вийшли твори 
Винниченка, Сірого, Ч еркасенка, кілька підручників та ін. Д иректором 
видавництва був Ю. Тищенко.

11 Віктор Піснячевський (1883 — 1933) — громадський діяч, прозаїк, журналіст, 
лікар. Кореспондент газети “Рада” (псевдонім — А. Горленко). У 1917 р. видавав 
в Одесі “Одеський листок” . У 1918 р. редагував український щоденник 
російською мовою — “Молодая Украйна” . У Відні — видавець і редактор 
тижневика “Воля” (1919 — 1921). Підтримував закордонний центр УНР. Автор 
наукових праць у галузі медицини.

,2 В’ячеслав Прокопович (1881 — 1942) — політичний і громадський діяч, педагог,
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публіцист, історик. З 1905 року активний діяч Української Партії Радикал-Демо- 
кратів, згодом ТУПу. Редактор педагогічного журналу “Світло” , автор газети 
“Рада” (псевдонім — С. Волох). Був членом Центральної і Малої Ради. Із січня 
по квітень 1918 р. — Міністр освіти УНР. Із травня 1920 р. — Голова Ради 
Міністрів УНР. У 1920 р. еміґрував до Польщі. Із 1924 р. в Парижі, де тісно 
співпрацював із С. Петлюрою. По смерті Петлюри (з 1926-го по 1939-й) — 
Голова Ради Міністрів в екзилі. У 1925 — 1939 pp. — редактор тижневика 
“Тризуб” у Парижі.

13 Йдеться про О. Ф. Саліковського.
14 Олександр Лотоцький (1870 — 1939) — визначний громадський і політичний 

діяч, письменник, публіцист, науковець. Автор книжок для дітей, читанок. Друку
вався у “Літературно-Науковому Віснику” , “ Киевской старине” , “Украинской 
жизни” , львівській “Правді” . З вересня по липень 1917 р. — генеральний писар 
у Генеральному Секретаріаті Української Центральної Ради. За Директорії (1918 р.)
— Міністр віросповідань (на цій посаді домігся проголошення автокефалії УПЦ). 
Із січня 1919 р. по березень 1920 р. — у Туреччині, в якості надзвичайного і 
повноважного посла УНР. Еміґрував до Відня, потім жив у Празі і Варшаві. За
сновник і директор Українського Наукового Інституту у Варшаві (1930 — 1938). 
Член Уряду УНР в екзилі (Міністр внутрішніх справ і заступник Голови).

15 Валентин Садовський (1886 — 1947) — економіст, громадський і політичний 
діяч. З 1904 р. член РУП — УСДРП. У 1917 р. — член Центральної і Малої Ради 
від УСДРП. З 1920 р. — в еміґрації в Польщі і Чехо-Словаччині. Доцент, згодом 
професор Української Господарчої Академії в Подєбрадах. Автор численних 
праць з економіки й демографії України. Співпрацював з виданнями: “Рада” , 
“Украинская жизнь” , “Л.-Н. В.” , “ Робітнича газета” , “Дзвони” , “Тризуб” 
тощо. У 1945 р. заарештований більшовиками у Празі. Помер у Лук’янівській 
в’язниці в Києві.

16 Антін Крушельницький (1878 — 1941) — український письменник, критик, 
публіцист, педагог, громадський і політичний діяч. Член УкраїнськоїРадикальної 
Партії. З 1919 р. — Міністр освіти УНР. У 1929 — 1933 pp. — редактор журналів 
“Нові шляхи” , “ Критика” . У 1934 р. виїхав з родиною до УРСР, де був репресо
ваний.

17 “Воля” — суспільно-політичний і культурний тижневик. Виходив у Відні з червня
1919 р. по листопад 1921 р. (останні три числа — “Воля України” ) за редакцією

В. Піснячевського, при участі А. Хомика, В. Даскалюка, В. Мурського, І. Кедріна. 
З 1921 р. при журналі створено видавництво “ Наша воля” під орудою 
Піснячевського, яке видавало твори красного письменства, друковані в журналі 
“Воля” .

І о
Відень, IX. Порцелянова вулиця, 19/1.

19 Айген Штайнах(1861 —1944) — австрійський фізіолог та біолог. Піонер в галузі 
геронтології. Найбільшу відомість мали роботи, пов’язані з проблемою омолод
ження організму людини.

20 Союз Українських Журналістів і Письменників на чужині (СУЖП) — професійна 
і культурно-освітня організація, заснована 1919 року у Відні (перший голова
— В. Кушнір); з його ініціативи 1921 р. постав Український Вільний Університет 
у Відні. З 1925 р. — осідок у Празі. Провадив інтенсивну діяльність у 1930-х pp. 
за головування С. Сірополка.СУЖП інформував чужинецьку пресу й міжнародні 
організації про становище на Радянській Україні та у Польщі, влаштовував до
повіді тощо. Припинив свою діяльність у 1945 році.

21 Володимир Кушнір (1881 — 1938) — публіцист і журналіст. Співробітник 
“ R uthenische Revue” (1906 — 1910). Редактор журналу “ Ukrainische 
Rundschau” , автор численних публікацій у закордонній пресі (в основному — 
віденській). У 1911 — 1912 pp. — редактор “Діла” уЛьвові. У 1912 — 1914 pp.
— редактор “Буковини” і “Народного голосу” в Чернівцях. З 1919 р. в еміґрації 
у Відні, з 1933 р. — у Празі.

22 Імовірно, йдеться про В. Садовського.
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23 Українська Партія Соціалістів-Федералістів (популярно ЕС-ЕФИ). Ліберально- 
демократична партія, що сформувалась у червні 1917 р .з  колишніх членів Укра
їнської Демократично-Радикальної Партії (1905 — 1908) та Товариства Укра
їнських Поступовців (1908 — 1917), які після з’їзду ТУПу 7 — 8. IV 1917 р. 
перетворились на Союз Українських Автономістів-Федералістів, а з вересня на 
УПСФ. УПСФ поновила програму УДРП і складалась переважно з інтелігенції. 
Назва — це скоріше данина часу (насправді соціалізм її був дуже поміркованим). 
Головою УПСФ був С. Єфремов; до керівних органів входили: А. Ніковський,
І. Шраг, О. Лотоцький, В. Прокопович, М. Кушнір та ін. Друкованим органом 
УПСФ був український щоденник “Нова Рада” (1917 — 1919), що виходив у 
Києві. Багато членів цієї партії' в різний час були у складі Уряду УНР, потім тісно 
співробітничали з Урядом УНР в екзилі.

24 Є підстави вважати, що йдеться про Н. Дорошенко.
Наталія Дорошенко (1888 — 1970) — нар. Васильченко (дружина Дмитра Доро
шенка), драматична артистка, громадська й театральна діячка. Закінчила 
Київську Музично-Драматичну Школу М. Лисенка, організовувала народні те
атри в Києві, Катеринославі й околицях (зокрема серед робітництва). У 1917 — 
1918 pp. — член Театральної Ради в Києві; одна з організаторів Державного 
Драматичного Театру, в якому з успіхом виступала в драматичних і героїчних 
ролях (зокрема видатна роль Равтенделейн у “Затопленому дзвоні” Гауптмана). 
З 1920 р. на еміґрації; виступала як декламаторка. її працею були створені укра
їнські драматичні студії в Празі й Варшаві. Там же нею були організовані театраль- 
но-акгорські курси. З 1947 р. у Канаді. Потім у Мюнхені.

25 Петро Стах — один із псевдонімів С. Черкасенка, яким він підписував переважно 
свої поезії.

26 “Вперед” — щоденник і часопис УСДП, виходив у Львові (1918 — 1922); за 
своїм характером був фактично загальнонаціональною газетою. У 1923 — 1924 pp. 
виходив як орган партії.

27 Володимир Островський (1891 —1944) — журналіст, громадський діяч і педагог, 
родом із Холмщини. До 1915 р. — народний учитель на Холмщині й у Варшаві 
та редактор тижневика “Холмська Русь” ; у 1919 р. — редактор газети “Шлях” у 
Вінниці;у 1921 — 1922pp. — співредактор щоденника “Українська Трибуна” ;у 
1924 — 1925 pp. — редактор журналу “Духовна Бесіда” у Варшаві; редактор 
видаваниху Варшаві й Луцьку газет, що стояли на позиціях УНДО (Українського 
Національно-Демократичного Об’єднання, найбільшої української політичної 
партії в Галичині й у Польщі, що існувала з 11 липня 1925 p., а 1939 р. перейшла 
у підпілля): “Наш світ” , “Нарід” , “Українська Громада” й інших; співробітник 
“Діла” й “Нового часу” ; член ЦК УНДО. Автор оповідань і повістей з життя 
Холмщини й Волині, популярно-наукових розвідок і шкільних підручників.

28 Олександр Олесь (псевдонім Олександра Івановича Кандиби) (1878 — 1944) — 
український поет, драматург, громадський діяч. З 1919 р. — в емії'рації (Відень, 
Прага).

29 Юр Сірий (справжнє ім’я та прізвище — Юрій Тищенко) (1880 — 1953) — 
видавець, книгар, публіцист, письменник. Провадив справи Української 
Видавничої Спілки, НТШ, “Л.-Н. В.” та газети “Село” (1909 — 1911) і “Засів” 
(1911 — 1912). Завідував книгарнями НТШ у Києві, Харкові, Катеринославі. 
Редагував і видавав книжки у видавництві “Лан” (1909 — 1914). Разом із В. 
Винниченком і Л. Ю рченком заснував видавництво “Д звін” . Був 
співзасновником видавництв “Українська школа” і “Український Учитель” 
(останнє у 1917 — 1919 pp. видавало журнал “Світло” ). У 1919 р. (за браком 
паперу) переніс видавництва “Дзвін” і “Український Учитель” до Відня. Із 20-х 
pp. — у Чехо-Словаччині, з 1949 р. — у ЗДА. Автор популярних книг і п’єс.

іл
Григорій Коваленко (1867 — 1938) — український письменник, журналіст, поп
уляризатор (літературні псевдоніми — Сьогобічний, Гетьманець, Смутний). Гро
мадський і культурний діяч, організатор осередків “ Просвіти” на Полтавщині. 
Видавець журналу “Життя та знання” (1913 — 1914). Співробітничав із видан
нями: “Зтнографическое обозрение” , “Киевская старина” , “ Рада” , “ЛНВ” ,
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“Зорі” , “Дзвінок” та ін. Вийшли друком його збірки оповідань “Жарти життя” , 
п’єси для дітей, популярні книги (зокрема “ Початковий курс української 
історії” ). У 30-х pp. заарештований, загинув у в’язниці.

31 Лист надруковано на бланку:
“ Земля”
Українське Акційне Видавниче Товариство 
Київ — Відень — Львів 
Контора і головний склад:
Wien, IX. Bezirk, Als erstrasse 32.
Телефон 23 — 4— 96 
Банкове конто:
Wiener Bank — Verein, Wien, J. Bezirk, Babenbergerstrasse.

32 “Літературно-Науковий Вісник” — щомісячний журнал. Виходив:
1) 1898 — 1906 — у Львові (за редакцією І. Франка)
2) 1907 — 1914 — у Києві і Львові (за ред. М. Грушевського)
3) 1917 — 1919,1922 — 1939 — у Львові (за ред. Д. Донцова).

33 Леонід Білецький (1882 — 1955) — історик української літератури, дійсний член 
НТШ, віце-президент УВАН. 1918р. — доцент Кам’янецького університету, 1920 
—1923 pp. — професор Українського університету у Львові, з 1923 р̂  — 
професор української літератури і директор Українського Високого Педа
гогічного Університету в Празі, згодом — професор УВУ. Автор численних праць 
про українську літературу та театр.

34 Йдеться про рецензію в “Літературно-Науковому Віснику” (1922. — Кн. II, 
червень. — С. 186 — 191) за підписом: Л. Білецький. “С. Черкасенко (77. Стах). 
Твори. — Т. 1 — З (С. 204 — 198 — 238). Видавниче Товариство “Дзвін” , Київ
— Відень, 1920 p.” .

I f
Про вихід IV тому поезій С. Черкасенка документальних свідчень не збереглось.

36 “ Громадський Вісник” — ідеться про провідну галицьку газету “Діло” , най
старший і впродовж багатьох років єдиний щоденник; виходив у Львові. Під час 
утисків, щоб мати змогу виходити далі, газета “Діло” змінювала назви й редак
торів (період 1920 — 1923 pp.):
1920 — “Українська думка” і “ Громадська думка” (редактор — Ф. Федорців)
1 9 2 1  — “ У к раїн ськи й  В істн и к” і “ Г ром адський  В існ и к” (р ед ак то р
— М. Струтинський)
1922 — “Свобода”
1923 — “Громадянський Вісник” (редактор — О. Кузьма).
Із 1923 р. газета повертається до своєї первісної назви — “Діло” .

37 Павло Тичина (1891 — 1967) — український поет, державний і громадський діяч. 
З 1929 р. — академік АН УРСР.

38 Михайло (Михайль) Семенко (1892 — 1937) — український поет, провідний 
представник українського футуризму.

39 Андрій Ніковський (1885 — 1942) — громадський і політичний діяч, 
літературознавець, театральний критик, журналіст (псевдонім — А. Василько), 
член ТУТІу і УПСФ. Редактор газети “Рада” (1913 — 1914) у Києві і “Основа” 
(1915) в Одесі. 3 1916 p. —член Київського “ Исполнительного комитета” і член 
Ради ТУПу. Редактор газети “Нова Рада” у Києві (1917 — 19). Міністр закор
донних справ в Уряді УНР в екзилі (1920 p.). У 1924 р. повернувся на Україну, 
був ув’язнений.

40 Михайло Грушевський (1866 — 1934) — український історик, публіцист, гро
мадський і політичний діяч, професор, член AH СРСР. Один із засновників 
“Літературно-Наукового Вісника” . Голова Центральної Ради. Перший 
Президент УНР. З 1919 р. в еміґрації (Відень, Прага). У 1924 р. повернувся до 
Києва.У 1931 році був висланий до Москви.
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КРИТИКА

Микола НЕВРЛИЙ 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ПОЕЗІЇ

■і: ‘
Українську модерну поезію треба розглядати в якнайширших 

взаємозв’язках. На Східній і Західній Україні вона розвивалася за вельми 
відмінних соціальних і культурних умов. На західноукраїнських землях, 
особливо в Галичині, традиції модерної літератури були значно глибші, 
ніж у Наддніпрянщині. Життя й культура західноукраїнських земель 
(Галичина, Буковина й Закарпаття) були до другої світової війни під 
більшим впливом західної культури й цивілізації, ніж неозорі степи Східної 
України, саме на просторах яких відбувалися поєдинки азіатських орд із 
оборонцями західної культури, передовсім — із українським козацтвом. 
На території України перехрещувалися впливи сходу й заходу. Синтеза 
цих впливів виявилась в Україні в так званому козацькому барокко.

Галичина, Буковина й Закарпаття належали перед першою світовою 
війною до Австро-Угорщини. Незважаючи на етнічний зв’язок зі Східною 
Україною, переважили в них впливи культури західноєвропейської. Ці 
впливи закріплювалися церквою й державою. У цьому були плюси 
(ліберальні свободи, демократизм) і мінуси (германізація, полонізація, 
мадяризація, румунізація). Основними вогнищами західноєвропейської 
культури були на західноукраїнських землях польський університет у 
Львові й німецький — у Чернівцях. Закарпатська молодь найчастіше 
здобувала вищу освіту в Будапешті, пізніше — у Празі й Братиславі. 
Чимало галицьких студентів студіювало у Варшаві, у Відні, Мюнхені, 
П разі. й Берліні. Західноукраїнська інтелігенція ознайомлювалась із 
німецькою, польською (а частково і з мадярською, румунською, словаць
кою й чеською) літературами безпосередньо. З культурними впливами 
приходили із Заходу також ідеї політичної й національної свободи, пізніше 
марксизм, фройдизм тощо. Не можна забувати, що західноукраїнське 
відродження (“Руська трійця” — Я. Головацький, І. Вагилевич, 
М. Шашкевич) перебувало під сильним впливом ідей чеських і словацьких 
будителів (Ян Коллар, Йозеф Шафарик, П. Добровський та ін.), трохи 
пізніше — повівів “весни народів”, що почалася революцією у слов’янській 
Празі 1848 р. Перші впливи соціалістичних ідей приходили до Галичини, 
Буковини й Закарпаття також із Заходу.

На відміну від післяреволюційного дивергентного розвитку на Східній 
Україні, розвиток модерної поезії на західноукраїнських землях по 1917 р. 
відбувався більш-менш нормально. Тут не було лівацьких пролеткультів, 
що відкидали культурні традиції й датували початок культури людства 
роком “пролетарської революції”. Не засяг тут також футуризм із цілим
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комлексом своєї деструкції. Свого Семенка Галичина, Буковина й 
Закарпаття не мали, хоч, можливо, й корисний він був би там, у затхлій 
атмосфері після першої світової війни. Саме тоді Галичина культурно 
стаі*нувала, набираючи сил до розмаху в 30-х роках.

Дослідження новітніх (чи, як звикли ми говорити, модерних) художніх 
напрямків і стилів в українському письменстві — а в її рамках і 
західноукраїнської літератури — було з багатьох причин занедбане. 
Особливо тут заважили причини позалітературного, політичного характеру.

Оскільки, добу модернізму (а до неї належить і галицька “Молода 
Муза”) досліджували такі сумлінні літературознавці, як М. Зеров, 
О. Білецький, О. Дорошкевич, Д. Рудик, М. Степняк та ін., то подальші 
дві фази модерної літератури, 20-ті й 30-ті роки, залишились майже 
недослідженими. Це стосується й Західної України, де літературний процес 
відбувався за досить специфічних обставин. Першою спробою показати 
процес формування західноукраїнської модерної поезії були дві невеличкі 
книжечки галицьких критиків М. Гнатишака й Є. Ю. Пеленського, видані 
в 30-х pp. у Львові. Обидві були досить описові й не охоплювали всіх 
фаз розвитку, та й не могли охоплювати, бо ж процес ще тривав і досяг 
своєї вершини аж у другій половині 30-х pp. Бракувало їм глибшого 
аналізу проблематики й зрозуміння взаємозв’язків конкретних фактів і 
явищ. Гнатишакова праця “Нова українська лірика в Галичині на тлі 
західноєвропейської модерної поезії” (1934) конципована з виразно 
католицьких позицій, неійтивно оцінює ліві художні напрямки в тогочасній 
українській поезії і тим самим не вповні охоплює всі явища літературного 
процесу. М. Гнатишак спільно з П. Ісаєвим і Г. Костельником належав 
до передових католицьких критиків, що об’єднувались навколо модерного 
католицького ревю “Дзвони” (1930 — 1939).

Порівняно з М. Гнатишаком, Є. Ю. Пеленський докладніший в аналізі 
явищ, у характеристиці й оцінці напрямків та їхніх представників. 
Книжечка Є. Ю. Пеленського “Сучасне західноукраїнське письменство” 
(1935) після стислого теоретичного вступу розбирає поступово всі жанри 
галицької української літератури першої половини 30-х років. Деякі факти 
в нього невірні й поплутані (наприклад, про С. Гординського, що тоді, 
будучи одночасно художником, уже вирізнявся як певна постать у 
західноукраїнській культурі). В останньому розділі Пеленський пише 
також про післявоєнну галицьку мемуаристику, про жанр мандрівницької 
літератури, популярне народне читання та про тогочасну галицьку 
критику. На її чолі він ставить відомого критика Д. Донцова, що 
згруповував навколо свого “Вісника” (1933 — 1939) найталановитіших 
письменників-емії’рантів, а також галицьких літераторів (Л. Луців, 
Р. Єндик, В. Бірчак та ін.). Критика й літературознавця М. Рудницького, 
що студіював у Парижі й Лондоні, а після другої світової війни був 
професором Львівського університету, він оцінює головним чином із 
естетичних позицій, відповідно до профілю часопису “Назустріч” (1934
— 1939), редактором якого був тоді М. Рудницький.

До цього надпартійного крила належав і сам Є. Ю. Пеленський, що 
був більше істориком літератури, ніж критиком. 1936 р. він видав у 
Львові “Антологію сучасної української поезії”, що мала для Галичини, 
а також для Закарпаття і Буковини першорядне значення: ознайомлювала 
зі стильово багатою поезією 20-х років у Радянській Україні, частково в 
Галичині і в діаспорі. Крім цих праць, багатьох рецензій і критичних
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статей, що з’явились у західноукраїнській періодиці 20 — 30-х pp., нічого 
визначнішого про тогочасну західноукраїнську поезію не вийшло. Можна 
згадати ще, правда, збірник “Сучасні українські поети”, виданий 1936 р. 
у Чернівцях під псевдонімом Читач (насправді його редактором був 
талановитий критик Мих. Мухин, співкласник М. Рильського). Проте ця 
річ була більш антологією, ніж суцільною літературознавчою працею. У 
ній були побіжні зауваги, стислі характеристики й влучні оцінки. З-поміж 
галицьких поетів розглядались там лише поодинокі твори Б.-І. Антонича 
й Б. Кравціва. У рамках XII розділу (Верховинська Ватра) були також 
стислі характеристики закарпатських поетів Зореслава, Ф. МоЛша, 
М. Рішка та ін.

За нашого часу значну увагу західноукраїнській модерній поезії 
приділив Микола Ільницький. У своїй праці “Поетичні школи в 
західноукраїнському літературному процесі 20 — 30-х років XX ст.”1 він 
порушив проблеми тогочасного суспільно-культурного життя Східної й 
Західної України як єдиного цілого. Це єдиний правильний підхід. 
Характеристика ідеологічної боротьби в Галичині, за статтею О. Гаврилюка 
1940 p., може декого дезинформувати. Гаврилюкове твердження, що “група 
“Вікон” незабаром стала найсильнішою літературною групою на Західній 
Україні”, не витримує критики. Спірним є також включення до 
західноукраїнської поезії празької школи, поодинокі учасники якої дру
кувалися і в тогочасній Галичині (Маланюк, Клен, Ольжич). Усі вони 
здебільшого жили й творили у Празі й Варшаві. Туди їх і треба 
локалізувати, вони були поетами діаспори. Те, що мали вони сильний 
вплив на всю Західну Україну, з Ільницьким вповні погоджуємось. Доля
А. Павлюка, поета з лівоорієнтованого празького “Жовтневого, Кола”, 
склалася трагічно. Виїхавши 1932 р. на Радянську Україну, він був там 
репресований, збожеволів і десь у Саратові загинув. Те, що Ільницький 
підкреслює стильові й естетичні засади в оцінках певних явищ, ставить 
його працю на тривкі наукові підвалини.

У розвитку західноукраїнської модерної поезії були три основні етапи: 
модерністична Генерація “Молодої Музи” (1906 — 1914), львівське ревю 
“Митуса” (1922) і зріла поезія 30-х років (Б.-І. Антонич, С. Гординський, 
Б. Кравців).

“Молода Муза”, трибуною якої був двотижневик “Світ” (1906 — 1907), 
не була організаційно задекларована. Вона об’єднувала письменників, що 
порвали з народницькою традицією, шукали нових шляхів художнього 
зображення, намагалися “європеїзувати” (як перед ними це робили 
П. Куліш, І. Франко й Леся Українка) українську літературу. До неї 
належали П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, М. Яцків, 
О. Луцький, С. Твердохліб, С. Чарнецький, В. Бирчак та ін. “Молода 
Муза” виступила майже одночасно з М. Вороним та іншими модерністами 
у Східній Україні. Лідерові наддніпрянських модерністів М. Вороному, 
який студіював у Відні і Львові, національно й культурно зріліша Галичина 
була імпульсом для його модерністичного маніфесту (1901), недружньо 
прийнятого народницькою критикою. Саме тому “треба шукати початків 
українського модернізму в Галичині, без впливів російського декадансу; 
цей вплив виявився пізніше, почавши Вороним, котрий свій галицький 
досвід пристосував і поєднав з російським” (О. Дорошкевич).

Із цього погляду Галичина, як своєрідний каталізатор, відіграла в 
історії українського модернізму інспіруючу роль. Оскільки східноукраїнські
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модерністи (Олесь, Вороний, Чупринка) були лишень відблиском євро
пейського модерну і ввійшли до української літератури як пресимволісти 
(їхній символізм був недокрівний, у ньому ще рясніли залишки на
родницької поетики), то представники “Молодої Музи” виявили більше 
амбіцій щодо вимог художньої форми (Карманський, Пачовський) і навіть 
розпочали історію українського символізму (Пачовський). Новаторський 
характер їхньої ініціативи привітав, як відомо, сам Франко. Те, що він 
пізніше змінив свій погляд на “Молоду Музу” й гостро критикував її 
маніфест, закидаючи йому безідейність і rartpour-l’art-изм, треба розуміти 
як засадниче становище письменника-громадянина, що в найкращих 
інтенціях проголошував суспільну ані*ажованість літератури. Але Франко- 
поет, що його ліричну драму “Зів’яле листя” (1896) можна вважати за 
увертюру до українського модернізму, у своїй власній творчості йшов за 
духом доби, поетику якої чудово засвоїв і плідно розвивав.

У ширшому європейському літературному контексті галицька “Молода 
Муза” була аналогічним мистецьким угрупованням до “Молодої Польщі”, 
що з нею деякі молодому зівці мали особисті контакти, “Молодої 
Скандинавії” або “Словацької модерни”, очолюваної символістами Іваном 
Краском і Владіміром Роєм. Характерною рисою галицької “Молодої Музи” 
й “Словацької модерни” було те, що поети обидвох цих угруповань, 
будучи представниками поневолених народів, не могли бути апологетами 
“чистого мистецтва” (від якого, між іншим, Б. Лепкий різко 
відмежувався), а мусили культивувати у своїй творчості одночасно й 
поезію громадянську. Це саме треба сказати й про модерністів на Східній 
Україні. Естетизм Вороного часто переплітався з народництвом і щирим 
патріотизмом:

Мій друже, я Красу люблю...
Як рідну Україну!

“ Краса", 1912

Найсильніше громадянські ідеали зазвучали в ліриці О. Олеся. Отже, 
нема підстав обвинувачувати українських модерністів у “втечі від життя”, 
в безоглядному “естетизмі” тощо. Вони були першими, що свідомо порвали
з вузьким народництвом, яке на початку XX ст. ставало вже стереотипом. 
Вони були першою Генерацією, що програмово пішла новими шляхами 
художнього розвитку, намагаючись прищепити українській літературі 
найкращі здобутки новітньої європейської літератури.

Ініціативу “Молодої Музи” підхопило й розвинуло покоління 20-х pp. 
(В. Бобинський, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк, О. Бабій та ін.), 
покоління, чільні представники якого воювали в лавах Українських січових 
стрільців за українську державність. На відміну від культурного розвитку 
на Радянській Україні, де в атмосфері динамічних 20-х pp. українська 
література іменами Тичини, Бажана, Рильського, Хвильового, Сосюри, 
Яновського й М. Куліша досягла світового рівня, найпродуктивнішим 
періодом модерної поезії на західноукраїнських землях був останній — 
так званий міжвоєнний період 30-х pp. У ньому досить виразно виявив 
себе на українському фунті сюрреалізм. Його первні — спільно зі 
спробами дадаїзму — помічаємо в українській радянській поезії в останній 
фазі українського футуризму, що знайшов свій вираз у репрезентативному 
модерному місячнику “Нова Ґенерація” (1927 — 1930), який частково 
переріс навіть свій первісний зразок — російський авангардний “ЛЕФ”
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(Левьій Фронт Искусств, 1923 — 1925; “Новьій Леф”, 1927 — 1928). 
Самозрозуміло, що в умовах крайньої заані^ажованости мистецтва в 
Радянській Україні (що згодом досягло свого збочення у так званому 
соцреалізмі), навіть у 20-х pp. не було там достатніх передумов для 
розвитку сюрреалізму, який потребує свободи духу. Саме тому цей “квіт 
квітів” модерної поезії міг розвинутися лишень у Західній Україні, 
суспільно-політичний розвиток якої відповідав духовно-суспільній структурі 
Західної Європи. Цей аспект при оцінці згаданого явища в українській 
літературі є, очевидно, найважливішим. З цим, ясно, пов’язуються і 
загальний культурно-мистецький клімат, зрілість умов для виникнення й 
розвитку цього виразно західного художнього напрямку, характеристичного 
своїм ірраціоналізмом, буйною фантазією й “підсвідомим” (у термінології 
Фройда) способом творчости. Цей клімат був утворений цілим попереднім 
розвитком, співприналежністю західноукраїнських земель до Західної 
Європи. Tertium non datur.

Оцінюючи критично 20-ті роки в західноукраїнській модерній поезії, 
приходимо до висновку, що особливо багатих жнив у цій добі не було. 
Склалось на це багато причин: лихоліття після першої світової війни, 
коли після упадку ЗУНР Галичина дісталась під владу Польщі, розпоро
шеність власних літературних сил (Д. Загул, В. Кобилянський, пізніше
В. Бобинський та ін. жили й творили в Радянській Україні; А. Павлюк, 
М. Ірчан, В. Хмелюк, С. Масляк та ін. — у Чехословаччині тощо), 
недокінчений процес “модернізації” і т. д. Незважаючи на все це, певна 
континуація між “Молодою Музою” й галицькою літературою 20-х pp. 
все ж таки була. Дехто з молодомузівців продовжував творити в 20-х pp. 
(П. Карманський, Б. Лепкий, В. Пачовський та ін.), знизивши, правда, 
до певної міри свій лет. Основний постулат “Молодої Музи” — орієнтувати 
українську літературу на кращі західноєвропейські зразки — перебрало 
також покоління 20-х pp., у якому, крім кількох талановитих поетів 
(передусім В. Бобинського й О. Бабія), було більше піснярів 
(Р. Купчинський, М. Гайворонський, Л. Лепкий та ін.), епігонів (ранній 
Ю. Шкрумеляк, до прикладу) і звичайних — всюди присутніх — 
графоманів.

Дещо з поетики молодомузівців, їхня увага до форми перейшли в 
художню практику митусівців, яких загалом можна характеризувати як 
епігонів символізму. Одначе, більше ніж молодомузівці, впливали на 
митусівців поети Радянської України (П. Тичина, Д. Загул, Я. Савченко) 
і атмосфера тамтешнього культурного ренесансу2. Основне ядро журналу 
“Митуса” творили в основному вчорашні бійці ЗУНР, яких пізніше умовно 
об’єднано у так звану “ С трілецьку  гр у п у ” (В. Б обинський , 
Р. Купчинський, О. Бабій, Ю. Шкрумеляк, М. Гайворонський, Л. Лепкий, 
О. Турянський, О. Назарук та ін.). Багато пісень цих авторів перейшло 
в народ (“їхав стрілець на війноньку”, “Колись, дівчино мила”, “Ой 
видно село...”, “Лети, моя думо, в вечірню годину” та ін.). З глибокою 
силою почуття й ідейною наснагою відбився в них дух державнотворчого 
покоління першої світової війни. Значно скромніші були успіхи галицьких 
поетів 20-х pp. на полі “високої” поезії. Сюди молена зарахувати кілька 
“богемних” збірок В. Бобинського (“Ніч кохання”, 1923, і “Тайна танцю”, 
1924), що мав аспірації стати навіть українським Бодлером. Можливо, 
ним і став би, якби Львів був Парижем та коли б сам поет не зрадив 
ідеалів своєї молодости. Найкоштовніше, що дали українській поезії 20-ті pp.
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в Західній Україні, це поема В. Бобинського про Франка “Смерть поета” 
(1926) і епопея визвольних змагань О. Бабія “Гуцульський курінь” (1927). 
Митусівці, а з ними вся “Стрілецька група”, були поколінням, що лише 
готувало грунт для плідних і багатих на таланти 30-х pp. у Галичині.

Підхоплена “Митусою” ініціатива “Молодої Музи” не була марною, 
хоч і можна мати застереження щодо її інтенсивности. “Митуса” мав 
дещо спільного з польським Модерністйчним журналом “Skamander” (1920
— 1928), що його заснували К. Вєржинський, Я. Лехонь і Я. Івашкевич. 
Аналогії були передусім у програмовій “безпрограмовості”. Обидва жур
нали об’єднували митців різних художніх напрямків, не нав’язуючи їм 
“єдино вірний” і визнаний стиль, вимагаючи від них лишень високої 
художньої майстерности й подолання народницьких стереотипів. Але 
галицькому “Митусі” , який, видавши заледве чотири числа, був явищем 
ефемерним, не довелось відіграти в Західній Україні тієї ролі, що її 
відіграв “Skamander” у Польщі. І все ж львівський “Митуса” був першим 
повоєнним модерністйчним журналом, що зумів об’єднати навколо себе 
кращі літературні сили молодшого покоління. Від нього пішов розвиток 
до “Нових Шляхів” (1929 — 1932) і “Назустріч” (1934 — 1939), де вже 
запанували модерні художні напрямки та естетичні критерії. Але ці явища 
вже цілком належать до 30-х pp., протагоністами яких були на 
західноукраїнських землях Б.-І. Антонич, Богдан Кравців і Святослав 
Гординський. Засвоюючи й творчо розвиваючи здобутки поезії 20-х років 
у Радянській Україні (Тичина, Рильський, Бажан, Сосюра, Плужник, 
Фальківський), вони завершували традиції українського пореволюційного 
культурного ренесансу, включаючи Україну в русло світової модерної 
літератури.

У контексті всеукраїнської культури 30-ті роки на західноукраїнських 
землях були якісно відмінні від 20-х. Ідеться передусім про творчі зв’язки 
Західної України з Радянською Україною, яка після інтенсивних 20-х 
років зазнала в 30-х роках болючих втрат і внаслідок сталінізму опинилася 
у глибокій економічній, культурній і моральній кризі. Майбутнім історикам 
цієї трагічної доби доведеться писати про глибокий упадок людського 
духу. У 20-х pp. ще не була такою виразною прірва у розумінні мистецтва 
між Східною і Західною Україною, яку помічаємо у 30-х pp. із 
запровадженням “партійної літератури” й соціалістичного реалізму в 
Радянській Україні. Це явище можемо, здається, пояснити тим, що в 
20-х pp. в обидвох частинах розділеної кордонами України існували ще 
більш-менш аналогічні художні напрямки й стилі, а погляди митців і 
письменників на завдання й шляхи розвитку мистецтва й літератури були 
загалом подібні, попри лівацькі вибрики пролеткультівців і футуристів у 
Східній Україні. Спільною платформою була все-таки свобода творчости, 
можливість самореалізації митця.

Але й у самій західноукраїнській літературі- помічаємо різницю між 
20-ми й 30-ми роками. Саме 30-ті роки в західноукраїнській літературі 
виявилися справді плідними і багатими на таланти, співмірними, особливо 
у жанрі поезії, зі східноукраїнським розвитком 20-х pp. Більше того, у 
певному розумінні вони були завершенням і вибуянням цього розвитку.

“З початку 30-х pp. у Галичині, — згадує С. Гординський, — почали 
появлятися поезії молодих поетів, що були багато в чому відмінні від 
творів Генерації попередньої. Для поетів старших — тих, що були визнані 
ще до І Світової війни, і тих, що були активні в 20-х pp., характерний
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був сильний зв’язок з народною пісенністю та переріст ліричносте в 
напрямі сантименталізму, який був притаманний навіть поетам т. зв. 
Стрілецької групи. Культ думки, згущеного вантажу ідей — риси такі 
характерні для поезії 1. Франка — наче збулися, його конструктивні 
елементи культивували далі тільки одиниці (Карманський, Бобинський). 
Формально, галицька поезія (називаємо її такою зумисне) була небагата, 
незважаючи на деякі модерністичні впливи, що прийшли з другої руки
— від Тичини й Загула, бракувало тій поезії духу шукань, експеримен
тальної зухвалосте нововідкрить, які були свіжою й основною рисою поезії 
України Східної. Наче поза увагою галицької поезії 20-х pp. була поезія 
модерного Заходу, що тоді кипіла всією різноманітністю напрямків, стилів, 
шукань і боротьби”3.

Все це прийшло до західноукраїнської поезії в 30-х роках. Значну 
роль відіграло в цьому збагаченні образотворче мистецтво, модерні 
напрямки якого суверенно опановували Західну Україну вже від кінця 
20-х років. Усе це потверджувало істину, що стилі образотворчого 
мистецтва продовжують своє існування в мистецтві словесному, далі його 
збагачуючи, запліднюючи новими ідеями й формами. Це взаємозбагачення 
зветься в модерному мистецтві синхронізацією.

Першими модерними малярами в Галичині були ще сучасники Франка
— Іван Труш і Олекса Новаківський. Обидва були абсольвентами 
Краківської академії мистецтва, митцями індивідуалістичного типу, що 
майстерно засвоїли новий тоді імпресіонізм і експресіоністичний символізм 
західного ґатунку, приділяючи водночас неабияку увагу традиціям 
національного мистецтва. У їхній творчості вже помітний був відхід від 
традицій етнографічного народницького мистецтва. Оскільки в Галичину 
прийшли з петлюрівської армії талановиті наддніпрянські маляри й графіки 
Павло Ковжун, Петро Холодний, Василь Кричевський, Роберт Лісовський, 
Микола Бутович (дехто з них вийшов зі школи славетного Г. Нарбута) 
та інші основоположники модерного мистецтва на Україні, Львів стає 
визначним осередком модерного мистецького життя. Якийсь час там 
перебував і Михайло Бойчук, основоположник неовізантійської школи в 
українському мистецтві. Але його вплив помітніший у модерних напрямках 
на Східній Україні, куди художник переїхав після революції.

Справжнім метром модерних напрямків став у Західній Україні маляр 
і графік Павло Ковжун (1896 — 1939), у творчості якого відбилися 
впливи футуризму, кубізму, конструктивізму, експресіонізму і навіть 
сюрреалізму. Такого всебічного митця в Галичині ще не було. Своєю 
книжковою графікою, екслібрисами, театральними декораціями та іншими 
образотворчими працями спричинив він у Галичині запеклі полеміки між 
традиціоналістами й прихильниками новітніх напрямків. І тут — як і 
скрізь — відбувалась вічна боротьба Генерацій, “батьків і дітей”. На 
противагу консерватизмові “батьків”, молоді митці жадали поєднання 
національного мистецтва зі здобутками світової модерної творчости, 
відображення духу своєї доби, колосальних надбань у світовій науці й 
техніці. Те, що в цій боротьбі перемогло молоде покоління, було явищем 
історично зумовленим, закономірним. Пристрасні полеміки, що прискорили 
цю перемогу, творили живий фермент, духовну й мистецьку атмосферу, 
в якій народжувались нові думки, зацікавлення, запал до праці.

Цілком природно, що ця полеміка відбилася значною мірою і на 
мистецтві словеснім. Те, що шляхи образотворчого й словесного мистецтва
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в 30-х pp. у Західній Україні взаємно переплітались, доповнювались і 
збагачувались, вельми промовисто відбито у приналежності трьох того
часних галицьких поетів — Б.-l. Антонича, С. Гординського і В. Гаврилюка 
до АНУМ, Асоціації Незалежних Українських Митців, заснованої 1930 р. 
у Львові і ліквідованої 1939 р. більшовиками. АНУМ, що видала кілька 
цінних монографій і репрезентативний альбом “Екслібрис” (1932), об’єдну
вала представників новітніх художніх напрямків (М. Осінчук, С. Музикова, 
П. Ковжун та ін.). Органом АНУМ був ілюстрований квартальних 
“Мистецтво”, що виходив у Львові 1932 — 1937 pp. за редакцією 
П. Ковжуна. АНУМ співпрацювала не лишень з польськими й єврейськими 
художниками у Львові, а й із майстрами інших мистецьких осередків 
Європи. На її виставках були експонати творів тогочасних мистців Польщі, 
Франції, Німеччини, Італії. Не менш значними були й виставки праць 
українських мистців із діаспори — скульптора О. Архипенка (Лос-Андже
лес), малярів О. Грищенка, М. Андрієнка і М. Глущенка (Париж),
В. Масютина (Берлін), М. Бутовича, Г. Мазепи й В. Сочинського (Прага), 
П. Холодного (Варшава) w  ін. Праці цих майстрів відзначала французька, 
німецька, англійська, польська, чеська критика, багато хто з них здобув 
собі світову славу. Йдеться передусім про О. Архипенка (1887 — 1964), 
а також П. Ковжуна (1896 — 1939), екслібриси якого здобули 1931 р. 
першу премію на Міжнародній виставці у Лос-Анджелесі.

Важливим чинником мистецького життя у тогочасній Західній Україні 
була й теоретична думка, вершиною якої можемо вважати працю 
Б.-І. Антонича “Національне мистецтво”, що вийшла 1939 р. в модерному 
альманасі “Карби”. Сам автор назвав її “Спробою ідеалістичної системи 
мистецтва”. Її “окремі думки”, за висловом Д. Павличка, “сміливістю 
проникнення в суть “творчого ремесла” викликають справжній подив” і 
заслуговують, щоб Антонич зайняв “окреме місце в історії розвитку 
естетики на Україні”4.

Для нас важливо не тільки те, що автором цієї визначної праці був 
передовий поет 30-х pp., а й те, що її основні думки стосуються однаковою 
мірою і словесного, й образотворчого мистецтв.

“Метою мистецтва, — писав Антонич, — не є краса. Це було б 
завузьке обмежування. Мистецькі переживання не вичерпуються 
естетичними переживаннями. Треба сказати загальніші метою мистецтва 
є викликувати в нашій психіці такі переживання, яких не дає нам реальна 
дійсність”.

У засадничім питанні мистецтва, у його відношенні до дійсносте, 
Антонич захищає погляд передових теоретиків позитивістичної естетики:

“Треба сказати різко: отже, ні! Мистецтво не відтворює дійсносте, ані 
її не перетворює, як хочуть інші, а лише створює окрему дійсність”. І 
далі: “В кожному випадку мистецька дійсність є суцільна, в собі замкнена, 
окрема із своєрідними законами. Мистецькі закони не є тотожні з законами 
реальної дійсносте”.

Ці погляди аплікував поет у власній творчості. Оскільки вигасаючий 
у 20-х pp. галицький символізм (Бобинський, Купчинський, Бабій і 
Шкрумеляк) “розпався” в наступному десятилітті на імажинізм (Антонич 
у “Трьох перстенях”), сюрреалізм (Антонич і частково В. Гаврилюк), 
неоромантизм (ранній Б. Кравців, С. Гординський та ін.) і неокласицизм 
(С. Гординський, М. Рудницький і Б. Кравців), то потрібна була революція
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і в образотворчому мистецтві. А для цього слід було обгрунтувати засади 
нового мистецтва. Зробив це Б.-І. Антонич.

Шляхи подальшого дослідження цієї теми повинні зосереджуватись 
навколо творчости головних представників зазначених вище напрямків. А 
що “чистий” стиль у мистецтві — річ майже невловима, до дослідження 
необхідно включити і впливи інших, не завжди навіть споріднених, 
напрямків і стилів. Варто згадати, зокрема, ефемерне угруповання “Логос” 
(1928 — 1930), яке об’єднувало поетів католицької орієнтації (Орест 
Петрійчук, Василь Лімниченко, Гавриїл Костельник та ін.) і, здається, 
єдиного в Західній Україні футуриста Ярослава Цурковського, послідовника 
М. Семенка, що досить скоро, видавши збірку “Прозолоть світанку” (1925) 
і поему “Збентежений літак” (1928), замовк. Творчість лівоорієнтованих 
письменників (С. Тудор, Я. Галан, П. Козланюк, О. Гаврилюк та ін.), 
згрупованих довкола журналу “Вікна” (1928 — 1932), вже досить відома 
й з’ясована.

Естетична оцінка літературних явищ за провідними стилями доби є, 
як відомо, справою теоретичної домовлености. Йдеться про глибше 
зрозуміння іманентної вартости творчости того чи того автора, як і цілого 
комплексу літературних явищ конкретного історичного періоду. Межовими 
стовпами західноукраїнської поезії 30-х років були три її найвизначніші 
постаті — Б.-І. Антонич, С. Гординський і Б. Кравців. За ними йдуть, 
очевидно, М. Рудницький, Я. Дригинич (Вадим Лесич), Ю. Косач, що 
жив тоді в Галичині, та В. Гаврилюк. Оскільки творчість Б.-І. Антонича5 
і С. Гординського6 вже нашим читачам більш-менш відома, про Богдана 
Кравціва (нар. 1904) як поета, перекладача й критика треба дещо сказати. 
Будучи сином сільського священика і досить добре знаючи життя народу, 
він ще студентом включився в революційне підпілля і на кілька років 
потрапив в ув’язнення. За свідченням М. Мухина, “його творчість відіграла 
цілком виняткову ролю тому, що він був перший у Галичині, хто рішуче 
й сміло приєднався до сучасної позагалицької української поезії”.

Дебютувавши в молодіжних виданнях, Кравців досить скоро здобув 
репутацію першорядного поета, ставши автором десятка власних збірок 
та низки перекладів — передусім “Пісні Пісень” (1934) і творів Рільке 
(“Речі й образи”, 1947), багатьох есеїв і літературно-критичних праць 
(“Дон Кіхот в Альказарі”, 1938), праць із бібліографії, української 
міфології тощо. Він упорядкував антологію “Обірвані струни” (1955), 
включивши до неї поезію полеглих, розстріляних, замучених і засланих. 
Завдяки йому, вийшли й подальші дві антології: “Діти Чумацького Шляху” 
(1962) і “60 поетів шістдесятих років” (1967), з якої світ довідався про 
поезію українських дисидентів.

У своїй власній творчості Кравців пройшов певну еволюцію. Його 
перші збірки (“Дорога”, 1929; “Промені”, 1930) започаткували неоро
мантичну течію в галицькій поезії. У ній переважали мандрівницькі 
мотиви: туга за морем, далекими краями, новими обріями, — хоч не 
бракувало теж ноток месіанізму (у нього й “Христос родивсь на Україні”). 
У цій поезії відчувались — і не лишень із формального боку — впливи 
Рильського, Бажана, Яновського, Близька. Вони були вельми корисні, 
поет їх творчо розвивав і вже в третій збірці “Сонети і строфи” (1933) 
переключився на зрівноважений, глибоко продуманий неокласичний вірш. 
Вершиною в ній були його “Тюремні сонети”, які, як і Франкові, 
народились у в’язниці. Виходячи з відомого твердження Леонардо да Вінчі,
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що “творча свобода — це самообмеження”, Кравців у цій і дальших 
збірках почав себе дисциплінувати в засобах художнього вислову. Звідси 
джерело його строгої; форми й внутрішньої динаміки* яка, очевидно, 
зумовлювалась і напруженою добою. Канонічні форми неокласики вима
гали підпорядкувати чуття інтелектові й волі. Про модерну поетику 
Кравціва свідчить і лапідарнТсть слова, використання влучних епітетів, 
вагомих метафор, багатої евфонії, що викликає інтонаційне напруження. 
Цілком зрілим постає по&т у подальших збірках (“Остання осінь”, 1940; 
“Під чужими зорями”, 1941; “Кораблі”, 1948;) та Інших книгах, виданих 
уже на чужині. Особливої майстерности він досягає в октавах, де 
перегукується з Кленом і Филиповичем і де сягає мовною культурою 
рівня київських неокласиків.

Думається, що творчість саме Б. Кравціва, С. Гординського та їхнього 
геніального ровесника Б.-І. Антонича може вважатися справжньою коройою 
західноукраїнської модерної поезії.

Братислава, 1968 
(оновлено 1992)

1 Записки НТШ. — Львів, 1990. — Т. ССХХІ. — С. 156 — 170.у
Див. про це нашу працю “Українська радянська поезія 20-х років”. — К., 1991. —
С. 270.

3 С. Гординський. I I  Б.-І. Антонич. Зібрані твори. — Нью-Йорк, 1967. — С. 7.
4 Д  Павличко. I I  Б.-І. Антонич. Пісня про незнищенність матерії. — К., 1967. —

С. 34.
5 Важливіші праці про нього: Б. Романенчук. II  Вибрані поезії. — Краків, 1940; 

М. Неврлий. I I  Перстені молодости. — Пряшів, 1966; С. Гординський. 11 Пісня про 
незнищенність матерії. — К., 1967; М. Ільнщький. Б.-І. Антонич. Нарис життя і 
творчості. — К., 1991.

6 М. Неврлий. Між світом та Україною. / /  Україна. — 1989. — № 16.
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

Шановна редакціє!
Може, дещо пізно, але надсилаю свій погляд на “Рекреації” Юрія 

Андруховича, відмінний від уже висловлених.
Прочитавши цю повість у “Сучасності” (ч. І, 1992) та майже істеричну 

листовну реакцію на неї з боку української діаспори, питаю себе: чи 
реакція на “Рекреації” була бурею в склянці води, а чи справа тут 
далеко важливіша, яка вимагає спокійного розгляду? Чи була це справді 
моральна “атомова бомба”, яка нас ось-ось знищить?..

Очевидно, що кожен читач має право виявити своє враження від 
прочитаного. Має право на переляк і право лякати редакцію “Сучасности” 
відмовою від передплати... Одначе й переляк, і погрози припинити 
передплату не дають виходу зі становища: чи така реакція щось змінить 
у сучасній картині життя України?

Має рацію Микола Рябчук, у коментарі до читацьких листів написавши: 
це нелюбов “з надмірної любови”, без псевдопатріотичних вигуків. Відомо ж: 
мужицька правда є колюча, а панська на всі боки гнуча... Українська 
галицька діаспора, потонувши в патріотичній декламації, розпачливо 
борониться проти жорсткої правди про Україну; захопившись “шаро
варними” і “стрілецькими” маскарадами, майже безнадійно відійшла від 
того, що діється в Україні. А українська правда ані сентиментальна, ані 
приємна: вона гірка, і її треба знати.

Я вважаю “Рекреації” добре виміреним ляпасом (поличником) із 
наміром: прокиньтеся, подивіться правді в очі!.. Адже брехня — чи вона 
комуністична, чи національно-патріотична — все одно брехня, і в ній 
(як не дивно) “соціалістичний реалізм” продовжує панувати.

“Рекреації” виходу з морального багна не показують — бо й не мусять. 
Автор власне так зрозумів свій обов’язок перед суспільством. Інакше 
зрозуміла Андруховича частина читачів в Америці. Професії письменника, 
педагога і журналіста є найвідповідальнішими перед суспільством, тих 
людей можна і треба критикувати — але не лаяти, бо лайка й погрози
— це не метод конструктивної критики.

Кілька слів про себе. Я педагог і журналіст із європейськими 
дипломами, набутими між двома світовими війнами. Народжений на 
Волині, православний. Нині на емеритурі, мешкаю в Нью-Йорку.

Бажаю всього доброго.
Михайло Кучер 

США
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Перші лауреати премії “Благовіст” і
7 квітня 1993 року, в день свята Благовіщення, у Спілці письменників 

України відбулось урочисте вручення нової щорічної премії “Благовіст” 
першим її лауреатам: Романові Андріяшику, Юрієві Андруховичу, Василеві 
Герасим’юку та Дмитрові Наливайку.

Премію, що її загальний розмір — 1 млн. карбованців, заснувала 
акціонерна компанія МФС (Міжбанківська фінансова система). Присуд
жується премія за видатні досягнення в українській літературі. Імена 
письменників, які вшановані цією відзнакою, визначало таємним голосу
ванням авторитетне журі. У його складі, зокрема, Михайлина Ко
цюбинська, Євген Сверстюк, Юрій Му шкетик, Володимир Дрозд, Віктор 
Кордун та інші відомі діячі літератури й культури, а також представники 
акціонерної компанії МФС.

Редакція “Сучасности” щиро вітає всіх лауреатів премії “Благовіст”, 
особливо ж наших авторів — Юрія Андруховича та Дмитра Наливайка. 
Маємо надію, що твори й інших лауреатів з’являться в майбутньому на 
сторінках нашого журналу.
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ПРО АВТОРІВ

Олег Зуєвський — поет, перекладач, літературознавець, професор 
університету Альберти (Канада). Автор чотирьох поетичних книжок, 
остання з яких видана 1992 року в Україні, а також перекладів із
С. Маллярме (вийшли окремою збіркою), А. Рембо, С. Ґеорі*е, Е. Дікінсон, 
0. Вайлда та інших поетів.

Володимир Затуливітер — поет, автор багатьох поетичних книг, 
остання з яких — “...Тільки простір і воля” — вийде друком наприкінці 
цього року. Живе і працює в Києві.

Мирослав Маринович — відомий правозахисник, переслідуваний за 
комуністичного режиму, автор численних філософських та публіцистичних 
статей та есеїв, зокрема широко відомої праці “Україна на берегах Святого 
Письма”.

Богдан Витвицький — юрист зі США, доктор філософії та права, 
автор численних історичних, юридичних та філософських праць.

Микола Неврлий (Мікулаш Неврлі) — літературознавець, автор 
багатьох досліджень із історії української літератури та культури, упо
рядник численних збірок поезії XX сторіччя, останні з яких — “Земна 
Мадонна” Євгена Маланюка та “Цитаделя духа” Олега Ольжича.

Соломія Павличко — літературознавець, перекладач з англійської мови, 
кандидат філологічних наук, співробітник Інституту літератури 
АН України. Авторка кількох оригінальних та перекладних книг, 
численних статей. Живе в Києві.

Ольга Петрова — художниця, мистецтвознавець, професор Київського 
художнього інституту.

Олександр Гриценко — поет, перекладач, критик. Автор поетичної 
збірки “Карта буднів” та численних есеїв і статей у періодиці, українських 
інтерпретацій англомовної поезії, зокрема творів Е. Е. КаммінЛа. Живе 
в Києві.

Підписано до друку 21.04.93. Формат 70x108 V l6 .  Папір книжково-журнальний. Друк офсетний. 
Умовн.друк. арк. 14,7.Умовн. фарбовідб. 16Д Обл.-вид. арк. 14,2. Зам. 0144102.

Набрано на комп’ютерному комплексі “Сучасности”. 
Надруковано на комбінаті друку видавництва “Преса України”. 

252047, м. Київ, просп. Перемоги, 50.
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ЧИТАЙТЕ 
В НАСТУПНОМУ 
ЧИСЛІ

Юрій ШЕРЕХ
Скарби,
ЯКИМИ володіємо
Ш І,* _J!a, f " i j t  Р%, *
Олександр
КУЧЕРУК
Понад усе
Кіноповість
про події голодомору
в Україні

Петро МІДЯНКА
Вірші із Закарпаття

Валерій
СЕМИВОЛОС
Україна
посттоталітарна: 
шляхи розвитку

Роман
КОРОГОДСЬКИЙ
Довженко 
й “український 
П’ємонт”



Ж урнал "СУЧАСНІСТЬ” можна придбати 
у магазинах 

"Мистецтво” (вул. Хрещатик, 26) і 
“Знання” (вул. Хрещатик, 12).

Редакція “ Сучасности” щиро дякує 
спонсорові нашого часопису -  

колективу Кураховської державної 
районної електростанції 

Донецької обпасти.

AIR UKRAINE

L

РЕИСИ «AIR UKRAINE» -  
це надійний повітряний міст 

між Америкою і Україною
Лише за 9 годин 40 хвилин комфортабельні літаки домчать вас 
із Нью-Йорка до Києва, а за 12 годин ЗО хвилин ви подолаєте 
шлях від столиці України до Нью-Йорка.

Графік руху літаків:

НЬЮ-ЙОРК—КИЇВ:
(Су-322) виліт щовівторка і щоп’ятниці о 15.30.
Прибуття до Києва о 8.10. наступного дня, за місцевим часом.

КИЇВ-НЬЮ-ЙОРК:
(Су-321) виліт щовівторка і щоп’ятниці о 8.00, проміжне призем
лення в Шенноні (Ірландія) о 10.00, виліт із Шеннона об 11.30. 
Прибуття до Нью-Йорка о 13.30.

Об’єднання цивільної авіації «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
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