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ЛІТЕРАТУРА

Петро МІДЯНКА 

ПОЕЗІЇ
ІЗ ЗАКАРПАТТЯ

ПЕРИФЕРІЙНА
ЕЛЕГІЯ

Вже був народ. Тебе ще не було,
Тебе давно відкинуло село,
З  твого народження відкинуло й забуло. 
Ремінну збрую, в барвах кантарі 
Завіяло снігами на горі —
Її ж бо гребінь нижче від Менчула.
Але ж ти знав: повернешся туди,
Де знаки власності. Холодної води 
Срібляста цівочка метляється між мохом. 
В скрипучі ярма, фіри і вози,
В цупкий кришталь криничної сльози 
Ввірветься час небаченим молбхом...
Родина мангових. По жовтий свічурник, 
Що звечора підсвічує пішник.
О, як породичатись з  гінкго й манго?
Як прищепити примху-мушмулу?
Як вилити на ясена хулу?
Від імені М арго та й крикнуть: “М аргоГ  
І  повернувся. Вороття нема,
І  верховинська затяжка зима 
Витягує свій зріст, як анаконда.
Ти чуєш в горах той відьомський схлип 
На попелищах салатів, коли б...
На роздоріжжі зведено... ротонду.
В поденній праці — вичовганий люд.
Де Григір Пинтя? Славний Робін Ґуд
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З  Британії прийде на осередки?!
Ні! Духовий оркестр із мідних труб.
І  холоднющий бовваніє клуб,
Де по святах державних — оперетки.
Ти зачиняєшся у  келію свою,
Себе забувши. Думаєш, в раю?!
Тарас колись писав же: "Так і треба...” 
А під Менчулом — сяєво бриндуш: 
Розквітлі тіні невмирущих душ,
М ов на землі — блакитна латка неба.

ВЕСНА В УЛОГОВИНІ

Весна зарання. Се тепло зараннє,
Хоч вже нуртує в корені полин 
І  на межі теплиться давній камінь,
Та дише вітер зимний з  полонин.
Ріка давно від витоків розвільгла 
І  вже на півдні сходять Косарі.
Які твої сережки, біла вільхо!
Цвіте шафран на татовім дворі.
Але таки далеко ще до Юря,
За синіми морями Марків день.
Від Тиси йтимуть вихори і буря,
Всі посіви винищуючи впень.
Але це так... принишкли перші брості, 
Німіють тут забуті цвинтарі.
І  спочивають тихо предків кості...
Ніщо не мовлять. А хрести старі?
І  їх нема, вони таки зогнили,
Бо це вже сота^ не якась... весна.
Тут не існують прадідів могили,
Зате на гріш гонитва замашна...
Кому тепло у березні зараннє?
Хто ще згадав ту співанку сумну?
Ця улоговина, немов цнотлива пані, 
Ховається в весняному диму:..

♦ * *
Ніхто не пам’ятає це село 
Маленьким, тихим з  кількома корчмами, 
Ніхто не має давньої сарсами,
Минулось дерев’яне ремесло.
Підтвердять покоління: : не було 
З  них хлібороба, ватага, кірона.
На їх здоров’я ласилась корона 
Святостефанська. І на це село,
Що по-вкраїнському гуло: Широкий Луг. 
В снігах півроку і півроку в стужі.
На цвинтарі закутім — предків душі. 
Кого застерігають від потуг
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Урвати більше, більше загребти,
Цуратись роду, нації не знати?
Обчухрані, окрадені Карпати.
О, де знайти ще більше самоти?
В оцих корчах, що восени сумні,
На осередках, зритих тракторами?
На вбогих горах селей чорні шрами,
Що не вберуться в зелень по весні.
В старенькій хаті дише чоловік:
У нього під ногами вся Європа,
Він од Їсайї шепче, від пророка,
Із Одкровенія, що злий минеться вік. 
Його молитва: дай нам, Боже, ніч,
Подай миром її зелу й маржині.
Десь жмуток вовни має на ожині 
У тій безодні синіх-синіх віч...
І  пам’ятає повно це село:
Безтями п’яних, оргії злодійські. 
Женилися, вмирали, йшли до війська...
І  всю шанобу, наче відняло...
О, хто поверне золоті часи?
І  хто посадить липовецькі липи?
А в душу міцно в’їлися поліпи:
Де брешуть пси — не треба там краси! 
Передбачають Небеса кінець?
І  люд в зневірі дб поверне кволо?
Чому ж тоді на Фішелевім полі 
Пускає пагони старенький ялівець!?

* * *
В ріці Лужанській голосна вода;
Плитке каміння, бавуна зелена.
Стрункий підсвічник, вирізаний з  клена — 
Його статура горда і тверда.
Тобі не місце в горах. Не твої 
Плачі скрипок, трапеції цимбальні...
Ти зранку в стайні, в полі, на гуральні.
А де осіннє сховище змії?!
Зелений шаркань червоним пропік 
Шафран банатський, квіточку магічну. 
Щодня минаєш присілок заплічний —
Від вереснево теплих Главосік —
На тому присілку є  копанка і хрест, 
Низенька лава тулиться до бука.
На всенький жоліб вогняна скоруха1 
І  непотрібний виноградний прес.
На нивці динь золочений гамуз...
Чомусь сідаєш стиха на вориння.
Твоя це скинія печальна у  яскині.

1 Крушина.
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І  сумніваєшся, що ти служитель муз. 
Зелений ковбур, голосна вода.
Лишень небес понад верхами плеса,
І  чуєш ти, як осінь безшелеса 
Тче сизу мряку в золоті берда.

* * *
/  споглядаєш лиця молоді,
І  дикий хміль на дроті загорожі.
В городці ружі відцвітають Божі...
0  Боже, як співалося тоді,
У ту пору, коли все молоде,
Як по верхах спливала мряка чала.
На прощу до Сучави йдуть прочани, 
Процесію якийсь хорист веде:
В замшілому та довбанім човні 
Переправляються на лівий берег Тиси; 
Собі на збір в Бедевлю йдуть баптисти
1 факели горять — огні чудні...
Хт о ж поведе розрізнену юрбу?
Одвік неситу, з  правіку суєтну!
Хт о насмарує хлібець їй паштетом 
І  сяде, закопиливши губу?!
Де їхній речник? Цей учений дяк?
Він першим псалмом піднесе до Духа?! 
Скінчиться вся словесна потеруха,
І  люд розрізнить терен і будяк.
А через Тису — довбані човни... 
ї  зосереджені тверді легінські лиця: 
Співають Веделя, і тихо сиплесь глиця 
Та й на підніжок,

та й старовини...

* * *

Все рідше їздиш у долину Унг;
Вона й тепер у вересневій звабі.
Був Верешмарті1 й споночілий табір,
В оточенні вербовім теплий луг.
На берегах — твій заповідний гай 
Та урвища ворочівські замшілі.
Роки тому — погожої неділі 
З  палітрою прийшов сюди Бокшай,
Не помічаючи пелевню, темний саж, 
Кармінний крик кизилу, крутіль хмелю! 
Розкішний дуб на маківці, на скелі: 
Долина Унг — бокшаївський пейзаж. 
Долина Унг — оце кривавий гольд,
Це кадастральні угри й чорні руки, 
Побіля "Скалки” колонада буків.

1 Класик угорської літератури.
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Це “Хліб в У ж к У ц е  твій “Вітольд...”
Не обминай в душі такі краї!
Там Град на вигині, собори і костьоли... 
Поодинока рибка хвилю коле —
На матиці води, у течії...

* * *

Кохана Ельзо, край наш не Ельзас; 
Скульптури Божі ліплені із сиру, 
Костьолики без внутрішніх прикрас,
Лише черешні вдягнуто в порфіру...
І  засурмлять, здається, вийде князь 
І  розпочне забаву, потім — учта.
Кохана Ельзо, бачиться Ельзас,
А це німа окраїна та пуща.

Але і в пущі приязнь є і власть,
Свої божки, обителі й ікони,
А вже навкіл квітує зелен ряст,
І  вже срібляться букові колони.

І  простаки шустять, як та черва —
Для них же тут біоценоз і сила.
Коли б на лузі молода трава 
Дощу від неба твердо не просила,

Була б пустеля, знав би волопас:
Не потребує їдла та багаття...
Кохана Ельзо, тямте про Ельзас,
Кохана Ельзо, знайте Закарпаття!

* * *

Тут все по-давньому, сотають тихо будні 
Бістро, готелики, старі перукарі.
Вузенькі вулиці підметені, нелюдні,
Ті ж перехожі, квіти у  дворі.
А по тобі ні згадки, ні розмови,
Голодні переднівки... що вони!
Так само крутять листя ясенове 
Вітри із Татр над містом восени,
Як і колись. Візьми руками листя,
Тонкими пальцями всю купу розгреби...
І  більше, більше, більше не журися,
Коли летітимуть у  гори яструби,
Бо ж tempus fugit1 вчили на латині —
Все мимо нас і за, і проти нас. 
Утверджується наше покоління,
Дарма що скам’янів майбутній час.

1 Час біжить (латин.).



ХУДОЖНІЙ КРИТИК ЕРНЕСТ КАЛЛАЙ

Скажу мадярам не про звуки,
Скажу про фарби та відтінки:
На ПідкарпатШ р у с ь к а  штука,
Приповз модерн на загумінки.

То не п’єта така костельна,
То гама справді велемовна.
Горять вогні святого Ельма,
Адонісами квітне вовна...

Цілком селянський глянс —
се нонсенс.

Фантасмагорія та й годи 
Бозна-яку в Ставному осінь 
Адальберт творить у  природі

Не плин Луари й рокіт Рони,
То виграє в міжгір’ї  Шипот.
Гніздяться: сойка та ворони 
Навкіл споруд друкарні “Ліпот”.

І  зеленіють теплі млаки,
І  лик єпископа та хлопа...
Поодинокі квітнуть маки —
І  все ж я стверджую:

Є В Р О П А .

ТРАВНЕВА ВУЛИЦЯ ЕРДЕЛІ

Куди ти йдеш? У затісні провулки?
Минаючи альтаночку і сад.
Простоволосий, босий, без ярмулки...
Це ж мешканців, будинків маєстат!
Там у жінок напахчені долоні,
Там купоросом збризкані корчі.
І  нишком циган виганяє коні 
За кладовище пастись уночі.
Коли туман спливає каламутно 
В сивастий Уж з  розвихрених горбів,
Твоя душа незримою присутня 
В розкриллях крон квітуючих дубів.
В дворах присутня, де тебе не знають, 
Занурені у  дзенькіт мішури,
Й  цитрини смокчуть, зрештою, гуляють... 
Не докоряй їм. Ти люби двори.

ДО МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ ІННИ РОМБЕРГ

Сецесіон і Пешт, і русинський бурлеск:
Ропа в баклазі; золотисте бердо...

10

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Один на місто — Коцки арабеск —
Це арабеск. Засвоїли ви твердо.
Яка ж вода з  гірських підземних рік? 
Свалявська фріиіна, драгівська водичка: 
Д ля прокажених, слутих і калік!
Щ о прізвища: Голубка, Стойка, Кричка?! 
Щ о за народ Йвани та Мигалі?! 
Патрачать Мошку кури в піст Гедайля, 
Та повертаються природно до землі, 
Себе не бачачи, Ерделі та Манайла. 
Століттями смакують мадяризм,
Неначе марга з  гір пахуче сіно...
І  чий же це лукавий маньєризм?! 
Розп’ятого? Чи як то, Ромберг Інно!

Й  сьогодні рокер, металіст і панк.
Ті ж гори й небо — вдивовижу сині...
А ще “панчішний” Підкарпатський Банк 
Й  поезії волання: “О русиниГ

ЯНІВСЬКИЙ ЕТЮД

/  жодна хвоїна не впаде у лісах, 
Вчувається тихе костьольне моління...
О пане Костельнику! Мед на устах: 
ЗАХІДНА УКРАЇНА.
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ВІД РЕДАКЦІЇ

Публікуючи кіноповість Олександра Кучерука “Понад усе", ми 
здаємо собі справу з того, що вона лише приблизно відтворює 
авторський задум: засобами суворого реалізму і поетичної метафорики 
подати узагальнений, символічний образ комуністично-сталінського 
глуму і ґвалту над українським селом і над Україною навзагал у 
роки так званої колективізації. Цей твір треба бачити, —  але побачити 
його, на жаль, нікому не вдасться: те, чого не доконала ідеологічна 
цензура, доконує “цензура” економічна... А тому публікацію нере
алізованої КІНОповісти “Понад усе” ми трактуємо не лише як реквієм 
за безневинно убієнними мільйонами наших співвітчизників, а й як 
нагадування про те, що постімперський глум І ґвалт триває.

Олександр КУЧЕРУК*

ПОНАД УСЕ

( Кіноповість)

Кінець літа. Спека...
Весь світ — одноманітна, розпечена до білого площина. Годі розрізнити

— де вибілене полотно неба, а де посивіла, висушена на порох земля; 
гаряче імлисте марево купчиться між плескатими горбами у видолинках, 
на дні яких примарними тінями нишкнуть попечені сонцем рідкі степові 
гаї.

Все живе затаїлося, заніміло. Лише степ, єдиний у цій випаленій 
пустелі, виказує ознаки життя, — тугим, украй напнутим бубоном він 
ледь бринить під прямовисними ударами вбивчих сонячних променів.

Із цієї вібрації поволі, десь за обрієм, народжується глухе, невиразне 
стугоніння. Щомиті воно густішає, набирає голосу, як грозова хмара перед 
першим ударом грому, і, нарешті переповнившись ущерть, вибухає 
хльостким ударом нагая, що, розірвавши цю спекотливу німоту, наповнює 
степ наглим, навальним тупотінням коней, пущених шаленим чвалом...

На видноколі, там, де битий шлях вигинається бурим, сухим від спраги 
язиком, мчать вершники, полишаючи за собою довге пасмо куряви. Воно 
не опадає, а висить над шляхом, повторюючи кожен його вигин, ніби 
грубезна змія з маленькою чорною голівкою — групою вершників повзе

* За участю Тараса Денисенка.
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степом, сповіщаючи весь світ про свою появу глухою ясою шаленого 
кінського тупотіння.

Вискочивши на найвищий горб, вершники зупинили коней...
Курява, збита копитами, купчилась туманом, повільно опадала, вкрива

ючи кіннотників щільним шаром бурого пилу.
Верхівці — півтора десятки червоноармійців — сторожко вдивлялись 

у випечену сонцем степову далечінь. Темні вилицюваті обличчя; у вузькі 
розкосі щілинки позападали примружені очі; присадкуваті жилаві статури 
робили їх подібними до середньовічних половців, що колись бродили цими 
степами...

Сюди ж, ізнизу на горб, викотила парокінна натачанка, якою правив 
візниця-червоноармієць.

У ній, випроставши спину, сидів худий чоловік з голеною головою, 
вкритою кашкетом напіввійськового штибу, в сірому, застібнутому під 
саме горло широкому плащі — пороховику. Висхле видовжене обличчя 
цього чоловіка було геть чорне від налиплого пилу, лише повіки й тонка 
мережа павутинних зморщок, немов намальована, біліли довкола сірих 
спокійних очей.

— Ну что, Рогожкин? Далеко еще до твоих Межилесов? — звернувся 
він до вершника в шкірянці. Голос його, напевне від спраги, був сухий 
і тріскучий.

Рогожкін скривив пересохлі губи:
— Где-то здесь...
Чоловік у пороховику стомлено заплющив очі. Повільним звичним 

рухом він дістав із кишені хустинку, зняв з голови кашкета, — його 
голене тім’я, захищене кашкетом від пилюги, було білим і блищало 
рясними крапельками поту, — й почав витирати піт. Потому засунув 
хустинку в кишеню, одягнув кашкета, розплющив очі і тихо промовив 
до візниці:

— Давай. Трогай...
Натачанка покотилася з пагорба, здіймаючи за собою куряву.
Загін рушив і одразу перетворився на пасмо пилу, яке поповзло вниз, 

потім угору, поки не щезло зовсім, переваливши за пагорб...
На височині водорозділу загін зупинився...
Внизу, серед широкої степової долини темнів ліс. Дорога, круто збігаючи 

з пагорба, завертала до нього.
— Кажись, сюда... — не дуже впевнено промовив Рогожкін.
— Т н что, совсем дороги не знаешь?
— Да обьясняли в волости... А так — ни разу не бьіл. Не мой участок

— Кириллова заменяю. Его чего-то в управление вьізвали. — Рогожкін 
озирнувся навкруги. — Но! Пошли... — скомандував він, і загін легким 
чвалом подався з гори до темніючого лісу. Вершники, вигинаючи спини, 
притримуючи коней повіддям, спускалися вниз і зупинялись на узліссі...

Дорога, петляючи, губилась у гущині.
Між дерев, у приліску, глухо подзвонюючи тронками, випасалась череда 

корів.
Зупинившись, вершники озирались круг себе, — ніде ні душі...
Раптом зашелестіли кущі, і з них вигулькнула постать підпаска —
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хлопчини років тринадцяти. Уґледівши вершників, хлопчина враз завмер 
на місці, ніби скам'янів.

— Зй , малец! — Рогожкін під’їжджав до нього ближче. — Зта дорога 
на Межилесьі?

Хлопець мовчав, не рухався, лише кліпав округленими з переляку 
очима.

— Тьі что, немой? — Рогожкин зупинив коня.
Хлопець мовчав.
Рогожкін повернувся до чоловіка в пороховику.
— Дикие они здесь, что-ли?.. Не умею с ними разговаривать...
Чоловік у пороховику стомлено глянув на Рогожкіна й одвернувся.
Розлючений зневагою, Рогожкін розвернувся, щоб вилаятись, але слова

застрягли йому в горлі — там, де щойно стояв пастушок, було порожньо, 
а гілки куща ледь похитувались.

Рогожкін озирнувся: ніде нікого, жодного шелесту, лише корови, глухо 
подзвонюючи тронками, паслись між дерев.

Солдати мовчали. Чоловік у пороховику сидів із заплющеними очима, 
ніби спав.

Обличчя Рогожкіна почервоніло од люті...
— Но!!! — крикнув він на коня, взявши різко його в остроги.
Загін рушив до лісу...

Сонце хилилось на захід...
Загін їхав узвозом, який, круто здіймаючись угору, глибоко врізався 

в горб і розтинав його, ніби ножем, на дві половини.
Село зустрічало подорожніх безлюддям і моторошною тишею.
Сади обабіч дороги, певно, побиті взимку морозами, стояли безлисті, 

чорні. Мертві дерева, перехиляючись через повалені тини, химерно 
покручені, нависали над головами вершників, лякаючи коней.

Коні, стримувані повіддям, голосно форкали і сторожко водили 
налитими кров’ю очима. Час від часу котрась із тварин збивала крок, 
намагаючися стати дибки, засікала задні ноги і коротко іржала від болю.

Загін здіймався дедалі вище вулицею і скрізь подорожніх зустрічала 
та сама картина: чорні безлисті сади за поваленими тинами, облуплені 
хати з позабиваними вікнами — і жодної живої душі.

Рогожкін, чорний, як ніч, зціпивши зуби, виступав попереду. Чоловік 
у натачанці спокійно сидів, окидаючи оком село.

Загін нарешті виїхав на майдан.
На майдані, порослому бур’яном, стояла чимала хата на дві світлиці, 

з критим ганком, на дашку якого під червоним прапором висіла дошка 
з написом: “Межиліська сільська Рада”. За сільрадою у дворі росла велика 
розлога яблуня — чи не єдине живе дерево в цілому селі, — і рясніла 
великими зеленими яблуками.

Двері до сільради були відчинені.
Вершники зупинили коней. Чоловік у пороховику виліз із натачанки. 

Рогожкін та ще двоє бійців слішились, і всі четверо, піднявшися східцями1, 
увійшли до сільради.

Прибульці стали на порозі, — велика світлиця з низькою стелею й 
парою вікон на кожній бічній стіні здавалася майже порожньою. Світло 
призахідного сонця, пробиваючись крізь шибки, лягало косими квадратами
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на підлогу, кидаючи лихі відблиски на білі стіни. На чільній стіні висів 
портрет Сталіна в рамі; на покутті під рушниками, замість ікон, — 
портрети Леніна і Шевченка. Під портретом Сталіна стояв широкий 
селянський стіл, за ним — старовинний фотель із обідраною шкірою, у 
правому дальньому кутку — залізний сейф; ближче до дверей, під вікном
— спадок із колишньої панської економії: клишоногий, модерновий столик 
червоного дерева з облупленою позолотою, на якому в півкадці росла 
розлога, дещо прив’яла пальма; під лівою стіною — лава; в кутку — 
декілька старих ослонів; ліворуч від прибулих — потріскана груба. По 
світлиці, спиною до прибулих, шкутильгав босий, одягнутий у подертий 
жіночий кожушок, миршавий дідок із мухобійкою в руці, якою раз по 
раз ляскав мух, що з кволим дзижчанням вились під стелею,., сідали на 
стіл, шибки, а то й на портрети.

Дідок, здавалось, не чув, що до світлиці зайшли. Розгублені од такої 
зневаги, прибулі стояли на порозі, спостерігаючи його відчайдушні 
мисливські вправи.

— Где председатель? — нарешті озвався Рогожкін.
Дідок, не обертаючись, провадив свою справу далі.
— Да тн что, глухонемой?.. А?.. — розлючений Рогожкін підскочив 

до дідка, схопив його за плечі і з силою розвернув до себе лицем.
— Тн что, глухонемой?!. Я тебя спрашиваю?.. — він тряс дідка, 

схопивши його за груди.
— Отпусти гражданина, Рогожкин. Оставь, сльїшишь? — Чоловік у 

пороховику підійшов до них.
Дідок, отетерілий із переляку, стояв з одкритим ротом і розгублено 

лупав каправими оченятами то на Рогожкіна, то на Пороховика. Потім, 
трохи очунявши, вирішив, мабуть, що Пороховик — вище начальство, 
винувато розвів руками і, заїкаючись, пробелькотів:

— Та, к-ляті мухи, з-звиняйте, всю господу засрали...
— Председатель где? — спокійно спитав Пороховик.
— То й б’ю їх, вражу силу, щоб крий Боже, патрети не спаскудили...

— провадив старий голосно далі, ніби не чув запитання.
Рогожкін із Пороховиком перезирнулись.
— Председатель где?!! — майже прокричав Рогожкін.
— Що?.. — дідок підставив вухо.
— Глухой, черт... — кинув Рогожкін Пороховику. Той кивнув.
— Председатель где, спрашиваю!!! — прокричав дідку на саме вухо.
— А, Петро?.. Предсідателя шукаєте?.. — перепитав дідок.
Рйгожкін з Пороховиком закивали головами.
— Так він на пасіку пішов... Старий Кирило-пасічник преставляється. 

Спаси, Господи, його душу... — перехрестився. — Так вони усі й пішли. 
А мене тут зоставили, сільраду стерегти...

— Где пасека? — спитав Пороховик.
— Звиняйте, недочуваю...
— Пасека где, дорогу покажи... — Рогожкін підштовхнув дідка до 

дверей.
— А, на пасіку?.. Січас... Січас проведу. Тільки сільраду зачиню.

Вечоріло...
Подорожні вслід за дідком спускались пологим схилом. Суха трава з 

легким шерхотінням ламалась під їхніми ногами... Дідок зупинився:
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— Там, за горбом, — махнув рукою перед себе, — Кирило пасіку 
трима. Туди тепера все село збіглося... І предсідатель там...

Подорожні глянули в той бік, куди вказував дідок.
Жовто-сірі горби, наче застиглі морські хвилі, бігли випинаючись до 

самого небокраю, назустріч сірій пелені сутінків, що вже купчились на 
сході...

Постоявши трохи і подивившись, вони рушили слідом за дідком. Сад, 
яким вони йшли, як і в селі, був безлистий, мертвий. Чорні дерева 
стояли, старечо вигнувши свої худі вузлуваті стовбури, наче каліки під 
церквою, потріскана кора звисала дрантям. Голе покручене віття 
спліталось угорі в суцільне склепіння, від якого на землю падала химерна 
сітчаста тінь.

У глибині, між деревами, коло землянки-зимівника стояли люди — 
душ сорок-п’ятдесят. Обступили старого, без коліс, воза, на якому лежав 
умираючий — сивий, як лунь, дід.

Він лежав тихо з заплющеними очима. Довкола його обличчя, із 
загостреними рисами, блідого, яке звичайно буває у мерців, із тихим 
гудінням вились бджоли, сідаючи дідові на руки...

Жінка у білій хустці вкладала йому до рук запалену свічку.
Прибулі зупинились неподалік під деревом. Поскидали шапки.
Люди наче не помічали прийшлих: стояли мовчки, дивились, як жінка 

ходить коло померлого. Лише одне обличчя — бліде, зі стривоженими, 
сумними очима, — повернулось у їхній бік.

Вони ж стояли мовчки, пильно придивляючись до того, що відбувається.
З гурту вийшов той, хто озирався. Це був чоловік років під тридцять, 

у вигорілій гімнастьорці, підперезаній солдатським паском.
Підійшовши, він тихо привітався:
— Добрий день... — простягнув руку, — Петро Климчук. 

Предсідатель...
— Уполномоченньїй окружного исполнительного комитета Губанов, — 

потиснули один одному руки. — Мьі к вам по делу приехали, товарищ 
Климчук, да вот не совсем вовремя...

— Что поделать — жизнь... — Петро стенув плечима. — Светлой 
души бнл человек, без малого сто лет прожил...

— Да, понимаю... — кивнув головою Губанов.
— Ну, что ж, светлая ему память. Петро одягнув кашкета. Прибульці 

теж одягнути шапки.
— Пойдемте в совет. Людей ваших на постой определим. Умоетесь с 

дороги, перекусите, отдохнете... Ну, и о делах, конечно.
Петро порухом запросив гостей. Гості рушили. Йдучи за ними, Петро 

озирнувся.
Тихо потріскувала, догораючи, свічка. Гули бджоли, в’ючись над 

обличчям, декотрі сідали на руки і повзали довкола краплинок застиглого 
воску.

Лише тепер люди звернули увагу на те, що відбувається, дехто з них 
повернули голови і дивилися вслід тим, що відходили.

Йшли вулицею: попереду Петро, за ним — гості.
Губанов із Рогожкіним крутили головами, здивовано озираючись 

довкола: на порожній недавно вулиці тепер траплялися люди, вірніше, 
старі баби, котрі майже в кожному обійсті стояли коло перелазу,
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притримуючись за тин руками і позираючи їм услід. Складалось враження, 
що до цього вони ховалися, загледівши чужих, а тепер, побачивши свого, 
вийшли з криївок.

— Что, неспокойно тут у вас? — запитав Губанов.
— Да нет... Как будто тихо...
— А старухи зти... Мн как в село вьезжали, к пасеке шли, пусто 

било, сейчас — стоят? Вроде как прятались от нас?
— Да на то они и старухи, чтоб прятаться. Так... Дурь, одним словом...

— Петро мотнув головою. — Проходил тут один старик через село. 
Неделю назад. Сказал, что татар в степи видел. — Петро повернувся до 
Губанова. — А какие тут татари? Когда зто бьіло? — Петро стенув 
плечима. — Темнне, вот и верят всякой брехне.

— А старик зтот не из бьівших? — запитав Рогожкін.
— Не знаю, я его не видал. Я тогда в волость ездил, — байдуже 

відповів Петро.
— А раскулаченнне у вас тихо сидят? — спитав Губанов.
— Да нету их. Еще в 27-м вивезли. А тех, активно сопротивляющихся,

— там, за селом в балке...
— Да неужто все у вас так гладко? — здивувався Рогожкін. — Неужто 

не водится у вас всякого вредительствующего злемента? По вашим-то 
лесам да буеракам? Как по мне, так самое место для контрьі.

—  Да какие тут леса? Гай наш да село. Одно название, — что 
Межилесн. Да и грабить тут нечего. Что возьмешь? Зерно как только 
соберем, так в район с охраной. Овец? Так там брать нечего, на такой 
посухе одни кости, кожи даже нет. Может, людей? Холера тут с голодухой 
бьіли, так половина померла, половина в город ушла. Так что нечего 
грабить тут. Да и не разгуляешься здесь больно, в голой степи в наше 
время много не побандитствуешь.

— Зто верно, — згодився Губанов. — Наши ребята чекистн — молодцьі. 
Здорово им хвости прижали.

Вийшовши на майдан, Петро і гості зупинились.
Коло тину стояли прив’язані коні, червоноармійців коло них не було... 

З двору сільради долинав голосний регіт та радісні зойки.
Рогожкін із Губановим перезирнулись...
Петро швидко підійшов до воріт і став у них як укопаний.
Вояки гуртом облягли яблуню. Хто прудкіший, видерся на неї, а хто 

жбурляв камінням та дрючками, збиваючи великі, зелені яблука, раз по 
ра(з вцілюючи у своїх на дереві. Останнє викликало найбільше захоплення, 
солдати дружно реготали. Губанов з Рогожкіним підійшли до Петра. Той 
стояв блідий, міцно зціпивши зуби...

— Т и чего, Петро? — спитав Губанов.
— Так ведь они яблоню обламают... — непевним голосом промовив 

Петро.
— Да ладно. Тебе что, для своих десятка яблок жалко?
Петро глянув на Губанова з безнадією.
— Да нет, не жалко. Только ведь они зеленьїе. Антоновка — зимний 

сорт. Как би расстройства не вьішло.
— Ничего. Мои орли привьічньїе. Им все нипочем, — з якоюсь світлою 

гордістю промовив Рогожкін. Він, напевне, дуже любив своїх підлеглих...
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За вікном чулися голоси вояків, котрі доконували яблуню.
На столі стояло декілька мисок з городиною, горнятко, півбуханця 

чорнющого глевкого хліба. Петро стояв коло одімкнутого сейфа, щось там 
шукав.

Губанов із Рогожкіним, з розпущеними поясами, зайшли до світлиці, 
витираючись після вмивання. Посідали до столу. Петро, діставши з 
сейфа загорнутий у рушник невеликий шматок старого сала, повернувся 
до них. Хотів було вже причинити сейф... Зупинився.

— А может, того? А?.. З дороги?.. — запитав він гостей.
Ті перезирнулися.
— Ну, разве что с дороги... — невпевнено промовив, ніби питаючи 

дозволу у Губанова, Рогожкін.
Губанов, витираючи вишиваним; рушником свою голену голову, глянув 

на Рогожкіна. Той притих. Губанов кинув рушник на лаву. Крекнув. 
Повів плечима.

— Давай, Петро... — глянув Климчукові у вічі. — За деда вашего. 
Чтоб земля ему пухом.

Петро кивнув, поліз у сейф і, діставши звідти пляшку з каламутним 
самогоном, поставив її на стіл.

і

На столі, між тарілками з недоїдками, поруч із майже порожньою 
пляшкою, стояла гасова лампа. В її світлі троє чоловіків, що сиділи за 
столом, відкидали на стіни і стелю великі тіні, над якими, мов замашні 
коси, зависали тіні від пальмового віття, наміряючись начебто ось-ось 
проштрикнути застільників чи відтяти їм здоровенні голови.

Губанов, поклавши обидві руки долонями на стіл, сидів із витягнутою 
шиєю і розчулено співав, заплющивши очі.

Голос у жалібних місцях злітав угору й опускався вниз, набираючи 
якихось оксамитових проникливих відтінків у місцях найсентимен- 
тальніших.

Рогожкін, підперши голову рукою, палив цигарку “Роза Стамбула”, 
струшуючи попіл у тарілку.

Петро сидів, похиливши голову й слухав: про ямщика, про “коло- 
кольчик — дар Валдая”, про силу кохання простого доброго парубка до 
не менш доброї дівчини.

Ах, очи-очи голубьіе,
Вьі погубили молодца.
Зачем-зачем, о люди зльїе...

Губанов узяв високу ноту, його обличчя напружилось, почервоніло. 
Але це був фінал — найжалібніше місце всієї пісні, — і після закличного 
тремоло голос його набув глибокої притишеної барви:

Вьі их разро-о-о-знили сердца...

Губанов замовк.
Рогожкін із силою загасив недопалок у тарілці.
Губанов узяв пляшку:
— Давай, Петро, еще по одной, — розлив сивуху. — Люблю я наши 

песни... Ох, люблю... Душевнне они... — він похитав головою, розхлю
павши при тому сивуху з горнятка, що тримав у руках. — И ваши, 
хохладкие, люблю... Зту вот комдив наш любил, — співає з акцентом:
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Ой у полі жито,
Копитами збито.
В чистім полі край дороги 
Козаченька вбито...

Хорошая песня, душевная... — Губанов на хвилину замовк. — Давай, 
Петро, еще раз за деда вашего. На таких людях, как он, земля наша 
российская держится. Н-да... Не дожил до светлой и полной победм 
коммунизма... Подкосила его смерть в такой момент, когда осталось еще 
чуть-чуть поднажать и... Жаль. Ну, ничего, внуки его будут жить при 
коммунизме. Счастливне... Внуки у него єсть, Петро?

— У нього й дітей нема...
— Ну, не беда... Будет еще светлая жизнь. Только добьем зту контру 

грязную, кулацкую да нзпманскую!.. Так сразу и... Давай, •-Петро, за 
детей наших да за деда. Светлая ему память.

Стукнулись глухо кварти... Губанов, випивши, крекнув, захрумкотів 
цибулею, взяв у Рогожкіна цигарку, припалив од лампи.

— Так, говоришь, людей у тебя не густо? — спитав він, пускаючи 
носом дим.

Петро кивнув:
— Да, сами знаете — одна война, вторая, тиф — холера... В общем, 

щас і чверті не набереться, опріч того, що було...
— А как урожай собрали?
— Да тут по сусідству червоні козаки стояли. Ескадрон. Так хлопці 

помогли. А так все повисипалось би. А тепер ділись кудись. Як тепер 
озимину собірать?

— Перевели куда надо... — Губанов затягнувся. — А тьі не журись, 
Петро. К весне трактора будут. Сто тьісяч тракторов в колхозьі дадут. 
Сто тьісяч железньїх коней...

— Ну, если трактора — оно конечно... Только вот и в зтом году 
обіщали...

— З , брат, тн я вижу... Что за пораженческие настроения? Раз партия 
дала приказ — значит будут. Тн что, сомневаешься? Товарищ Сталин 
четко определил архиважность тракторизации колхозной деревни. В зтом 
суть победн нашей политики на селе, первое условие победн колхозного 
строя, первостепенная задача — ликвидация кулачества как класса путем 
внтеснения... — Губанов був серйозним. — А то, что в зтом году тракторов 
нету — так зто, брат, наши классовьіе враги притаились и вредят. Вон, 
слнхал, в Шахтинске дело?.. Я бьі зтих сволочей своими руками... — 
Губанов різко загасив недопалок. — Вот, кстати, о делах... — Він дістав 
зі свого портфельчика грубеньку теку. — Важньїе дела, Петро... Борьба 
не на жизнь, а на смерть не утихает. Всюду по всей стране свирепствует 
кулачье... Да и у нас... сам знаешь. — Петро кивнув. — Упираются, не 
хотят сдаваться. Ну, да ничего, тепер мьі перешли от политики 
ограничения к политике внтеснения... Пищат, гадьі. Да куда денутся, 
голубчики... — Губанов розклав папери на столі, посунув рукою посуд. 
Одна з тарілок мало не впала, Рогожкін підхопив. — Ликвидация как 
класса... Прячутся, сволочи, таятся по темним углам. Зверье... Палки в 
колеса суют... Только палки их — труха, гниль... Конечно, ход революции 
им не остановить... — Він знайшов, що шукав. — Но бдительность должна 
бьіть неуснпной и полная беспощадность к врагу... Так вот. План по

19



сдаче хлеба не внполнили. А волость вьіполнила. Но мн же взяли 
встречннй, на сто двадцать процентов.

— У нас пусто, товарищ Губанов, только на семена осталось. Да 
людям на трудодни надо вьідать...

— Знаю, знаю, — перебив його Губанов. — Не об зтом речь. 
Прикинули ми в губкоме, взяли прежние списочки, составили план, 
прошлись по бившим середнячкам. Да и сознательнне колхозники 
помогли... Так знаешь, сколько недобитнх, притаившейся зтой сволочи 
вивели на чистую воду?

Петро похитав головою:
— Ні.
Губанов свиснув:
— По району сто сорок семь дворов. А знаешь, хлеба сколько 

повьїкапивали?..
Петро знов похитав головою.
— Спроси у Рогожкина... До двух тисяч пудов! — Губанов засміявся.

— Спрятать от нас хотели...
— Да, водили по ярам с народом, викапивали... Так люди их чуть 

на месте не поразривали. Факт, — одізвався Рогожкін.
— Вот все наши викладки и совпали... Остался только ваш медвежий 

угол.
— Так у нас же все в колхозе... Откуда у нас?
Рогожкін перестав жувати, Губанов затих, дивлячись на стіл.
Зависла тиша. Всі напружено мовчали.
— Да, Петро... — стиха промовив Губанов. — Хороший тьі мужик, 

как мне показалось... Не ожидал... Ошибся, значит... Жаль... — Він 
замовк, ніби збирався з думками, а потім звів на Петра очі. — Есть 
Петро, есть... Утратил ти просто классовую бдительность. Прошляпил 
своих врагов. А может, и того хуже. Может... — замовк, гостро пронизав 
його поглядом. — Так, говорить, нет?

— Та як же, всі в колхозі... Тих, що були, всіх вивезли, ще рік 
тому...

— Ну, тогда читай... Вон они, семнадцать дворов. В Губкоме реестр 
составили... Читай, читай, — простягнув Петрові папера...

Петро взяв. Прочитавши до кінця, зблід, плечі його опустилися. Він 
простягнув папір назад і тихо, без найменшого опору в голосі, сказав:

— Не може бути, в нас усього п’ятнадцять дворів...
— Ти хочешь сказать, что там, наверху, хуже тебя знают? Да...
Губанов знов д и в и в с я  кудись убік, посміхаючись сам до себе.
— Или хочешь сказать, что ми должни проявлять недоверие к 

сознательним гражданам, когда сплошь и рядом?.. Да... — Він підвів очі 
на Петра, іронічно скривив губи. — На чью мельницу воду льешь, Петро? 
А?.. Кого покрнваешь? Классових врагов?.. Да, бистро тн переметнулся 
на ту сторону баррикад, товарищ Климчук.

— Та ні... Но как же... как же может бнть... — На його блідому 
лиці проступив рясний піт.

— Может бьіть, Петро, может. Идет классовая борьба. Не на жизнь, 
а на смерть. Ошибок нельзя допускать. Потому что за ошибками — 
смерть твоих товарищей. Гибель тисяч, миллионов трудящихся... Тут надо 
бнть стойким и бдительннм. Нельзя доверять даже родному брату... А 
тн? Проявил политическую близорукость... Да...
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— Но у меня же только пятнадцать дворов.
— Пятнадцать — значит пятнадцать. Мьі должньї бнть беспощаднн к 

другим и в первую очередь к себе, как сказал товарищ Сталин. Мн 
строим первое в мире государство рабочих и крестьян... — Губанов 
продовжував пошепки. — Мн не можем, тьі понимаешь, Петро, не можем 
бнть кисейннми барншнями, курсистками... Не можем!!! — Губанов зі 
всього розмаху вдарив об стіл рукою. — Иначе смерть. Понимаешь? 
Смерть.

Петро, занімілий, мовчав.
— Ну, что молчишь, Петро? — Губанов заспокоївся, подобрішав. — 

Ладно, даю тебе неделю срока, проверь сам... А то, что они у вас есть 
и зерно закопано, тн в зтом не сомневайся. Тн их покрнваешь, жалеешь, 
а они тебя не пожалеют, они тебя на первом фонарном столбе повесят, 
дай им только власть... В общем, дела такие: губком взял план, — надо 
его внполнить. Если б зто просто хлеб бьіл, а то ведь классовне враги, 
которне всю жизнь тебя угнетали и всех предков твоих... И деда вашего, 
из-за чего он и помер. На барщине надорвался... Так что никаких 
возражений. Есть приказ. Надо его вьіполнять. Понял? А мн с Рогожкиннм 
через неделю приедем. И чтоб бнли все, по плану. И хлеб чтоб бьіл. А 
не то... Сам знаешь, — всех как активно сопротивляющихся соцме- 
роприятиям... А тебе... Не советую. От себя, от совести своей классовой, 
Петро, не убежишь. — Губанов стомлено потер чоло долонею. — Ну, 
ладно, Петро, пора на покой. Завтра митинг надо организовнвать. Деда 
вашего в последний путь проводить.

Петро з опущеними руками почвалав до дверей.
— Тн куда?
— На двір... Душно...
— Мн вийдем, а, Рогожкин? — Губанов потягнувся. — Перед сном 

надо би...
Було тихо. Небо рясніло зірками, між якими низько, над самою землею, 

завис місяць у повні.
Петро стояв із заплющеними очима, підставляючи обличчя місячному 

світлу. Вони були чимось подібні один до одного — повновидий блідий 
місяць і бліде з сірими тінями на місці заплющених очей обличчя Петра...

Губанов із Рогожкіним прилаштувалися просто під ганком.
— Ночь-то какая... Зх! — зітхнув Губанов, застібаючи штани. — Ну, 

что, пойдем спать? — позіхнув.
— Подишу трохи... — тихо відповів Петро.
— Ну, давай. Только гляди, не простудись... — і вони подалися з 

Рогожкіним до хати.
Петро залишився сам.
Майданом, залитим місячним світлом, із гвинтівкою на плечі походжав 

вартовий.
Раптом десь за селом на вигоні завив пес. За ним другий, третій. 

Вили, напевне, всі межиліські собаки. їхнє протягливе тужне виття 
гнітючою луною котилося світом.

Вартовий зупинився. Витягнувши шию, стояв, прислухаючись до 
собачого виття.

Петро відступив у тінь. Потім, постоявши трохи, скрадаючись 
попідтинню, рушив геть із майдану.
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Вартовий, поправивши гвинтівку на плечі, подивився на місяць і знову 
заходився міряти кроками майдан...

Переступивши поріг, Петро зупинився. У хаті було повно людей. 
Щільною стіною вони обступили покуття, де стояла труна з небіжчиком. 
Тихо потріскували свічки, рипіла підлога... З  темного кутка долинало 
притлумлене мурмотіння — читали акафіст. Іноді, наче шелест трави, 
злітало чиєсь зітхання і проступали притишені слова: “иже везде смй, і 
вся исполняй... яко ти еси источник... яко в свете твоем...”

Тремтливе світло воскових свічок, запалених довкола труни, оповивши 
сяйним серпанком похилені голови, розливалось по хаті мерехтливим 
золотавим присмерком, що губився під стелею, де в темних закутках 
сволоку купчились мінливі примарні тіні.

Петро хотів було підступитись ближче, але не зміг протиснутися і 
залишився так стояти, затиснутий зусібіч.

Небіжчик лежав на столі, довкола горіли свічки. За труну йому правила 
половина розколотої вздовж і трохи обструганої великої липової борті. 
Друга половина, що правила за віко, стояла приперта до стіни. На її 
потемнілій від часу деревині білів свіжовирізаний православний хрест. Під 
хрестом, трохи нижче, видніло забите чопиком дупельце для бджіл. На 
очі небіжчику було покладено по мідяку. Тоненька свічечка, вкладена до 
чорних, вузлуватих, як коріння, рук, тихо потріскуючи, скапувала 
прозорими краплинами розпеченого воску, і ті, збігаючи пальцями, 
мінились у світлі й опадали вниз, застигаючи темними цяточками на 
білому полотні савана.

По обидва боки од небіжчика сиділи дві старі жінки, вбрані в чорне. 
Вони сиділи рівно, без жодного поруху й дивились просто себе. їхні руки 
покоїлись на костурцях. Зморшкуваті, як печені яблука, лиця у ме
рехтливому світлі свічок щораз проступали новими зморшками, од чого 
здавалося, що бабусі щось беззвучно промовляють.

Широкі темні спини, похилені голови іноді заступали Петрові вид.
Од людських тіл ішов важкий дух, що мішався з солодкуватим 

медвяним запахом, і від цього повітря згусало і забивало подих.
Петрові ставало млосно. На чолі проступав холодний піт. Його бліде, 

напружене обличчя вирізнялось поруч із селянськими засмаглими 
обличчями.

Спина праворуч похилилась до іншої, і в мерехтінні свічкового світла 
на мить вирізьбився чийсь темний профіль.

— Старий заповідав поховати себе в борті. Каже: “Все життя жив 
із бджолами, і на той світ із бджолами піти хочу...”

Петро прислухався.
— Бджоли, не люди, роєм живуть, роєм умирають, за рій дбають і 

життя кладуть, — не те, що ми. Два-три божих чоловіки по шматочку 
збирають до купи, аби було для всіх, а решта ту купу розтягує потихеньку, 
а як розтягне все,, то ще й дурнями тих кількох назве та надає по пиці, 
та ще й шкуру злупить собі на чоботи.

Вітер, здіймаючи сухе бадилля степового бур’яну, з тихим шелестом 
обмітав ноги людей, що тісним гуртом стояли коло викопаної могили. 
Поруч — труна з небіжчиком. Один чоловік тримав віко труни, троє
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чекали із заступами, ще двоє з довгими рушниками на плечах стояли 
за ними, тримаючи перекладини свіжовиструганого хреста.

Губанов з натачанки виголошував промову:
— Да, нелегкую прожил тн жизнь, дорогой наш Кирило Тимофеевич... 

Тяжелое время внпало на твою долю. Панские побои, солдатская муштра, 
тюрьмн, Сибирь, — вот бнла плата за твой безрадостннй, беспросветннй, 
как иго зксплуататоров, труд. Но тн можешь спать спокойно. Великим 
созидательннм трудом таких, как тн, бнла создана мощь трудового 
класса, которнй разорвал ненавистнне цепи царизма и освободил всех 
трудящихся из рабства подневольнош труда.

Один із чоловіків, що тримали частини хреста, випустив із рук 
перекладину, але одразу ж підхопив її. Сталось невелике зміщення. 
Губанов, не звернувши уваги, провадив далі:

— Теперь наши дети, наши внуки, благодаря жертвенному труду твоих 
мозолистих рук, будут жить счастливо, светло, в великой свободной 
стране свободного труда, первой родине рабочего класса и колхозннх 
крестьян. Скоро в обновленное колхозннм строєм, освобожденное село 
придут сто тисяч тракторов — сто тисяч железннх коней. И колхозннй 
крестьянин на тракторе вспашет свободную ниву коммунистического 
общества в союзе с городским рабочим.

Дорогой наш Кирило Тимофеевич, спи спокойно, у твоего гроба мн  
все клянемся, что отдадим свои жизни за великое завоевание революции, 
за наш советский колхозннй строй. Спи спокойно, дорогой товарищ, и 
пусть гул тракторов, пашущих освобожденное колхозное поле, будет для 
тебя вечной светлой песней праздника освобожденного труда. Слава твоих 
трудових рук будет жить вечно в сердцах твоих освобожденннх потомков...

Губанов зліз із натачанки. Чоловіки вкрили труну віком і забили. 
Люди стояли мовчки. Петро одвернувся.

Рогожкін із вояками верхи на конях чекали неподалік на схилі горба.
На рушниках спустили труну в яму. Губанов кинув першу грудку й 

одійшов. Люди продовжили кидати землю в яму.
Губанов до Петра:
— Пойдем, проводить меня немного...
Рушили до загону. Візниця правив натачанку їм услід.
— Значит, Петро, мн договорились. Через четьіре дня мн приедем. 

Чтобьі все било готово.
Петро кивнув. Підійшли до кіннотників. Губанов простягнув Петрові 

Руку:
— Ну, до встречи... — Петро потис руку Губанову. Той одягнув 

кашкета, сів у натачанку. — Поехали, Рогожкин.
— Но!!! — Рогожкін уперіщив коня нагайкою. Загін з місця рушив 

у чвал. Заторохкотіла натачанка, збивши хмару куряви, яка оповила 
Петра.

Коло могили чоловіки, збивши хреста, встановлювали його на могилі. 
Люди, розбившись на невеликі купки, повільно підіймалися схилом угору, 
до села, що чорніло мертвими садами.

Петро озирнувся. Загін, здіймаючи за собою пасмо куряви, зник, 
переваливши через горба.

Петро, похиливши голову вбік, блідий сидів на ослоні посеред сільради 
й мовчав.
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Довкола нього на лавах попідстінню сиділи селяни — самі чоловіки. 
На світло гасової лампи, почепленої під сволоком, злітались комахи.

Гнітюча тиша, що залягла у світлиці, не порушувалась жодним звуком, 
хоч до цього точилася бесіда.

Нарешті Петро підвів очі...
— Оце вам і все... — тихо промовив він. — Вибирайте: або всім 

миром, як Козодубенки, в яр, або... в Сибіру теж люди живуть... Може, 
хто і доїде...

Дядьки мовчали.
— А може... — один звів свої очі на Петра. — Може, той... У степ, 

а там ярами в тую Бессарабію?..
Петро глянув на нього:
— Не дійдеш, — спокійно, якось навіть байдуже промовив. — З 

бабами, дітьми... не той час... зловлять... Козодубенки, які мудрі були, 
а й ті не втекли...

Знову запанувало мовчання.
— Що ж робить? — спитав найстарший.
— Не знаю... Думайте самі...
— Так ти ж наш голова.
— Голова? — Петро посміхнувся гірко. — А так. Голова. Голова без 

розуму... — і замовк.
Хвилини спливали в мовчанні.
Раптом тихо-тихо, дивлячись поверх голів, Петро заговорив:
— Як не назвемось куркулями, — одна дорога: до яру. То послухайте 

ще раз, що вам скажу... — Говорити йому було тяжко, слова перепинялися 
в горлі. — Треба всім купою зголоситися куркулями, може, виживе 
хтось...

— Та як же?.. Як!.. Чим зголоситись?!. У нас же нічого нема... Вони 
що, не бачать, що ми остання голота? Що в нас животи до хребтів 
поприлипали?..

— Вони ж начальство. їм зверху видніш, як план складати. А план
— це закон. І як тебе вписали до плану — ніхто вже не викреслить...

Чоловіки замовкли. Петро, трохи помовчавши, провадив далі:
— Так от. Треба нам усім сказати, що ми куркулі, що ховали хліб 

від робітничого класу...
— А де ж його взять, той хліб, щоб сховать? Вони ж задурно живеш 

не повірять? Ще й запідозрять, що ми теє... замишляєм щось.
Петро глянув на того, що говорив:
— Зосталось у мене трохи зерна на весну. От його й позакопуєм, аби 

йняли віри... — Замовк. Довго про щось думав, дивлячись перед собою.
— Ну, що, згода? — ледве видушив із себе.

Дядьки морчали. Петро опустив очі:
— Ну, що ж... Розходьтесь по хатах. Збирайтеся. Завтра будем хліб 

закопувати.
Чоловіки повільно вставали і мовчки розходились.
Петро залишився на ослоні сам, посеред порожньої хати.
За вікном глупа темінь. Тьмяно горіла лампа під сволоком. Навколо 

неї з тихим гудінням вились мухи...

Петро, стоячи до пояса в землі, копав яму. У ворота заїхав віз із
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повними мішками. Двоє мужиків зіскочили з воза й стали скидати мішки 
на землю.

— Василю, скажи всім, — звернувся до одного з них Петро — хай 
мішки не закопують, а присиплять зверху землею. Щоб дурно не робити 
завтра...

— Гаразд, — відповів Василь. — Там, Петре, Юхим отару пригнав 
на майдан. Каже, аби йшов до нього. Не знає, каже, що з тими вівцями 
робити...

— Порізать.
— Та я теж йому казав, а він злоститься, каже: добро народне, — 

різать ніззя...
— Тьху ти, чорт!.. — Петро сплюнув і, встромивши заступа в землю, 

виліз із ями. — От дурноверхий старий... — Обтріпуючись, пішов із 
двору.

— Петре! — гукнув йому навздогін Василь. — А ями вже всі 
повикопували!..

Село билось у лихоманці. Люди бігали з кутка в куток, складали 
майно на вози, копали ями на подвір’ях.

Серед цієї метушні, збившись у щільну купу, бекала на майдані 
колгоспна отара. Петро мав рацію — краще було б тих овець порізати.

Під стіною церкви стояв старий чабан.
— Ну, що, дядьку Юхиме? — спитав, підходячи, Петро.
— Та от, не знаю, що з вівцями робити? — мружачись від сонця, 

відказав Юхим.
— Киньте їх к бісу. Пустіть, хай ідуть, куди бачать...
— Та їх же вовки загризуть. Нє. Не можу... Добро колгоспне.
— Та що ви, дядьку? Який колгосп, як людей не буде...
— Ну, то візьмем із собою.
— Куди? В Сибір? Не дадуть. У них по рознарядці графа “количество 

человек” єсть, а “количества голов” худоби нема. Так що киньте... Хай 
худобина йде, куди хоче.

— Не можу... Чим же вони перед нами завинили, щоб просто у вовчу 
горлянку? Не дам. Робіть зі мною, що хочете. Не дам...

— Та куди ж її діти, вашу худобу?
— Не знаю... Хоч у церкві замкни, хай у Божому храмі помруть, а 

не кидай напризволяще.
— Петро глянув на двері церкви:
— Ключі є?
— Є, в баби Тодоськи... Зараз принесу.

Одчинивши церковні двері, Петро став на порозі. Постоявши трохи, 
поки очі призвичаїлись до темряви, пройшов до вівтаря.

Два сонячних промені, що пробивалися з горішніх вікон, падали 
округлою світляною плямою на середину церкви. Стіни в ній були 
позамазувані вапном, — ніде не проступало жодного образу. Вівтар теж 
був порожній, з обідраним, поламаним аналоєм, віконниці іконостасу 
відкидали гратчасті тіні...

Двері розчинилися навстіж і до церкви посунула бекаюча отара...
Петро стояв затиснутий з усіх боків настраханими вівцями, так що 

не міг і кроку ступити.
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— Дядьку Юхиме, визволяйте мене тепер звідси! — гукнув до чабана.
Юхим став на порозі, руки в боки...
— Виходь, не бійся, вони пустять, не те, що люди...
Петро, розсуваючи овець руками, діп’явся дверей, став коло Юхима.
Церква була вкрай заповнена вівцями, чиї сірі кудлаті спини, ледь 

освітлені горішніми вікнами, здебільшого лише вгадувалися в напівтемряві 
храму.

— Все, зачиняйте, а ключа можете викинути. Все одно вже не 
знадобиться ні вам, ні бабі Тодосці...

— Я ліворуч од дверей за цеглину покладу, може, хто й одчинить. 
Коли-небудь...

— Як знаєте... — Петро пішов геть.

Зранку селяни, вбрані у святковий одяг, юрмилися на майдані коло 
ганку сільради...

Майдан зусібіч був оточений бійцями Рогожкіна. Коло церкви стояли 
запряжені вози, навантажені мішками з зерном та майном селян. На 
одному з возів було прибито на тичках портрет Сталіна.

На ганок вийшли Губанов, Петро та Рогожкін.
— Товарищи, — звернувся до селян Губанов. — От имени губернского 

исполнительного комитета я вьіношу вашему колхозу “Красний путь” 
благодарность за бдительность и неумолимую беспощадность в борьбе с 
нашими классовнми врагами. С вашей помощью нам удалось виявить и 
обезвредить кулацкое подполье, скритих вредителей, проникших в колхоз, 
с целью помешать нашему колхозному строительству. Пусть знают цепние 
пси капитала, что им не удастся сорвать плани коллективизации советской 
деревни. Пусть знают, карающий меч рабоче-крестьянской власти неу- 
молим и беспощаден. Спасибо вам, товарищи, за бдительность и 
преданность делу социализма. Хлеб, отобранннй у кулаков, поможет 
бенгальским докерам, борющимся за освобождение своей страньї из-под 
ига английского колониализма. Ур-ра, товарищи!!!

Селяни мовчали. Губанов, не надавши цьому найменшої уваги, зійшов 
зі східців. Йому підвели білого коня. Взявши повід, він повернувся до 
селян:

— Собирайтесь, граждане. Поехали.
Селяни мовчки посідали на вози. Валка рушила.
Петро підійшов до Губанова, який уже сидів на коні. Поруч гарцював 

Рогожкін.
— Товарищ Губанов, беріть і мене...
— За что? — здивувався Губанов.
— Я — куркульський син.
— Как так?
— А так. В мого батька було одинадцять десятин землі і дві пари 

волів...
— А где батька?
— Помер у дев’ятнадцятому.
— А воли где?
— У 24-му доїли...
— Какой же ти куркульский син? Ха-ха-ха!.. — Губанов і Рогожкін 

розсміялися. — Зто, брат, перегибн. Головокружение от успехов. Тебе,
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Петро, еще трактора получать. — Він поплескав Петра по спині. Ну, 
прощай, — і вперіщив коня нагаем.

Губанов із Рогожкіним поскакали навздогін валці.
Петро залишився на спорожнілому майдані...

Вечоріє. Тихо. Чути лише рипіння незачинених хвірток і хатніх дверей. 
Петро прислухається, і чим далі, тим рипіння голоснішає й голоснішає, 
заповнює весь простір (це чимось нагадує симфонічний оркестр, що 
підстроює інструменти перед початком концерту), він трусить головою — 
рипіння тихішає, але ненадовго і спонукає його, врешті, до втечі. 
Вхопивши костура, покинутого кимось із селян, Петро б’є ним об землю, 
намагаючись утишити те рипіння. Так і рухається вулицею, луплячи 
кийком по землі, здіймаючи фонтанчики куряви.

Поступово все замовкає, не рипить жодна хвіртка чи двері, всі вони, 
витративши останні сили, пообривали завіси й лежать на землі, декотрі 
лиш повисли боком і невідь на чому тримаються.

Засапаний Петро стоїть на краю села, переводить дух, намагається 
заспокоїтись:

— Бач, до чого вже дійшло... нема моєї вини... чи є? Є лише зненависть 
до мене, а хіба вина лише на мені... хто я такий, щоб вину усіх на собі 
нести... та й куди її нести, нікого ж у селі нема... кому я потрібний, 
що по мені залишиться... мабуть, нічого...

Петро підвів голову і замовк, бо з найближчої хати, двері якої лежали 
на землі, вийшли люди, святково вбрані, як одягаються на весілля і 
похорони. Чоловік із жінкою, за ними стара баба, зігнута під вагою 
коралів та дукачів, та троє діток — дві дівчинки й хлопчик, якому одна 
з дівчаток обсмикнула сорочку й поправила шапку на голові.

Петро до них — та постаті, чим ближче до них наближався, прозоріли
і, не помітивши його, не звернувши уваги, ро^анули в повітрі, як мара...

З  іншої хати також повиходили люди, поставали, поскладавши руки, 
ніби чекаючи на чиюсь появу, але при наближенні Петра усі танули, 
нічим не виказавши, що вони його помітили.

А тоді ще з іншої хати вийшов його дід, яким Петро його запам’ятав 
з дитинства, вийшли батько, мати, братик, що вмер у трирічному віці, 
двоє козаків, один молодший, а другий старший, років під п’ятдесят, із 
шаблями й пістолями, поодягали шапки, — Петро до них, але вони також 
зникли.

Сутеніло. Наближаючись до сільради, він побачив коло маленької 
хатини, що майже по самі вікна вгрузла в землю, сільського дурнйка, 
який вистрибував на одній нозі, вимахуючи розчепіреними руками, наче 
лелека, що приніс немовля; у дверях хатини з ’явилася небаченої вроди 
дівчина у вінку зі стрічками, посміхнулася, Петро також, але посмішка 
тої красуні була не для нього. Дурник завмер на одній нозі, накривши 
голову рукою-крилом, дівчина переступила поріг і, кульгаючи, пішла 
назустріч Петрові. Він чекав. Дівчина, посмикуючись, наближалась, 
прозорішала, а коли Петро вже міг розгледіти, якого кольору у неї очі, 
розтанула геть, залишивши на землі в поросі скручений у спіраль слід. 
Так само кудись зник і дурник, а хата, здавалося, ще більше погрузла 
в землю.

Ще потемнішало. За рогом видніла сільрада. Під хатою на лаві сиділи
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всі Козодубенки, колишні власники цієї хати, хтось із них палив люльку, 
хтось копирсав костуром землю, а молода мати колихала на руках дитя.

Ці, як і інші, мали зникнути при його наближенні, та цього не сталося. 
Козодубенки, ніби відчувши щось, разом підвелися і по одному зайшли 
до хати, зсередини зачинивши двері рипучим засувом.

Петро в надії підбіг до сільради, смикнув двері, ще раз — але даремно, 
бив кулаками — нічого, двері не відчинилися. Петро побіг за хату і, 
приклавши дашком обидві долоні над очима, притулився обличчям до 
шибки, вдивляючись у темряву хати-сільради. Темрява залишалася 
темрявою.

Перечепившись, Петро упав, рукою вхопився за трухлявий пеньок, 
який розламався і зсередини вилетіли світлячки, декотрі полетіли геть, 
а решта осіла на Петровому обличчі... У темряві мерехтіли зорі і світлячки 
на обличчі розпростертого долі Петра.

Непритомність перейшла в сон. Петро лежав під сільрадою на кількох 
снопах, принесених, щоб залатати бляшаний дах (кілька таких латок уже 
було) у місцях, де той встиг проіржавіти. Повіки його ледь ворушилися, 
а під ними в орбітах нервово посмикувалися очі. Бризки ранкового сонця 
імлили світ, до цього додався далекий тупіт коней, що прогуркотіли десь 
за селом. Сонце раптом закрила тінь. Петро розплющив очі, над ним 
нависла худенька жіноча долоня, рука відсмикнулася, сонце знову вдарило 
в очі, Петро підвівся трохи на ліктях, нахиливши голову від сліпучого 
сонця, — неподалік у благенькому, видно, що чужому, платті стояла 
простоволоса дівчина. Босі ноги давно не знали взуття, вітерець ледь 
рухав нитками, висотаними з обтріпаного подолу, коліна виглядали, наче 
з трави, руки зависали вздовж тіла, а голова з давно нечесаним волоссям 
похилилася на плече. Сонце світило їй у спину, спалахувало протубе
ранцями на кучериках, через благеньке платтячко висвітлювало на диво 
міцну статуру.

— Ти хто?
Дівчина стверджувально кивнула головою і, посміхнувшися, зробила 

крок уперед до Петра.
— Чого мовчиш?
Дівчина зробила ще крок.
— Ти звідки, як тебе звуть? Таких у нашому селі не було... А ти 

не з тих... Не боїшся мене? А ті боялися і щезали...
Петро дивився на дівчину, котра на кожне його питання стверджувально 

кивала головою, посміхалася і підступала ближче.
— Ходи сюди...
Дівчина підскочила до нього і стала навколішки, впершись руками в 

землю, пильно глянула Петрові в очі, він трохи відсунувся до стіни, 
дівчина провела долонею по його обличчю, як роблять сліпі, і сіла 
навпочіпки поруч.

— Ну, чому мовчиш... Як тебе звуть, га?
Дівчина відкрила рот, обличчя її враз засмикалося, ніби силкуючись 

витиснути бодай звук, руками вона допомагала собі, жестикулюючи, 
пояснюючи щось; Петро нарешті зрозумів: німа.

Сівши як слід, Петро взяв у руки долоню дівчини й почав розглядати, 
наче вперше бачив жіночу руку зблизька. Вона ж підсунулася ще ближче
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до нього і з питальним виразом втупилася в Петра, ніби чекаючи його 
наказу чи прохання, щоб одразу кинутися виконувати.

Петро знайшов якусь паличку і знічев’я почав нею щось креслити на 
землі, доки дівчина підтягувала снопи і вмощувалася поруч, а тоді так 
само неусвідомлено написав своє ім’я: ПЕТРО дівчина, перебираючи 
губами, прочитала, вихопила ту паличку і нижче незграбно вивела: 
РАЇНА.

Минуло декілька днів. Петро старанно закреслював їх хрестиками на 
листку календаря товариства “Геть неписьменність”. За ці дні він надумав 
податися до міста чи ще куди, бо робити в селі було нічого. У нього 
швидко виробилася звичка розмовляти з собою, тобто свої дії пояснювати 
вголос, промовляючи до Раїни.

Всередині сільради кілька шиб було вибито, лавки звалені на купу, 
на стіні біліла пляма від портрета Сталіна, на одному з цвяшків висів 
рушник, портрети Леніна і Шевченка теж зникли.

Петро розклав на столі речі, які мав узяти з собою: білизну, хліб, 
загорнутий у хустину, сало, цибулю, ніж... Відчинивши сейф, вийняв 
колгоспну печатку, подихав на неї і притиснув до долоні, подивився на 
відбиток і теж поклав печатку на стіл.

У вікно було видно, як наближається Раїна, несучи щось у пелені. 
Петро розправив сорочку, зиркнув на чоботи і зробив вигляд, ніби її не 
бачить. Сам того не усвідомлюючи, він уперше зреагував на її появу, 
зреагував саме як чоловік, як особа протилежної статі.

Гупнули двері в сінях, до світлиці увійшла Раїна, сторожко 
посміхаючись, ніби запитувала: я все зробила як слід, ти мене не 
проженеш?

Петро вдавано байдужим голосом мовив:
— О, ти вже прийшла... Ну й гаразд... Зараз складу оце й рушимо. 

А твої де речі?.. От забув, у тебе ж нічого немає, ти як Єва сюди 
з ’явилася, справді, я саме спав... може, ти і є Єва... що то я кажу?.. 
На ось, переміни своє дрантя, все одно цього одягу вже ніхто не носитиме, 
нема кому.

Раїна взяла поданий Петром клунок, розв’язала, вийняла сорочку, 
плахту, пояс, приклала сорочку до себе, повернулася до Петра, ніби 
питаючи: ну що, гарно? І, крутнувшись, вискочила у .сіни, а за мить 
повернулася вже у новому одязі — перевтілення виявилось разючим: із 
попелюшки постала козачка. Стояла, тримаючи руки за спиною і трохи 
похитуючись, так що крізь полотно сорочки було видно, як колихаються 
груди.

Петро так і остовпів із паперами в руках перед грубою, але швидко 
отямився й буркнув:

— Одяглася, то хоч людський вид маєш.

Петро і Раїна присіли на хвилинку перед тим, як іти.
— Ну, ходімо... коли надумали.
Підперши колодкою двері сільради, Петро поглянув на трикутний 

фронтон із вивіскою, тоді взяв драбину і, потрусивши її, аби перевірити 
міцність щаблів, поліз. Віддер вивіску й кинув її додолу, вона жалібно 
писнула, з неї посипалася іржа та пір’я, бо горобці встигли за тою
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вивіскою намостити собі гнізда. Зліз, відчинив двері, заніс туди вивіску 
і знову замкнув їх, а драбину поклав під будинком сільради.

Знайшовши шматок білої глини, що нападала з облуплених стін, 
написав на дверях:

Сільрада не працює. 
Всі виїхали. 

Голова*

Поглянувши на свою роботу, Петро обтрусив руки і пішов до Раїни, 
котра стояла віддалік із вузликами в руках.

Був полудень. Пекло неймовірно й немилосердно, голі дерева аж 
потріскували, ніби від вогню в печі. Раїна боязко роззиралася, намагаючись 
зрозуміти, звідки ж ті звуки. Над землею слалося марево, тремтлива 
пелена порушувала усталеність вимірів, цвіркуни, захлинаючися сюрчали 
в траві, ластівки ширяли низько над землею, то зникаючи, то виринаючи 
з теплих струменів повітря.

Петро глянув на небо, але не побачив жодної хмаринки. Вони рушили 
дорогою, а точніше, курним шляхом у бік Городища, Петро — попереду, 
перекинувши через плече клунки, Раїна — позаду, на віддалі кількох 
кроків; спека їй, здавалось, не заважала.

Поминувши останню хату, Петро обернувся, поглянув назад, ніби 
прощаючись назавжди, чомусь помацав кишеню і, не знайшовши того, 
що шукав, помацав другу:

— А кресало забув... Чи не вернутися? Але ні, то погана прикмета...
Раїна наблизилась і на його питання: “Ти часом не бачила кресала, 

я здається, його забув?” — ствердно кивнула головою, посміхнулася і 
продовжувала стояти, чекаючи, доки Петро закінчить копирсатися в 
клунках і вони підуть далі. Кілька разів Раїна показувала рукою в бік 
від села, але Петро не зважав на те, розшукуючи кресало, і коли нарешті 
глянув туди, куди вказувала Раїна, побачив у кінці шляху над обрієм 
важку варикозну хмару. Перша хвиля сухого повітря, пропиленого і 
каламутного, штовхнула їх, Петро притиснув долонею кашкета, а Раїна 
вхопилася за поділ.

Так вони рушили назустріч тій хмарі під легенькі посвисти вітру. 
Хмара розпросталася, нависала над шляхом, заповнювала увесь виднокрай, 
постаті Петра і Раїни виглядали дедалі дрібнішими й кволими, а проте 
вперто рухались від села.

Перші блискавка й грім трусонули так, що пил, соломинки, сухі 
листочки, які легко котив вітер, припали до землі, ніби їх щось 
притиснуло. Петро схопив Раїну за руку і потягнув за собою, намагаючись 
добігти до останньої хати, доки не вдарив дощ. Ледве вони переступили 
поріг тої хати, двері якої лежали поруч, як дощ упав долі, саме впав, 
а не пішов чи полився.

Вони трохи постояли біля дверей, озираючи здичавілу стихію, тоді 
перейшли до світлиці і повсідалися під стіною на перекинутих догори 
дном відрах.

Потемніло. Дощ не вщухав, ніби ніколи й не починався, а отже, й
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не міг закінчитися, з вулиці через поріг у сіни переливалась вода, 
розтікалася долівкою, але глина її одразу всмоктувала, з глини, з її 
глибини, пробивалися пухирці повітря, вони виринали на поверхню і 
лопалися. Вода в сінях поступово набиралася, рівень її піднімався, але 
тому, що поріг із сіней до хати був високим, вона не могла затекти 
досередини; кружляла й крутилася, вир виносив на поверхню різне сміття: 
травинки, мертвих бджіл і мух, клаптики паперу, маленький недопалок, 
личинки мурашок. Вода каламутнішала, геть втрачала свою первозданну 
прозорість.

Злива закінчилася так само нагло, як і почалася. Востаннє вдарив 
грім, але вже не сердито, а якось навіть лагідно, ніби муркнув кІЇ, 
страшна варикозна хмара розповзлася, над землею знову запанувало 
сонце.

Раїна, сидячи під стіною, задрімала, а Петро, занурившись у свої 
роздуми, геть забув, де він і що намірявся робити. Розбуджена сонячним 
світлом Раїна ненароком штовхнула Петра, і той, повернувшись до 
дійсності, глянув на Раїну, обличчя якої було зовсім поруч, і усміхнувся.

Перестрибнувши через калюжу, Петро вибрався з хати, Раїна за ним. 
Щедро напоєна земля знемагала, як після кохання. Вперто кудись повзли 
дощові черви, на сонечку роїлися комарі, ластівки пурхали не над землею, 
а ширяли високо-високо, радіючи сонцю.

Обминаючи калюжі, Петро і Раїна рушили знову з села. У цю мить, 
ніби чекаючи їхньої появи, з-за хати, як тать, нечутно випливла кульова 
блискавка і завмерла посеред дороги перед ними, ледь помітно колива
ючись на одному місці. Петро і Раїна звернули з дороги праворуч, щоб 
обійти, не зовсім розуміючи, що то таке постало у них на дорозі, але 
куля теж повернула праворуч, а коли вони кинулися ліворуч — куля 
теж не відстала від них, за кожним маневром погрозливо наближаючись, 
аж їм не лишилось іншого, як відступити.

Спочатку задкуючи, а тоді повернувшись спиною до кульової 
блискавки, вони кинулися до центру села тією ж дорогою, якою недавно 
йшли геть. Підскочивши до сільради, Петро хутко відкинув колоду, яка 
підпирала двері і, заштовхнувши туди Раїну, впав серед покою поруч із 
дівчиною. Кульова блискавка потанцювала над ними і обсмаливши стіни 
і стелю, вилетіла у вікно з вибитою шибкою, нічого не пошкодивши, не 
рахуючи чорної смуги на всьому, над чим вона пропливла.

Петро підвів шлрву, роззирнувся, тоді глянув на Раїну й помітив, що, 
намагаючись захистити дівчину, прикрив її рукою, яка потрапила на 
дівочі груди, а великий палець опинився в пазусі. Петро висмикнув руку, 
ніби опікся, і, не дивлячись на Раїну, підвівся і вийшов з покою. Раїна 
ще полежала мить, тоді теж підвелася і вийшла слідом, зав’язуючи 
сорочку на грудях.

Ранок. Сонце не встигло високо підбитися. На траві роса, Раїна 
переступає з ноги на ногу, бо холодно. Солом’яні дахи хат парують, 
чути стукіт дятла. Петро цього разу не підпирає дверей колодкою, він 
просто зачиняє їх, накинувши клямку, а в скобель встромивши паличку- 
рогачик.

Раїна з заплетеними і викладеними у віночок косами усміхнено 
дивиться на Петра. Він пояснює:
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— Не підемо через те Городище, не пощастило нам, підемо цією 
дорогою, — він показав на схід, — все одно після Городища треба 
повертати на схід, а цією дорогою, мабуть, буде далі, але, маю надію, 
спокійніше. Хоча нам все одно, куди йти, аби вийти... Краще йти кудись, 
ніж тут лишатися, серед мертвого села з сухими деревами, з землею, 
яку нема, кому обробляти...

Помірною ходою, не зупиняючись, вони йдуть і йдуть. їхні постаті то 
зникають у вибалках, куди спускається шлях, то знову з ’являються на 
верху пагорбів. До цієї дороги, як до річки, збігалися стежки, стежини, 
на узбіччі де-не-де червоніли маки, а з-під ніг вискакували ящірки, одна 
загубила хвоста, двічі вибігали зайці і, не розбираючи дороги, тікали, 
злякано скакали коники-стрибунці, павучки встигли через шлях наплести 
своїх сіток.

Ось і межа земель їхнього колгоспу. Досить зійти на наступний пагорб, 
і вони ступлять нарешті на колишній чумацький шлях.

Попереду з ’явилася якась цятка, вона чудернацько коливалася, посту
пово з-за горба виповзла постать старезного чоловіка, який не йшов, а 
з допомогою двох костурів переносив себе, спочатку викидаючи вперед 
тіло, тоді переставляючи костурі. Ближче стало видно, що не такий той 
чоловік і старий, а просто дуже виснажений і хворий, а років йому не 
більше п’ятдесяти. Коротке сиво-сіре волосся кущиками стирчало на голові 
між острівцями рудих, порепаних струпів. Неголене обличчя поросло 
густою нерівною щетиною, темні, запалі очі ховалися під масивними 
виступами надбрівних дуг і кущиками брів, одна з яких була розсічена 
кривавим гнійником. Темна дірка із сірим нерівним краєм була ротом, 
а між пенькуватих зубів лежав, не поміщаючись у роті, язик, припухлий 
і білий, як велика личинка. Гулі збільшених лімфатичних вузлів укривали 
його шию, як тутовик — старе хворе дерево. Те, що звалося колись 
сорочкою, облягало згорблену спину і спадало над грудьми, здригаючись 
від нерівномірних ударів серця. Штани нижче колін перетворилися в 
суцільну суміш ниток, болота, реп’яхів і собачої шерсті.

Петро і Раїна зупинилися при наближенні цієї мари. Чоловік також. 
Упершись добре на костурі, він відкинув голову назад і проштовхнув 
крізь зуби кілька слів:

— Не йдіть туди... там мор... усі помирають... а мене не чіпайте... 
назад... чуєте... там смерть...

Петро дістав з вузлика половину хліба, трохи сала, цибулину і поклав 
на зірваний Раїною лопух. Вони ще хвильку постояли, подивилися на 
того чоловіка, що, заплющивши очі, важко дихав, при цьому з його 
легень долинало булькотіння, наче з казана, де вариться каша.

Тією самою дорогою, але значно швидше, Петро і Раїна повернулися 
в село лише над вечір. Третю спробу Петро призначив на завтра:

— Як прокинемось, то й підем...

Петро і Раїна стоять біля сільради, готові вже йти. Вони так само 
одягнуті, лише у Петра в руці палиця, яку він поклав на плече, а вже 
на палицю почепив клунок. В одязі їхньому помітні невеликі зміни: він 
не такий уже чистий, трохи забруднився, особливо у Петра, гудзик на 
його сорочці вирваний із м’ясом, а в Раїни литка перев’язана білою 
полотниною, крізь яку проступила кров, коси не так ладно зачесані. 
Вигляд обоє мають утомлений.
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— Раїно, ходімо на південь, обійдемо стороною ті морові села... нам 
треба жити... щоб повернутися... потім, пізніше...

Вони знову покидають село, минають старий, похилений вітряк, що 
світить дірками, як старець. Трохи далі дорога розходиться надвоє, 
обминаючи козацьку могилу з камінним хрестом, де тріпоче вилинялий 
рушник.

До межі села притулився гай-лісок, той самий, з якого колись до села 
в’їздив уповноважений із вояками. У неглибокому рову, що правив за 
межу, понакидано всякого сміття: старі діряві відра, битий чіереп’яний 
посуд, жмутки колючого дроту з табличкою німецькою мовою (ще від 
світової війни), купки глини, бита цегла, труп кота, висохлі квашені 
помідори, задок від поламаного воза й колеса з потрощеними шпицями.

Петро і Раїна заглибились у той гайок, намагаючись не загубити ледь 
помітну стежку. Біла сорочка дівчини ще довго миготіла поміж ліщиновими 
кущами з високими і довгими гілками.

Гай закінчувався, попереду ще де-не-де зустрічалися невеликі кущі з 
червоними неїстівними плодами.

Петро десь зачепився і розірвав сорочку на спині, ближче до плеча. 
Раїна, йдучи ззаду, раз по раз прикладала обвислий клапоть до дірки, 
але по кількох кроках він знову опадав.

Уздовж гаю тягнувся старий, зарослий шлях, яким давно не користу
валися. Тим часом на обрії раптово з ’явився стовп диму. Вони не зразу 
його помітили: Раїна все намагалася притулити відірваний клапоть на 
Петровій сорочці, причепити його шпилькою, а Петро дослухався до її 
дотиків. Дим на обрії темнішав, а за якусь хвилину, коли Петро таки 
помітив його і показав Раїні, у другому кінці неба з ’явився у відповідь 
ще один стовп. Вони нічого не розуміли і здивовано дивились на те з 
острахом.

Петро:
— Що б то могло бути? Чудно... може, там також мор чи то знак 

тривоги, як колись у козаків, якась біда там...
З-за гаю, по тому шляху, де стояли ці двоє, вискочив вершник на 

змиленому коні і, наблизившись, закричав до Петра і Раїни:
— Татари! Тікайте кудись і ховайтесь!.. Татари!..
Насадивши глибше шапку і накрутивши оселедця на вухо, козак 

пришпорив коня і поскакав далі.
Не сходячи з місця, Петро з Раїною дивились услід козаку, не 

наважуючись іти далі, а на обрії тим часом з ’явилася хмара куряви й 
долинуло далеке іржання коней та окремі вигуки.

Тої ж миті Петро з Раїною кинулись назад через гай, не вибираючи 
дороги, аби швидше дістатися села.

Швидко настала осінь. Кутаючись у велику картату хустку, Раїна 
чекала, доки Петро зачинить вхідні двері і позабиває дошками хрест- 
навхрест вікна сільради. Він закінчив ту справу, поновив на дверях напис, 
який майже не читався, і закинув грудку крейди геть. ,

У їхній ході вже не відчувалося тої рішучості, що раніше, 'ніби вони 
нерадо покидали село. Петро міркував:

— Коли залишимось тут, то помремо, бо їсти нема чого, а в місті, 
як-не-як, прохарчуємося... я піду десь на завод чи на будівництво, а ти, 
чуєш, Раїно, прилаштуйся десь до харчів поближче, в їдальні чи що... а
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заробимо трохи грошей, то до Києва поїдемо... покажемо тебе професору, 
кажуть, є  там такий, що лише гляне на людину й каже, що треба робити, 
як,лікувати... може, німоту твою вилікуємо, не вік же тобі отакою бути, 
може, до школи вечірньої підеш... а тут залишимось — помремо, не від 
голоду, так від мору... чи... — і він махнув рукою кудись туди, де їх 
чекала смерть.

Попереду в долині блищала вода розбухлої річки, що недавно лише 
повернулася в береги після дощів. Дорогу до мосту розмило, ноги грузди, 
чорна масна земля засмоктувала чоботи, налипала здоровенними грудками, 
годі було ногу переставити. Борсаючись, вони все ж наближалися до 
мосту. Чим ближче, тим важче їм давалися ті кроки.

Петро робив крок уперед, не випускаючи простягнутої руки Раїни, 
тягнув її до себе, вона таким чином робила також крок, знову робив 
крок Петро і знову підтягував Раїну до себе. Нарешті йому вдалося 
намацати ногою якусь твердь, вони перевели дух, утерли піт і лише 
тепер подивилися на міст, до якого залишилось кільканадцять метрів. 
Скраю міст був як міст, але далі він чомусь похилявся — Петро зробив 
ще кілька кроків уперед і побачив, що дошки настилу не досягають 
другого берега, настовбурчившись, як зубці поламаного гребінця; не було 
так само й опор — десь упродовж семи метрів.

Угледівши це, Петро присів і, заскавчавши не по-людському, почав 
молотити кулаками болото, бризки полетіли навсібіч, заліплюючи йому 
обличчя й одяг. Раїна вхопилася за Петра, намагаючись зупинити його, 
але він рухом плеча відштовхнув її, дівчина впала, картата хустка 
поповзла з неї долі, в болото. Раїна, вся в багнюці, навкарачки підповзла 
до Петра і, намагаючись щось сказати, заремигала, борючись зі своєю 
німотою. Петро перестав бити землю, по його щоках текли сльози, 
змиваючи грязюку зі шкіри. Біля нього плакала Раїна.

Дорога від річки до села. Поступово дві постаті, похитуючись, відходять 
все далі й далі. Востаннє їх постаті видно біля села, де й зникають.

Похмуре небо. Кружляючи, несміливі перші сніжинки падають на 
незамерзлу землю і тануть.,., сніг густішає, густішає, сніжинки не 
встигають розтанути, осідають на траві, горбочках, сухих гілочках...

Крізь цей снігопад ще вгадуються силуети хат, але поступово, 
запорошені, вони зникають у сутінках. Темно. Ніч.

Зимівник пасічника Кирила. Грубка натоплена, тепло. Раїна сидить 
на “ліжку” — кількох мішках із зерном, покритих рядном і плахтами. 
Петро латає свитину, примостившись долі біля ліжка, там йому видніше 
від вогню з груби. Раїна, опустивши долоню на Петрову голову, куйовдить 
йому волосся. Видно, це один із перших проявів почуття, бо Петро від 
несподіванки завмирає, підводить голову, її пальці пестять його обличчя. 
Петро прихиляє голову до її ноги і притуляється до неї губами. Раїна 
схиляється над ним і її розпущене чорне волосся спадає донизу, затуляючи 
Петру голову, позбавляючи його можливості втекти або зупинитись.

Упокорений тривалим поцілунком, Петро потроху підводиться. Раїна 
розстібає сорочку і знімає її, а він, стоячи вже на колінах, торкається 
пальцями її грудей. Раїна відсовується до стіни, пропонуючи місце поруч 
із собою. З дірочки одного з мішків під вагою їхніх тіл, пульсуючи, 
сиплеться на підлогу зерно, виростаючи у маленьку кучугуру.
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Кінець зими. Те саме село. Сільрада. Від неї протоптана стежка, але 
нею давненько не ходили й вона добряче припала снігом. Веде стежка 
до зимівника вмерлого пасічника. Ще одна стежка від зимівника веде до 
криниці з журавлем. Над зимівником із комина в’ється ледь помітний 
димок. Навколо зимівника і сусідніх хат майже усі паркани і різні 
дерев’яні частини хлівів, котрі легко було відірвати, позникали, бо їх 
спалив у грубі Петро.

Він з ’являється із зимівника, худий і змарнілий, очі гарячково бігають 
туди-сюди. У них читається одне: їсти, їсти... Знекровлені губи ледь 
кривляться, благенька пара невеличкими хмаринками, ніби знехотя, 
вибивається з-поміж тих губ, осідаючи інеєм на щетині.

Пройшовши трохи стежкою у напрямку сільради, він зупиняється і, 
ніби сперечаючись сам із собою, починає вимахувати руками, тицяючи 
себе пальцем у груди і в лоб. Нарешті заспокоївшись, звертає зі стежки 
і через дворище прямує навпростець до церкви, що височить неподалік.

Розгрібаючи червоними руками сніг і хукаючи на них, щоб були 
слухняніші, намагається дістати ключа з-під камінця, але камінець 
примерз, і йому не вдається те зробити. Тоді, зіпершися на одвірок, 
підбором чобота б’є в той камінець, і з третього чи четвертого разу 
камінець піддається. Петро бере ключ, здмухує з нього сніг, плює на 
борідку, щоб легше відмикалося, встромлює його в отвір замка. Риплячи, 
ключ повертається, Петро натискає на клямку — двері розчиняються.

З великої дірки в даху нападало чимало снігу — наче натрусилося 
борошна з-під жорна. Біле покривало вкрило кістяки овець, що лежали 
на підлозі — біля вівтаря більше, під дверима менше. Де-не-де з-під 
снігу видніли вовна й спіралі баранячих рогів.

Дивлячись на те, Петро переступив поріг і зробив кілька кроків, але 
миттю вискочив з церкви, коли під його ногою тріснула овеча кістка.

Він стрімко зачинив церковні двері, від чого з-під причілку вилетіло 
пір’ячко і, погойдуючись, попливло вбік, підхоплене протягом. Проводячи 
його поглядом, Петро угледів у ніші поруч із дверима рештки поминаль
ного печива і захланно кинувся запихати його в кишені. Смішно дригаючи 
ногами, намагаючись потрапити у свої ж сліди, притримуючи кишені 
руками, щоб нічого не загубити, він подався до зимівника.

Біля зимівника, перед самими дверима, Петро зупинився, витяг із 
кишені кілька печив і встромив їх під стріху, лише після цього, 
пригнувшись, зайшов досередини.

На тому самому “ліжку”, але значно нижчому, бо зерно вони з ’їли, 
залишивши один мішок на насіння (той мішок правив за подушку), 
лежала Раїна обличчям до стіни. Вона жодним чином не зреагувала на 
появу Петра, хоч не могла не бачити світла з дверей, у які той щойно 
ввійшов.

Посеред хати, наче жертовник, запорошений залишками муки, що 
набилась у тріщини, стояла порожня дерев’яна ступа.

Петро взяв мідну кварту, набрав теплої води з банячка, що стояв у 
печі, вкинув туди зо три коржики, кілька “подушечок” — цукерок і 
дрібку калинових ягід. Коржики не тонули, а тільки ледь занурювались 
у воду, і з них вискакували повітряні пухирчики. Петро ткнув пальцем 
у коржики, топлячи їх, тоді взяв ложку, розім’яв ті коржики, розчавив 
калину, “подушечки” ж розтанули самі. Доливши ще теплої води, щоб
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було більше, сьорбнув, поплямкав язиком, його борлак судомно задригався, 
але Петро стримався і поніс те питво Раїні.

Торкнувши її за плече, зачекав, поки вона, важко перекочуючи свій 
живіт, підтримуючи його руками, повернулася до нього. Вагітність (була ж 
бо вже на місяці восьмому) висмоктала з Раїни всі соки, їй постійно 
хотілося їсти. Побачивши в руках Петра кварту, вона миттю схопила її, 
понюхала і почала переливати в рот страву, підставивши долоню, щоб 
ловити краплини. Ще нижче тримав свої долоні Петро, по черзі злизуючи, 
то з одної, то з другої долоні краплі, що падали.

Спорожнивши кварту, Раїна ще потримала її над роззявленим ротом, 
куди стекли останні краплини. Рука її тремтіла, опускалася, нарешті вона 
віддала кварту Петрові, а сама залишилась лежати. Він налив у кварту 
ще теплої води, побовтав і випив сам.

По хаті снував Петро, переставляючи предмети без особливої потреби, 
аби не зупинятися і не дивитися на голодні очі Раїни та її живіт. Одну 
руку вона поклала під голову, а другу тримала на животі. Навіть через 
сорочку було видно, як рухався плід: поверхня живота коливалася, 
горбочки перебігали з одного боку на інший. Раїна водила долонею по 
жіивоту, погладжуючи його. j

Петро поскладав дрова під піччю, мовчки взяв сокиру і вийшов з 
хати, Лише у дверях глянув на Раїну і ледь посміхнувся. Ще раніше він 
порубав і спалив усі вулики-борті, тепер ходив по дрова в сусідні дворища. 
Хліви, повітки, тини, нужники, все, змайстроване з дощок, стояло обдерте, 
світилося дірками. Тепер черга прийшла і на ті дошки, що не піддавалися. 
Петро підважував їх сокирою, відривав і тягнув до зимівника, щоб там 
порубати.

Почало темніти, він зупинився, похукав на пальці, вагаючись, чи не 
обірвати ще одну дошку. Заглянув в отвір у стіні, але нічого там поживного 
не побачив, лише пусті ясла, сухі кізяки, налигач на цвяшку, іржаву 
шкребачку та кілька обручів від діжки з розсипаними поруч клепками.

Зібравшись на силі, Петро встромив сокиру, зачепив дошку. Цвяхи, 
видираючись, пищали і скавчали, але, одірвавши дошку, Петро почув, 
що скавчання не припинилося, воно відзивалося неподалік. Він виглянув 
із-за хліва, скавуління дужчало. Підхопивши дошку й сокиру, він 
підтюпцем, що вистачало сили і дозволяла довга дошка, яка волочилася 
слідом по снігу, залишаючи криву борозну за собою, раз у раз озираючись, 
поквапився до зимівника. Скавуління, як він швидко переконався, 
належало вовкам, котрі віддалік за ним стежили. Не вибираючи дороги, 
він пхався з тією дошкою до зимівника, провалюючись у ковбані, повні 
води під мокрим снігом, забрьохуючись, ледве не гублячи чоботи.

Вовки наближалися. У дедалі густіших сутінках було добре видно 
блискучі червоні очі, їхні вогники переміщалися, оточуючи зимівник.

Вскочивши всередину, Петро намагався затягнути й дошку, яка ніяк 
не пролазила в двері. Зачепивши ступу, Петро перекинув її, товкач 
покотився до дверей. Нарешті боротьба з дошкою закінчилася. Одним 
кінцем вона впиралася в піч, другим — у нижній край дверей, не даючи 
зачинити їх щільно і взяти на засув. Силуючись це зробити, Петро сопів 
і смикав то дошку, то двері. Не втримавшись на ногах, упав навзнак, 
переламавши дошку вагою тіла; дошка хруснула з таким самим звуком,
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як бараняча кістка в церкві. Рачкуючи, Петро доповз до дверей і, не 
підводячись, посунув засув.

Якийсь час так посидів, відсапуючись, аж поки відчув, що на нього 
хтось дивиться. З ліжка блищали злякані очі Раїни, а через шибку 
маленького вікна біля печі світилися вовчі. Виття не стихало.

Намагаючись підвестися, Петро натрапив рукою на товкача, той трохи 
відкотився, але знову повернувся похилою підлогою на своє місце. Петро 
ухопив його, як замашну булаву, сокиру застромив за пасок.

Роздмухавши вогонь у печі, підкинув кілька поліняк, почекав, доки 
розгорілися, тоді встромив у полум’я короткий шматок переламаної дошки, 
з якою нещодавно боровся. Вона обгоріла і взялася жаром.

Із сокирою за паском, товкачем у лівій руці і палаючою дошкою у 
правій, він відчинив двері і став на порозі, наче первісна людина, що 
захищає свою печеру: волосся стирчить на всі боки, подертий одяг схожий 
на шкуру, ноги напівзігнуті в колінах, вперед виставлена вогненна зброя.

Вовки щулились поруч, не наважуючись напасти, побоюючись вогню. 
Так вони й стояли одне проти одного: людина і звірі.

Врешті Петро, вимахуючи дошкою, зробив кілька кроків уперед, вовки
— кілька кроків назад, але один із них з місця не зрушив. Петро раптово 
і сильно махнув дошкою і не втримав її — вона впала в сніг, зашипіла, 
останні іскри розлетілися в боки, шиплячи і гаснучи. Цього не чекав ні 
Петро, ні- вовки. Він зробив крок назад, щоб убезпечити тил, звірі г— 
кілька кроків уперед, за вожаком, вони теж були охлялі і лише голод 
примусив їх напасти на людину. Вожак чекав миті, коли можна стрибнути. 
Наважившися зрештою, він кинувся уперед, Петро почув важке дихання 
звіра, що летів на нього, і з усіх сил ударив товкачем вовка по ребрах. 
Того відкинуло вбік, лапи гребли повітря і мокрий сніг, з пащі текла 
слина, забарвлюючись кров’ю. Від такого удару товкач вислизнув із рук 
і беззвучно зник у снігу, полишивши ледь видиму пряму довгу ямку.

Вовки чекали, чим закінчиться той поєдинок, не нападали і не 
наближалися.

Висмикнувши з-за паска сокиру, Петро підступив до конаючого звіра 
й ударив із такою силою, що сокира, розтявши вовче тіло, встрягла у 
мерзлу землю. Петро не став виймати її, — заточуючись, щоб не впасти, 
він подався назад до зимівника; переступивши поріг, останнім зусиллям 
зачинив за собою двері й осів біля них, геть знеможений. Побачивши в 
сутінках хати стривожені очі Раїни, він зробив заспокійливий рух рукою. 
Темрява скувала й вкрила його свідомість.

Прокинувся він від того, що об шибку немитого вікна, в яке пхалося 
нахабне весняне сонце, билася бджола, пробуджена від зимової сплячки,
— вона чудом вижила, єдина з усієї пасіки вмерлого пасічника.

Петро лежав на підлозі біля дверей на рядні, під головою, замість
подушки, була згорнута свита. Поруч на низенькому ослоні, випроставши 
ноги, сиділа Раїна, обома руками підтримуючи знизу живіт. Вона не 
спала, просто сиділа з заплющеними очима, чекаючи, коли він проснеться.

Петро підвівся, допоміг Раїні перейти до ліжка й лягти. Сам же 
притулив вухо до її живота, слухаючи, як б’ється дитяче серце. Пестив, 
погладжуючи живіт, а Раїна час від часу легенько здригалася, коли дитя 
сильно штовхало її, і прикладала до того місця руку. На обличчі з ’являлася 
блаженна посмішка. Петро поцілував її кілька разів у губи, обличчя, 
шию... Раїна закотила сорочку, а Петро ласкаво погладив живіт, торкнувся
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губами. Раїна куйовдила його волосся тим самим жестом, що й першу 
ніч їхнього кохання.

Нарешті Петро підвівся, випив води, дав попити Раїні і заходився біля 
печі. Розпаливши вогонь, поставив туди банячок, щоб зварити якусь 
страву, а сам узяв відро і пішов надвір по воду.

Сонце пригрівало... Краплі зі стріхи падали за комір, на одязі чорні 
цятки. Сніг танув майже на очах. Весна.

Неподалік зимівника Петро бачить на потовченому снігу, перемішаному 
з землею та травою, кістяк вовка, убитого ним минулого вечора. Між 
шийними хребцями в землі стримить сокира. Петро тре голову руками, 
хмурить чоло, тріпає головою, відкашлюється, спльовує, намагається 
згадати... Підходить ближче, витягує сокиру. На білих кістках де-не-де 
червоніють маленькі шматочки м’яса, — туди не змогли дістати вовчі 
зуби.

З південного боку зимівника, у затишку, снігу зовсім немає, перша 
травичка зеленими язичками, пробивши посохлі торішні листки, дрібне 
сміття, шматочки глини, що нападали зі стіни, пнеться до світла, до 
нового життя. Обережно, щоб не поламати ті перші паростки, він розгрібає 
сміття і, подивившись на свою роботу, йде по воду.

Кілька днів такого сонця і теплого вітру — і снігу немає. Великі 
калюжі води не зникають, не може їх всмоктати земля, не приймає вже 
й річка, — починається повінь. Вода підступає до зимівника. Петро 
мостить із камінців, колодок і глини загату біля порога, щоб не затопило 
зимівник.

У цей час із прочинених дверей зимівника чути настирливий і 
тривожний стукіт. Петро швиденько кидає ту загату і заходить досередини. 
Раїна гамселить ложкою по перекинутій догори дном кварті, гукаючи 
таким робом Петра. Вона лежить досить незвично, косо через усе ліжко,
із зігнутими у колінах і розчепіреними ногами. Силуючись щось сказати, 
видобуває з себе якісь звуки, але Петро й так розуміє: почались пологи,
— по його обличчю видно, що він чекав цього з не меншим острахом, 
ніж Раїна.

Не знаючи, що робити, він кидається до неї, гладить по голові, заглядає 
у вічі, але її погляд набуває не баченого ним виразу — не біль і не 
сум, не гнів і не відчай. Вона ніби прозирає в якийсь новий, невидимий 
світ.

Петро хутенько виймає з печі банячок з окропом, переливає у чисте 
цеберко й накриває рушником, тоді знов наливає в баняк холодної води, 
ставить у піч і підкидає дров. Метушиться, дістає приховані в миснику 
чисті простирадла, нові білі рушники, які познаходив раніше і для цього 
випадку приберіг. Одне з простирадел стелить на ліжко, обережно 
допомагає жінці пересунутися, оголює їй ноги, закинувши спідницю, сам 
стає поруч, вона хапається долонею за його руку і міцно стискає. На 
Петровій руці пульсує вена, здригаються волосинки, побілілі жіночі пальці 
ще міцніше впиваються в його зап’ястя.

Раїна стогне, пробує підвести голову, але не втримує її, голова падає, 
коси, розплівшись, розсипаються, зміяться. Петро ледве звільняє свою 
руку, дає їй натомість рушник, щоб було за що триматися, пальці тиснуть 
рушник і стають такі білі, що зливаються з рушником. Починаються
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перші короткі перейми, в її горлі щось булькотить, переливається, ніби 
звуки намагаються пробитися нагору через заслони.

Вода на вулиці підіймається й піднімається, повінь ширшає, проникає 
в зимівник. Петро кидається до дверей і мостить, заліплює дірки в гатці, 
щоб зупинити воду. Тоді швиденько вертається до Раїни. Перейми 
сильнішають, перерви між ними коротшають. Вона стогне, обличчя 
вкривається потом, який тече по шиї, коси змокріли геть, Петро рушником 
витирає їй обличчя.

Кульмінація. Раїна стогне несамовито, кусає губи. Петро топчеться, 
не знаючи, що робити, чим зарадити. Він то дивиться благально на жінку, 
то позирає на двері, з-під яких дужче й дужче жебонить вода. Але 
покинути не наважується Раїну. Раптом у її горлі щось лускає, ніби 
ламається паличка, і, наче крізь грозові перешкоди з радіоприймача, чути 
жіночий голос із горла Раїни:

— Мамо-о-о... аа-а... а-а-а... ма-мо...
У цю мить дитинка повністю вийшла, вся покрита слизом, червона, 

її видно на білому полотні простирадла під трикутником зігнутої ноги 
матері.

І в цю саму мить вода прориває загату і, весело лопочучи водоспадом, 
рине у зимівник.

Весна. Сонячний день. По-справжньому тепло.
Двері зимівника розчинені навстіж. До цвяха в одвірку одним кінцем 

прив’язаний мотузок, другим кінцем — до стовпа, закопаного неподалік, 
на якому раніше була маленька божниця, а тепер без ікони й лампади, 
з прогнилим дашком, слугує іншим цілям. Сохнуть білі випрані пелюшки, 
вітер тріпоче ними, цими знаменами весни і нового життя. Виходить із 
зимівника Петро, мацає пелюшки, чи висохли. Він змарнілий, худий, та 
апатія зими, здається, вже покинула його. Одягнутий ніби з чужого 
плеча, бо сильно схуд, вицвілий піджак із темною плямою-прямокутником 
від відірваної нагрудної кишені, латані-перелатані, але добре намащені 
чоботи, напіввійськове галіфе, що виглядає ще ширшим на його худих 
ногах.

Стоячи, він дослухався, як десь неподалік сварилися галки, перші 
птахи, що з ’явилися з минулої осені. Пройшов трохи далі, щоб лопотіння 
пелюшок не забивало пташині голоси та щоб побачити тих галок; 
оглядаючись навкруги, муркотів собі під ніс:

— Летить галка через балку... летить галка через балку...
На вершечку сухого дерева мостилися дві пари птахів. Петро підійшов 

ще ближче, птахи замовкли, зважуючи появу людини, а тоді закричали 
ще голосніше, остаточно зосередившись на своїй справі.

Тримаючи голову догори, Петро ледве не наскочив на низько опущену 
гілляку, відсахнувся і, підставивши руку під удар, зловив гілку, а коли 
відпускав, то відчув, що вона пружно опиралася. Він знову нагнув її до 
себе й уважно подивився — на кількох дрібних гілочках, але не на самих 
кінчиках, з ’явилися пуп’янки бруньок. Петро не йняв віри: як-то, на 
посохлому дереві і раптом — бруньки?! Пальцем відколупав одну з них, 
обережно розгорнув малесенькі пелюстини, між якими тягнулися 
павутинки пахучої смоли, тоді поклав бруньку в рот і розжував, 
набираючися сили відродженого життя.
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Обійшовши дерево, нагинав гілки, шукаючи ще доказів-бруньок — їх 
було небагато, а все ж були.

Від цього дерева він перебіг до іншого — і там також знайшов живі 
бруньки, підбіг до сусіднього — є, далі...

Галки здивовано дивилися, як самотній чоловік у пустому селі бігав 
між деревами, хапав руками гілки, стрибав, коли не міг дістати з землі, 
нюхав їх, роздивлявся і знову біг до іншого дерева.

Стомившись, Петро нарешті сів перепочити на колодках під якимось 
хлівом. Груди його високо здіймалися, він ніяк не міг відсапатися, повітря 
з посвистом виривалося з легенів.

Поступово він заспокоївся, сів зручніше, спиною обпершись на дощату 
стіну хліва, від чого одна з дощок зарипіла. Він ще кілька разів навмисне 
рипнув дошкою, а потім обернувся подивитися, що то таке. У щілини 
між сірими, вивітреними дошками, добряче поточеними короїдами, вису
нулися синьо-фіолетові, напівпрозорі, з темно-зеленими вузликами, 
паростки картоплі, — не впізнати, що то картопля, Петро не міг. На 
деяких навіть пробилися дрібненькі зелені листочки. Він торкнувся 
пальцем паростків, вони ніби обережно загойдались у відповідь.

Роздивляючись це чудо на тлі мертвих дощок, Петро не одразу 
второпав, що ту картоплю в хліві, мабуть, можна їсти. Коли ж ця думка 
з’явилася, повіки його очей хижо звузилися, а самі очі прудко забігали. 
Вчепившись за риплячу дошку, він почав розхитувати її. Застромив під 
низ пальці і, розхитуючи її далі, тягнув, поки нарешті, сухо сплеснувши, 
дошка не відскочила й не впала за колодки.

У дірці виднів високий стовпчик порослої довгими білими паростками 
картоплі. Паростки переплелися, заповнивши всі щілини між кар
топлинами.

Петро намагався відірвати ще одну дошку, щоб дістатися до картоплі, 
дошка неохоче піддавалася. Зупинившись на мить перепочити, Петро 
второпав нарешті, що не варто битися біля цих дощок, коли можна зайти 
через двері, — він спересердя плюнув, але важка, густа слина прилипла 
до підборіддя. Він обтерся рукавом і переліз через пліт у двір.

Двері були відчинені і висіли на одній, нижній петлі. Петро смикнув 
двері, вони впали, і він зайшов у темряву хліва. Розгорнув усілякий 
мотлох і з-під шару соломи й сухих кізяків видобув картоплю. Набравши 
повні пригорщі, вийшов надвір і, піднявши догори, роздивився, навіть для 
чогось понюхав.

Біля зимівника поралася Раїна. Раптом вона, все кинувши, побігла до 
зимівника. Через кілька хвилин винесла замотане дитя, яке вільно рухало 
рученятами.

На сонячному боці зимівника вона з дитям на руках сіла на колодку, 
мале дригало ніжками, намагаючись звільнитися від пелюшок. Ось одна 
рожева ніжка вже вибралась, але мати знову закутала її, не забувши 
поцілувати.

Раїна розв’язала сорочку і дала дитяті грудь, воно одразу заспокоїлося, 
смоктало, причмокуючи.

— Богдасю... зайчику мій...
Годуючи дитя, вона притулилася до стіни, ледь примружила очі, від
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насолоди її губи мимоволі квітли у посмішці, вона пригортала до себе 
дитинку.

Нарешті маля наситилось і, ще продовжуючи смоктати, заплющило 
очі — заснуло. Раїна забрала грудь, дитя, не розплющуючи очей, 
плямкнуло губами. Під ласкавим сонячним промінням дитя спало, мати 
ледь колихала його...

У знайдену двоколісну тачку Петро повантажив усю картоплю, 
попередньо її перебравши. Він відривав довгі вуса, вони потріскували й 
валились йому під ноги, розтоптані, пускали сік, а чиста картопля 
ядерцями купчилась у тачці.

Впряшіись, нахиливши голову вперед, Петро смикнув тачку, вона 
ледве зрушила з місця і повільно, ніби знехотя, виписуючи колесами 
вісімки, покотилася, залишаючи у траві нерівний слід. Далі стало легше,
бо дорога пішла донизу. Петро трохи випростався, тачка набирала 
швидкість, примушуючи його вже бігти підтюпцем. Вже не Петро тягнув 
тачку, а вона за ним гналася, і він ладен був вискочити з ярма, та не 
міг, а швидкість збільшувалась, ноги ледве встигали переступати. Повер
таючи в потрібний бік, йому вдавалось не зачепитися за стовп чи пліт, 
а ось уже і зимівник видно... Коли здавалось, що неминуче він наскочить 
на дерево чи стовп-божницю, тачка підскочила, наїхавши одним колесом 
на камінець і гепнувшись, розлетілася на друзки. Картопля, за інерцією 
рухаючись уперед, шрапнеллю вдарила в спину Петра, його підштовхнуло 
вперед, і він, дивом утримавшись на ногах, учепився у стовп-божницю.

Світ, набряклий від весняної вологи, здавалось, не вміщався в чашу 
свого виднокола...

Горби, наче драглисті гулі на змордованому тілі, випиналися до 
небокраю, лінія якого щезала за пеленою сизої імлистої мряки, що звисала 
з неба, як стара вицвіла театральна завіса.

Давно не топтаний шлях, як старий зарослий рубець, з ’являвся з тої 
пелени і, перетявши криво весь степ, губився в найближчому байраці...

Петро, впряжений, наче віл, у ярмо, тягнув коліщатого плуга, на 
якому для ваги на навмисне приробленому сидінні сиділа Раїна з дитиною.

Петро тяжко дихав. З його червоного од натуги лиця котився рясний 
піт. Він проклав уже п’ять чи шість борозен...

Коли вони порівнялися зі скиртою торішньої соломи, Раїна промовила:
— Зупинись, Петре. Спочинь. Богданчика час годувати.
Петро, захеканий, зупинився.
Раїна обережно, аби не впасти, злізла з плуга, підійшла до скирти і, 

постеливши хустку, сіла. Розстебнувши на грудях сорочку, дала грудь 
дитині.

Петро, ставши навколішки, випрягся з ярма. Похитуючись, поволі 
звівся на рівні ноги. Спробував розігнутись — не зміг, зАбракло сили. 
Аж розсміявся.

Раїна подивилась на нього і посміхнулася також.
Так і залишився стояти зігнутий, уперши руки в коліна. Дивився на 

Раїну і тихо сміявся із себе. Червінь поступово спадала йому з лиця.
Раптом до них долинуло далеке курликання...
Петро, схопившись лівою рукою за карк, задер голову...
Над ними, стрімко гнані невидимим вітром, пливли, клубочились 

свинцево-сірі хмари.
— Ось вони...
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Петро подивився туди, куди вказувала Раїна. Невеликий журавлиний 
ключ летів попід самими хмарами, здавалось, птахи торкалися їх своїми 
крильми.

Петро з Раїною зачудовано дивились на лет журавлів. Немовля, сопучи, 
ссало молоко.

— Петре, ти маєш ножа?
— А що?..
— Ти знаєш, мені мати колись казали: як встромити в ріллю ножа 

по саму колодочку і, схопившись за нього рукою, обертатися, приказуючи:

Круцю, круцю, журавлі.
Ваша мати на ріллі, —

то можна заманити цілий ключ на своє поле.
Петро якусь мить дивився на неї, ніби не розумів її слів. Раптом — 

звідки взялись ті сили? — вихопивши з-за халяви ножа, вибіг на середину 
поля, встромив його в землю і, вхопившись обома руками за колодку, 
став крутитись, як навіжений, викрикуючи слова гаївки.

Раїна засміялася з нього. Дитя, нассавшись молока, вже кинуло грудь, 
але вона не помітила цього, — сміялася з Петрового дивацтва.

Раптом Петро різко зупинився, впав навколішки і, завмерши так на 
якусь мить, ніби підсічений, поточився просто лицем у землю.

Раїна захлинулася сміхом... Притисши Богданчика, скочила на ноги й 
побігла. Повні, налиті молоком груди вибились із незастебнутої пазухи
і, оголившись зовсім, метлялись од бігу...

Підбігши до Петра, вона вклякла перед ним навколішки.
Петро лежав на боці, підібгавши під себе ноги. Лице його було бліде, 

аж прозоре. Однією рукою він, ніби тягся, силуючись діп’ятись ножа, 
другою сильно затис жменю землі, аж та проступила між пальців. Очі 
його були широко розплющені. З рота струмувала тоненька цівка крові.

Раїна, занімівши, дивилась на мертвого Петра. З її грудей витекло 
декілька крапельок молока... Дитина заскиглила.

Так спливала хвилина за хвилиною. Дитя розходилось і вже захлина
лось од крику...

Раптом до вух Раїни долинуло якесь далеке невиразне стугоніння. З  
кожною миттю воно густішало, набирало голосу.

Раїна, уповільнена, наче уві сні, повернула обличчя в той бік звідки 
вчувався шум.

На самому краї виднокола там, де старий, давно неїжджений, шлях 
з ’являвся із сизої пелени мряки, миготіла якась чорна цятка. Вона 
ближчала й ближчала, доки не окреслилася зовсім...

Через розмоклий від весняної сльоти степ, зі страшним гуркотом і 
брязкотом заліза, обліплені багнюкою, із запаленими фарами, подібні до 
жахливих доісторичних потвор, сунули довгою валкою трактори, рвучи 
своїми сталевими траками землю, полишаючи по собі чорний, звивистий, 
як тіло змії, слід...
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Іларіон ЧОЛГАН

Д В А  О П О В І Д А Н Н Я

ОСТАННЯ НІЧ В ОБЛОЖЕНОМУ МІСТІ

1

Четвертої ночі помер чоловік із кулями в череві. ЛікпоМа Андрія 
зупинила медсестра, і він побачив у темряві коридора її простягнене 
рамено, як крило білого птаха.

Сестра мовила тихим голосом:
— Де доктор Мостович? Хворий на вісімнадцятій кривавить.
Її голос був сухий і стомлений.
Лікпом пішов за нею. Коридором ліворуч сіріли квадрати вікон. В 

останньому вікні виднівся червоний відблиск, далекий і пригаслий.
Увійшли в залу. Смуга світла, від лампочки у руці сестри, бігла 

долівкою у проході між ліжками. В сутінках із кута зривався зойк, мов 
удари джагана об камінь. Гострі й ритмічні. За ним, мов відгомін, 
відзивався другий, як невиразне скимління.

Медсестра зупинилася і піднесла лампу. В жовтавому світлі лікпом 
побачив біле, мов віск, обличчя. Груди хворого підносилися в нерівному 
віддиху. Щоки ворухнулись ледве помітно й закам’яніли. З кутика уст 
спливала смуга крови.

Лікпом діткнувся руки. Тиша, нагла тиша запанувала в кімнаті. Зойки 
ранених замовкли. Лікпом надслухував. Було тихо. На диво, тихо.

Це була четверта ніч темряви над містом. Четверта ніч війни. Місто 
завмерло. Вслухалося тривожно в зловісну тишу ночі.

їх , хлопців зі Стрийщини, мобілізованих напередодні війни, привезли 
до лікарні з Миколаєва над Дністром. Стояли на аеродромі під шатрами, 
їх  зсікли кулемети німецьких літаків у неділю вранці. Скільки їх згинуло 
на місці?

Лікпом тримав руку хворого, шукав живчика. Цього привезли 
непритомного. З трьома кулями в животі. Мостович вийняв їх першої 
ночі. Дві сиділи в кишках. Третя в клубовій кістці. Мостович зламав 
долото. Добув кулю? Чи ні? Це було три ночі тому. Скільки йому років? 
Запале обличчя. Певно, мав родину. Вони чекатимуть на його повернення.

Андрій поглянув у вікно. Відблиски пожеж пригасли. Було тихо і 
моторошно.

Зненацька здалеку почувся сколих повітря. Ще тиша була надворі, та 
повітря тремтіло невловно, у передчутті неспокою. Андрій ловив вухом 
той сколих, що дужчав, виразнішав. Ще був далеко, але надходив, 
наростав.
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— Летять, — сказала сестра і її голос задрижав. Зелене світло лампи 
впало на чорну пляму крови на покривалі ліжка.

За вікнами шум ріс, могутнішав. Його можна було тепер пізнати. 
Пропелери пороли повітря. Наближалися до міста.

Тоді у дверях кімнати, постав хірург Мостович. Лікпом упізнав сильвету 
його широких плечей. Хірург підійшов до ліжка й спитав:

— Як він?
Лікпом помітив, що він усе ще тримав руку хворого. Рука була 

холодна. Пустив її. Рука впала безвладно.
Мостович освітив обличчя. Жовту маску. Хворий не дихав.
Хірург поглянув бездумно у вікно і спитав:
— Як інші?
Ніхто не відповів. Хірург усе ще глядів у вікно. Медсестра, оперта на 

поруччя ліжка, стояла непорушно з заплющеними повіками. Як біле 
марево. Тоді хірург сказав до лікпома:

— Байка. Ходіть зі мною.
У коридорі зупинилися. Хвилину прислухався до шуму, що зростав 

над містом, і повторив ще раз бездумно:
— Байка.
Вони йшли темними коридорами на другий кінець поверху. На нижчих 

поверхах було чути стукіт кроків, поспіх людей. Хворі, що могли 
підвестися з ліжка, сходили вниз 4° сховища. Долинав дитячий плач.

Лікпом відчував у грудях дивне збудження. Як щоразу, коли надходили 
літаки. Серце вдаряло помалу. Але він чув кожний удар, кожний поштовх 
у грудях. Мостович ішов попереду рішучим кроком.

Раптом пронизливий крик пронісся лікарнею і злився з гуком вибухів. 
Бомби спадали на місто. Гук детонацій розлягався один за одним. Заграви 
вдарили від землі. Горляний, звірячий крик повторився. Біла постать 
відірвалася від дверей і побігла з несамовитим вереском. Мостович скочив. 
Схопив причинного і притис його з усіх сил. Той пручався. Видав із себе 
два горляні хрипи і стих. Темне лице пашіло в огні. Косі очі блищали 
гарячкою. Мостович і лікпом занесли його в залу. Поранений калмик 
притих. Лежав, важко дихаючи. Хірург відступив від ліжка і глянув у 
темряву зали. Задушливий, солодкий сопух ударив в обличчя. Мостович 
сказав:

— Відкрийте вікна.
Підступив до вікон. Вони були відчинені. На півночі міста повторилися 

вибухи. І стихли несподівано, як громи короткої весняної бурі.
Лікпом Андрій дихнув млосним повітрям кімнати. Це був солодкавий 

сопух ран, що їх жерла і*анґрена. У залі лежало два десятки поранених 
червоноармійців. їх  евакуйовано другого дня з лікарні, але збомблено 
знову зразу за містом. Там вони пролежали два дні у лісі. Сьогодні їх 
привезли знову. З гнійними ранами. Мостович підійшов до Андрія:

— Постійте тут. Я пришлю медсестру.
Вийшов, залишаючи лікпома при дверях.
Чути було шум літаків. Відлітали. Перша хвилина нальоту минала. 

Прийде друга? Вони завжди налітають наворотами.
Вибухи пролунали знову. Десь далі, за межами міста. Поранені 

притихли. Хтось скимлів, наче поранений пес. Це не калмик. У нього
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горляний звук, довірливі очі дитини. Поруч нього лежав татарин. Із 
відірваною ногою. їх  лежало зо два десятки, більшістю киргизи чи 
кавказці. Був там і полтавець із насмішкуватими очима й кулею в грудях. 
Це була пропаща рота бійців, що йшли у поході ночі. У жарі гарячки 
й болю. їхнім командиром була тепер гангрена.

Лікпом глядів у вікно, опершись об одвірок зали. Так його застала 
Катруся.

Стрепенувся й побачив перед собою у сутінках тендітну постать.
Дівчина наблизилася і мовила тихо:
— Мені сказали прийти сюди.
Андрій пізнав її голос і обличчя. Подумав, що він не бачив її в останні 

три дні. Поглянув ще раз на дрібне обличчя й спитав:
— Не буде боязко самій?
— Ні, — відповіла дівчина тремтячим голосом, і Андрій відчув її 

хвилювання. Це було тендітне, молоде дівча, медсестра зі східних областей, 
їх  прислали сюди на захід цієї весни. Скоро тільки закінчили школу. їх  
було у лікарні кілька, молодих і насторожених. Майже дітей.

Дівчина стояла перед Андрієм. Її обличчя закрила тінь.
— Ні, я не боюся, — повторила, і її голос задрижав.
Наслухував хвилину. За вікном було тихо.
— Я піду, — сказав лікпом по хвилині мовчанки.
Він враз почув утому й бажання втекти від сопуху гнійних ран. 

Поглянув ще раз на дівчину і ступив крок уперед.
Тоді крізь відчинене вікно надлетів разом із теплим подувом вітру 

тихий звук. Андрій зупинився. Ні, це не причулося. Звук не гинув. 
Дрижав у вухах, як тонке дзижчання оси. Андрій надслухував. Звук 
наближався. Літаки! Вони поверталися.

Лікпом чув удари свого серця. Радість і прочуття грози. Птахи смерти 
верталися. Літаки були знову над містом. Каміння вулиць і домів дрижало 
від їхнього шуму. Ще мить, і вогняні стовпи вдарять у небо.

Лікпом почув шерех і обвернувся. Дівчина держалася дверей, ввібравши 
голову у рамена. Андрій підступив до неї і простягнув їй руку. Рука 
затремтіла. Свист, пронизливий свист прорізав ніч, і вибух потряс 
лікарнею. Задзвеніли шиби. Мотори ревіли над головами.

Дівчина скрикнула стиха і припала до лікпома. Голова впала Андрієві 
на груди. Судорожно вчепилася за його рукав. Андрій чув, як тремтить 
усе її тіло. Підняв голову. Літаки пролітали.

Торкнувся дівочого обличчя. Повіки були заплющені.
— Відкривай очі, — сказав, — вони відлітають.
Дівчина підняла вії, і тоді лікпом Андрій пригадав її ім’я.
— Катрусе, — промовив, торкаючись пальцями її вій.

2

Була шоста ніч над містом. Лікпом тримав Катрусину голову і чув 
під пучками пальців дотик її волосся, білявого, як льон. Дівчина сиділа 
біля нього і він відчував її коліна, що торкалися його.

Була шоста ніч війни і третя проведена з нею в кімнаті на піддашші 
лікарні.
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Вони просиділи тут разом після того найбільшого нальоту на місто. 
Місто горіло на півночі й на заході, а дівчина дивилася широко 
розплющеними очима в заграви на обрії. З  вікна чергової кімнати 
виднілася котловина міста й пагорби вдалині. Дівчина сиділа, пригор
нувшись до лікпома в німому мовчанні.

П ’ятого дня вістка, мов електричний струм, пробігла лікарнею: 
більшовики відступають. Широкою магістраллю, від середмістя вгору, у 
східному напрямі котилась лавина. Гуділи мотори автомашин, гусениці 
важких танків кусали сталевими зубами каміння. Вулиця стогнала під 
тягарем заліза. За вікном лікарні було видно широку вулицю й ряди 
машин, що просувалися нею та зникали за закрутом. Сірий пил підносився 
над бруківкою й огортав кавалькаду.

Андрій стояв у вікні і чув на вустах посмак пилюки. Чув дивну 
легкість у собі. В лікарні, у білих блоках панувало дивне напруження. 
Люди проходили швидше. Вийшли з підвалу і дивились на вулицю, на 
машини, що їхали на схід.

Десь за ліхтарнею нагло почулися кулеметні постріли, й Андрій згадав 
Катрусю. Збіг сходами вниз. Біг до дитячого павільйону, де була Катруся. 
Проскочив стежкою, між травниками. Скоростріл зацокотів удруге. Було 
чути свист куль десь зовсім близько, за мурами саду.

Побачив її і почув, як раптом серце забилося радістю. Прозорі очі 
дівчини були тихі й полохливі, як у сарни.

Вона всміхнулася, коли Андрій узяв її руку, й сказала:
— Ви тішитеся, що наші відходять?
Андрій поглянув у полохливі очі і стиснув руку:
— Наші для мене — це ти. А ти біля мене.
Дівчина не відтягала руки, і лікпом бачив, як її обличчя поважніло. 

Він притягнув дівчину до себе. Її тіло дрижало й очі робилися ще 
прозорішими.

Вночі налетіли знову літаки. Скинули бомби на південь міста й 
відлетіли швидко. Було видно пожежу. Горіла станція на Підзамчі.

Андрій сидів з дівчиною на краю ліжка, у черговій кімнаті. Чув тихе 
дрижання її тіла. Літаки відшуміли і лікпом спитав дівчини:

— Ти все ще дрижиш?
— Ні, я не дрижу, — відповіла дівчина тихо. Прикрила очі. Андрій 

нахилився до неї й побачив, як до нього підносилися піврозхилені уста. 
Її рука обняла його шию, і тремтіння молодого тіла злилося з Андрієвим.

Далеко знову шуміли літаки. Вулицями гуділи танки. Андрій не чув 
їхнього шуму. Чув віддих Катрусі, її тремтіння, що всотувалося в його 
тіло, що вливалося в його кров. Як довго це тривало? Мить, ніч, вічність?

У дверях побачив сильвету Мостовича. Підійшов до нього.
Хірург сказав:
— Добре, що ви тут. Мені потрібно вас на хвилинку.
Лікпом залишив дівчину в кімнаті і пішов за хірургом.
Мостович сказав через плече, не повертаючи голови:
— Винесемо з зали, поки ще ніч.
Лікпом зрозумів. Вони пішли в залу, де лежала рота і*анфени. Там 

чекала дівчина-санітарка. Лікпом завважив, що в неї були підкружені, 
запухлі очі й волосся в неладі.
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Хірург сказав:
— Візьмемо його.
Андрій схилився, щоб піднести тіло. Пізнав. Це був калмик. З  

довірливими очима дитини. Вони були тепер розплющені. Калмик був 
мертвий.

Мостович і Андрій винесли його в коридор, до чергової кімнати, де 
Андрій залишив Катрусю. Наприкінці коридора, під сходами на горище 
стояв параван. Лікпом зрозумів. За цією заслоною лежали мерці. Три. 
Біля них поклали калмика. Тепер їх було четверо. їх  нікуди було винести 
з лікарні. В підвалі сиділи люди. Калмик дивився розплющеними очима 
на сходи, на горище.

Мостович ударив лікпома по плечу й моргнув:
— Це все. Вертайтеся, бо ніч коротка!
Лікпом у першій хвилині не зрозумів натяку. Тим часом хірург пішов 

енергійним кроком. Зрівнявся з санітаркою й Андрій побачив, як він 
плеснув її по плечі. Вони зникли в перехресті коридора. Мостовичеві ніч 
була коротка. Йому все життя буде закоротке.

Андрій повернувся в кімнату і підступив до ліжка. Катруся лежала 
непорушно. Нахилився над нею. Дівчина, спала, дихаючи спокійно.

Після ночі прийшов ранок і день. Ніхто не забрав трупів, що лежали 
на п’ятому поверсі, за параваном. Вони дивилися вгору, не чуючи більше 
гамору війни. “Жовті черепи очицями на схід”, — пригадав лікпом із 
Бажана. Мільйонова армія відступала на схід. Третій день і ніч їхали 
вози й танки, без перерви. Скільки їх було? Дорогою просувалися найважчі 
повзи. Вулиці здригалися. Каміння вгиналося. Йшли на схід, на українські 
степи. За ними підуть танки переслідувачів і зриють чорнозем, і віковічне 
перехрестя походів знову зароситься кров’ю.

Ополудні, коли Андрій зійшов на третій поверх, зустрів двох санітарок. 
Рудоволосу і ту, ще» бачив уночі. Її звали Зося. Вона сказала:

— У місті совєти втекли з усіх урядів. У дирекції лікарні немає вже 
ЖОДНОГО.

Очі в неї були тепер ще підпухліші.
— І наших малих совєток лишили? — спитала рудоволоса.
— Звідкіль знаєш? Певне, забрали, — сказала перша. Вона поглянула 

на АнДрія і, повернувшися до рудоволосої подруги, додала: — До Львова 
прийдуть німці. Тепер треба буде вчитися по-німецьки.

Рудоволоса почала:
— А може, буде...
Андрій не слухав її. Збігав сходами. Де Катруся? Він не бачив її від 

ранку. Проскочив швидко хідником до павільйону. Там Катрусі не було. 
Ні її подруги — медсестри Валі. Біг назад до головного будинку.

Знайшов Катрусю в підвалі, у сховищі. Сиділа в бічній заглибині 
пивниці, скулена й тендітна. Біля неї в ногах клунок із речами.

Побачила Андрія, і її сполохані очі прояснилися.
— Я тут, — сказала з усміхом.
У неї на голові була напівшкіряна шапочка-пілотка, дешева курточка

— наопаш.
— Від’їхали, а нас залишили, — сказала, й Андрій почув тривожну 

радість у її голосі.
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Він присів у ногах і взяв її руку у свої долоні.
— О Катрусю! — не міг говорити. Йому все ще бракувало віддиху, 

і серце швидко билося від бігу.
Притулив її руку до свого обличчя. Вона була тут, при ньому! Як 

він міг віддалитися від неї, не берегти її? Чому він не думав про ту 
страшну можливість? Її могли забрати. Та тепер вона була біля нього. 
Він відчував холод і тепло її ніжної руки, змішані в дорогому дотику на 
його обличчі.

— Зостанешся зі мною, — сказав урешті вголос.
Дівчина всміхнулася прозорими очима:
— І Валя лишилася. Її також забули.
Й ось тепер, шостої ночі, Андрій сидів знову з Катрусею на ліжку 

чергової кімнати. За вікном стояла тепла червнева ніч, гаряча від пожеж. 
Здавалося, теплий продув проходив з вікна крізь кімнату у напіввідхилені 
двері на коридор. На другому ліжку спала Валя, Катрусина подруга. Було 
пізно по півночі. Цієї ночі літаків не було. Зате опівночі артилерія почала 
обстрілювати місто. Били на схід. Гарматні стрільна пролітали понад 
садом лікарні. Протинали тишу свистливим сичанням, і відгомін поцілів 
ударяв у вікно.

Андрій і Катруся їх не чули. Пахощі червневої ночі линули знадвору, 
мішалися з запахом дівочого тіла. Лікпом не чув артилерійської канонади. 
Вона була далеко; пожежі теж. 1 війна. За кожним дотиком, кожним 
дрижанням її уст, за кожним поцілунком — усе зникало. Лікарня, місто, 
війна. Нічого не існувало. Була вона. Катруся.

Поглянув на неї. Дівчина розплющила очі. Вони навіть у сутінках 
були прозорими. За вікном постріли гармат утихли. Дівчина спитала:

— Валя спить?
— Так.
— Мабуть, пізно.
— Ти втомлена?
— Ні, а... ти?
Андрій побачив відблискj i  ясного волосся. Вона заплющила очі. Легкий 

усміх заграв у кутиках уст. Вона зітхнула повно і спроквола. Й поволі 
відкрила очі. Лікпом усе ще дивився на неї.

— Ти чому так глядиш на мене?
— Дивлюся у твої очі.
— Які вони?
— Вони завжди прозорі, навіть уночі.
— Вони в мене погані. Зелені.
— Вони ясно-зелені, прозорі, як вода.
Лікпом знав: вона походила з Чернігівщини.
— Вони в тебе тихі й прозорі, як поліська вода. Перед війною я їздив 

човнами з товариством по Волині, ген аж до Прип’яті. Поліськими водами.
Дівчина сказала:
— Коли ми були в десятирічці, їздили човнами по Десні до Дніпра.
— Ти з лівого берега Дніпра?
— З-над Десни.
Андрій торкнувся її голови.
— Що таке? — спитала.
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— Твої очі все-таки прозорі, як поліські води.
Мовчав. Було тихо надворі. Дівчина стискала його руку. По хвилині 

сказав:
— Пам’ятаєш, коли ми вперше стрілися?
Дівчина подумала:
— Коли?
— Я побачив тебе в дитячому павільйоні. Ти вийшла з купальні, і я 

сказав, що ти рожева, як свіжоспечений рак.
Чув, як її пальці ніжно гладять його руку.
Вона для нього була до цього часу дитиною. Зустрічав її в лікарні, 

здоровив, кинувши жарт, і проходив, не звертаючи уваги. Мала ясне, 
майже біле волосся, як оксамитний льон, ніжче, тендітне обличчя водяної 
квітки.

— Пригадуєш неділю на Високому Замку? Я побачив тебе і дівчат 
в алеї біля ресторану. Ви йшли на прогулянку в товаристві молодих 
танкістів. Поруч тебе йшов чорнявий, гарний хлопець.

Дівчина сказала:
— Гарний? Не пам’ятаю.
— Оркестра на естраді ресторану грала “Розквітали яблуні і груші ... 

виходила на берег Катюша...”
Дівчина слухала мовчки.
— Катюша, чуєш?! — Андрій похилився над дівчиною. Вона сказала:
— Я знаю, ти не любиш імени Катюша. Ти ніколи так не казав мені.
— Я казав тобі: Катя.
— Я знаю, ти і “Катя” не любиш. Кажи мені, як казав досі.
— Катруся?
Кивнула головою. Усміхнулася. Притягнула його руку до своєї шиї. 

Чув ніжність і тепло шкіри.
— У тебе був коханий удома, на Чернігівщині?
Дівчина помовчала хвилинку й сказала тихо:
— Був. Та він поїхав до Києва. Це було давно.
Вона урвала й задумалася.
Свист прорізав тишу. Почулася артилерія знову.
Катруся сказала:
— Я вже не побачу мого дому, моїх рідних...
— Побачиш. Побачиш напевно. Війна скоро скінчиться. Ми увесь час 

будемо разом. Не відступимо одне від одного ні на крок. Будеш зі мною?
— Буду.
— Увесь час?
— Буду.
— Скоро Львів буде вільний, потім Київ і Чернігів. І тоді ми поїдемо 

до тебе, на Чернігівщину. Сядемо в човен і попливемо Десною. До твого 
дому. Ти скажеш: дивіться, кого я привезла!

Катруся заплющила очі.
— А тоді попливемо човном долі Десною, до Дніпра. І Дніпром до 

Чорного моря. Я ще не бачив Чорного моря.
— Я теж не бачила.
— І плистимемо довго, довго. Разом, одне біля одного. Правда?
— Правда.
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— Ти зі мною?
— З  тобою.
—  Завжди?
— Завжди.
Андрій урвав. Жар розлився по його крові. Дівчина цілувала його 

підборіддя, шию, обличчя. Відчував м’якість її уст. Не міг говорити. 
Оп’янливість стискала горлянку, підходила до мозку. Чув, як відривається 
від землі, від кімнати. Ліжко з ним і. дівчиною підносилося над лікарнею, 
над червоними хвилями пожеж. Летіло вгору крізь темряву. Підносилося 
вище, у блакитний океан неба, в сяйво ранішнього сонця. Плило вгору, 
вгору. Як містерійний, срібнопарусний човен.

Стрепенувся. За вікном лікарні стояла ще ніч. Нахилився до дівчини:
— Катрусю...
— Андрію...
Вона вперше вимовила його ім’я. Він схилився і знову почув тепло її 

обличчя.
Прошепотів:
— Завтра буде світанок.
Настав день. Останній день перед упадком міста. Перейшов швидко, 

у передчутті незнаного, що надходило. В чеканні неминучого, щО мусило 
прийти.

Ще їхали валки в сухій пилюці, й вулиці ще здригались від гуркоту 
коліс. Та це був немов останній відбій води. Повінь відходила, відпливала 
каламутною, розбурханою стихією.

Військо просувалося головними вулицями. Бічні вулиці були порожні, 
завмерлі. Ними пробігав тепер лікпом Андрій. Сутінки вечора впали знову 
на брук. Андрій біг повз огорожу Личаківського цвинтаря. Спішно вертався 
до лікарні, що вже біліла перед очима вгорі, наприкінці вулиці.

Його викликали з лікарні вполудні. Прийшов Євген. Він мав зв’язок 
з організацією і сказав: “Завтра або післязавтра ввійдуть до міста німці. 
Мусимо їх випередити. Вони застануть місто в наших руках”. Андрій мав 
nifn з ним, принести план зайняття лікарні. Тепер вертався. Був вечір. 
Пізно. Годі було прокрастися крізь місто скоріше. Біг дорогою, вгору 
вулиці. Вже недалеко. Блоки лікарні біліли виразніше. З боку вулиці, з 
городчика, вдарив тьмяний запах жасмину.

“Катруся!” — зблиснуло йому в голові. Думав про неї ввесь день. 
Лишив її в сховищі, у підвалі лікарні, 3  Валею. Там вони були у безпеці. 
Партійна влада евакуювалася. Залишили роту бійців і*ані*рени на п’ятому 
поверсі. 1 калмика за параваном.

Нараз Андрій почув шум літаків. Цілком виразно. Вони були над 
містом. Надходили ближче.

“Вони летять сюди!” — майнуло в думці. Війна, війна ще не скінчилася. 
Війна, бомби, смерть? їх  не було. Нічого не існувало більше. Була 
Катруся, тільки Катруся. На світі, біля нього, в ньому. Війна, ночі війни 
дали йому її. Тендітне життя, що його могла розчавити буря війни. Як 
це сталося? Що це було? Нервове потрясіння? Інстинкт, що кидає пари 
в обійми перед лицем небезпеки для збереження роду? Чи щось, що 
приходить несподіване, велике, чудове? Що трапляється тільки раз у 
житті?
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Дві істоти віднайшли себе. Нічого їм не страшне більше. Ні ніч, ні 
літаки, ні невідоме майбутнє. Нічого не існувало, крім неї. Завтра буде 
сонце і день, і Катруся, і він.

Літаки пролітали вгорі. Понад лікарнею. За парком на Личакові 
вибухали бомби. Вибухи стрясали повітря. Другий, третій?.. Андрій біг, 
не зважаючи на них. Катруся! Вона була там, вона чекала! Білий 
осліпливий блиск прошив ніч і освітив лікарню. Вибух потряс повітря і, 
гарячий подув ударив в обличчя. Андрій вбіг у браму лікарні.

Біг сходами, вгору, до чергової кімнати. Вбіг у відчинені двері. Катруся! 
Де вона могла ховатися? Бічний прохід сховища, де він її бачив учора. 
Там сиділи темні постаті. Незнайомі. Катрусі не було. Її не було і в 
дитячому павільйоні.

Андрій біг сходами вгору. Прошукав поверх за поверхом. Вернувся до 
чергової кімнати: порожньо. Глянув у вікно. Заграва освічувала чорне 
місто. Ген, на заході міста, клубилася жовта пожежа. На її тлі було 
чітко видно чорні вежі. Горів Собор Юра!

Лікпом стояв і вдивлявся, закам’янілий. Горіло середмістя в кількох 
точках. Заграв на сході не було видно, але небо було ясне, мов удень.

Хтось увійшов до кімнати і зупинився біля Андрія. Ближче. Чув майже 
дотик тіла. Вона?

Почув, як чиїсь руки обвили його шию. Гарячий і млосний запах поту 
вдарив в обличчя. Задрижав і подався вбік. Поглянув. Це була санітарка 
Зося. Її підпухлі очі палали вогнем, груди підносилися у швидкім 
хвилюванні. Почув жар її обличчя.

Схопив її руки й відкинув від себе. Простував до виходу.
Санітарка заступила йому дорогу:
— Чого вам так спішно? Вашу малу і так забрали совєти з собою.
Андрій не зрозумів. Схопив дівчину за плечі і стиснув її до болю.

Санітарка скрикнула:
— Що вам, божевільний?!
— Хто забрав, кого? Що ти сказала?
— Забрали з собою. Приїхали машиною пополудні й забрали всіх 

своїх: вашу Катрусю і Валю, і ще двох з інфекційного відділу.
— Неправда! Що ти кажеш? Неправда!
Андрій пустив дівчину і, нетямлячись, вибіг з кімнати.
— Неправда! Це неможливо! Її не забрали! Її не забрали! — Пробігав 

лікарнею і повторяв: — Неправда. Неправда!
Повернувся на п’ятий поверх до кімнати. Упав на ліжко обличчям 

додолу і повторяв: “Катрусю, Катрусю, Катрусю!”
Ранок ударив у вікна. Сонце піднялося над містом. Коридорами лікарні 

бігла рудоволоса санітарка й гукала:
— Большевиків немає вже в місті! Нікого немає. Місто порожнє!
Люди вибігли з підвалів. Вулиця на схід була порожня, без руху, небо

чисте.
Хірург Мостович вийшов із брами лікарні. На головному балконі з 

боку фасаду двоє робітників зрушували ft псове погруддя Леніна. Фігура 
захиталася й упала з висоти двох поверхів додолу. Громада перед лікарнею 
охнула й видала оклик. Погруддя впало на землю і розлетілося на черепки*
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Тоді Мостович ударив по плечу санітарку Зосю, що стояла біля нього
і, глянувши на білі черепки, сказав весело:

— Байка.
На балконі виринула в ранковім світлі дотепер заслонена скиненим 

погруддям постать Богоматері. І промені сонця освітили її руки, піднесені 
високо над містом.

Місто сколихнулося. Пробудилось. Люди вибігли з домів і рушили 
вулицями. Лікпом побачив рудоволосу санітарку, що бігла вниз 
Личаківською вулицею. У неї на грудях була блакитно-жовта стяжка. 
Вона скрикнула:

— Наш прапор! Наш прапор на ратуші!
Люди пливли широкою вулицею, бігли щораз швидше вниз до центру. 

Прапори радісно майоріли над містом. Товпа, радісна й схвильована, 
пливла, як зібрана, клекотлива весняна ріка. Вона несла Андрія з собою. 
Він розпачливо пропихався поміж юрбою й повторював: “Катруся, 
Катруся...” Шукав її обличчя в юрбі, її ясного волосся, її очей. Потім 
повернувся проти течії, рушив вулицею вгору.

Тоді сонце, що сходило, освітило вулицю й Андрій завмер. Він побачив, 
як нагло із-за закруту виїхала автомашина й помчала Личаковом на схід. 
Блакитне повітря прорідшало^і лікпом розгледів тендітну дівочу постать, 
що сиділа в машині, обличчям до нього. Він упізнав обличчя в обрамуванні 
шапочки-пілотки. Пізнав її очі. Катруся! Це була вона! Катруся!

Андрій біг щосили вулицею вгору. Його минали люди, він пробивався 
серед них і біг... Катруся, Катруся! Вона усміхнулася до нього!

Нагло побачив чорні стовпи, що піднялись удалині, серед гуку вибухів. 
Це бомбили шлях, отам, га Винниками! Тим шляхом мчала автомашина 
й зникала за хмарою димів.

Андрій зупинився. Поглянув: авта не було. Вулиця була порожня. Він 
почув, як йому дерев’яніють ноги, руки і як холодна, болюча свідомість 
проймає його всього льодяною жорстокістю. Він зрозумів, що це був 
привид. Що Катруся пропала у вирі війни за хмарами пожеж. І що він 
уже не побачить її ніколи.

СВІТАНОК БУДЕ ЗАВТРА

Свист і пронизливе дзижчання наростали, ближчали, летіли здалека 
за кожною секундою тоншим звуком. З обрію, понад кам’яниці, понад 
дахи, понад місто — спадали вниз, на доми, на лікарню, на голову, 
прямо в очі. Сильний вибух світла з ’єднався з вибухом грому, звуком 
експлозії. Очі засліпило пронизливе світло. Лікпом потрапив під вибух 
стрільна. Та він спостеріг, що цілий, неушкоджений. Очі, широко 
розплющені, побачили заграву. Вона помчала слідом за вибухом і запалила 
крайнебо за містом. На тлі заграви, червоно-жовтої, виринув силует собору 
Юра, — ген на горбі, у хмарі пожежі.

Собор і пожежа були далеко. Але й близько. Отут. Було відчутне 
гаряче полум’я. Жар, що палив шкіру. Тіні людей миготіли без слів, без 
звуку, з ’являлися і зникали. Почулися удари дзвону. Хто дзвонить?
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Пожежа? Тіні людей наближалися. їхні віддихи били жаром в обличчя. 
Лікпом здивувався. Тіні говорили без звуку, з їхніх уст пашіло вогнем, 
їх  було щораз більше. Лікпом Андрій метнувся убік. Тіні, чорні тіні, що 
втікали від пожежі, оточили його. Напирали на нього, лізли крізь вікна 
лікарні, до палат хворих.

Лікпом дивився широко розплющеними очима. Тіней було щораз 
більше, вони танцювали на тлі жовтої заграви, вони оточували його 
тісним колом. Поранені піднімалися з ліжок і ставали тінями, напирали 
на нього.

Одна тінь притиснулася до нього. Сильно, сильніше. Її м’яке тіло 
припало до нього, м’які груди душили його. Великі уста шукали його 
уст. Лікпом почув їхній жар і вдарив тінь кулаком в обличчя. Пручалися. 
Лице тіні зникло, пропало. Великі, величезні губи впилися в нього пекучим 
болем. Ударив ще раз. У тіні ціле обличчя було устами.

Він побачив Мостовича далеко в юрбі. Хірург реготав, бачивши 
намагання лікпома вирватися з обіймів санітарки Зоськи. Він гукнув: 
“Байка! Не відмовляйся від Зоськи. У неї немає штанців...” Потік тіней 
пролетів між лікпомом і хірургом. Було лише чути Мостовичеве “Байка!” 
І він пропав у юрбі.

В ту хвилину пролунав роздратований, той самий тонкий, скажений 
свист бомби, що впала на лікарню, на кімнату лікпома, просто на нього. 
Пожежа й собор Юра провалились під землю.

Ранок, ще без сонця, з самою лише блідо-рожевою смугою на обрії 
освітив Святоюрську гору. Була глибока тиша. Ні звуку, небо сіре, 
порожнє. Лікпом Андрій, на черговому ліжку, глянув у вікно.

Червона армія відпливла, як каламутна повінь. Місто чекало на нову 
армію. Ранок був спокійний. Без пострілів і без канонади. Лікпом Андрій 
проходив кімнатами хірургічного відділення. Хворі після семи ночей 
неспокою лежали тихо. Медсестри з’являлися тут і там, у білих каптурах. 
Як птахи, передвісники літнього дня. Тиждень війни, подумав. Сьогодні 
29 червня.

Знічев’я щось щасливе, зворушливе збудилось у грудях. Відчув, що 
серце забилося живіше. Львів вільний! Люди вільні. Повітря вільне! 
Вийшов з лікарні й озирнувся. На фасаді не було вже гіпсового погруддя 
східного божка. Там стояла давня фігура Мадонни. В заглибленні над 
головною брамою. Виглядала малою й зболілою. Лікпом глянув ще раз. 
Статуя мала обличчя Катрусі. Тендітне, стривожене, прозоре. Катруся!

Йшов у напрямі Личаківської вулиці, воєнної магістралі. Там десь на 
її кінці сходило сонце. Освічувало дорогу до міста новим танкам, новим 
дивізіям. Там десь заіобрієї^ була вона. Катруся!

Лікпом повторяв уголос: Катре, ми вільні, вільні. Вони втекли. Вони 
відступають усіма дорогами. Тиждень війни! Ми вільні. Ішов угору 
Личаківською. 1

Перед очима проходили картини останнього тижня, тижня війни. 
Зустріч з Катрусею. Він бачив її, Коли приїхали з Чернігова молоді 
медсестри, майже дівчата. Направлені на першу працю в лікарні. Між 
ними зеленоока Катруся. З білим, як льон, волоссям. Воно спадало хвилею 
на лівий бік голівки.

Війна подарувала йому Катрусю. Стривожену поліську сарну. З
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ясно-зеленими очима, з білою, прозорою, як поліська вода, шкірою 
обличчя. Четверта ніч облоги, гарматних вибухів. Перша ніч, коли війна 
перестала існувати для нього. Була лише Катруся.

Він ішов тепер швидким кроком вулицею, під гору. Чув близький її  
віддих, чув дотик її руки. Почув її шепіт:

— Я вже не побачу мого дому.
— Побачиш. Побачиш напевно. Війна скоро скінчиться. Ми ввесь час 

будемо разом. Не відступимо одне від одного ні на крок. Будеш зі мною?
— Буду.
— Ввесь час?
— Буду.
— Скоро Київ буде вільний. І твій Чернігів. Тоді ми поїдемо до тебе 

на Десну. Сядемо в човен і попливемо Десною до Дніпра. І Дніпром до 
Чорного моря.

Потиснув Катрусину долоню сильніше.
— І ми будемо плисти довго, довго. Разом, одне біля одного. Правда?
— Правда.
— Ти зі мною?
— З тобою.
— Завжди?
— Завжди.
Відчув як дівчина схиляється до нього.
— Катрусю...
— Андрію...
Рвучко повернувся до неї, щоб пригорнути, поцілувати. Чекав її дотику, 

у темряві четвертої ночі, на піддашші лікарні. Шукав її уст. Прихилився 
нижче до її обличчя. Уст не було, обличчя її не було. Катрусі не було.

Андрій зупинився. Глянув. Він стояв наприкінці Личаківської. Чув, як 
м’язами ніг стікає у землю його сила. Ноги дерев’яніють, він не може 
їх піднести. Не може рушити з місця, зробити жодного кроку вперед. 
Повернув голову й дивився непорушно вниз. На місто. На старовинні 
вежі церков, на трунатні покрівлі домів, на чорні димарі. Від Кайзер- 
вальду, від Кривчич приплив ранній подув вітру. Ліворуч був парк. 
Повільним кроком перейшов до першої паркової лавки при дорозі. Дивився 
знову вділ, на середмістя. Де наш прапор на ратуші? Не було видно. 
Андрій не міг бачити. Не міг думати. Примкнув очі. Катруся. Вона там, 
За горбом, де Остробрамська вежа заслонила дорогу на Винники. Вона 
там зникла. Вона вертається, вона йде до нього.

Відкрив очі й глянув на закрут дороги. Звідтіля виринула й поповзла 
униз, до міста, німецька панцерна автоколона.

Над вежею ратуші стояло сонце в зеніті. Від прапора на вежі не було 
тіні. Від людей під ратушею не було тіней. У брамі ратуші між кам’яними 
левами стояли стрільці батальйону НахтіЛль. Перші солов’ї волі, з 
синьо-жовтими значками на шапках;

Тут Андрій застав Степана Камулу. Він був не в уніформі “соловейка”, 
а у простому однострої німецького вояка без старшинських відзнак. Вони 
бачилися востаннє тому два роки, перед вибухом війни, перед виїздом з 
Познані.

Степан Камула сказав:
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— Ідемо на схід, як дольмечери*. До Дніпра.
Лікпом пригадав: хтось казав йому недавно, що Камула був окружним 

комендантом Організації в Познані. Тоді, коли застрілили Пєрацького у 
Варшаві.

Камула, малий, у мундирі простого вояка, виглядав непомітно. Сказав:
— Німці не хочуть незалежної України. Хочуть рабів. Ми мусимо 

заскочити їх доконаним фактом. Завтра буде проголошена незалежна 
держава.

Виглядав як Наполеон, що сховався за простою формою армійського 
перекладача. Сказав сухо:

— Завтра вранці сотні перекладачів вияснять німцям термін: неза
лежність.

У ратуші був рух. У браму входили, з брами виходили збуджені, 
щасливі люди. Організували управу міста. Біля левів стояла військова 
варта. Полуднішнє сонце, високе й осліпливе, стояло над ратушею, над 
містом кам’яних левів. У хвилину, коли одна навала відійшла, а друга 
ще не прийшла.

Тоді, у дивній тиші полудня, залунав ритмічний стукіт вояцьких чобіт. 
Вулицею на майдан ратуші ішов відділ альпійської піхоти з військовою 
оркестрою.

Степан Камула сказав:
— Ходімо звідсіль. Не хочу слухати їхніх пісень.
Скрутили на Сикстуську.
— Ходім. Я тобі покажу. Ти чув, що діється на Лонцького?
Чорні ворота в’язниці дихнули сопухом. У повітрі була відчутна 

тривога. Жах. Смерть. Минули військову стійку. їх  проковтнуло чорне 
горно тюрми. Сонце запалося в небі. Подвір’я прикрила темна хмара 
солодкавого смороду. Лікпом і Камула ввійшли на подвір’я. Сюди виносили 
трупи з камер. В’язнів, постріляних в останні дні перед відступом.

Камула сказав:
— Стерво. Вони, втікаючи, мордують в’язнів у всіх містах. НКВД 

втекло першого дня. А третього вернулося й почало мордувати. Заареш
тували й тих із адміністрації, що не втекли з ними. І всіх постріляли.

Лікпомові ціле подвір’я трупів здалося його лікарнею. Чому всі 
повмирали? Мостович не міг їх урятувати? Не було досить хірургів? 
Наркозу? Не було медсестер?

— Де доктор Мостович?! — зненацька викрикнув голосно. Та його 
крику ніхто не помітив. Подвір’я було повне зойку й плачу людей, що 
витягали трупи, голосили над ними, цілували їхні лиця, здеформовані 
пострілами наганів.

— Хто такий Мостович? — запитав Камула. — Ходи. Ти впізнаєш 
наших друзів із Познані?

Він узяв Андрія за руку й повів до розкритої ями на подвір’ї.
— Савка! — скрикнув лікпом, але його вигук застиг на устах.
— Савка, — повторив сухо Камула. — Він був головою студентського 

комітету вашого інституту. З ним заступник директора інституту. І 
Королишин, з фармації. Це ще не всі. Ходи, мусимо їх зідентифікувати.

*Дольмечер — перекладач.
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Лікпом Андрій стояв непорушно. Спаралізований. Не міг рухнутись, 
щоб іти вслід за Камулою. Звідусіль скиглили люди, як майки. Сонце 
закрилося хмарою.

Андрій не пам’ятав, як і коли вернувся до лікарні. Вже надвечір’я. 
Скрутив з вулиці до входу і зупинився, занімілий. Чи це з ’ява? Дійсність? 
На площі перед лікарнею люди оточили колом відділ німецьких гірських 
стрільців, які співали. Мелодія баварської пісеньки летіла понад лікарнею 
у синє надвечір’я над містом, до ратуші, понад Високий Замок, до чорної 
тюрми на Лонцького. Сентиментальна пісня відбивалася від мурів в’язниці, 
не сміючи турбувати засну лих в’язнів. Вони й так не схотіли б її почути.

Лікпом ускочив у браму і біг сходами вгору, до палат хірургічного 
відділення. Його хворі лежали в ліжках, спали? Він штовхнув широкі 
двері найбільшої зали й відкрив їх. Хворі лежали непорушно, без звуку. 
Мертві. Хто постріляв їх? Хто? За що? Лікпом метнувся до вікна й 
відкрив його. Знизу влетіла в мертву залу мелодія баварського маршу. 
Лікпом скочив ще раз до вікна. Перехилився через нього і ним потрясли 
спазми блювоти.

Лікпом повернув голову, наслухаючи. Ще звучала мелодія військового 
маршу? Чув, що йде вулицею. Якою? Куди? Мелодія бриніла ще далі.

Ішов автоматично. Беззвучно. Відчував, що його тіло, ноги, руки не 
були сполучені з головою, з мозком. Зі свідомістю, з волею. З часом. 
Як довго він так ішов? Вечоріло. Тіні ночі виходили з-за кам’яниць. 
Куди він іде? Чого? Тут він уже йшов недавно. Коли? Чи не знову 
Личаківська? Ноги переступали ритмічно. Розум не діяв. Серце не билося. 
Тіло рухалося безвільно, автоматично. Котра година?

Зупинився. Силует двох церковних веж заступив йому дорогу, 
перехрестя вулиці Петра й Павла. Лікпом повернув праворуч. Не чув 
власних кроків. Плив у повітрі.

Балдахін крон дерев загорнув його у себе. Він пройшов широкі залізні 
ворота. На них був штудерний залізний хрест і залізне листя. Він знову 
був у тюрмі, на подвір’ї, замкненому стінами кам’яних дерев. Не було 
звуку. Ніхто не плакав. Усюди довкола лежали мерці, постріляні. У них 
не було тіла. їхні тіла замінилися на камінні плити. Вони не стогнали, 
коли на них наступити. Посеред цвинтарища стояла трупарня. Двері були 
відхилені. Слабке світло пробивалося надвір.

Лікпом Андрій переступив поріг. Світло роз’яснилося. Він був у 
просекторі Інституту анатомії. На чотирьох величезних столах лежали 
трупи, приготовані до розтину. МіЬрці були покручені в дивовижних позах, 
простягаючи застиглі руки під стелю. їхні руки й ноги були залізні.

Посередині за столами стояв Іван Савка, інструктор у просекторі 
Познанського університету. Він скидався тепер більше на старого господаря 
просектора Вільгельма, в якого й мешкав. Але це був він, Савка. Він 
щулив ліве око, як завжди, щоб прикрити косоокість. На округлому 
обличчі застигла, як завжди, несміла усмішка. Немовби він соромився чи 
просив вибачення. Його обличчя було спухле, жовте, як віск.

— Ми тебе чекаємо, — сказав Савка. Він звернувся до Королишина, 
що стояв біля нього:

56

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— Подай Андрієві скальпель і рукавиці. — І посміхнувся до Андрія.
— Де ти подівся? Перед нами велика праця.

Так, це був Іван Савка, інструктор їхньої четвірки в просекторі. Та 
це було в Познані, не у Львові. Невже він тут головним інструктором? 
Він вправно розтинав шкіру, відділював м’яз від м’яза, очищував жовті 
нитки нервів, як струни бандури. Його анатомічні препарати були 
шедеврами. Савка був справжнім майстром.

Андрій побачив, що Савка у білому халаті та гумових рукавицях 
тримає величезний скальпель. У руках Королишина були блискучі кліщі 
й молот. Щойно тепер Андрій завважив: у трупів кістяки були з заліза, 
без тіла й крови. Савка говорив швидко, раз голосніше, раз тихіше. І, 
як завжди, прищулював ліве око:

— Де наша чвірка з познанського просектора? Де Камула і де Юрко? 
У нас багато роботи. Не будьте пацятами.

Він кинув скальпель поза себе й крикнув Королишинові:
— На біса тут скальпель нам здався. Давай молотки, шруби й гаки, 

їх  треба монтувати.
Лікпом зрозумів. Розстріляні мерці погнили. Лишилися залізні кості, 

що поржавіли й розпадалися, — їх було повне подвір’я. Різних частин 
кістяків: ніг, рук, черепів... Повна тюрма, повен цвинтар.

Савка й Королишин били молотами, скріпляли шрубами кістяки, 
прикручували їм відбиті голови. Всі черепи мали великі діри на потилицях. 
Від кулі ката. Змонтовані голови мали ззаду вигляд циклопів.

Нагло очі Савки розплющилися широко. На порозі став Стефко Камула 
у військовій формі.

— Камула! — скрикнув Савка. — Ти став німецьким генералом?
Камулину голову закривала військова шапка. Невже у нього теж діра

у черепі? Ф
Камула сказав спокійно:
— Збирайтеся швидко. Німці надходять.
— Добре, — гукнув Савка. — Хай надходять і б’ють червоних. Нам 

треба їхніх танків, гармат, що вони їх покинули на полях. Ми йдемо на 
схід, у погоню. За катами! Дивись, скільки черепів лежить неприкріплених. 
Спішіть. Хлопці, до роботи! — він ударив молотом об стіл, аж черепи 
підлетіли до стелі.

Камула скочив до Савки і закричав:
— Ховайтесь, гестапо йде! Постріляє вас, як поляків і жидів.
Тої хвилини у дверях трупарні з ’явились дві постаті з автоматами у 

руках. Лікпом упав обличчям до землі. Почув крик Савки: “Не стріляйте! 
Нова армія месників іде на схід. Ми ваші союзники!” Його крик заглушили 
постріли з автоматів. Андрій побачив, що стріляли Мостович і його 
санітарка Зоська, одягнені в гестапівські уніформи.

— Сволото! — він крикнув до хірурга. — Ти ж не поляк і не німець. 
Ти українець!

— Ми фольксдойчі! — заверещала Зоська і впала додолу, поцілена 
кулею Камули.

Нова серія з автомата загриміла в трупарні. Лікпом покотився під 
стіну й втратив притомність.

Коли лікпом підняв голову, довкола була тиша. В трупарні стояли
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порожні столи. Нікого не було. Виглянув крізь двері. Цвинтар був 
порожній. Савка з армією залізних кістяків зник за обрієм. Залізні мерці 
сідали на покинуті в полях, розбиті совєтські танки, тягнули гармати, 
котили перед собою скоростріли. На схід, на схід! Вони доганяли ватаги 
убивць, вони направляли на них дула автоматів. їздці Савки доганяли 
дві найбільші армії світу, що зчепилися там, над Дніпром, у жорстокому 
зударі. Третя армія кістяків гналась шалено, щоби стати проти тих двох.

Надходив ранок. Андрій утратив усю силу. Стояв і дивився на порожній 
імлистий шлях. Над цвинтарем унизу також піднімалася мряка. Звідтіль, 
від Зеленої вулиці йшла мала, чорна постать. Більшала і зрівнялася з 
Андрієм.

— Гандзю! — Андрій вимовив її ім’я зі здивуванням, простягнувши 
руки. — Ти звідкіля тут?

Його товаришка з медінституту, Гандзя, стояла перед ним. Чорні очі 
світилися, як два вуглики.

— Це ти справді? Де ти тут узялася, вранці? З  того світу?
Гандзя була однією з великого процесу п’ятдесяти дев’яти, на якому

сорок двох засуджено до розстрілу.
Гандзя сказала:
— Всіх вивезли першого дня війни на схід.
— А ти?
— Нас, трьох дівчат, днем пізніше хтось випустив із келії. Випустив

і зник.
— Гандзю, ти живеш! — діткнувся її руки.
Гандзині очі заблищали:
— Ті, що були в Бердичеві, вирвалися з палаючої тюрми, врятувалися. 

Там є і Юрко Цісар.
Андрій у радості обняв її:
— Гандзю!
Крайнебо на сході за Личаковом зашарілося. Там, на сірому обрії, 

Андрій побачив постаті. Вони, приречені на смерть, верталися. Верталися
з пожарищ війни. Всі. З Бердичева, з усіх тюрем, з усіх лагерів, із 
Сибіру й Караганди. Вони йшли назад, додому. 1 Катруся!

Анрій побачив ясноволосу голівку Катрусі. Вона верталася до нього. 
В машині, що везла молодих медсестер із Чернігова. Її очі були великі, 
радісні. Вона ще була далеко, десь між Десною і Дніпром, але пливла 
до нього. Затрималася на обрії. Андрій бачив її усміх, мов поклик: ходи 
до мене назустріч!

Андрій зрозумів. Підвів руку до неї: “Я йду, Катрусю! Я тобі казав
— світанок буде завтра!”
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Марта ТАРНАВСЬКА

ПІВДЕННОКАЛІФОРНІЙСЬКИЙ РЕКВІЄМ

Пам’яті Лялі Савицької-Маланчук

На твоїй вулиці захворіли дерева.
Зрізують їх. Пахне в повітрі камфорою.
На місці цих посадять евкаліпти
— ти називала їх: безвстидниці — 
вони — як ми з  тобою  — нетутешні.
Але вони здорові. їм  тут добре.

Країна цвіте вічною весною.
На дах т воєї хати вишнева буґенвіля 
прослала пишноцвітний килим.
Довгошия якка ряхтить перлинами свого намиста.
Тверде листя маґнолій хоронить зелень трави від гарячого сонця. 
Білі й рожеві олеандри реґулюють рвучкі потоки автострад.
Це твоя країна вічної весни.
Я  тут  — лиш гість, але ти любила її, 
як той австралійський евкаліпт.
Ти водила мене в зелені дикі каньйони,
у пустелю, що живе таємним своїм життям,
і білі хвилі океану вдаряли у вікна ресторану наших зустрічей.

Я  знову прийшла на зустріч з  тобою,
але ти заховалася в зелені затінки кипарисів
і незайманість твого затишшії
стережуть гостродзьобі суворі райські птахи,
що заглядають з-поза зеленолистих своїх щитів,
й поруч — злоЬорожі аґави вигинаються, мов злющі змії.

Гомін життя навколо.
В бородатій твоїй непідстриженій пальмі 
завелися галасливі шпаки й голуби.
Дзижчать, мов комахи, малесенькими крильцятами колібрі, 
викльовуючи нектар з  квітів гібіскуса.
Пасма гір твоїх, як звичайно, заховалися за  серпанком туману,
а гаряче сонце, як щовечора,
потопає в холодних водах великого океану.
Тільки тебе; немає.
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Загинуло камфорне дерево. Ще день, ще два 
розвіється запах по ньому. Виростуть нові евкаліпти, 
і діти не знатимуть, що жили тут колись камфорні лаври.

Коротка наша мить вічности.
Коротша, ніж вік камфорного лавра, ніж вік евкаліпта.
Добре було ходити нам удвох по цій землі,
любуватися її красою,
або — як це ти, бувало, казала:
“ходити й усміхатися”.

1990

ВЕРЕСЕНЬ 92
П ам ’ят і О. Т.

О Herr, gib  jedem seinen eignen Tod: 
D as Sterben, das aus jenem Leben geht, 
Darin er Liebe hatte, Sinn  und Not...

Rainer Maria Rilke

I

На столі робочому — Шекспір: 
тижнів два, як закінчив сонети.
Ніч і тиша. Світло і папір.
Ніч — найкращий приятель поетів.

Утомився. Можна б і лягти.
Та у ліжку дихати трудніше...
Ще хотів би, може, зберегти 
свіжу думку у новому вірші.

Лиш здрімнутись. Треба трохи сну.
Голову схилив. Зімкнув повіки.
Серед любих книг своїх заснув 
на робочому столі — навіки.

II

Вирушив у  Ж иття,
зібравши в клунок свої Слова і мрії,
проходив М ост и між країнами і континентами,
ріс на чужій землі, як С ам от нє дерево,
відчував до болю загальнолюдську Тугу за  м іт ом ,
простягав руку слабшому, як Брат  брат ові,
на захист свого приватного світика
поставив Сот ню сонетів,
і, підійнявшись по Камінних ступенях,
подався в останню П одорож  поза відоме.
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Ill

Ти прийшов у моє життя у вересні, 
поцілунком першим землю зрушив.
Ти пішов з  мого життя у вересні 
і забрав у мене серце й душу.

Розцвіло моє кохання осінню, 
мов багата в кольори палітра. 
Відлетіло це кохання осінню, 
наче листя за осіннім вітром.

Почалось воно у сорок п’ятому —
Боже ж мій, це ж майже півсторіччя! 
Ні, на долю я не нарікатиму 
у своє шестидесятиріччя.

IV

Не реквієм тобі — подяки гімн: 
все добре починалося від тебе, 
все, що в житті здавалось дорогим, 
що радістю зростало аж до неба.

Дівча несміле, що в п’ятнадцять літ  
замріяне чекало на порозі, 
ти взяв за руку і пішов у світ 
по бомбами розгромленій дорозі.

Над світом саме загорявся мир, 
і ми несли — назустріч сподіванням — 
в життя нового серцекружний вир 
уперту працю і палке кохання.

Була, мов сонце, ця твоя любов: 
з  несмілого, наївного дівчати 
в підсонні життєрадісних умов 
розквітла жінка і дозріла мати,

і крила виросли на пробу сил, 
бо кликав-манив недосяжний обрій...

Як я могла б тепер без власних крил 
зустріти день самотній і недобрий?

V

Сваряться люди за дітей, за гроші, 
за  справжню або видуману зраду, 
за  друзів — і фальшивих, і хороших, 
за  брак любови, помочі, поради...
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Динаміку відносин треба взяти, 
щоб зрозуміти пристрастей натуру.
Ми сперечались палко і завзято  
Не про життя, лиш про літературу:

VI

Де несмертельність виснена у снах, 
що їй приносив жертву людський геній?
Не весь помер ти. Житимеш в синах, 
і внуки понесуть в майбутнє гени.

І  дух живий твій на папері книг, 
де віднайде слова твої читач твій,
і, може, пам’ять лишиться про них 
серед колег в літературнім братстві.

І  хоч я бачила тебе в труні, 
не вірю я, що повністю помер ти: 
ти житимеш невпинно у мені, 
як частка серця, до моєї смерти.

VII

Непотрібні здаються змагання людей, 
коли станеш віч-на-віч із вічністю, з  Богом, 
як душа вирушає в останню дорогу, 
як у  пустку нірвани навіки гряде.

На безмовну самотність — мовчазне виття — 
не знайти ні потіхи, ні ліку ніколи.
Вчуся наново жити, змагатись із болем, 
щоб абсурдом для мене не стало життя.

1992

62

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


СУСПІЛЬНЕ Ж И ТТЯ

Валерій СЕМИВОЛОС

УКРАЇНА ПОСТТОТАЛІТАРНА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Частина перша 

Совдеп невмирущий
Йшли в мовчанні, покірні вождям.
Гомер. Іліада, 4, 431.

Реальність і навіть невідворотність установлення режиму авторитарної, 
а подеколи й диктаторської влади існує у всіх пострадянських республіках, 
в тому числі й в Україні. Це зумовлено об’єктивними причинами: 
нерозвиненістю громадянського; суспільства, стереотипами в суспільній 
свідомості, звичкою беззастережно підкорятися владі, нарешті, тяжким 
економічним станом.

Окрім того,, досвід цивілізації свідчить, що суспільству перехідного 
періоду від тоталітаризму до демократії притаманне встановлення тій' чи 
іншої форми авторитарного режиму. Між іншим, до думки про не
можливість переходу комуністично-тоталітарного суспільства відразу до 
демократії, поминувши період авторитаризму, схиляються такі відомі 
політологи, як Р. Пайпс, 3. Бжезінський, Г. Кісінджер, В. Буковський,
А. Мігранян. Не слід забувати й про закономірності формування та 
становлення державного устрою колишніх колоніальних держав. Постко- 
лоніальним державам у період державотворення притаманне різнотривале, 
залежно від рівня економічного розвитку, панування ліво-прокомуністично
го чи право-радикального режиму авторитарного правління. Б першому 
випадку новоутворена чи новозвільнена країна має всі шанси й підстави 
перетворитися на неокомуністичну диктатуру. Приклади: Ангола, В’єтнам, 
Кампучія, Мозамбік. Шлях таких країн до демократії й економічного 
процвітання та стабільносте набагато триваліший і кривавіший, аніж країн 
постколоніальних із право-авторитарною *  формою правління протягом 
перехідного періоду. І хоча в останньому випадку існує певний ризик 
трансформації авторитарної влади у відверто фашистський режим, проте 
більшість постколоніальних країн, що обрали несоціалістичний шлях 
розвитку, переживши перехідний право-авторитарний період, увійшли чи 
входять до гурту економічно розвинутих демократичних країн як рівні 
до рівних: Південна Корея, Таїланд, Філіппіни...

Слід зауважити також, що вибір колишніми колоніальними країнами 
шляхів розвитку багато в чому обумовлювався боротьбою за сфери впливу 
двох світових монстрів — США та СРСР, протистоянням західної 
цивілізованої спільноти тоталітарному соціалістичному таборові. Але, хоч би 
як там було, майже кожна колишня колоніальна чи напівколоніальна

63



країна обов’язково переживала період тієї чи іншої форми авторитаризму. 
А нерідко — й серію кривавих змін одного режиму іншим.

Сучасна Україна — не тільки посттоталітарна, але й постколоніальна 
країна. І тому встановлення якоїсь форми авторитаризму для неї 
невідворотне. Але сьогодні питання про те, яка форма авторитарії у нас 
запанує, не є актуальним, бо ми вже маємо в Україні авторитарний 
прокомуністичний режим. Спробую це твердження обгрунтувати.

В деяких колах націонал-демократів та націонал-патріотів побутує 
думка, що за час після проголошення Україною незалежности, поки ми 
всі перебували в стані незалежницької ейфорії, “відбувся тихий повзучий 
номенклатурно-комуністичний переворот” (П. Шеремет, “Пост-Поступ”, 
1992 p., ч. 26). Запевняю, що ніякого тихого чи повзучого перевороту 
не відбулося. Україна як була, так і залишилася неправовою державою. 
Непопулярні гасла тоталітаризму відкинуто, демократичні не впроваджено 
в життя. Судова система паралізована, свобода слова законодавчо не 
забезпечена, економічні реформи не проводяться взагалі (за рік В. Фокін 
і К° не спромоглися запропонувати чогось хоч віддалено схожого на 
економічну програму, не поспішає з цим і новий кабінет міністрів), 
виконавча влада у кризі. В Україні залишились усі умови для впливу не 
законів, а осіб, для панування клановості й корупції. Саме на підтримці 
цих явищ у провінції, під контролем із центру і трималась тоталітарна 
імперія. Тоталітаризм упав — провінційні острови посткомуністичного 
авторитаризму вціліли. На місцях і в центрі залишилися ті ж самі 
керівники з відпрацьованою системою взаємної підтримки й тиску. І 
сидять у своїх кабінетах містечкові та вищі керівнички під портретами 
Леніна. Це не ортодоксальна відданість ученню вождя світового проле
таріату, а така собі нахабна бравада. Мовляв, ми є, були і будемо, і ви 
без нас нікуди. І сам Президент з усіма його указами нам не указ. Бо 
за нами система. Доки вона існує — існуватимемо й ми. І ніякі демократи 
нам не страшні. Та й сам Президент — хто він? Він же наш, плоть від 
плоті породження нашої системи. Нас він не зрадить, попри всі його 
незалежницько-демократичні вивихи...

За роки комуністичної диктатури зусиллями злочинної партії створено 
кримінальні структури державно-економічної влади, що базуються на 
специфічній системі взаємостосунків, сформованих у бюрократичному 
середовищі. Власне компартійної номенклатури, про котру ще й сьогодні 
стільки балачок, ніколи не існувало. Існував і існує єдиний номенкла
турний клан, що контролює діяльність усіх інститутів влади — політичних, 
державних, господарчих. Будь-який більш-менш спритний бюрократ, 
будуючи свою кар’єру, встигав поваритися у всіх трьох “казанах” і скрізь 
мав надійних партнерів, пов’язаних із ним спільними вадами. Зникнення 
КПУ з політичної арени лише на короткий час звузило сферу номенк
латурного впливу, але за тим партійна частина клану спокійно переповзла 
в позапартійні державні та господарсько-комерційні крісла.

Наші намагання післяпутчівське серпневе проголошення незалежности 
та результати першогрудневого референдуму, що ввели світове товариство 
у стан ступору, зобразити як перемогу націонал-демократи — не більше 
ніж ілюзія. За великим рахунком, комуністів перемогли такі ж самі 
комуністи. Тільки останні відкинули зовнішні атрибути власної партії. 
Тому не варто квилити, що колишні партапаратники крадькома пробралися
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в нові структури влади й навіть в оточення Президента. Вони нікуди не 
пробиралися, не переповзали. Вони залишилися на своїх місцях і з 
готовністю присягнули новому господареві України, який виявився 
спритнішим і далекогляднішим від своїх конкурентів.

А інакше й бути не могло — кримінальна система державно-економічної 
влади набагато стійкіша, ніж її партійна надбудова. До того ж вона здатна 
мімікрувати за будь-якого політичного устрою, розкладати навіть a priori 
здорове бюрократичне середовище. Тому припинення діяльности 
організаційних структур КПУ абсолютно нічого не означає. Власне 
кажучи, колишні партійні функціонери вже відновили непорушність своїх 
лав, навіть зміцнили їх, бо нова номенклатура, що прийняла правила 
гри, допомогла старій партноменклатурі, яка раптово стала національною, 
зберегти клановість і недоступність влади, монополію в політиці та 
економіці.

Тому й заборона КПУ не була страшною для кримінально-мафіозної 
системи влади. Бо, з погляду її політичних і економічних інтересів, в 
Україні не відбулося нічого, що могло б створити реальну загрозу її 
існуванню.

Тим часом деякі політичні провідники національно-демократичного 
штибу надали неоціненну послугу мафіозному кланові в справі 
дискредитації в очах народу самих понять: національного відродження та 
демократії. Беззастережна підтримка з боку JI. Скорик, Д. Павличка, 
М. Поровського, В. Червонія, обох Горинів та створеного ними ж КНДСу
— Президента, а значить і впровадженої Кравчуком авторитарної 
інституції намісництва, впертий захист В. Фокіна та його уряду, а згодом 
підтримка Фокінового соратника В. Симоненка, спроба розколоти Рух і 
послабити опозицію, укладання закулісних угод зі старою номенклатурою
— викликали у пересічного українця стійку алергію до слів “демократія” 
і “незалежність”. А в люмпенізованої частини суспільства, що пов’язує 
падіння свого життєвого рівня з діяльністю націонал-демократів, від цих 
слів виникає бажання рушати на барикади...

Та й справді, не позаздриш сьогодні простій людині, яка не посвячена 
в таємниці політичної кухні і змушена сьорбати неїстівне вариво, 
приготоване київськими кулінарами-любителями від політики. І не в тому 
річ, що саме життя стає для неї дедалі нестерпнішим. Куди суттєвіша 
втрата політичних орієнтирів, а значить і самого себе як громадянина. 
Виникає дуже небезпечне середовище. Ні, зовсім не для повернення 
комунізму — неможливо повернути те, що нікуди не щезало. Небезпечне 
воно для майбутньої політичної системи України, — адже коли люди 
опиняться перед вибором, вони вже не повірять жодному демократові чи 
націонал-демократичному гаслу. І це, можливо, головний і найприкріший 
підсумок першого року незалежносте України: один раз повіривши ідеї, 
народ виявився обдуреним.

Отже, маємо в Україні посттоталітарну, постколоніальну, мафіозно- 
кланову, корумповану, шароварно-вишиванкову, псевдодемократичну, а 
головне — неокомуністично-авторитарну систему влади. І якщо цій владі 
не буде активної дійової опозиції вже сьогодні (хоча вона була потрібна 
ще вчора), то завтра мафіозна система відкине націонал-демократичні 
гасла, як раніше відкинула гасла комуністичні, і проведе “албанізацію” 
України, встановивши відверто тоталітарний неокомуністичний режим.
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Наслідки цього процесу, як і наслідки гіпотетичної перемоги опозиції*, 
розглянемо далі. А зараз слід сказати таке: щоби припинити процес 
повернення України до тоталітарного минулого, опозиція повинна на 
деякий час якщо не згорнути, то принаймні відсунути на другий план 
національно-демократичні транспаранти й прапори та виробити врешті 
дійову, доступну для сприйняття широким загалом програму радикальних 
економічних реформ. Доступносте програми для населення можна досягти 
за рахунок трансформації її в низку гасел популістсько-прагматичного 
характеру. А однією з головних умов ЇЇ виконання повинна стати 
пропаганда конечносте справжньої і повної декомунізації економіки та 
державних владних структур. Віддавши на певний час пріоритети програмі 
прагматично-економічної діяльносте та остаточної декомунізації 
суспільства, опозиція має всі шанси домогтися якісно нового — і за 
кадровим складом, і за напрямками проведення реформ — уряду, провести 
й виграти референдум щодо розпуску Верховної Ради й перемогти на 
нових парламентських виборах і, як кінцевий акорд етапу боротьби за 
владу, домогтися дострокових президентських виборів і виграти їх, тобто 
якісно змінити три головних елементи влади.

Частина друга

Україна неототалітарна, або Чи готує Павличко слова траурного гімну 
до зустрічі “світлого майбутнього”

? “Мені буде щиро жаль український народ, якщо ним іще рік
керуватимуть такі суб’єкти”.
Головний економіст Всесвітнього банку розвитку та реконст
рукції Ларрі Саммерс у приватній бесіді з Володимиром Лановим

Існує шлях, на який може збочити Україна і який навряд чи можна 
назвати розвитком. Це вже згадуване цілком вірогідне повернення до 
тоталітаризму неокомуністичного зразка. За умов стагнації економічного 
й політичного життя, суцільної апатії та катастрофічного зубожіння 
широких народних мас, недокомунізованости владних структур, для цього 
є всі підстави. На чому і*рунтується цей малопривабливий прогноз?

Річ у тому, що корумпований номенклатурний клан, за відсутносте 
“керівної та спрямовуючої”, почав вигодовувати нову політичну еліту. 
Раціон цього годування найрізноманітніший: амбасадорські посади, де
ржавні й міністерські портфелі, дармові закордонні поїздки, цеківські 
квартири, майже дармові автомашини за “старими” цінами та багато чого 
іншого. Купують не тільки окремих політиків — приручають цілі 
громадсько-політичні організації із числа колишніх непокірливих і 
опозиційних. Цей старий, як світ, і простий, як двері, механізм 
приборкання непокірливих сприяв розколові й деі*радації опозиції та 
відповідному зміцненню позицій сучасних владоможців. Непомірні апетити 
нової еліти задовольняються за специфічних умов приватизації “по-укра
їнському”, яку народ влучно охрестив “приватизацією”. Дикунське

* Під опозицією маються на увазі: Рух (принаймні його чорноволівська частина), “Нова 
Україна” і, до певної міри, УКРП С. Хмари та дрібніші споріднені з нею 
громадсько-політичні утворення. СПУ О. Мороза як ліва опозиція не розглядається, 
оскільки є штучниі і утворенням нинішньої системи влади.
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накопичування первісного капіталу концентрується лише в середовищі 
старої номенклатури та прирученої нею нової політичної еліти. Це 
зумовлює виняткове лицемірство й цинізм влади, що, отримавши “кредит 
довіри”, остаточно сформувалась на хвилі національно-визвольного та 
демократичного піднесення народу. А тому кримінал, у будь-якій формі 
і на будь-яких поверхах влади, не тільки зберігся, але й став менш 
“тіньовим”. З новими гімнами, під новими прапорами стара номенклатура, 
вдягнувши вишиванки, тихцем вирішила своє головне завдання: перевела 
життєві інтереси зі сфери ідеології в сферу економічних та комерційних 
відносин. Контрольована нею економіка стає дедалі більш мафіозною, а 
породжені й приручені нею політики — дедалі міцніше пов’язаними з 
економічною злочинністю.

А щоб до краю зубожілий народ на хвилі цілком можливого вибуху 
не змів мафіозно-корумпованого клану, сучасні владоможці України 
змушені будуть зміцнювати свій авторитарний режим. Врешті Україна 
перетвориться на неокомуністичну тоталітарну державу з командно- 
адміністративною економікою. Бо як сказав колишній відомий дисидент, 
а нині Президент Болгарії Ж. Желев: “Комунізм зберігається в еко
номічних структурах — доти, доки держава зберігає монополію в 
управлінні економікою”.

Перші ластівки цього процесу вже з ’явилися: це й постійні останнім 
часом нарікання JI. Кравчука на недостатність делегованих йому повно
важень, і запропонований проект нової Конституції, який, на думку 
багатьох експертів, орієнтований на тоталітарну країну, і придушення 
незалежної критичної думки (згадайте реакцію Кравчука на виступи 
деяких представників діаспори, що пролунали з трибун Всесвітнього 
конгресу українців), і переслідування незалежних журналістів та приду
шення свободи слова економічним зашморгом, і призначення на посаду 
прем’єра представника всемогутнього ВПК Леоніда Кучми... А якщо додати 
до цього абсолютно нереформовані владно-репресивні структури 
сталінського зразка — КДБ (СБУ), Ради, що перебувають у руках старої 
номенклатури, армію, міліцію, прокуратуру, суд, пенітенціарну систему,
— то стане зрозумілим, що до тоталітаризму “албанського” зразка Україні 
залишився один крок.

Ну, а подальші перспективи вже й зовсім не райдужні. Зрозуміло, що 
повернення України до тоталітаризму не викличе бурхливих оплесків у 
її найближчих сусідів, спільників по колишньому соціалістичному колгоспу. 
А західні демократії, природно, не потерплять появи у центрі Європи 
нового тоталітарного монстра з однією з найчисельніших і найпотужніших 
у світі армій. Розвиток подій передбачити неважко. Або нерозумній Україні 
зі вщент розваленою економікою та здичавілим голодним населенням 
самій доведеться повертати назад, у міцні обійми мудрого старшого брата
— або ж Росія за мовчазної згоди, а то й безпосереднього сприяння 
західних країн (включаючи Канаду з усією українською діаспорою) 
підтримає будь-який заколот демократичного, інтернаціонально-СНДеш- 
ного чи відверто проросійського спрямування. А ще швидше Москва сама 
спланує і підготує такий заколот. Маючи 11-мільйонну п’яту колону в 
Україні та досвід Грузії, Молдови, Таджикистану, Росія здатна це зробити.
І тоді на багнетах “миротворчих сил” нам принесуть під гаслами свободи
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та демократії нове колоніальне ярмо і під задоволені погляди світового 
співтовариства одягнуть на шию.

А нинішнім палким прихильникам авторитарії кравчуківського зразка 
з числа “конгресменів” (КНДС) тільки й залишиться, що під скорботні 
співи траурного гімну на слова Д. Павличка покласти жовто-блакитний 
прапор на домовину незалежної України.

Частина третя

Україна демократична? Через 5 — 7 років — так.

Перейти від капіталізму до соціалізму так легко, як із яєць зробити 
яєчню. Перейти від соціалізму до капіталізму так важко, як із 
яєчні отримати свіжі яйця.

Сентенція невідомого

На інший шлях розвитку може спрямувати Україну опозиція, якщо 
прийде до влади. Про таку можливість уже згадувалося раніше. Додам 
лише, що для цього опозиції, на думку відомого економіста В. Черняка, 
потрібен буде “не просто план дій, не просто програма виводу економіки 
з кризи, а конструктивна, масштабна і перспективна програма державного 
будівництва, суть якої можна викласти у вигляді семи “Д ”: декомунізація, 
деноменклатуризація, делюмпенізація, денаціоналізація, демонополізація, 
деколективізація, демафізація. Зрозуміло, що опозиції треба буде не тільки 
взяти владу, висунувши таку програму, але ще й втілювати її в життя. 
При цьому уникнути якихось форм авторитарного правління опозиції не 
вдасться.

Якщо хтось розраховує на те, що з приходом опозиції до влади в 
Україні відразу ж запанує демократія, то він гірко помиляється. А якщо 
таке, не дай, Боже, й станеться, то ми отримаємо демократію, яка за 
своєю суттю відповідатиме первісному означенню — “народовладдя”. Це 
Означення передбачає такий стан, коли при владі одночасно весь народ, 
коли кожен із нас є одночасно суб’єктом, об’єктом і носієм влади. Уявили 
собі таке в Україні, коли завтра несподівано кожен стане сам собі козак? 
Таке в нашій історії вже було: вчитайтесь у козацькі літописи, перечитайте 
Яворницького чи Грушевського, почитайте “Чорну раду” Куліша чи 
“Відродження нації” Винниченка... Чим це завершилося — відомо, чим 
може завершитися завтра — передбачити неважко: суцільним хаосом у 
всіх сферах життя, різким послабленням центральної влади й посиленням 
відцентрових сепаратистських рухів, цілою низкою збройних конфліктів. 
У результаті ми отримаємо Малоросійську губернію Московської імперії 
з губернатором В. Жиріновським на чолі. Або ж установлення в Україні 
набагато менш імовірного і не набагато більш привабливого відверто 
фашистського режиму.

Ультра-демократи, що вимагають, як шістнадцятирічна дівчинка, “всьо
го і відразу”, постійно наводять як приклад західні демократії. Справді, 
там є для нас позитивний досвід. Але вважати, що західні демократії 
досягли абсолютного народовладдя, було б нерозважливо. Тут дідусь Ленін 
правий: у клятих капіталістів жоден парламент, уряд чи, боронь, Боже, 
партія, не втілюють і не віддзеркалюють інтересів абсолютної більшости 
народу, його верств і прошарків. Тому не може бути й мови про якесь
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суцільне народовладдя, тобто суцільну демократію. Бо абсолютна демо
кратія — така сама утопія, як і абсолютний комунізм. Сучасний 
демократизм — це передусім політична практика, механізм суспільного 
упорядкування. Демократія — це влада більшости, яка диктує (за 
законами, що їх вона сама й виробляє) меншості, як їй жити. Але, з 
другого боку, демократія — це балансування. Баланс інтересів різних 
верств і прошарків суспільства, що досягається, врешті, шляхом 
міжпартійної боротьби за владу. А головною передумовою нормального 
функціонування цього механізму є створення громадянського суспільства. 
Історія свідчить, що У HP була повалена не тому, що її лідери буцімто 
недооцінили ролі держави, а тому, що намагалися побудувати демо
кратичний лад у країні, де майже не існувало структур громадянського 
суспільства. Що це таке, в Україні невідомо й дотепер. Паростки 
середнього класу власників, що є живильним середовищем і опертям 
громадянського суспільства, а значить і демократії, в Україні можна 
розгледіти хіба що в мікроскоп. Натомість маємо надлишок люмпен-про- 
летарів, які повністю залежать від держави, котрим нічого втрачати і, 
котрі, як відомо, є опертям тоталітаризму. Слід також затямити, що 
середній клас — це не тільки підприємці чи люди, пов’язані з бізнесом 
і комерцією. Середній клас — це висококваліфіковані робітники та 
фермери, високооплачувані державні чиновники та журналісти, фахівці з 
юриспруденції та представники науки й культури, яких не душать злидні 
і які за першої нагоди не тікають із країни світ за очі. Середній клас
— це еліта нації. Україна такої еліти не має, а щоб вона з ’явилася, 
потрібно створити відповідні політичні, соціальні, а головне — економічні 
умови. Досягнення цієї мети потребує від опозиції чітких і рішучих дій 
у проведенні відповідних радикальних реформ, особливо в сфері економіки. 
Без запровадження елементів авторитарного правління нова влада обійтися 
не зможе. Це означатиме певне обмеження прав і свобод у тих сферах 
життя, де в демократичних країнах ці права та свободи практично 
необмежені.

У чому це може виявитися? Ну, наприклад, у сфері економіки будь-які 
радикальні кроки колишньої опозиції зустрінуть шалений опір старої 
номенклатурно-компартійної гвардії. Тому нова влада змушена буде на 
певний час заборонити представникам комноменклатури обіймати керівні 
посади в господарчо-економічних структурах та в структурах державної 
виконавчої влади. Зіткнеться нова влада також і з виробленим за роки 
більшовизму комуноідеологічним менталітетом широкого українського 
загалу, який і чути не хоче про приватну власність. Так, наприклад, 
дані соціологічного опитування, яке провів наприкінці вересня 1992 року 
центр соціологічних досліджень Київського держуніверситету, свідчать, що 
40% опитаних — проти приватизації державної власности, а ще 30% не 
визначились; 30% не бачать порятунку в ринкові, 40% так і не з ’ясували 
для себе, що ж воно краще: соціалізм чи капіталізм. А кількість тих, 
що на запитання про політичні уподобання назвали заборонену тепер 
КПУ, дорівнювала числу симпатиків усіх інших партій. Щоб обмежити 
вплив неокомуністів на цей вибухонебезпечний прошарок населення, влада 
змушена буде вдатися до заборони діяльности відверто комуністичних 
організацій та партій і обмежити свободу пропаганди комуністичної 
ідеології. Не обійдеться, напевне, і без примусової деколективізації

69



сільського господарства та введення законодавчих обмежень на створення 
нових колективних господарств комуністичного зразка.

І тут я чую волання затятих демократів: “Чим нова влада буде 
відрізнятися від комуністичної, яка понад 70 років тягла нас силоміць у 
світле майбутнє?” Відповім: “Метою”. Бо якщо комунізм довів свою 
злочинність і безперспективність, то про капіталізм щось такого не чути. 
Натомість відомо, що Ерхард розпочав свої реформи тільки після того, 
як практично в кожний населений пункт було введено військовий гарнізон, 
засуджено нацизм, заборонено фашизм як ідеологію, а колишніх партай- 
геносен усунено від влади в усіх сферах життя. А ще трохи пізніше була 
заборонена й компартія. Нічого, дисципліновані німці це якось пережили. 
Зате сьогодні Німеччина одна з найрозвинутіших світових держав, а щодо 
демократичних свобод — то німці тут тримають беззаперечне лідерство.

Мені вже якось доводилося казати про те, що кожна країна в своєму 
розвитку проходить чотири етапи: самовизначення нації, державного 
будівництва, нормального функціонування, занепаду. Специфіка останньо
го для нас поки що не актуальна. Першому ж етапові притаманне 
домінування прав нації, другому — прав держави, третьому — прав 
особи, попередньо забезпечених зреалізованими національними та де
ржавними правами. Тобто нормальне проходження перших трьох указаних 
етапів можливе тільки за умов домінування прав одного з відповідних 
суб’єктів над правами інших. Так сталося, що для України два перших 
етапи розвитку злилися практично в один. А нинішня неокомуністична 
влада зробила все, щоб національне самовизначення, незалежність та 
державність України були суто атрибутними. Новій владі доведеться 
починати майже з нуля, а її внутрішня політика ґрунтуватиметься на 
тимчасовому пріоритеті прав нації та держави. Бо якщо не будуть 
забезпечені права націь — не буде ні нації, ні самої особи.

У чому це виявлятиметься конкретно? У більшості сфер державного 
будівництва пріоритети будуть віддані підготовці та підтримці 
національних і лояльних до України кадрів. Узяти хоча б армію. 
Подобається це комусь чи ні, але потрібна радикальна українізація нашого 
війська, в тому числі й кадрового складу. Було б дивно, якби, наприклад, 
сучасна Франція мала в армії половину офіцерсько-командного складу з 
числа французьких німців. Може, етнічні німці Франції чи німці — 
громадяни найдемократичнішої країни Європи — цим ображені? Як мені 
відомо — аніскільки.

Щоб зберегти цілісність держави, опозиція змушена буде обмежити, а 
то й заборонити діяльність різного ґатунку автономістично-сепаратистських 
та інтернаціонально-проросійських рухів і організацій, на кшталт 
кримського РДК. Керуючись здоровим глуздом, нова влада, напевне, 
застосує такі самі обмеження й до тих організацій, які можуть спрово
кувати відцентрові процеси (наприклад, УНСО).

Взагалі поняття авторитаризму у нас чомусь пов’язують лише з іменами 
Піночета й Франко, забуваючи про таких видатних політичних діячів, 
як де Ґолль чи Аденауер.

Тому тим, хто готовий заволати сакраментальне: “За що боролись?!”
— відповім, що окреслена вище система авторитарної влади набагато 
демократичніша за своєю суттю від нинішньої мафіозно-комуністичної. І
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тимчасове запровадження такої системи в Україні буде передостаннім її 
кроком до демократії західного зразка.

Частина четверта

Чи виплекає Україна свого генерала де Ґолля?

“Державний діяч повинен звернутися з такими або подібними 
словами до народу: “Не можете, громадяни, мати в мені одночасно 
і правителя, і прислужника”.

Плутарх. “Порівняльні життєписи”, “Агід і Клеомен”

Ні для кого не секрет, що будь-який авторитаризм передбачає лідера
— не завжди загальновизнаного, але одноосібного. І той державний діяч 
України, який візьме на себе відповідальність за проведення реформ та 
їхні наслідки, відповідатиме також і за методи втілення реформ у життя. 
Вище вже говорилося, що методи ці не завжди відповідають нормам 
демократії, а подеколи й різко їм суперечать.

Сьогодні опозиція має визнаного лідера — В. Чорновола. А от чи 
зможе колишній гетьман українського козацтва завтра, у випадку 
отримання справжньої, а не атрибутивної булави, стати таким собі 
українським Ро Де У чи де Ґоллем? Не певен. По-перше, сьогодні навколо 
п. Чорновола створено стійкий імідж беззастережного демократа. Різка 
зміна іміджу може ввести його численних прихильників у стан шоку, 
наслідки якого важко передбачити. По-друге, чи здатний сам п. Чорновіл, 
з огляду на деякі риси його характеру, до цієї ролі? Щоправда, львів’яни, 
котрі знали його як голову облради, твердять, що він таки схильний до 
стилю авторитарного керівництва. Крім того, п. Чорновіл, як досвідчений 
політик, котрий знає, чого він прагне, повинен розуміти, що коли він і 
прийде до влади, то аж ніяк не на хвилі всенародної підтримки. Його 
перевага над конкурентами буде невеликою, і він матиме досить дійову 
й сильну опозицію. Тому кожен необережний крок може стати останнім 
кроком Чорновола як державного лідера. Тому він змушений буде 
поділитися частиною своїх повноважень, а значить і відповідальністю з 
кимось іще. Оскільки реформи зачеплять передусім сферу економічних 
відносин, то ділитися, очевидно, доведеться з майбутнім прем’єром. Ба 
більше, на якийсь час ця постать стане у внутрішній політиці ключовою. 
Згадайте хоча б Є. Гайдара в Росії. Причому новий прем’єр повинен не 
тільки нести відповідальність і бути готовим у будь-який час стати 
своєрідним жертовним козлом, але й у своїх діях якнайменше залежати 
від якоїсь політичної сили. На жаль, сьогодні в Україні такої постаті 
немає. Цю проблему можна розв’язати, звернувши увагу на нашу західну 
діаспору. Досвід Фухіморі в Перу свідчить, що в скрутні для країни часи 
іноземні волонтери спроможні вивести її з кризи. Це зумовлюється 
більшою свободою дій через меншу залежність від внутрішніх політичних 
сил і розумінням того, що в разі фіаско волонтер-керівник нічого не 
втрачає. Крім того, така особа викличе більше довіри з боку західних 
фінансистів і бізнесменів, оскільки вони можуть бути впевнені, що для 
вихідця з країн Заходу норми демократії та порядности в сфері ділових 
стосунків — не порожній звук. Тож чи не варто п. Чорноволу вже 
сьогодні звернути увагу на котрогось із економістів чи бізнесменів західної
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української діаспори? Ну, хоча б на Б. Вжесневського, виступ якого на 
Всесвітньому форумі українців зробив фурор і на якийсь час розбудив 
сонний плин цього заходу. Може, п. Борис розбудить від летаргійного 
сну й українську економіку?

Чи можливі якісь інші варіанти? Так. Той-таки JI. Кравчук, відчувши 
зростання сили опозиції, напевне спробує з нею порозумітися. Але перед 
цим Президент відправить на політичний цвинтар КНДС з усіма його 
лідерами. Якщо в недалекому майбутньому відбудеться якийсь альянс 
JI. Кравчука й опозиції, то останню чекатиме доля КНДС, а мафіозно- 
корумпованій владі протистоятиме не лише С. Хмара з малочисельною 
УКРП. А якщо опозиція все ж таки утримається від нерозумних кроків 
і збереже свої шеренги непорушними, не піддавшись “скромній чарівності” 
JI. Кравчука, то останньому не залишиться нічого іншого, як вирушити 
вслід за своїми товаришами-суперниками з КНДС.

Може статися й так, що через внутрішні неузгодженості опозиція так 
і не спроможеться на майбутніх президентських виборах висунути й 
підтримати єдиного, спільного кандидата або ж не матиме досить сили, 
щоб забезпечити обрання свого висуванця на найвищу державну посаду. 
В такому разі можна пошукати “на стороні” політичну фігуру, яка 
задовольнила б усі сили, що формуватимуть опозицію, або яку, за 
відсутносте власного кандидата, варто підтримати. Тут на , арену може 
вийти хтось із числа старої номенклатурної “обойми”, хто вчасно стане 
в опозицію до JI. Кравчука. У зв’язку з цим пропоную уважніше 
придивитися до діяльносте 1. Плюща, який, керуючись мудрим правилом, 
розпочав нову виборчу кампанію відразу ж по завершенні попередньої. 
Напевне, за ним стоятиме частина старої номенклатури, якоюсь мірою 
зацікавлена в радикальному реформуванні економіки. Це можуть бути 
прагматики з числа представників директорату та аграрників. Якщо, 
підтриманий опозицією, до влади прийде такого штибу лідер, він спрямує 
Україну на хоч і довший, але невідворотний шлях до цивілізованого 
суспільства.

У будь-якому разі висновок можна зробити один: Україну на шляху 
до демократичного, економічно розвинутого суспільства чекає нелегке 
життя. Але щоб наша держава стала на цей шлях, треба принаймні 
зрушити її з місця. Я певен, що на цьому шляху в Україні з ’являться 
державні діячі, імена яких із часом стануть такі відомі й шановані, як 
у Франції ім’я де Ґолля.

Харків
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Петро БАЛЕЙ

ПОДІЇ В УКРАЇНІ 
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

І тому Нація Українська постане лише тоді, коли в незалежній 
Державі Українській Ви, всі місцеві інтеліі*ентські під’южувачі 
с о ц і а л ь н о ї  та національної зненависти, будете посаджені всі в клітку, 
і коли Ваше зненавистне на себе гарчання у цій клітці буде живим 
образом того, якою була і якою не повинна бути Україна”.
В’ячеслав Липинський. “Листи до братів-хліборобів”, “Вступне Слово 
для читачів з ворожих таборів", с. XV.

І

Безкровну революцію в Совєтському Союзі й перетворення в 1991 році 
УРСР на Українську державу без ідеологічних наличок українська 
патріотична діяспора привітала як щось надзвичайне й неочікуване, хоч 
палко бажане й омріюване.

“1 хто б то сподівався п’ять років тому, що щось таке можливе в 
імперії зла?” — чуємо при кожній зустрічі від старих знайомих. А ми ж 
так революційно вибиралися по-геройськи виносити наших національних 
ворогів з України на паперових багнетах — аж тут раптом уся наша 
революційна романтика луснула, як мильна булька, й Україна проголосила 
свою суверенність і політичну незалежність майже одностайно під проводом 
якраз отих ідеологічних ворогів, що їх наша націоналістична безкомп- 
ромісовість списала з політичних активів українських визвольницьких сил. 
Без проливання крови власної і чужої, без братовбивчої боротьби, без 
розбрату між автохтонним населенням і осілою меншістю із сусідніх 
народів, виринула Українська Республіка з промисловими кадрами, 
технічним устаткуванням, з технологічним потенціялом і з власною 
армією, що вилущується із тих всесоюзних військових сил, які ми ще 
вчора називали окупаційними. ЧИ НЕ ДИВО?

Ні, не диво, а послідовний розвиток діялектичних процесів, що був 
накреслений Версальською мирною угодою по першій світовій війні з 
одного боку, а з другого — більшовицькою революцією на просторах 
царської імперії. Нахабна агресія Комінтерну в підкореній Німеччині і 
покривдженій Італії викликала інстинкт національної самооборони в цих 
державах, і то в найрудиментарнішій формі — “клин клином”. Прихід 
до влади Муссоліні в Італії і Гітлера в Німеччині та їхні початкові успіхи 
в консолідації внутрішніх сил і зовнішній політиці визначили неминучість 
військового зудару ідеологічних “кузенів” — більшовизму та нацизму.

Українські землі, від 1920 року поділені на чотири дуже нерівні
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частини, опинились у становищі нинішніх курдів: будь-який рух у напрямі 
незалежности в одній частині викликав ворожу реакцію в усіх чотирьох 
державах-окупантах. А проте була велика різниця між окупованими 
землями у вигляді адміністративних одиниць Польщі, Чехо-Словаччини 
та Румунії і тими, що увійшли до складу Совєтського Союзу як Українська 
Радянська Соціялістична Республіка» У цій республіці український нарід 
не переставав жити в державницькій формі з елементарними атрибутами 
сучасної держави: територія у власних кордонах, нарід, що визначив себе 
історично й культурно з тенденцією до політичної самостійности, і 
конституційно визначена державна влада, але без політичної ініціятиви 
і дволика: наказно-адміністративна одиниця московського центру, що діяла 
під політичним насиллям проти основних інтересів народу, який репре
зентувала на формі зовнішньої політики як суверенна республіка із 
власним представником в Об’єднаних Націях.

Політична думка, що розвивалася поза межами Совєтського Союзу, 
іґнорувала цю державницьку структуру, в якій перебував український 
нарід за Збручем. Ідеологи організованого українського націоналізму у 
своїй пропаганді взагалі зводили цю структуру до рівня звичайної колонії 
совєтської імперії російського народу. Політичних публіцистів, що на 
підставі історичних прецедентів уважали Радянську Республіку спад
коємницею Української Народної Республіки, політики та публіцисти 
націоналістичної школи вважали мало не за богохульників. А проте в 
суто політичному, державницькому аспекті спадкоємність Радянської 
Республіки по розгромі У HP годі заперечити. Від самого початку, тобто 
від проголошення на Першому Всеукраїнському з ’їзді Рад 25 грудня 1917 
року Української Радянської Республіки, самостійність якої визнав 
радянський уряд Леніна в Москві, ця республіка — через усі пізніші 
переформування — ні на один день не переставала виступати як 
“суверенна” республіка українського народу.

Ще в січні 1917 року Ленін у листі до Інеси Арманд висловлював 
надію, що чей же “доля врятує Росію від “австрійського типу “розвитку”, 
тобто від автономізації Росії за національним (етнічним) принципом на 
федеративній основі. Одначе вияв українського націоналізму в період від 
березня до листопада 1917 року, який остаточно оформився Третім 
Універсалом 16 листопада, переконав Леніна, що Україну, навіть 
збільшовичену, неможливо буде втримати при Росії на правах автономного 
“коронного краю”, і він визнав Українську Радянську Республіку са
мостійною, поєднаною з Росією спільною ідеологією. Перший уряд тієї 
республіки в особах Євг. Бош, В. Затонського, М. Скрипника, обраний 
на вищезгаданому з ’їзді Рад, виступав не проти проголошеної універсалом 
державности України, а тільки — як “пролетарський” уряд УСРР — 
проти “буржуазного” уряду УНР. У правно-політичному розумінні це 
була чистої води спадкоємність революційним порядком за усталеним 
ритуалом марксистської політичної філософії: від “буржуазної” революції 
(березень — грудень 1917 року) до “пролетарської” (с о ц і а л іс т и ч н о ї) 

революції в Україні.
Визнавши офіційно існування українського народу в царській імперії 

і суверенність Української Радянської Республіки, Ленін радикально 
відокремив більшовицьку національну політику не тільки від старо
режимної царської, але й від усіх інших російських груп і партій, для
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яких територіяльно-адміністративна, ідеологічна й політична єдність 
російської імперії була непорушною доі*мою. Цим актом він, очевидно, 
визнав реальність революційних змін в Україні протягом семимісячного 
періоду і зробив свою партію привабливою для народів, які для старого 
режиму не існували, а режимом Керенського були ігіюровані. Оте 
обставинами накинене Ленінові визнання українського народу за державну 
націю лягло в основу надзвичайно драматичного діялектичного процесу, 
який відбувався від грудня 1917 року до грудня 1991 року між російським 
центром у Москві й українським у Києві — на форумі єдиної й неподільної 
комуністичної партії, яка від 1922 року стала називатися Всесоюзною, — 
бо протягом цих 74 років усе, що відбувалося в аспектах соціяльнім, 
економічнім, культурнім чи політичнім, вирішувалося на тому форумі. В 
центрі цього діялектичного процесу завжди стояли безпосередньо Ленін і 
посередньо Маркс, тобто їхня літературна спадщина, настанови щодо 
кінцевої мети в інтернаціональних стосунках після пролетарської рево
люції.

Змістом цього процесу була безупинна прихована боротьба КП(б)У 
(згодом КПУ) всередині ВКП(б) — КПРС за своє автономне існування, 
що тісно пов’язувалося з існуванням українського народу в його де
ржавницькій структурі. 1 московський центр, і українська філія 
покликалися на тих самих “свідків” — на Леніна і Маркса. Ті свідчення 
писалися залежно від різних обставин і з різним прицілом: то на 
ідеологічно-стратегічній позиції загірної комуни до неподільної влади для 
глобального експерименту над історичною людиною, то по політично- 
тактичній лінії з прицілом на всесторонній розвиток занедбаних і 
пригнічених буржуазією “неісторичних народів”. А що свідчення часто 
були взаємовиключними, то всі окремі періоди цього процесу вирішувалися 
засобами політичного й фізичного насилля сильнішого над слабшим.

Цієї безперервної боротьби Києва з Москвою за автономію всередині 
всесоюзної комуністичної партії, за право самостійно вирішувати свої 
внутрішні справи українські політичні партії поза межами Совєтського 
Союзу воліли недобачати. Надто ж ОУН бачила й зображувала всесоюзну 
комуністичну партію як один моноліт, а київську філію тієї партії 
трактувала як найпідліших зрадників українського народу, як останніх 
холуїв Москви, бо ставлення українського націоналіста до українського 
комуніста визначалося глибокою відразою до ролі, яку ті комуністи 
відіграли в аґресії московського центру проти У HP у 1917 — 1920 роках.

Сьогодні з уваги на те, що сталося в Україні в останні роки, особливо 
в році 1991-му, і з уваги на вирішальну ролю партійної номенклятури 
в Україні в проголошенні 24 серпня незалежної Української держави та 
ролю членів тієї партії — вже після її заборони — в усьому державному 
апараті по нинішній день, всім ідеологічно-політичним партіям в Україні 
та в діяспорі, історикам і публіцистам конче потрібно приступити до 
переоцінки значення українського комунізму під жахливим більшовицьким 
режимом Москви — його суто політичної ролі в обстоюванні своєї 
республіканської окремішности протягом 74 років. Без такої об’єктивної, 
очищеної від усяких “ізмів” переоцінки соціяльна, внутрішньополітична 
й економічна структура сьогоднішньої України, адміністративний режим 
та історичне значення його для стабілізації державної незалежности 
залишаться не повністю зрозумілими, а то й фальшиво тлумаченими.
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Всяка переоцінка, з будь-яких ідеологічних позицій, щоб дійти потрібних 
сьогоднішній Україні висновків, мусить виходити з незаперечного факту, 
що тенденції до суверенносте на своїй території серед верхівки КПУ 
ніколи не переводилися і що в сучасну пору весь тягар суверенітету й 
відповідальносте за цей суверенітет лежить на тому самому людському 
апараті, який ще недавно тримав на собі УРСР.

На потвердження цієї думки нехай вільно мені буде покликатись на 
свідчення чужоземного автора, який уже в 1939 році був добре 
поінформований про Україну та її змагання до самостійносте.

“Багато українських комуністів щиро вірили, що Москва поважатиме 
українську автономію і що українська партія, українська економічна 
організація й українська Червона армія існуватимуть незалежно від центру. 
Вони скоро розчарувалися за допомогою конституції 1924 року, яка заклала 
основу т. зв. Союзу С о ц іа л іс т и ч н и х  С о в є т с ь к и х  Республік, Україну 
повністю позбавлено автономії і всю політичну, військову й економічну 
владу централізовано в Москві... Внаслідок невдоволення з такого порядку 
речей в самій партії в Україні, вже в 1925 — 26 роках в українській 
партії з ’явилася опозиція під проводом Шумського, Максимовича і відомого 
письменника Хвильового, що домагалася вироблення національної ко
муністичної програми...”

“В 1933 році, Скрипника, старого більшовика й Ленінового приятеля, 
Скрипника, який обіймав високі посади, в тім числі — пост заступника 
голови Раднаркому України, звинувачено в змовницькій діяльності з 
наміром стати на чолі незалежної України. Покликаний звітувати до 
Москви, він наклав на себе руки”.

“Придушити повстання з півночі послано росіянина Постишева. Він 
прибув з чисельним почтом росіян і з великим російським військом. 
Націоналістів стали знаходити в усіх прошарках по цілій Україні.

Компартію України вичищено майже наполовину, зокрема, репресовано 
сотні урядовців. Українські комуністи, що їх помилувано, поздоровляли 
Постишева за його добру працю, а він — вірячи в щирість тих похвал, 
був дуже вдоволений із себе... Врешті, й Постишев мусив визнати, що 
націоналізм завжди перемагав. Після того він був відкликаний до Москви 
і “зник десь на далекій Півночі”.

“В січні 1937 року в Україну з почтом контролерів і чекістів послано 
Лазаря Каґановича. Він виявив, що серед українських комуністів 
залишилося ще багато націоналістів, які тільки прикидалися комуністами. 
Незабаром викрито нову змову. Цього разу головним злочинцем виявився 
сам голова раднаркому Любченко. Свого часу він був непримиренно 
ворожий до українських націоналістів і навіть виступав обвинувачем на 
процесі сорока п’яти заарештованих ним провідників (мається на увазі 
процес СВУ. — Я. Б.).  Раптом він підніс протест проти введення в 
початкових школах російської мови, бо це утруднювало дітям вивчати 
рідну, українську... На партійній конференції він нарікав, що чужі, тобто 
російські елементи саботували українізацію, яку, на його думку, треба 
було проводити з усією енергією. Тоді Москва вислала в Україну нового 
представника, експерта-чекіста Ізраїля Леплевського. Знову викрито, що 
українські націоналісти отримали чільні посади на всіх заводах та 
інституціях, і Любченко зважився радше на самогубство, ніж стати перед 
судом. Його наступник, молодий комуніст Бондаренко, був настільки
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нерозумний, щоб прийняти запрошення до Москви, і від того часу пре 
нього не було чути”.

“Якийсь час Рада народних комісарів була без голови. Згодом 
призначено добре знаних російських чекістів Коротченка та Хрущова. 
Хрущов став секретарем компартії України. Приблизно в той самий час 
Петровський, старший більшовик і приятель Леніна, президент Української 
Радянської Республіки від її перших днів, був заарештований і зник. 
Пропадали безслідно й інші відомі комуністи... Отож в Україні протягом 
семи літ (1932 — 1939) повторювалися змови через короткі проміжки 
часу. Ті вияви невдоволення були не тільки протисовєтські. Вони завжди 
мали Дальшу мету: ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖА
ВИ”1.

II

1. Приблизно сімсот літ тому англійський король Джон, прозваний 
Без Землі (1167 — 1216) через надмірне оподаткування усіх станів на 
війну з французьким королем за свої ленні володіння у Франції, викликав 
ненависть усього населення, а, посварившись із курією римською за право 
призначати єпископів, був проклятий папою. Позбавлений союзників та 
ізольований від нижчих верств англійського суспільства, король, під 
загрозою втрати трону, підписав Велику Хартію вольностей і тим актом 
започаткував еволюційний процес політично-правної емансипації всіх 
суспільних станів згори донизу. Міський патриціят і волосне лицарство, 
що й надалі залишалися на рівні державного суверенітету безправною 
кЛясою, короля не підтримали. Коли б за панування королів Джона та 
Генріха III англійська Церква вже була автокефальною, як це сталося 
за панування Генріха VIII (1491 — 1547), і міський патриціят разом із 
міським плебсом та волосним лицарством стали на бік короля, то в Англії 
першої чверті тринадцятого століття сталося б те, що сталося в 
Московському царстві Івана IV Ґрозного в другій половині XVI століття.

2. У Москві процес формальної легалізації родової аристократії як 
законної суспільної верстви, повноправної в питаннях політичної влади 
на рівні державного суверенітету, почав виразно виявлятися під час 
малоліття Івана IV (1533 — 1547), коли виборна Рада бояр була 
інституцією найвищої політичної влади від імени малолітнього монарха2. 
Завдяки великому досвідові державних мужів, що входили до Ради, той 
чотирнадцятирічний період належить до найсвітліших сторінок в історії 
Московського царства. З такою думкою погоджуються навіть і ті російські 
історики, які обстоюють конечність опричнини. Проте завдяки об’єктивним 
умовам, на визрівання яких склалися татарські впливи політичної сатрапії, 
візантійське розуміння теософського походження монаршої влади, 
цілковита беззахисність найвищого православного кліру перед царською 
самоволею й абсолютна лояльність цареві з боку чернецтва та нижчого 
світського духовенства, цареві Іванові пощастило за допомогою сюрре
алістичних засобів політичної пропаганди ізолювати від нижчих станів 
боярський прошарок і за активної підтримки тих станів фізично 
зліквідувати родову аристократію.

“Опричнина, — пише Александр Яснов, — мала великий вплив на
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ввесь наступний розвиток російської політичної культури... Якраз із тих 
часів на чолі тієї культури випалено невитравне тавро”3.

Це тавро жорстокого автократизму в природі провідних верств 
російського народу постійно завертало розвиток народного господарства до 
грабіжницької політики кочового суспільства, стримувало його історичний 
розвиток аж по сьогоднішній день і зловісно проступає на чолах 
провідників сьогоднішньої російської демократії.

3. В серпні 1991 року суверен на території Совєтського Союзу — 
Центральний Комітет всесоюзної Комуністичної партії в Москві — виявив 
своє повне банкрутство з погляду економічного, ідеологічного й політично
го. Київський феодал — Комуністична партія України, — маючи 
переважну більшість голосів у Верховній Раді, проголосив на її сесії УРСР 
самостійною і ні від кого незалежною Українською державою без 
ідеологічної налички, і, за ентузіястичної підтримки демократичної 
опозиції, поклав на себе обов’язок реалізувати цю незалежність у 
політичній практиці. А оскільки сталося це на сесії найвищої законодавчої 
інституції — державної, а не партійної, — цей акт є виявом волі всієї 
української нації. Між іншим, з усіх подібних актів XX століття від імени 
народу це єдиний, що його проголосила політична формація, в руках якої 
ієрархічна структура політично-адміністративної влади на всій державній 
території зберігається за законом спадкоємства від попередньої де
ржавницької формації — Української Радянської Соціялістичної Рес
публіки.

Всі три описані події великої ваги в європейській історії, хоч і відділені 
одна від одної століттями часу і відбувалися за різних культурних і 
політичних умов, мають одну спільну рису: у всіх трьох випадках дедалі 
більше напруження й конфлікт між політичним сувереном і 
упривілейованою верствою підопічного суспільства за її політично-правну 
емансипацію — чи то у формі заміни привілеїв на невід’ємні права 
упривілейованій верстві на рівні державного суверенітету, чи то як заміну 
феодальної залежносте повною самостійністю. В усіх трьох випадках 
спостерігалися сильний спротив суверена і перевага засобів насильства на 
його боці. І доки суверен не позбавлений тих засобів, які він знаходить 
у традиційній залежності нижчих суспільних станів (кляс), шанси на 
перемогу завжди залишалися за ним. Отже, задля своєї перемоги суспільна 
верства, що прагне політично-правної емансипації, мусить використати 
ізоляцію суверена від підопічного йому суспільства.

Основна різниця між двома першими випадками й останнім українським 
(“київський феодал”) полягає в самому характері політичного визволення
— аж до повного суверенітету — з-під довгорічної влади автократичного 
суверена та закріплення державного суверенітету серед суспільства з 
тавром підневільного існування впродовж століть. Коли у випадку 
середньовічної Англії та Московії раннього періоду модерної історії, родовій 
аристократії йшлося про взаконення її участи в прийнятті ухвал на 
найвищому державному рівні, то в українському випадку така політично- 
правна участь “київського феодала” вже існувала “де-юре”, але була 
“де-факто” постійно обкроювана і насильно придушувана. Київ, маючи 
за собою не один сумний досвід у правно гарантованих (на папері) 
федеральних стосунках із московським центром, категорично відкинув 
ідею федералізму й проголосив повну політично-правну незалежність і
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економічну самостійність. Початкові надії на співдружні стосунки з 
Російською Федерацією на підставі міжнародного права виявилися 
сновидними. Традиційну для попередніх режимів доктрину політичної 
експансії і узурповану ідею про “старшого брата” впливові кола нової 
російської демократії дуже швидко реадаптували. І хоч нова урядова 
коаліція демократичних партій у Росії мусила, з огляду на внутрішні та 
зовнішні обставини, формально визнати незалежність України, де-факто 
московський центр те визнання і ігнорує і найрізноманітнішими засобами
— таємно і явно — послідовно працює на послаблення влади Києва на 
його власній території і на міжнародному форумі, не втрачаючи надії на 
допомогу традиційно питомого українським визвольним рухам дей- 
неківства5 в найкритичніший для самостійного існування країни час.

Від проголошення самостійности України минуло близько року, й у 
внутрішньополітичних стосунках неповнокровної ще держави, в стосунках 
підопічного суспільства, що його представляє парляментарна меншість у 
Верховній Раді, з урядовою більшістю колишньої “феодальної номенкля- 
тури”, ми не бачимо ще справжнього політичного розуму, який керувався б 
у цей критичний час лише політичною доцільністю, а не модними 
демократичними ритуалами, місце яким — у повнокровних державах із 
довголітнім демократичним досвідом і міцними демократичними 
традиціями. Особливо небезпечним міг би виявитися сьогодні ритуал 
демократичних виборів до Верховної Ради. Передвиборні кампанії партій 
розкрили б таку скриню Пандори, з якої скористали б тільки вороги 
Української держави. Останніми часами критика президента та його уряду 
фракцією Руху, що перебуває під впливом Чорновола, скидалася радше 
на змову з метою повалити нинішню владу, аніж на доброзичливу критику. 
Адже абсолютно нічого конкретного критики не пропонують. Режимові, 
що проголосив державну незалежність, потрібно щонайменше чотири-п’ять 
років, щоб увійти в ритм часу, щоб лояльно перейти в стан опозиції до 
наступного режиму в новому суспільстві.

У сьогоднішньому плинному економічно-політичному стані, до того ж 
із незакінченою організацією війська, поставити бюрократичну номенкля- 
туру доби совєтів перед дилемою — або остракізм і тавро підсудного у 
новому суспільстві, або знову захист в обіймах чужої метрополії — було б, 
з державницьких позицій, фадьшивим кроком. У періоді стрімких зламів 
у всіх ділянках суспільного життя цей елемент із досвідом адміністративно- 
бюрократичної роботи є великою стабілізуючою силою. На жаль, спо
стерігаємо, що навіть такі розважливі провідники демократичних сил, як 
Горинь і Драч — аби тільки не пасти задніх — виступають за 
якнайскоріше переобрання Верховної Ради.

III

Цю політичну ситуацію, що витворилася по розвалі совєтської імперії, 
передбачав найбільший наш політичний мислитель В’ячеслав Липинський. 
І, передбачаючи, переживав у такому психічному напруженні, що всі 
подробиці цієї історичної драми, які нагадували йому цілий ланцюг 
тотожних зусиль, зруйнованих дейнеківством нашого політичного 
примітивізму, він передав нам у нищівному стилі розгніваного пророка. 
І коли ми приглянемося до нічим не виправданих курйозів сьогоднішньої 
української дійсности і побачимо, наскільки ми й надалі залишаємося в
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полоні руїнницьких інстинктів традиційного нашого гуляйполя, ми зро
зуміємо той гнів і ту безжалісну правду у словах Липинського про 
безвихідь двополярности ідеологічного патріотизму нашої інтеліґенції. Ті 
слова були написані 1926 року:

“І пам’ятайте Ви, інтелігенти українські, що народ український 
визволитись може лиш тоді, коли з пащі московської і польської метрополії 
він свою голову вирве. Голова його — це пани. Не тільки сучасні, а 
всяка, у всякій добі, місцева верхня — провідна і правляча — верства, 
яку Ви — представники народу — своїми “очима завидющими і руками 
загребущими” всякий раз, як починає творитися Держава Українська, 
назад в Москву та Польщу заганяєте. Верству цю ви мусите до народу 
притягнути і з народом в одну націю зв’язати. А зробите це лиш тоді, 
коли панські сепаратистичні-державницькі стремління всіми силами своїми, 
всім Вашим впливом на народ, піддержите. Без цього вся Ваша українська
— соціялістична, націоналістична, чи як би Ви її не називали — праця, 
буде конвульсіями живого кадовбу з прищемленим верхом. 1 не називайте 
екскрементів, які Ви, безвершники, будете в цих конвульсіях виділяти
— ’’Україною", бо реальної України — Держави Української — з них не 
буде ніколи, ніколи”. (“Листи до братів хліборобів”, “Вступне слово...”, 
с. IX).

Без найменшого сумніву, сьогодні тими “панами”, тією “верхньою — 
провідною і правлячою — верствою” є керівне членство колишньої 
Комуністичної партії України. Це “політична аристократія” сьогоднішньої 
Української держави. Вона фактично керує життям та управляє 
інституціями держави. Поки що вона робить це так, як уміє, як навчена 
багатьма десятиліттями метропольного керівництва з Москви. За один рік 
переорієнтуватися з того, що вона знає і вміє робити, на те, чого вона 
не бачила й не знає і що психологічно їй чуже, — понад людські сили. 
Але вона знає, що мусить переорієнтуватися, бо хоче “самозберегти себе” 
в Українській Державі. Так, пане Чорновіл, інстинкт самозбереження — 
це керівна сила в усьому живому, і коли ця політична “аристократія-пани” 
спостерігає, як модерно-демократична дейнеківщина, з товстими палицями 
в руках, готується до самосуду над цими “панами”, щойно настане 
“справжня демократична незалежна Україна” (“нам замало самостійної, 
ми хочемо демократичної!”) Зі своїми кордонами (?!!), армією, еко
номічною безпекою, зі своїми грішми...”, то “пани” не дуже й квапляться 
заводити таку “справжню” дейнеківську демократію. Для нашого політично 
малограмотного дейнеківства — це ж таке просте: “негайно позбутися 
існуючої державної номенклятури і авторитаризму” в особі президента 
Кравчука та його обласних представників — і все стане на своє місце.

Сильветка того радянського судді, що читав безсоромний вирок 
українському дисидентові, заступає п. Чорноволові сьогоднішню дійсність 
і залежні від цієї дійсности майбутні перспективи. Він так закусив зуби 
на зненависних йому “панів”, що не цурається демагогії з архівів нашого 
традиційного популізму: він знецінює акт Верховної Ради від 24 серпня 
на користь всенародного референдуму, лукаво замовчуючи той факт, що 
не було б одідиченої від радянської республіки номенклятури — не було б 
і того надсподіваного висліду; бо хоч би як ми намагалися звеличувати 
впливи нашої “національно свідомої демократії” , незаперечним  
залишається факт, що вирішальний вплив і на вибір президента, і на 
вислід референдуму мала номенклятура “панів”. А?к ніяк не перекрнливо
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доводити, що номенклятура при владі, зважившися (хоч як обережно) на 
шлях самостійности, могла б бути проти власної суверенности.

Розлогу цитату з доповіді Ланселота Лотона (про популістсько-дей- 
неківські джерела комунізму, прийнятого “на віру” інтелігентським 
пролетаріатом України в 1917 — 20 роках, про його швидку переорієнтацію 
умами його кращих представників на національні джерела і про реакцію 
московської метрополії, її щодалі посилюваний тиск на перереформову- 
вання його в інструмент совєтської — а фактично російської — 
великодержавности, її неперебірливі засоби терору всередині КПУ, жер
твою якого стали найкращі члени тієї партії) наведено не випадково. Ми 
хотіли показати політично мислячій українській людині, що у вісімдесяті 
КПУ не могла бути іншою, ніж вона була, і те, якою вона все ж таки 
була, вона завдячувала своєму етнічно-українському кореневі й цупкості 
його державницьких тенденцій. Зваживши на перманентні очищування 
КПУ від “націоналістичних і сепаратистських ухилів”, що їх проводив 
московський центр, революційна переорієнтація, згідно з Липинським, 
Верховної Ради під проводом Леоніда Кравчука на незалежну Українську 
державу не має прецеденту в нашій історії. І тому саме “примирення” 
інтелігентських кадрів радянської і національної шкіл у спільній праці 
над закріпленням молодої української державносте є імперативом дня. 
Без цього майбутнє самостійности й визрівання народу в націю постійно 
буде під загрозою зовнішніх і внутрішніх ворожих сил.

А проте п. Чорноволові реформістська стриманість Верховної Ради в 
економічних питаннях здається набагато загрозливішою для самостійности 
України, ніж тенденції російського імперіялізму в демократії Єльцина. А 
тому й ставлення провідника розколеного ним-таки Руху до сепаратних 
тенденцій серед ворожих Україні елементів у її прикордонних областях 
залишається “нейтральним” , тобто принцип соборносте українських 
земель Чорновола не зобов’язує. Такі заяви п. Чорновола в його 
публіцистиці і в політичних кроках вимагають детальніше вивчити засади 
його діяльносте, хоч би вже через те, що його кандидатура на наступних 
президентських виборах цілком певна, на що вказує його передвиборчого 
штабу діяльність одразу після референдуму і президентських виборів.

_______________________  США
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домаганням політичних прав для феодальної верхівки... Феодальна аристократія могла 
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Петро КРАЛЮК

КУДИ ЙДЕМО?
(Деякі міркування з  приводу минулого 
та перспектив розвитку української нації)

Вступ

Понад рік існує суверенна Українська держава. Багато це чи мало? 
Для формування державних інституцій, традицій, правової бази, врешті, 
державницької свідомости — це неймовірно мало. Але якщо врахувати 
попередній гіркий досвід нашого державотворення, коли незалежна де
ржавність існувала зазвичай кілька місяців, а то й кілька днів, — то це 
не так уже й мало. До того ж нинішній період державного будівництва 
відбувається за умов відносної соціальної та політичної стабільности, чого 
ми в попередні часи не мали. Це обнадіює.

Однак молода держава зіткнулася з чималими труднощами. Її економіка 
в стані кризи, триває спад виробництва. Рівень життя більшости населення 
падає. Корупція, зловживання службовим становищем, злочинність стали 
звичними явищами. Влада не користується авторитетом.

Не дивно, що чимало жителів України, які голосували на референдумі 
1 грудня 1991 року за незалежність своєї держави, сьогодні проголосували б 
інакше. Незалежність не дала їм обіцяного ситого й заможного життя. 
Проте “антидержавницькі” настрої поширені не лише серед “несвідомої 
маси”. Багато людей, які голосували не за “ковбасну” суверенну Україну, 
а трактували її незалежність у дусі національних ідеалів, сьогодні 
розчаровані. Вони мають зовсім не таку Україну, за яку боролись і якої 
прагнули. Адже влада в основному залишилася в руках колишніх 
“партократів”, яких назвати свідомими українцями важко. А ті нечисленні 
свідомі українці-демократи, що отримали хоч якісь крихти влади, 
виявляються часто не такими вже й свідомими і не такими вже й 
демократами.

Словом, ситуація така, що оптимізму дуже мало. А коли додати, що 
деякі важливі державні інституції України (наприклад, армію) справді 
українськими не назвеш, то закрадається думка: а чи існує реально 
Українська держава, чи не є це велика фікція?

Але давайте замислимося: хіба можна було чекати чогось іншого? Чи 
хоча б одна колоніальна країна після здобуття суверенітету відразу 
вступила в стадію розквіту?

Те, що відбувається сьогодні в нашій державі, не є  чимось незвичайним. 
Аналогічні явища спостерігалися на попередніх етапах українського 
державотворення та в деяких інших країнах, що стали на шлях 
незалежности. Нинішні наші негаразди часто мають глибинні економічні, 
соціальні, кульчгурні, політичні корені й підтримуються певними історично
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сформованими традиціями. Аби зрозуміти, в якому стані ми перебуваємо 
і якими можуть бути наші перспективи, звернімося до історії.

Історія людства як історія людських спільнот

Історію людства можна за бажання розглядати в різноманітних 
аспектах: як історію суспільно-економічних, політичних систем, як історію 
типів культур, релігій тощо. Ми спробуємо подивитися на історію людських 
спільнот.

Всі добре знають, що людина — суспільна істота. Вона не може жити 
сама. Інші люди потрібні їй не лише для того, щоб вижити, але й для 
емоційного та духовного комфорту.

Можна назвати десятки, сотні форм людських спільнот (більш чи менш 
“тісних”): сім’я, професійна група, виробниче об’єднання, клуби за 
інтересами, соціальний клас тощо. Вивчити історію всіх цих спільнот, 
їхнє походження, трансформацію і т. д. — це дуже цікаве й обсягове 
завдання. У нас інший предмет розмови, тому обмежимося мінімумом. 
Не розглядатимемо “малі” чи “середні” спільноти — дамо лише загальну 
характеристику “великих”.

Із нашої точки зору, в історії людства простежується зміна трьох типів 
“великих” людських спільнот, які, власне, й складають суспільства. Це 
спільноти родо-племінні, станові та національні.

Звичайно, ці типи — абстракції і в “чистому” вигляді не існують. 
Характер зміни цих типів не обов’язково “проі'ресивний”. Бувають 
випадки, коли станові спільноти деградують до родо-племінних, а 
національні — до станових. Варто також урахувати, що одночасно в 
різних регіонах можуть існувати різні типи “великих” спільнот.

Спільноти першого типу — родо-племінні — створюються за кровно 
спорідненим принципом. Для їхніх представників характерним є те, що 
вони усвідомлюють себе членами однієї родини, і це знаходить 
відображення в духовній сфері (яскравий приклад — тотемізм). Родо
племінні спільноти існують переважно за так званого первіснообщинного 
ладу. Для нас вони не становлять особливого інтересу, тому ми їх 
спеціально не розглядаємо.

Наступний тип — станові спільноти. Саме з їхнім формуванням 
пов’язане виникнення такого інституту управління, як держава.

Цей процес відбувався приблизно за таким сценарієм. Певна родо
племінна спільнота, підпорядкувавши за допомогою військової сили інші 
племена, накладає на них данину чи встановлює якісь інші форми 
залежности. Таким чином утворювалися держави в так званих “рабо
власницькому” і “феодальному” суспільствах: латинці створили Римську 
державу, араби — Халіфат, Рюриковичі — Київську Русь тощо. 
“Класичною” державою тих часів була держава імперська, — тобто на 
її вершині стояло якесь “плем’я”, група людей, часто об’єднана кровно- 
родинними зв’язками. Це “плем’я” часто зосереджувалося на певній 
території — в “столиці”, “метрополії”. Його представники не лише 
керували державою, але й посідали порівняно з іншим населенням держави 
привілейоване місце. Становище людини у цьому “племені” залежало 
часто від її родовитости, кровних зв’язків. Звідси, до речі, характерний 
для європейських феодалів культ титулів, династичні шлюби тощо.
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Підвладні племена мали сплачувати данину (податки) і таким чином 
забезпечувати відносно високий рівень життя “привілейованого” племени. 
Тому чим більше імперська держава розширювала свої межі, тим 
сильнішою й могутнішою ставала її верхівка.

Поступово “привілейоване” плем’я диференціюється на два стани (хоча 
така диференціація не завжди є обов’язковою). Один стан отримує 
монополію на військову (феодали, дворянство, шляхта та ін.), а часто й 
на адміністративну владу, інший — на духовну (жрецтво, духовенство). 
Піддані (ті, що “під даниною”, сплачують її) складали “третій стан”, 
який у міру розвитку ринкових відносин почав диференціюватися. 
Щоправда, протягом тривалого часу “третій стан”, на відміну від стану 
феодалів чи духовенства, залишався менш сконсолідованим і розцадався 
на ряд племен, мало пов’язаних за своїм походженням і культурою.

і Радянська суспільствознавча література виділяла для рабовласницької 
та феодальної формацій такі “великі” спільності, як народності. “Розвиток 
продуктивних сил, — читаємо в “Українській Радянській Енциклопедії”,
— привів до руйнування первіснообщинного ладу, виникнення приватної 
власності й класів суспільних, витіснення кровнородинних зв’язків 
територіальними. В процесі утворення племінних союзів племінні 
спільності поступово змішувалися, посилювалися міжплемінні господарські 
і культурні зв’язки, що привело до появи нової історичної спільності — 
народності. В процесі утворення народності мова одного з етнічних 
компонентів (найрозвиненішого і найчисленнішого) стала спільною мовою 
народності”1.

Якщо ми визнаємо існування такої спільноти, то доведеться констату
вати, що основа, яка визначає її існування, досить слабка. Певну роль 
могли відігравати єдина територія, культурна спорідненість і початки 
державних структур. Але для людини періоду станових суспільств на 
першому місці стояла не етнічна належність, а належність до соціального 
стану. Представники кожної станової спільноти (селяни, дворяни, 
ремісники, купці, священнослужителі тощо) мали свої характерні 
особливості життя, свої традиції, звичаї, кодекс моралі, іноді навіть свята 
й розваги. Наприклад, середньовічний феодал міг скоріше знайти спільну 
мову з феодалом-іноплемінником, аніж зі своїм селянином. Тому не дивно, 
що при дворі князів Київської Руси були варяги-скандинави, що українець 
Байда-Вишневецький, якому приписують заснування Запорозької Січі, 
легко міняв феодальних сеньйорів, служачи то польському королеві, то 
російському цареві. Такі явища внутрішньостанової мобільносте були 
характерні не лише для феодалів. Так, польські селяни, які переселялися 
в XVI — XVII ст. на українські землі, часто засвоювали звичаї, мову і 
навіть релігію українських селян. Те саме можна сказати про ремісників, 
купців тощо.

В епоху середньовіччя було багато спроб ідеологічно обгрунтувати 
становість тим, що в межах однієї держави різні соціальні групи мають 
різне етнічне походження. Добре відомий приклад — леґенда , про 
закликання варягів на Русь, вміщена в “Повісті минулих літ”. Згідно з 
цією легендою, панували на Русі іноземці-варяги, які пригноблювали 
місцеве населення. Те саме можна сказати й про т. зв. “теорію 
сарматизму”, поширену в Речі Посполитій у XVI — XVII ст. Суть її
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зводилася до того, що польська шляхта походить від прадавніх войовничих 
сарматів, а селяни й міщани мають інше етнічне коріння.

Певну консолідаційну роль у період середньовіччя відігравали куль
турно-конфесійні чинники. Релігійні організації (конфесії) об’єднували 
людей незалежно від їхньої станової чи етнічної належности. Водночас 
кожна конфесія формувала певну культурну ситуацію (виробляла 
світоглядні стереотипи, конфесійну мову, намагалася навіть регламенту
вати побут і поведінку людей). Проте, незважаючи на відносно великий 
вплив конфесійної культури, вона була не стільки “загальнонародною”, 
скільки становою, священицькою. Зазвичай лише священики знали й 
розуміли релігійну символіку, конфесійну мову, читали та тлумачили 
“священні книги”. А культуру широких верств населення в основному 
визначала місцева “народна” міфологія, яка мала давні корені. Наприклад, 
у Європі (і Західній, і Східній) протягом середньовіччя поряд з офіційним 
християнством у світогляді людей зберігалися поганські вірування. 
Справжнє християнське просвітництво народу почалося від XVI — XVII ст., 
коли настала “осінь середньовіччя”.

У середньовічний період “конфесійна культура” сприяла становленню 
нестійких поліетнічних конгломератів. У Європі в той час можна виділити 
три такі конгломерати: католицько-латинський (панівна релігія — ка
толицизм, конфесійна та елітарно-культурна мова — латинська), право
славно-візантійський (панівна релігія — православ’я, конфесійна та 
еталітарно-культурна мова — грецька), а також близький до нього 
православно-слов’янський (панівна релігія — православ’я, конфесійна та 
еталітарно-культурна мова — церковнослов’янська). У межах кожного з 
них можна виділити локальні спільноти, існування яких зумовлювалося 
етнічною спорідненістю.

На зміну становим спільнотам приходять спільноти національні. Сама 
ідея нації (в сучасному розумінні слова) виникла в період Великої 
французької революції. У ній так званий “третій стан” (буржуа, ремісники, 
робітники, селяни) піднявся на боротьбу з панівним у Франції феодальним 
абсолютизмом. Як альтернативу тодішнім порядкам вони висували “су
веренність нації” — власне, конституційно-парламентську державу, де 
існує рівність людей перед законом. Звідси походить одне з найпопу- 
лярніших гасел тогочасних французьких революціонерів: “свобода, 
рівність, братерство”, — а також своєрідний “культ громадянина”, що 
став противагою характерному для європейського феодалізму “культові 
титулів”.

Ідею “суверенности нації” висунув і класично обґрунтував предтеча 
Великої французької революції Жан-Жак Руссо. Він уважав, що найвища 
влада в державі повинна виражати загальну волю нації. Під нацією Руссо 
розумів усіх жителів тогочасної Франції, де абсолютну більшість населення 
складали представники “третього стану”.

І хоча Велика французька революція мала відверту соціальну 
антифеодальну спрямованість, а сама ідея “суверенности нації” тлумачила
ся соціально, потрібно вказати й на суто національний аспект революції. 
Дореволюційна феодальна Франція була країною, де існувала господарська, 
культурна, а подекуди навіть етнічна відособленість територій. Революція 
неабияк прискорила процес ліквідації тієї відособлености й консолідації 
жителів Франції в єдину національну спільноту.
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Можна сказати, що в ході революційних подій у Франції сформувалася 
“державна” концепція нації, відповідно до якої поняття “представник 
нації” ототожнюється з поняттям “громадянин держави”. Саме таке 
розуміння нації найбільш поширене нині у високорозвинених країнах, де 
порівняно рано сформувалися національні держави.

Існує також “етнічна” концепція, яку сформували ідеологи “бездер
жавних” націй. Націю вони тлумачили не як державну, політичну 
спільноту, а як об’єднання на основі спільного походження, мови, 
території, національного характеру, культури тощо. Прихильники цієї 
концепції часто розуміють націю як “вічне” (безперервне й надісторичне) 
явище, говорять про “дух нації”. Наприклад, теоретик українського 
інтегрального націоналізму Дмитро Донцов трактував національне як 
шляхетне почуття, духовний аристократизм, що в його основі лежать 
етика та релігія, і водночас як чуття роду (біологічне поняття нації). А 
один із дисидентів 60-х років Валентин Мороз уважає, що “...націю 
творять не якісь там окремі історичні обставини. Націю творить силове 
поле землі. Так, те, що в нас є від Бога, духовність наша і загальна 
вітальна сила, яка є в усьому всесвіті — все це компоненти однієї і тої ж 
самої сили. Я вважаю, що нація витворюється там, де є силою духове
поле. І скільки б цю територію хтось намагався асимілювати, вона завжди

■ „2відродиться, в окрему націю .
Не заперечуючи вартосте “етнічної” концепції нації, треба врахувати, 

що вона виникла як реакція “бездержавних” націй проти поневолення 
імперськими державами і як прагнення створити власні національні 
держави. Прихильники цієї концепції, відштовхуючись від розробленої 
французькими революціонерами соціально спрямованої ідеї “суверенносте 
нації”, надавали їй етнічної спрямованосте, тобто виходили з того, що 
таким людським спільнотам, як нації, належать окремі політичні права, 
що воля такої спільноти суверенна, що право жити вільним життям дане 
нації самою природою, що таке право законне.

У міру того, як “бездержавна” нація творить свою національну державу, 
відбувається зміна “етнічного” розуміння нації на “державне”. Це чітко 
простежується сьогодні в Україні. У нас фігурує нині два терміни 
позначення нації — “українська нація” та “український народ” (“народ 
України”). Один виходить з “етнічного” розуміння, а інший — із 
“державного”.

У розумінні автора, нація — це людська спільнота, що має такі риси:
1) спільну територію, яка характеризується відносною географічною 

єдністю;
2) єдиний господарський організм, котрий функціонує на ринкових 

засадах;
3) високий рівень соціальної комунікації та мобільносте;
4) відсутність соціальної, етнічної, конфесійної, расової та іншої 

сеґреЛщії;
5) соціально-психологічну спільність (т. зв. “національний характер”);
6) культурну спільність (національну культуру);
7) спільні (загальнонаціональні) політичні інститути.
Варто відзначити, що вищевказані риси працюють лише в комплексі, 

а не окремо.
Становлення націй пов’язане з формуванням ринкових відносин, які
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потребують не станових, а національних “громадських” спільнот, де люди 
є формально рівними. Цей процес був започаткований в Європі приблизно 
в XVI — XVII ст. (в одних регіонах раніше, в інших пізніше) і набрав 
більш-менш визначених форм наприкінці XVIII — на початку XIX ст. 
Саме тоді й з ’явилася ідея нації.

Нація формується у межах території, яка характеризується відносною 
географічною єдністю. Чимало дослідників, — приміром, В. Липинський 
чи Л. Ґумільов — розглядали ^територіальний фактор як один із 
найголовніших чинників у цьому процесі. Відносно єдине географічне 
середовище формує і відносно єдиний господарський організм.

Проте спільна територія, як і спільний господарський організм, можуть 
бути основою не лише для нації, але й для племені чи народности. 
Своєрідним рубіконом, який відділяє, на наш погляд, націю від попередніх 
спільнот, є функціонування господарського організму на ринкових засадах, 
що надає їй специфічних особливостей.

Формування нації — не одноразовий акт, а тривалий процес, який 
може розтягтися й на довгі століття. У виникненні цієї спільноти певну 
роль відіграють зв’язки (господарські, політичні, культурні, державні 
тощо), котрі сприяли етнічній консолідації в умовах станових суспільств. 
Вагому роль міг відігравати сильний державний організм, зокрема 
абсолютна монархія. Деякі нації, наприклад, французька чи англійська, 
почасти формувалися “згори”, тобто з допомогою державних структур. 
Проте ці структури не були незмінними: в ході розвитку ринкових відносин 
вони набирали відповідних “буржуазних” форм, що в свою чергу сприяло 
формуванню нації.

Становлення ринкових відносин веде до руйнування натурального 
господарства, втягує в систему товарно-грошового обміну дедалі більші 
(територіально та соціально) маси людей, тобто виникає так званий 
“загальнонаціональний ринок”. Ринок, з одного боку, веде до соціального 
розшарування всередині суспільних станів. Серед феодалів, які в період 
середньовіччя мали відносно єдиний побут, спосіб життя, за умов розвитку 
товарно-грошових відносин спостерігаємо виділення прошарку багатіїв, які 
активно виходять на ринок, долучаються до торгових операцій, таким 
чином обуржуазнюючись, і бачимо бідних феодалів, які розорюються 
дорешти. Подібні процеси спостерігаємо також серед селян, ремісників 
тощо.

З другого боку, ринок потребує високої соціальної комунікації та 
мобільности і тим самим руйнує станові, конфесійні, етнічні, расові та 
інші перепони. Внаслідок цього формується “громадянське суспільство”. 
Тут варто згадати, що в добу середньовіччя кожен стан, етнічна чи 
конфесійна група жили за своїми особливими законами (і писаними, й 
неписаними). Вони мали навіть свої окремі суди. Людина могла бути 
відносно рівною в соціальному та правовому сенсі в межах свого стану, 
але аж ніяк не в межах усього суспільства, що було об’єднане, наприклад, 
державним організмом. “Громадянське суспільство”, характерне для 
ринкових відносин, будується на інших засадах — рівности всіх його 
членів (громадян) перед законом.

“Громадянське суспільство” — це, власне, вже і є нація. Не випадково 
поняття “громадянин” і “нація” стали своєрідними символами буржуазних 
революцій.
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У межах “громадянського суспільства” формується соціально-психо- 
логічна спільність (“національний характер”). Звичайно, ця спільність 
відносна, її представляють певні стереотипи мислення й поведінки, спільні 
для членів нації. Ці стереотипи можуть мати давнє походження (правда, 
істотно трансформувавшись), а можуть бути безпосереднім результатом 
становлення буржуазних відносин. Наприклад, “німецька працелюбність” 
аж ніяк не є чимось споконвічно притаманним для німців. Вона є порівняно 
недавнім витвором німецького протестантизму, який сам виник у процесі 
формування буржуазних відносин. А ось землеробські стереотипи українців 
мають давнє походження.

Стереотипи “національного характеру” великою мірою визначають 
характер національної культури, аж до її символіки та сюжетів художніх 
творів. Наприклад, синьо-жовтий прапор має справді глибокі корені в 
культурі українського народу. До того ж на рівні масової свідомости він 
трактується відповідно до землеробських стереотипів: мовляв, синій колір 
символізує небо, а жовтий — пшеничний лан.

Становлення національних культур відбувалося шляхом синтезу куль
турних вартостей різних суспільних станів. Ішов процес “перетоплювання” 
станів в одну національну спільноту, а разом із ним “перетоплювались” 
і їхні культурні надбання. Водночас творилася одна “поліфонічна” 
культура, що мала задовольняти запити представників різних соціальних 
груп. Цю “синтетичність” можна побачити в історії великих європейських 
культурних рухів XVI — початку XIX ст. Так, для Ренесансу характерне 
поєднання передусім світської феодальної й міщанської культур із 
католицькою конфесійною культурою. Були також спроби синтезувати в 
ренесансній культурі й вартості культури “простолюдної”. Намагання 
поєднати конфесійну культуру з “простолюдною” було відчутне в 
реформаційному русі. Реформатори зробили чимало для того, щоб 
конфесійна культура стала надбанням широких верств. Цьому сприяли 
використання під час богослужінь розмовних мов, переклад цими мовами 
біблійних текстів та богословської літератури.

Рух просвітників, особливо французьких енциклопедистів, можна 
розглядати як спробу створити національну культуру на основі “елітарної” 
культури, що сформувалася в світському міщанському й частково 
феодальному середовищі. Для цього творення характерне, з одного боку, 
рішуче витіснення конфесійної культури (звідси, до речі, різкий 
антиклерикалізм просвітників), а з другого — намагання зробити цю 
“елітарну” культуру культурою “простолюду”. Однак “просвітницька” 
культура виявилася далеко не завжди співзвучною культурі “просто
людній”. Своєрідною реакцією на Просвітництво став рух романтизму 
початку XIX ст. Його представники намагалися піднести “простолюдну” 
культуру на рівень культури “елітарної”, точніше — зробити народну 
“екзотику” елементом культури освічених верств, тим самим витворивши 
“культуру для всіх”.

Вищевказані ренесансний, реформаційний, просвітницький, 
романтичний рухи (правда, в досить-таки специфічній формі) були 
характерні і для становлення української національної культури. Однак 
недоформованість української нації відповідним чином відбилася й на її 
національній культурі, яка через свою недорозвиненість має непомірно
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великий “простолюдний” пласт, що, звичайно, не можна вважати 
позитивним явищем.

Національна культура є і’рунтом для формування національної 
політичної ідеології, без якої неможливе становлення національних 
політичних інститутів (громадських, військово-політичних організацій, 
партій, національно-державних структур тощо). Саме з оформленням 
національної держави можна говорити про завершення процесу форму
вання нації. ,

Трагедія української національної еліти

Говорячи про національну культуру й національні державні інститути, 
слід ураховувати, що вони — на відміну від інших складників нації, які 
їм передують — розвиваються не лише спонтанно. У їхньому розвитку 
досить сильний елемент свідомої діяльности.

Діяльність національних культурних та державних інститутів передба
чає існування певних соціальних груп, с̂отрі їх обслуговують. До них ми 
відносимо діячів культури (служителів культу, журналістів, учених, 
письменників, викладачів, художників, композиторів і т. д.). Вони 
витворюють духовну базу для національної ідеології та й, власне, 
формують її. Функціонування державних інститутів забезпечується 
провідними адміністраторами, військовою верхівкою, політичними 
лідерами. Названі соціальні групи складають так звану національну еліту.

Назвемо деякі риси, що відрізняють національну еліту від основної 
маси населення. По-перше, представники еліти, спираючись на відповідні 
механізми впливу (інформаційні, адміністративні, політичні, військові), 
стають провідниками мас, організують їх. По-друге, з огляду на специфіку 
своєї діяльности, вони повинні діяти нетрадиційно, оригінально.

Національна еліта — це не обов’язково багаті люди. Хоча серед її 
представників можуть бути такі: дехто стає заможним завдяки становищу 
національного лідера, а інші, навпаки, використовують свої статки, щоб 
виступити в ролі національних провідників. Стосовно діячів національної 
культури, то в їхньому середовищі справді заможних людей дуже небагато.

Якщо національна еліта є нечисельною, не досить кваліфікованою, не 
має міцних традицій, то перед нацією постають неабиякі проблеми. Це 
яскраво простежується в українській історії.

Початки формування української нації припадають приблизно на кінець 
XVI ст. У цей час в Україні швидко розвивається торгівля, відбуваються 
протокапіталістичні зрушення в економічній сфері. Це веде до зростання 
соціальної мобільности, робляться спроби бодай частково усунути станову 
сеі’реґацію. Хоча відбувалися ці процеси непросто.

Кінець XVI ст. позначений активним творенням української 
національної культури, у якій була тенденція синтезувати вартості культур 
різних станів. Показовими щодо цього стали переклади біблійних книг 
розмовною українською мовою (Пересопницьке Євангеліє, Новий Заповіт 
Валентина Невгалевського та ін.). У них немовби поєднувалися конфесійна 
культура (біблійні тексти) та культура “простолюду” (розмовна мова). 
Синтетичність була притаманна українській полемічній літературі кінця
XVI — початку XVII ст., у якій конфесійні проблеми розглядалися в 
такому аспекті, що ця література була доступна не лише священно
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служителям, але й світським людям. Спроби синтезу вартостей культур 
різних станів можна спостерігати й у тогочасному українському мистецтві, 
шкільництві, видавничій справі тощо. Тоді ж виникають українські 
культурні осередки, зокрема Острозька академія з гуртком учених та 
друкарнею, братства тощо. Так поступово витворюється національна 
культурна еліта.

Проте процес формування національної еліти в Україні проходив на 
той час у доволі складних умовах. Українці не мали своїх державних 
утворень, їхня територія була розділена між різними державами: 
Польським королівством, Великим князівством Литовським, Угорщиною. 
Це зумовило полонізацію, а на Закарпатті мадяризацію частини украї
нського населення, передовсім шляхти — стану, який, з огляду на його 
соціальне становище та можливості отримати повноцінну освіту, міг би 
бути основою для формування національної еліти. Натомість вихідці з 
українських шляхетських родин служили панівним націям.

Повноцінна еліта, яка б створила і забезпечила нормальне 
функціонування національних інститутів, наприкінці XVI — на початку
XVII ст. не виникла. Творення національної еліти в Україні перейшло 
від шляхти до іншого стану — козацтва.

Козацтво поступалося шляхті і за матеріальною забезпеченістю, і за 
освіченістю, і за організаторськими навичками. Та все ж таки козакам 
удається в першій половині XVII ст. хоч якось забезпечувати  
функціонування українських культурних інститутів (Київського братства, 
Могилянської колегії, відновленої за їхньої активної допомоги православної 
ієрархії). Вони мали ефективні військово-політичні організації (Запорозьку 
Січ, реєстрове козацтво). Увінчала цей процес визвольна війна під 
проводом Богдана Хмельницького і створення по суті незалежної Ук
раїнської гетьманської держави.

Але від самого початку ця держава зіткнулася з певними труднощами. 
Гетьман не мав достатньої кількости національно свідомих і здатних до 
справи державотворення людей. Відсутність повноцінної національної еліти 
вела до того, що козацька старшина, не розуміючи потреб держави, в 
своїх діях керувалася часто еіЬїстичними інтересами й амбіціями. Звідси 
незгоди серед козацької верхівки, анархія, отаманщина. Відтак гетьмани, 
не маючи надійного опертя в національній еліті, змушені були, щоб 
утриматися при владі, вдаватися до іноземнрї допомоги. Іноземці, 
втручаючись в українські справи, шукали, зрозуміло, вигоди для себе. 
Це втручання врешті призвело до руйнування української державности, 
а заодно й національної еліти. Так, унаслідок державно-політичної анархії 
другої половини XVII ст. Україна потрапляє в залежність від Росії, а її 
національна еліта (козацька старшина, діячі культури) поступово 
русифікується.

Отже, сценарій українського державотворення в XVII ст. був приблизно 
таким:

Перший етап. Національна еліта формується за умов бездержавности, 
тому й виявляється неповноцінною'.

Другий етап. Завдяки напруженню зусиль, удається створити свою 
державність, проте державне керівництво не може повністю спертися на 
власну еліту, яка має слабку національно-державницьку свідомість і 
схильна до анархії.
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Третій етап. Державне керівництво змушене шукати іноземної 
підтримки, що врешті призводить до втручання зовнішніх сил в українські 
справи, наслідком чого стає руйнування національної державности.

Приблизно за таким самим сценарієм розвивалися події й у 1917 — 
1920 pp., коли перед українцями знову відкрилася перспектива створити 
свою державу й завершити формування нації.

У той час знову постала проблема національної еліти. Українські землі 
перебували до того часу в складі Російської та Австро-Угорської імперій 
на становищі колоній. Колоніальна адміністрація (особливо в Росії) всіляко 
стримувала формування та розвиток української національної еліти. В 
Росії українцям удалося в XIX — на початку XX ст. витворити лише 
культурну еліту (до того ж досить-таки слабку). Трохи кращі були справи 
в Галичині — там на зламі століть почала формуватися також українська 
політична еліта, з'явилися принаймні відносно сформовані українські 
партії.

Можливість відродження державности заскочила українців зненацька, 
вони до того не були готові. Спершу ця можливість почала реалізуватись 
у “російській” Україні, де готовність була “найнижчою”. Коли виникла 
Центральна Рада, а згодом Українська Народна Республіка, то виявилося, 
що українці практично не мають людей для реальної державотворчої 
праці. Несформованість української політичної еліти компенсувалася за 
рахунок еліти культурної. Багато культурних діячів перекваліфікувалося 
на політиків (чи не найяскравіші приклади — М. Грушевський та 
В. Винниченко). Зрозуміло, вони далеко не завжди виконували покладені 
на нйх завдання.

Неефективність державного керівництва, відсутність повноцінної еліти, 
на яку могла би спертися влада, привели до краху УНР. Новонароджена 
Українська держава не в змозі була витримати натиску порівняно 
невеликих більшовицьких загонів. Це змусило керівництво УНР шукати 
підтримки в німців та австрійців. Але німці, керуючись власними 
інтересами, фактично зорганізували переворот, повалили керівництво УНР 
і поставили на його місце гетьмана Скоропадського. Таким чином, традиція 
лейтимности української влади, яка щойно зароджувалася, була втрачена, 
й відкрився простір для анархії та отаманщини. За таких умов законна 
українська влада мусила шукати підтримки ззовні, але це не рятувало 
становища. Врешті українську територію було розділено між чотирма 
державами.

Нині перед нами знову відкрилася перспектива створити свою державу. 
1 знову ми зіштовхуємося приблизно з тими самими проблемами, що й 
наші предки в XVII ст. та в 1917 — 1920 pp.

Перший етап — творення сучасної української національної еліти

Які були стартові можливості на початку нинішнього етапу українського 
державотворення? Відносно непогані. Принаймні не гірші, а де в чому 
кращі, ніж на попередніх етапах. Українці мали, по суті, всі ознаки 
нації. Інша справа, що деякі з них виявилися недорозвинутими.

Існувала спільна територія, до того ж більша її частина була об’єднана 
політично у фіктивній державі УРСР. Можна також говорити про відносно 
єдиний господарський організм на цій території (в межах УРСР). Правда,
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він на ринкових засадах майже не функціонував і» мав колоніальну 
орієнтацію.

Спостерігалася досить висока соціальна комунікація та мобільність, але, 
звичайно, далеко не така, як у Західній Європі чи США. Хоча й 
зберігалася певна соціальна сеі’реґація (соціальне, культурне і фактично 
навіть правове відокремлення номенклатури від “простолюду”), все-таки 
вона в Україні не була такою чіткою, як, наприклад, у Середній Азії.

Можна також говорити про елементи соціально-психологічної, куль
турної спільносте жителів України і навіть про існування спільних (хай 
навіть часто фіктивних) державних інститутів.

Культурні та державні інститути в УРСР, незважаючи на всі свої 
вади, забезпечували формування національної еліти (передусім культур
ної). Правда, ні кількісно, ні якісно вона не була задовільною;- Найкращі 
часи для такого формування припали на 20-ті роки. Але, починаючи з 
30-х років, посилюється процес русифікації, знову чимала частина 
потенційних членів української еліти служить панівній нації. Особливо 
великих розмірів набрало це явище у 70 — 80-ті роки.

Але поряд із “радянською” українською елітою формувалася й еліта 
“діаспорна”. Її представники часто національно свідоміші й квалі- 
фікованіші, ніж еліта тутешня. На жаль, вихідці із діаспори, виховані в 
західному дусі, далеко не завжди розуміють наші проблеми, тому особливо 
розраховувати на них у створенні української держави не доводиться.

Активне формування української політичної еліти розпочалося в 1987 —
1989 pp .. Вихід на волю політв’язнів неабияк заактивізував громадське 
життя. Виникають “неформальні”, по суті, політичні організації: УГС, 
УКК, Товариство Лева, ТУМ, “Меморіал”, “Зелений світ” і, нарешті, 
Рух. Хоча далеко не всі ці організації висували на перший план політичну 
мету, не було сумніву, іцо вони виконують партійні функції. До речі, 
це засвідчили вибори 1989-го і 1990 pp., у яких ці організації взяли 
активну участь.

Знову, як і в 1917 — 1920 pp., у політику пішли представники 
культурної еліти. Природно, вони далеко не завжди опинялися на висоті. 
Новим українським політикам часто були притаманні спонтанність, 
неорганізованість, нерозуміння особливостей політичної діяльносте. Однак 
нинішній процес формування національної еліти має деякі риси, що їх 
у добу визвольних змагань не було. Тоді українські політики, що вийшли 
з культурницьких кіл, не хотіли зазвичай шукати спільної мови з 
колишніми царськими адміністраторами, військовиками, залучати їх до 
державотворчої діяльносте. Яскравий приклад — події під час гетьманату 
Павла Скоропадського, коли лідери українських соціалістичних партій 
відмовилися співпрацювати з “колишніми”, що взялися за розбудову 
української держави. В наші дні співробітництво між представниками 
культурної еліти, що пішли в політику, і частиною колишньої радянської 
номенклатури, яка прагне прилучитися до державотворчих процесів, 
розвивається успішніше. Великі можливості для їхнього порозуміння дала 
обрана 1990 р. Верховна Рада УРСР. Незважаючи на різку подеколи 
конфонтацію між “демократами” та “партократами”, діалог між ними вів 
до пошуків якихось компромісів. Він, зокрема, сприяв формуванню групи 
так званих “суверенкомуністів”. Подобається нам це чи ні, але саме ця 
група дала вмілих політиків, які представляють нині українську 
національну політичну еліту. Завдяки їм забезпечується відносно нор
мальне функціонування державних інститутів.
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Проблема багатопартійности в Україні
(Необхідний відступ)

Виявом недорозвинености української політичної еліти є її 
роздрібненість. Це явище не стільки об’єктивне, скільки суб’єктивне: наша 
політична еліта, яка ніяк не може досягнути єдности, в певному розумінні 
стала жертвою політичних стереотипів. Простежується певна паралель: як 
у 1917 — 1920 pp. українські провідні політики перебували під впливом 
соціалістичних стереотипів, так нині — під впливом стереотипів демо
кратичних. Для більшости сучасних українських політиків однозначно 
позитивними явищами є демократія, політичний плюралізм, багато
партійність. Часто ці поняття ставлять в один ряд, уважаючи, що 
демократія передбачає різні думки, підходи, які й знаходять вияв у 
багатопартійності. Далеко не кожен розуміє, що ці явища мають не лише 
плюси, але й мінуси і що демократичний шлях із плюралізмом та 
багатопартійністю є не завжди оптимальним. Навіть у наші дні, коли, 
здавалося б, демократія утвердилася на всій планеті й саме демократичні 
держави утримують лідерство, деякі авторитарні держави досягли помітних 
успіхів в економічній сфері та забезпеченні високого життєвого рівня 
свого населення.

Що являють собою сучасні демократичні системи? Зрозуміло, деякими 
рисами вони суттєво відрізняються від демократій античних чи середньо
вічних часів — демократій давньогрецьких полісів, Римської республіки, 
середньовічних міст із Маі*цебурзьким правом, Запорозької Січі тощо. На 
думку автора, найбільша відмінність полягає в тому, що демократії 
античних чи середньовічних часів були становими, а сучасні є загально
національними. Тобто у першому випадку функціонування демократичних 
систем обмежувалося певним суспільним станом (свої “демократії” були 
в рабовласників, міщан, феодалів, селян, козаків тощо), тим часом як 
нинішні демократії охоплюють всіх людей у межах держави.

Становлення сучасних демократичних систем пов’язане із формуванням 
націй та національних держав. У національній державі, де знято 
соціальні, етнічні, релігійні, антропологічні перепони між людьми, не
одмінною умовою є формальна рівність громадян. Зрозуміло, най- 
оптимальнішою формою правління в такій державі є демократія.

Демократична система, як і сама нація, не може сформуватися за 
один рік чи навіть десятиліття. Зверну увагу лише на один аспект цього 
процесу — становлення багатопартійности.

Багатопартійність виникає вже на перших стадіях формування нації 
і відповідної їй демократичної системи. Адже нація об’єднує різні соціальні 
класи, групи, прошарки тощо, інтереси яких далеко не завжди збігаються, 
особливо спочатку, коли суспільство поступово звільняється від пут 
середньовіччя й переходить до ринкових відносин. Отож соціальні класи 
потребують організацій, які захищали б їхні інтереси в політичній сфері. 
Такими організаціями і є “соціальні” партії (робітничі, селянські тощо). 
Наприклад, комуністичні чи соціал-демократичні партії претендують на 
те, щоб виражати інтереси робітників. По суті, “соціальні” партії — це 
вчорашній день сучасних демократичних систем, у певному розумінні — 
пережиток середньовіччя.

У ході розвитку нації загальнонаціональні інтереси починають 
переважати над класовими. Щоб зберегтися, національна держава має 
прагнути гармонізувати та забезпечувати інтереси всіх своїх громадян
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незалежно від соціальної, етнічної, конфесійної і т. д. належности. Це, 
в свою чергу, веде до змін у сфері політики й багатопартійности. Власне, 
відбувається еволюція від багатопартійности до “двопартійности”. Річ у 
тім, що велике число партій, які виражають інтереси різних соціальних 
та інших груп, ускладнюють функціонування політичної системи, 
ефективну діяльність уряду та інших керівних структур. Тому громадяни 
починають віддавати перевагу тим партіям, які вміло поєднують інтереси 
своїх прихильників із загальнонаціональними інтересами.

У сучасних демократіях звичайно існує “двопартійна” система (крім 
двох основних партій чи блоків, можуть бути й інші, але вони не 
впливають помітно на політичне життя). Чому саме вона виявилася 
найбільш життєздатною? По-перше, ринкова економіка вимагає конку
ренції, можливосте вибору. Це знаходить відображення у політичній сфері. 
При цьому знижується ймовірність помилкового рішення, а також 
деградації в політичному житті. По-друге, “двопартійність” виражає дві 
провідні суспільні орієнтації, співвідношення між якими визначає характер 
суспільств, що залежить від співвідношення двох основних форм власносте
— приватної та колективної. Неподільне панування приватної власносте 
може вкрай динамізувати суспільство й привести до його дестабілізації, 
а панування колективної власносте веде до застою та поступової 
руйнації. “Двопартійні” системи дають можливість знайти оптимальне 
співвідношення форм власносте, що зберігає стабільність у суспільстві і 
водночас робить його досить динамічним.

А тепер через призму цих міркувань погляньмо, як відбувається 
становлення політичної системи сучасної України. Ще три-чотири роки 
тому політичне життя в нас практично не існувало, а описана в 
Конституції УРСР політична система була фікцією. Реальна політика 
почалася від часу створення Народного Руху. Від самого початку ця 
організація виступала як опозиційна структура — але не до правлячої 
політичної сили (такої практично не було), а до тодішньої системи влади. 
Рух творив власну політичну систему сучасного європейського зразка, що 
йшла на зміну фіктивній політичній системі, ядром якої була КПРС.

Очевидно, орієнтація на європейські зразки привела лідерів Руху до 
думки, що в Україні не треба творити багатьох партій — потрібні дві-три, 
які визначали б політичне життя. Практична реалізація цієї ідеї почалася
1990 року. Мабуть, лідери Руху хотіли бачити в Україні американську 
політичну модель із двома партіями — республіканською та демо
кратичною. Але творення демократичної політичної -системи в Україні 
відбувалося за умов, які дуже відрізнялися від північноамериканських чи 
західноєвропейських. Не дивно, що з “двопартійністю” в нас нічого не 
вийшло. А створення республіканської та демократичної партій, які 
претендували на роль політичних лідерів, поклало початок неконтрольо- 
ваному процесові “партієтворчости”. Сьогодні маємо близько тридцяти 
(якщо не більше) політичних партій, жодна з яких — у тім числі й 
республіканська та демократична — не набули значної політичної ваги. 
До того ж нинішні українські партії навіть не “соціальні”, а переважно 
“партії лідерів”. Адже розрізняємо ми їх не за програмами і не за 
методами діяльносте, а за тим, хто їх очолює. Єдине, що може дати нам 
така багатопартійність, — це дестабілізацію політичного життя.

Закономірно постає питання, чому нам не вдалося створити ефективної 
“двопартійної” системи за європейськими зразками? На Заході творення 
таких систем відбувалося в незалежних державах, а на Україні — за
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умов іще не до кінця сформованої нації та колоніальної залежносте. І 
тому, хоч як прикро, але маємо усвідомити, що в політичному плані нам 
зарано наслідувати Західну Європу та Північну Америку. Радше варто 
звернутися до досвіду тих держав, які не так давно позбулися ко
лоніального ярма, — наприклад, Індії. Тут можна простежити низку 
цікавих паралелей. Індія була головною ланкою в колоніальному ланцюзі 
Британської імперії, а Україна — Радянського Союзу. Індійські політики, 
як і українські, домоглися незалежносте мирним шляхом. В обох країнах 
була одна авторитетна політична сила, яка вела до незалежносте: в 
Україні — Народний Рух, в Індії — Індійський національний конгрес. 
Коли Індія виборола незалежність, її населення ще не було повністю 
сконсолідоване в націю, воно поділялося за етнічними, релігійними, 
мовними й навіть частково кастовими ознаками. Приблизно те саме маємо 
сьогодні в Україні, де існують відмінності між Сходом і Заходом, між 
російськомовним та україномовним населенням, між греко-католиками й 
православними тощо.

Поки що Україна стала незалежною тільки де-юре; попереду — довгий 
шлях до реальної незалежносте й формування справжньої національної 
держави. Індія цей шлях уже майже пройшла. На початку цього шляху 
там не стільки утверджувалася багатопартійність, скільки зберігалася 
“однопартійність”. Протягом десятиліть визначальною політичною силою 
був Індійський національний конгрес. За умов економічних негараздів, 
зовнішнього тиску, релігійних конфліктів тощо така “однопартійність” 
давала змогу утримувати відносно стабільну політичну ситуацію, забез
печувати цілісність держави та її рух до реальної незалежносте.

Взагалі, можна сказати, що успіху на шляху незалежносте досягали 
звичайно ті колоніальні країни, де в період становлення державности 
утверджувалася “однопартійність”. Навіть у Японії, яка після другої 
світової війни на деякий час опинилася в становищі напівколоніальної 
держави, протягом останніх десятиліть при владі незмінно перебуває одна 
й та сама партія.

В Україні існувала (правда, доволі слабка) перспектива “одно- 
партійности”. Функцію такої правлячої партії міг узяти на себе Рух. 
Проте з певних — передовсім суб’єктивних — причин цього не сталося, 
і нині Рух швидко трансформується в одну з численних партій, роль якої 
в політичному житті не така вже й велика. Щоправда, останнім часом 
в Україні окреслилася тенденція до творення політичних блоків, прикла
дами яких є “Нова Україна” та КНДС. І все ж таки доводиться 
констатувати, що згуртованої, впливової національної політичної сили, 
яка б могла визначати процес державотворення, в Україні сьогодні немає.

Другий етап — творення держави і можливість політичної анархії

Формально Україна як незалеж на держава веде свій відлік від 
1 грудня 1991 року, коли понад 90 відсотків дорослого населення 
республіки проголосувало за її незалежність.

На перший погляд, це — чудовий результат, який дає політикам 
змогу спокійно будувати незалежну державу. Проте не забуваймо, що за 
дев’ять місяців перед тим ці самі люди в переважній більшості проголо
сували за “основлений Союз”. Не будьмо наївні — питання незалежносте 
плебісцитом не вирішуються.
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Тепер подумаймо, за що проголосували ці 90 відсотків? Звичайно, 
серед них було певне число людей, які хотіли бачити Україну незалежною 
державою (навіть якщо ця держава зіткнеться з труднощами). Але їх не 
так уже й багато — приблизно 20 — 25, щонайбільше 30 відсотків. Це, 
власне, ті люди, які в березні 1991 р. голосували проти “оновленого 
Союзу”, а на президентських виборах 1 грудня голосували за національно 
орієнтованих кандидатів — В. Чорновола, JI. Лук’яненка, І. Юхновського. 
А основна маса населення або проголосувала в надії на те, що в незалежній 
Україні буде краще жити, або ж укотре виявили політичний конформізм. 
Нині саме ці люди в тій чи іншій формі заявляють про своє невдоволення.

Уже ці міркування дають підстави вважати, що становлення украї
нської державносте не має достатньої масової підтримки. Якось мірою це 
свідчить про слабкість української національної еліти, яка не зуміла 
прихилити на свій бік більшу частину населення. Як уже зазначалося 
вище, українська національна еліта не змогла створити й політичну 
організацію, яка визначала б процес державотворення. Не було в Україні 
й такої релігійної організації, що надала б ефективну допомогу цьому 
процесові.

У такій ситуації основні функції державотворення взяв на себе — і, 
власне, став основною політичною силою — колоніальний державний 
апарат, що сформувався за часів перебування України в складі СРСР. 
Можна по-різному оцінювати цей факт, але з ним доводиться рахуватися.

Діячів цього апарату не можна ототожнювати з українською 
національною елітою. Щоправда, її представники також працюють у 
державних структурах — це й націонал-демократи, які в результаті 
недавніх змін утвердились у верхах влади, і деякі номенклатурники, що 
перебудувалися і стали, як то кажуть, національно свідомими. Проте 
далеко не завжди вони визначають роботу органів влади. Переважна 
частина державних чиновників — це люди з колоніальною свідомістю та 
психологією.

Нині колоніальна номенклатура, для якої інтереси Української держави
— порожній звук, не відчуває впевненосте в завтрашньому дні. Розуміючи, 
що з часом вони можуть утратити владу, ці чиновники використовують 
своє становище задля особистого збагачення. Йде пограбування держави. 
Виступаючи на Всесвітньому форумі українців, молодий канадський 
бізнесмен Б. Вжесневський дуже добре сказав про хабарництво, саботу-

о
вання реформ, зрощення апарату з мафіозними структурами . Зрозуміло, 
колоніальній номенклатурі невигідно проводити реформи, що сприяли б 
становленню цивілізованого, а не дикого ринку, який ми маємо сьогодні. 
Відчуваючи загрозу втратити свої прибутки, вона гальмує будь-які спроби 
реформ.

З другого боку, господарство України деградує, рівень життя 
знижується, що врешті веде до соціального вибуху. Тому радикальні 
економічні реформи вкрай потрібні. Проте коли до них удатися, теж 
може статися соціальний вибух. За допомогою демагогічних гасел ко
лоніальна номенклатура здатна підняти велику частину населення проти 
реформаторського уряду. Можливі безпосередні антиурядові виступи, 
посилення сепаратистських рухів, міжконфесійні конфлікти тощо.

Тому нинішньому керівництву України треба, образно кажучи, 
пропливти між Сциллою і Харибдою. З одного боку, його чекає 
невдоволення, а з другого — небезпечні антидержавні дії номенклатури.
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Від його мудрости й рішучости залежить, чи вдасться врятувати нашу 
державність, а чи вона знову буде втрачена.

Третій етап, який іще не почався

Як розвиватимуться події в Україні — прогнозувати важко. Проте 
деякі передбачення зробити можна. Схоже на те, що зберегти свою 
державність нам усе-таки вдасться. Інша справа, якою ця державність 
буде.

Перший варіант. Керівництво імітує проведення реформ, заспокоює 
обіцянками населення, тим часом даючи можливість колоніальній номен
клатурі грабувати державу. До цього грабунку долучається також 
національна політична еліта. Через певний час настає соціальний вибух 
і хаос. Наслідком цього може стати прихід до влади комуністично- 
імперських сил, які виступають за відновлення колишнього Союзу. Тим 
більше, що Росія може пообіцяти надання певної допомоги (хоча б 
енерЛзносіями). Можливе також від’єднання від України певних територій, 
які будуть “куплені” Росією, Угорщиною чи якимись іншими країнами. 
Наша держава зменшиться територіально, відповідно зменшиться її 
потенціал, і вона потрапить в економічну залежність від інших держав.

Цей варіант реалізувався до недавнього часу. Але з приходом на пост 
прем’єр-міністра JI. Кучми ситуація змінилася.

Другий варіант. Керівництво, передбачаючи для держави й відповідно 
для себе катастрофічну ситуацію, зважується на реформи. На перших 
порах різко падає рівень життя. Цим користується колоніальна номенк
латура, яка дестабілізує становище, спекулюючи на народному невдово
ленні. За умов соціального хаосу вона має всі шанси усунути реформаторів 
і прийти до влади.

Якщо колоніальна номенклатура знайде спільну мову з російським 
керівництвом, вона “добровільно” об’єднає Україну з Росією. Якщо ні, 
цілком можливе встановлення диктатури в “суверенній Україні”. Сама 
Україна завдяки цій диктатурі перетвориться на країну “третього світу”. 
Не виключено, що колоніальній номенклатурі не вдасться взяти владу в 
усій Україні. Але вона здатна досягнути помітних успіхів в окремих 
регіонах, наприклад, у Криму, Закарпатті, Буковині, Одещині, Донбасі 
тощо. Тоді реальним стане розчленування України на окремі “суверенні” 
території, деякі з них, можливо, забажають приєднатися до якихось інших 
держав.

Третій варіант. Керівництву вдається знайти компромісний варіант, 
який, з одного боку, задовольнив би колоніальну номенклатуру, а з 
другого, відкрив можливість для повільних економічних реформ. 
Обов’язковою умовою цього варіанту розвитку мусить бути поступове 
“розмивання” колоніальної номенклатури: частина її стане на національні 
позиції, а решта мусить бути витіснена. В такому разі Україна через 
певний час (можливо, на це потрібно десятиліття) зможе вийти з кризового 
стану і стати на шлях прогресивного розвитку.

Хотілось би сподіватися, що так воно й буде.
Луцьк

1 Українська Радянська Енциклопедія. — К., 1982. — Т. 7. — С. 244.
2 Мороз В. Мова і нація. / /  Народна газета. — 1992. — № 1/30.
3 Сучасність. — 1992. — № 12. — С. 101 — 102.
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ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ

Статті Валерія Семиволоса, Петра Балея та Петра Кралюка об’єднує 
не лише тема: українське державотворення, його здобутки і втрати, уроки 
минулого й перспективи на майбутнє. Спільним для всіх трьох матеріалів 
є певне “доктринерство”, намагання описати сучасні та минулі, українські 
та неукраїнські явища за певною схемою, згідно з апріорною концепцією. 
При цьому за стрункість і цілісність побудови неминуче доводиться 
платити деяким спрощенням арґументації та однобічністю викладу, дуже 
приблизною відповідністю описуваним реаліям (що для політологічного 
аналізу — вада чимала). До того ж, особливо у перших двох статтях, 
замість аналізу матеріалу часто бачимо ілюстрування концепцій, з чим 
пов’язана і певна, сказати б, “партійність” позиції та категоричність 
оцінок. Але, вміщені разом, ці три статті дають характеристику різних 
поглядів на стратегію державотворення, що існують у суспільній думці. 
А статтю Петра Кралюка можна вважати синтезою попередніх тези й 
антитези. Спільний засновок усіх трьох статей — конечність збереження 
так важко здобутої української незалежности, неприпустимість 
руїнницьких дій проти неї з класових, ідеологічних' чи будь-яких інших 
позицій. Це гірка наука з поразки визвольних змагань 1917 —  1921 
років, що її не забувають, на щастя, ні політики, ні інтелігенція. Нинішній 
український рух не бажає повторювати помилок народницько- 
соціалістичних керманичів революційної доби, які відмовлялися будувати 
українську державу разом із “панами”. Але далеко не кожен опонент 
тоталітарного режиму наважиться, як Іван Драч, кваліфікувати демократію 
лише як дірку від бублика державности. До того ж потурання, ба навіть 
сприяння демократів антиринковій і антиукраїнській діяльності постко
муністичних “державників” може бути для нашої незалежности так само 
руїнницьким, оскільки загрожує соціальним вибухом, комуністичним чи 
націоналістичним екстремізмом і перетворенням України на країну 
“третього світу”. Ця дилема зумовлює розбіжності в поглядах на стратегію 
державотворення серед учасників єдиного колись українського демо
кратичного руху. Войовничі демократи з чорноволівського табору абсо
лютизують загрозу нашій молодій державі від перефарбованої партномен- 
клатури, хочуть змобілізувати на боротьбу З нею всі сили, а після перемоги 
(як довідуємося від Валерія Семиволоса) встановити на деякий час 
авторитарний режим (певно, за зразками азійських “драконів”). Здається, 
чорноволівці самі спростували свою схему, ставши нині головними 
захисниками уряду Леоніда Кучми, який іще кілька місяців тому був
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для них лише “людиною всемогутнього ВПК”. Войовничі державники на 
кшталт Петра Балея чи Лариси Скорик абсолютизують загрозу з боку 
чорноволівської “дейнеківщини”, а комуністичних апаратників проголр- 
шують мало не єдиними носіями державницької ідеї та дії і послідовними 
оборонцями української справи впродовж усіх підрадянських років. Щодо 
історії — “перегин” очевидний; а “дейнеківщина”, тобто національно-де
мократична опозиція до правлячої верстви, відігравала не лише де
структивну роль: вплив УНРівської інтелігенції на режим Скоропадського 
чи сучасного демократичного руху на партноменклатуру годі заперечити. 
З розшарування в таборі цієї номенклатури виріс спочатку Л. Кравчук, 
а потім Л. Кучма. Тих, хто не схильний був уважати дуже небезпечним 
усевладність номенклатурного державотворення, переконав, можливо, не
давній заколот “червоних директорів” проти “зрадника” Кучми. Доки це 
число журналу прийде до читача, фактів на підтвердження та спростування 
обох концепцій побільшає.

Володимир КУЛИК
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КУЛЬТУРА

Євген СВЕРСТЮК

ЛИСТУВАННЯ З ВАЛЕРІЄМ МАРЧЕНКОМ
І
і

Кожен раз мені згадується Валерій Марченко як людина, з якою у 
мене обірвався діалог на місці найцікавішому. Ірд самого дня мого 
повернення із заслання мені бракує його то для розмови, то для спільної 
дії, то ДЛ5Г справи, яку можна довірити. І так від самого початку: я 
чекав, що він мене зустріне із заслання... А він уже сидів під слідством 
вдруге, і було для всіх очевидно, що то початок дороги на страту. Від 
того часу у мене зберігся

ОСТАННІЙ ЛИСТ ВАЛЕРІЄВІ МАРЧЕНКОВІ 1

Юний друже
коли я вертався 
то таємно сподівався 
що ти зустрінеш
бо інші для того вже надто старі 

Але вигасало жовтневе листя
холодний падолист покривав 
твої останні сліди 
і темний мур між нами 
виростав ночами в безмір 

Vestigia terrent
мені вчувалося
що долю твою пущено в гру 
задля жорстокого уроку 
чому твою 
поставлено діагноз 
залишився молодим 
і роковано на зруб 
без тями про вічну істину 
про зерно кинуте в землю 

щоб дало плід
15. 10. 84

Скільки їх, товаришів із неволі, відійшло. Тільки острівки спогадів. 
Маленькі спалахи в ночі. Вона нас облягала, сповнена пасток і примар. 
Вона насувається і вигашує пам’ять.

Але згадуються Валерій Марченко, Зиновій Красівський... Такі різні, 
вони не були знайомі. Але що єднає їх, людей різних поколінь, з різних 
широт, у моїй душі? Мені здається, що л ю д с ь к а  н а д і й 
н і с т ь .

Повнота приявності, готовність зустрічності, запас моральних сил і 
просто твердість кроку “на нашій — не своїй землі” — це особливий 
життєвий дар вписуватися в життя попри все. Запас міцності ще не є
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запас надійності: є люди наче дужі, але десь розривається і зникає їхня 
міцність в полоні обставин, за течіями і вітрами. Надійність вимірюється 
здатністю протистояння течіям і вітрам. 1 таких людей немало. Але є ті, 
в яких ви цілковито певні. Практично це було не так важливо. Але для 
душі така абсолютна надійність дуже важлива. Вона ніби служить доказом 
певності божественної природи людини. Природи, що не улягає впливам 
часу.

Інколи на хвилі відпливу вам може здатися, що все в житті написано 
на піску або й на воді. Цінності відносні, чесноти умовні, почуття плинні, 
авторитети сумнівні.

Пригадується діалог:
— Якісь вони не зовсім...
— Е, ні, — повстав проти таких нашіптувань дружини художник 3.,

— не кажи. А ось візьми Н. Про нього не скажеш, що він не дуже 
розумний, що непевний чи випадковий протестант під настрій...

Цей аргумент зупинив розмову і змінив напрям: з ’явилась та постать, 
яка знімає всякі сумніви. Якби такої постаті не було, її треба було б 
вигадати — як міру вартості й надійності.

Здається, без таких людей, здатних працювати, прокладати дорогу і 
утверджувати на ній інших, любити, вірити і ясніти радістю, ми просто 
не вписалися б в історію. Бо скільки сягає пам’ять, завжди всі місця 
були зайняті тими перехожими, що не залишають сліду, оскільки скарби 
їх — виключно на землі...

Серед випадкових людей, серед юрби раптом з ’являється Постать. Але 
не треба уявляти, що неодмінно світла й висока, з німбом і печаттю на 
чолі. З ’являється найчастіше постать дивака. Одні йому співчувають, інші
— уникають його. Але постать, наповнена справжністю, тим, що можна 
любити усім серцем. Ту постать відчувають, за нею йдуть. Не великими 
юрбами. Не з твердою вірою. Але йдуть: людям завжди хочеться йти за 
кимось справжнім і, що особливо цікаво, усім хочеться йти за чистим. 
Цей сумнівний, непрактичний і мало цікавий в побуті скарб стає десь 
наріжним, коли люди входять у сферу моральних суджень і виходять за 
суєтне коло.

З  Валерієм Марченком у мене були три зустрічі.
Перша така, що могло б її не бути, якби він вписувався б у правила. 

На тридцять п ’ятій зоні Пермської області відгороджено будинок лікарні 
і місце виводу “на прогулянку”. Під час моєї прогулянки з вікна лікарні 
я раптом почув голос:

— Пане Євгене, як ваше здоров’я? Я — Валерій Марченко з Києва...
Який милий одважний голос! По ньому завжди впізнаєш своїх. Вікно

вбиральні на нижньому поверсі, звичайно, загратоване і високе —  під 
стелею. Якось він вибрався на нього і несподівано для конвою засвітився 
там, де й не чекали. Поки вони схопились і прибігли, ми з Валерієм 
встигли декілька хвилин “порушувати режим” і обмінятись потічною 
зеківською інформацією: хто, де, коли, куди... А головне — познайомились. 
Мені здалося, що Валерій не тільки не зіскочив із вікна з удаваною 
невинністю, а ще тримався за грати, коли його тягнули вниз. Тут весь 
характер...

Листування з Валерієм Марченком — це сторінка з великої книги 
засланськош листування. В умовах п’ятирічної ізоляції в Східному Сибіру 
листи були єдиними сигналами з краю вічної мерзлоти. Тому ці сигнали 
так ретельно контролювалися: майже всі мої листи йшли через пошту, 
за винятком кількох. Тих, хто приїжджав до мене, систематично 
обшукували в аеропорту Улан-Уде — під різними претекстами.

Найспокійніше було листування з закордонними кореспондентами: з 
Христою Бремер і Христиною Брюкнер, з Анною-Галею Горбач і доктором 
Квастом — із ФРН, з проф. Луцьким з Торонто (це листування вийшло 
окремою книжкою в 1992 p.), з Кетлін Тернер з Лондона, з проф. Ж у
ковським із Парижа, з Марком Сірим (Богданом Нагайлом) із Лондона...
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Напруженіше було листування у “великій зоні” із засланцями —
В. Стусом (Магаданська обл.), Калинцями (Читинська обл.), В. Марченком 
(Казахстан), 3. Попадюком (Магаданська обл.), 3. Антонюком та Лісовими 
(Бурятія), Оксаною Мешко (Хабаровський край), Нійоле Садунайте 
(Тюменська обл.) — і ще десятки епізодичних кореспондентів. На всіх 
у “великій зоні”, звичайно, заводились нові справи, а листування було 
для цього “матеріалом”...

Все це зумовлювало і характер листів: прісну інформацію, натяки типу 
“підвищеної сонячної активності”, тобто посиленого стеження і т. ін.

Чим все ж таки було дороге для мене листування з Марченком? 
Передусім тим, що попри все воно було не формальним. Між листами 
було чекання. В листах — недомовки і прагнення багато сказати. І був 
великий інтерес до особи. Адже ми зустрічались з Валерієм єдиний раз, 
коли не рахувати перегуку крізь грати.

Той єдиний раз був ніби позичений на кілька годин. Це було влітку 
82-го. Мене брутально затримали на добу по дорозі від матері, щоб у 
Києві я не міг нікого зустріти, а просто з поїзда — на літак. Але я взяв 
таксі і став розшукувати хату Зиновія Антонюка десь у Голосієві. За 
мною, звичайно, прив’язалось “їхнє” авто. Але моєму таксисту набридло 
їздити по калюжах і шукати вулиці, якої ніхто не знає, тоді я зійшов 
і став шукати пішки, а “їхнє” авто зі шпиками поїхало за моїм таксистом.

Я — відірвався! Це був єдиний за багато років момент, коли я був 
без нагляду. По дорозі заглянув до церкви на Деміївці і відчув там теж 
казенний режим... Але до літака на Іркутськ мені залишалося декілька 
годин і треба було поспішати додому. Дома я застав стривожену дружину 
і друзів (Михайлину Коцюбинську, Віру Ткаченко, сім’ї Братків і 
Проскур...). Але головне — двох розшукуваних мною: Валерія Марченка 
і Зиновія Антонюка. Залишились фотознімки, зроблені Валерієвим фото
апаратом, — стомлені і стишені обличчя. Посиділи за столом. Валерій і 
Зиновій пили тільки воду. Здається, не дуже доречно я прочитав якийсь 
вірш — треба ж було за стільки років комусь щось прочитати! З другого 
кінця столу Валерій мовчки передав кілька асигнацій. Я мовчки відмовився 
брати. Але він зробив знак, що “з неба впали”, а не з його кишені. Я 
взяв і в дорозі оцінив, як це було конче потрібно. До аеропорту 
проводжали мене дружина і син: піднаглядні друзі не могли відлучатись 
на вечір...

Василь Стус на той час був засуджений вдруге. Незадовго Зиновія 
Антонюка заарештували “за дармоїдство”. Валерій Марченко ще встиг 
написати мені шість листів, що закінчились датою 4 квітня 1983 року.

Можна лише дивуватись зі стоїчного спокою цього листа, написаного 
в умовах скаженої істерії слідчих органів, що оточили Валерія шпиками 
навіть у церкві, бо вже призначили йому й дату арешту,, і навіть вирок: 
15 років...

Але що значать їхні вироки для людини, яка покладається на Волю 
і Милість Бога?! 1983-й був роком підвищеної істерії. До влади прийшов 
лицар “залізного Фелікса” — Андропов. Всесоюзне КГБ очолив випробу
ваний наймит Федорчук. Отже, контролювати органи тепер було явно 
нікому: державна мудрість пішла прямо в органи. Зек втратив усякі ілюзії. 
Моє листування заглухло: листи не доходили або підшивались до справи. 
Зачастішали офіційні обшуки (крім систематичних потаємних). Влітку 
1983-го у мене був генеральний обшук, де було забрано усі рукописи і 
листи. З коридорчика я чув нервові розмови з прокурором: що брати за 
основу арешту? Сікач з поламаною ручкою? Це не холодна зброя. Цвяхи 
на ганку? Вони не вкрадені, а видані для ремонту. Було вилучено 
шевського ножа, і особисто прокурор республіки писав протокол про його 
саморобне виготовлення. На роботі я відчув, що питання про арешт 
вирішується. З розмови з майором з центру (російські кагебісти дозволяли 
собі одвертості) я зрозумів, що є якийсь сигнал від Федорчука. Місцеві
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дотримувались зі мною коректності. Мовляв, куди квапитись — у тайгу 
не втече...

Десь тоді вирішувалось в Києві питання і про Валерія Марченка — 
він перебував у завішеному стані. Заарештували його восени 1983-го — 
перед моїм поверненням до Києва.

На закритий суд у травні 1984-го я не потрапив. Там я міг зустрітися 
лише зі шпиками та конвоїрами. Але що значать наші видимі зустрічі? 
Справжні зустрічі — це зустрічі думок і почуттів на однаковій хвилі. В 
день вироку я собі уявив весь

СУД НАД ВАЛЕРІЄМ МАРЧЕНКОМ

Сліпого ранку
коли надворі ніби починалась весна

а зима засипала її рештками сірого сніїу 
його привезли в порожню залу

де ніколи не проходить
мертвий дух спертого повітря

і почали розкручувати
довіу липучу стрічку

через усю його молодість 
Гай-гай скільки налипає сміття

на довгі руки загоничів
коли тягнуть липучу стрічку

через розтоптане життя
Чіпкими порожніми очима

сурмачі учорашнього дня
вони стягують звалюють гноять усе живе 

а потім струшують жах 
і умивають руки

Її можна було розмотувати 
без кінця в минуле 
і навіть тягти в майбутнє 
до краю заліпивши всю 

Але вони розкручували відведений шмат
достатній щоб прив’язати приреченого

Господи Твоя воля
сліди замітає вітер і пісок 
минуле вивітрюється і вигасає

як вигасають страждання і болі душі 
як вигасають наші дні 

але мертві з розгону хапають живих
сліпими ранками
вони визбирують живі паростки
що проскочили під крилом ночі

і глухими темними задами
тягнуть їх та скидають у провалля

Там тільки нестямний вереск горобців
на віконних гратах

і стишені голоси вартових
за кованими дверима 

Вони розмотували стрічку його життя 
заліплену страхами 
запльовану їхньою ненавистю 

через усю його молодість 
а він посміхнувся широкою усмішкою

Понад павуками і павутиною 
і простяг руки 
БЛАГОСЛОВЕННІ ВИ 
ЖИВІ ХВИЛИНИ МОГО ЖИТТЯ 

5. 1984 року
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Вони йому не простили вірності живим хвилинам, живим почуттям, 
живим і чистим очам.

Більше вже листування не було. Більше життя не було: вони його 
добивали на задушливих літніх етапах, де за його поїздом невідступно 
їздила мати і волала до німої стіни.

Втретє ми зустрілися з Валерієм Марченком вже восени 1984-го — 
на Покрову.

Не відбувши і року
як у дивному сні 

Він вернувся в цинковій труні 
У високому небі

голубіло як стишене слово 
Свято Покрови 

, А земля тепла рідна
пересиливши холод і вітер 
принесла йому квіти

Євген Сверстюк — Валерію Марченку

15. V. 81
Воістину Воскрес!

Дорогий пане Валерію!
“Три года не писал двух слов 
И грянул вдруг, как с облаков”.

Я розгубився, отримавши Ваш пакунок. Такі речі викидали ще Василь 
і Nijole. Звісно, дякую, звісно, я й так все маю. Але краще б ви прислали 
фотографію. В моїй уяві ви все ще в кватирці лікарняної вбиральні: 
довготелеса постать з усмішкою на всю рамку. Все ж таки мені не ясно, 
чи отримали Ви мою довгу відповідь на Ваш довгий лист про цілинну 
весну і що там стало на перешкоді листування. Криза жанру?

Чисто предметний зміст Вашої листівки я ще можу зрозуміти як нехіть 
писати про завтрашній день. Ех, потягнуло ж Вас “на волю” в 1981 
році. Чисто по-чехівськи звучить Ваша листівка на тлі справжнього життя, 
од якого ми хочемо одбутись жартом. А тим часом воно єдине і неповторне. 
Хай Вам посилає Бог снагу і здоров’я.

Пишіть хоча б по-чехівськи.
Ще раз дякую. Ваш Євген Сверстюк.
Вітайте від мене Ваших рідних.

Мамі, а може ще кому, по квітці і вітанню. Вам дякую за зворушливі 
рукавички і т. ін., що було подвійним подарунком, бо я передарував 
кумові Петрові Уссурійському (хай ловить тигра не голими руками). 
Листів щораз менше. Обіймаю. Ваш Євген.

3. IX. 81
Дорогий п. Валерію!
Сьогодні Ваша нагадувальна листівка надійшла одночасно з аналогічною 

з Лондону. Все це свідчить про мою глибоку епістолярну кризу. Але у 
Вашому випадку я майже не винен. Коли надійшов Ваш червневий лист, 
я був під градом несподіванок, в сум’ятті гри навколо дозволу на виїзд. 
Звичайно, я сподівався, що з Вами хоча б на годину зустрінемось. Дозвіл 
мені показали рівно за місяць після того, як він був надісланий. Це був
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виїзд з села в село виключно: “без права заїзду в Київ” і, розуміється, 
у Львів. Власне, я і ставив питання про виїзд до мами в зв’язку зі 
станом її здоров’я, але з цього не випливало, що без заїзду до власної 
хати. Зараз багдаринські дощі змили і спогад про цей літній сон. Це не 
був ідеальний сон — я волію недоїдання, ніж переїдання, волію хату на 
засланні, ніж цілковиту бездомність в рідному селі. Але я їздив до мами, 
щоб поділити гіркоту її хліба в 90 років.

Минулого разу я був зранку в порожній церкві — Знаменській, в 
Іркутську. Це запам’яталось навіки, бо — вперше; і разом з усіма 
відсутніми, і в глибокій тиші — жодного зайвого звуку! Потім бував на 
звичайних Богослужіннях. Це те, що людина повинна мати хоча б 
щотижня. Для мене нема потреби логічно аргументувати сенс релігії. 
Якщо мати часто допомагала нам зустрітись зі своєю душею — хай буде 
вона навік благословенна. Коли на 36 я мав розмову з одним пермським 
професором, я зауважив, що інтерес до ікон і релігійне світіння це — 
різні речі. “Думаєте, до цього треба дорости?” — “Треба визріти в 
стражданні...” Він наче погоджувався. Долматов1 сіяв від співучасті...

Маю чутку, що Ви дозволили собі розкіш помріяти про Ігорів день 
народження і від цього дістали нагляд. Як Ваше здоров’я? Як будні? 
Тепер з Коротичем можна зустрітись без посередництва міліціонера, але 
чи це краще? Боже, як безрадісно далеко відплили ріки життя і розлились 
на мілині в химерному цвітінні! Дякую за світлинки, коли матиму нові
— вишлю Вам.

Обіймаю. Ваш Євген
P.S. Чи не знайдеться у Вас звичайної шкільної граматики з нім. 

мови?
Останнє речення переглянув і висилаю позаторішній виробничий кадр: 

робота біля своєї хати.

Яка страшна доля
стрижених учителів життя.

Усіх же Тх родила мама
для життя неповторного 

під високим небом.
А вони прижились під гладенькою 

вибіленою стелею,
І всі мамині надії і старання 

зійшли нанівець, 
бо стеля звела їх до спільного знаменника 

і зовсім усунула
з великого рахунку життя.

13 листопада 81
Дорогий пане Валерію!
Збирався написати останнього листа, але тут осінь, як заячий хвостик. 

Пишу глибокої зими. Вже було - 45° С. Вже випав сніг по коліно. Вже 
була ранками сиза морозна імла, а оце знов потепліло до -15 — 20° С. 
Я знаю цей найосінніший в Києві куточок, де Ви робите садівничу 
кар’єру. Там гарно, пустинно і печально, як на аеродромі, з якого 
позлітали усі літаки.

З Льоліного листа не маю уявлення про нинішній стан Івана. Але 
ясно, що відмова в лікуванні в онколог, клініці в даному випадку була б 
рівнозначною відмові в мед. допомозі, бо алтайські лікарі не можуть
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провести палатне обстеження навіть при щирому бажанні. Зрештою, Ви, 
мабуть, краще інформовані і маєте краще уявлення про усі ці сфери, бо 
я лише хрон. гастритник, яких у Багдарині більшість, і тримаюсь, як 
птах на одному крилі при сприятливому вітрі. Щораз менше вістей залітає 
в мою долину, життя так мудро влаштоване, як в літаку, де хоч дрімай, 
хоч дивися на хмарки, а минуле і майбутнє лишається на землі 
напівреальним сном.

Дякую за театральний огляд, досі маю поверхове уявлення, що скільки 
не мандруй по світу, вернешся на те саме місце і нічого істотно не 
пропустиш в царині київського культурного життя. А тим часом журнали 
зрідка зблискують неповторними юними спалахами, яким, очевидно, 
суджено блякнути на тлі декламацій “заклинання вогню” і нидіти в 
маленьких замкнених колах, а в старих книжках — читати науку про 
щасливі сузір’я, які разом витворювали високе сяйво, кожна зірка живила 
одна одну, а всі разом запліднювали ниву, яка вже здавалась безнадійною.

Від Зоряна2 нічого нема, видно, мислителі мусолять експеримент з 
нашим листуванням — успішний за певних умов.

А що ж ви будете сторожувати в квітникарстві зимою? Голубі ялинки?
Вітайте близьких Вам.
Хай Вам Бог посилає просвітки і дар легкої усмішки.

Ваш Євген Сверстюк.
P.S. Дякую за підручник з нім. мови. Спершу я сприйняв за жарт, 

потім за рибу на безриб’ї.

1. І. 82
Дорогий пане Валерію!
З  Новим Роком, з Різдвяними вітаннями послав Вам таку скромну 

листівку, що могла і дійти. Зараз за лівою і правою стіною моєї кімнати 
телевізори прогриміли Новий Рік. Я хочу досидіти до 5 ранку, щоб 
зустріти разом з рідними. Пригадую, деякі зеки вхитрялись після перевірки 
заварити чаю і випити в умивальні “разом з рідними”.

Тут цього шарму нема: не так герметично. Чомусь в таку пору мені 
захотілось поговорити з Вами. Як зек з зеком. Якось у нас Новий Рік 
роздвоєний — між 1 і 14 січня. Правда, у мене 14 січня перекривається 
ювілейною датою: день мого ув’язнення, десять років. Вчора надійшла 
телеграма від дружини С. Ковальова. Він в пос. Матросова. “Свято место 
пусто не бьівает”. Там така тренована псарня, а після Василя (Стуса) 
сила, вважай, залежується.

Я вже пишу Вам так чітко, так чітко — невже не вчитаєте? Здається, 
здатністю до розшифровування Ви стоїте в якійсь залежності від власного 
почерку: декому я пишу наспіх і без всяких докорів сумління — хліб за 
хліб. Правда, потім виявляється, що не так зрозуміли. Жінки — ті легше 
вчитуються: жінка завжди сподівається знайти в нерозбірливих словах 
прихований комплімент. Не заздрю Вам, коли щастить побачити “Сто 
тисяч”. Режисер, який колись терся в нашому колі, завжди виділявся 
енергією, але не смаком. Скільки талановитих митців у нас пішло на 
дно тільки тому, що не могли прийняти нічого на умовах несмаку! Сумно, 
історія їм ніколи не поставить пам’ятника, а між тим — вони є справжнім 
втіленням нашого естетичного начала (здається, вже в цій обдарованості 
українцям ніхто не відмовить). Разом з тим я дуже розумію ваш вираз 
про двох мистецтвознавців і поета при етногр. студії — “поводилися
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досить пристойно і не зіпсували враження”... Здається, найбільше в житті 
я був травмований і ганьбований отією непристойністю “майстрів куль
тури”: вибриками Гнатюка в ролі Миколи на сцені оперного театру, 
малюваннями і виступами Касіяна, співами товстих співців, грою Ужвій, 
виступами іменитих письменників перед різнонаціональною авдиторією, 
навіть виступами “рідних” лекторів у Кучино. Я думаю, чи це ведеться 
всю нашу історію, чи це специфічний феномен на щаблі втрати релігії 
і артизму в потоці масовізму з його героями-вискочками. Мені здається, 
що з цнотливої дівчини виходить повія жахливіша, ніж з просто 
невиробленої істоти, яка робить “дело привншное”, не перетерпівши 
зламу... У нас культура живе або на вершинах артизму, або в природній 
стихії низів... Середняк у нас не витанцювався ні в чому.

Навіть ваша реклама № 7 “Вітчизни” не змусить мене читати про 
“Американський зошит”. Я ж з того покоління, що вивчало ще в школі 
в добрі сталінські часи “Англійські враження” і всякі такі зошити. Вивчив. 
Скільки можна повертатись? Щось не зустрічаю імені Стельмаха — що, 
його вже скинули з письменника? Здається, літературна Москва ніяк не 
хоче приймати Загребельного, хіба що на 2 стор. “Лит. газетн” або по 
адміністр. каналах. Та й не тільки Загребельного. Беруть та друкують 
просто Нагнибіду.

Перечитую Гоголя. Схоже на те, що все життя він був таврований 
несмаком і безтактністю, і з цього виходили дисонанси в його роздвоєній 
душі. О, тільки на грунті культурних традицій Німеччини міг рости герой 
пошуків гармонії Гете. Далі належало б написати Різдв’яну казку. Може, 
залишити біле поле?

А може, посипати крихти?

“Десь за порогом 
фатальної втрати ілюзій волі 
починається рівне засніжене поле 
по якому крокуєш в нікуди 
через усі будні і давні святкові дати 
не повертаючись лицем 
до замерзлих пасток минулого”.

Хай Вам Новий Рік принесе трохи сили, снаги і надії.
Обіймаю. Євген.

P. S. Що в Івана?
P. S. 2. “Курсу німецької мови” не шукайте. Я мав на увазі елементарну 

граматику, з якої колись вчився.

31. III. 82
Дорогий п. Валерію!
Якщо моя листівочка була потоплена, то уявляю, яке гірке враження 

справляє моя мовчанка. У Вашому гойному Різдв’яному дарунку була 
обіцянка відповісти на мій лист, то я мовчки чекав того листа, а листівкою 
подякував за чудові рукавички, які стали подвійним подарунком, оскільки 
я передарував їх кумові Петрові Усурійському (мерзне). Сам я, 
розуміється, при рукавицях. Щодо книжки, я гадаю, ця пані не має 
підстав претендувати на більше, ніж увагу своїх знайомих. Сама тема 
велика і з морально-філософського погляду, і з психологічного, через 
товсту призму часу вона вже, гадаю, прочитана десь кимось як велика 
спроба попередження найбільшого зла віку Франкенштейна і як маленька

$
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інтерлюдія на тему “vae victis”. Але ось і Ваш лист з кадильним запахом 
Київських церков, яких я не відвідував у роки малодушної і суєтливої 
молодості. Лише в дитинстві і лише на епізодичних зупинках останніх 
років (позаторік в Іркутську рано-вранці я потрапив у Знаменську церкву
— зовсім один, це була велика мить зустрічі з Духами тих, що відійшли 
і тих, що не могли прийти, тих, що завжди зі мною). В минулому році 
я майже нічого не встиг. Цей рік бовваніє очима сфінкса і вже виляє 
відьомським хвостиком. Я ще не встиг написати заяви про відпустку, а 
тим часом таємні добродії вже мусолять торішній фарс — дати відпустку 
вже зараз, так, щоб ні ти не поїхав, ні до тебе. Здається, в трудовому 
кодексі вони забули поглянути, що відпустки в розділі “Отднх”, і їм 
скрізь вбачається чудова нагода для “карательньїх мероприятий”. А тим 
часом, злий не знає, де спіткнеться. Взагалі, я їздив лише до мами, і 
90-річній бабусі, яка ледве пройде від ліжка до столу, могли б дати 
відповідну довідку, щоб я приїхав на 10 днів, але хто там буде цим 
займатись?

Рік якийсь гнилий і блудний. Мені зовсім не пишуться навіть листи. 
Від Зоряна ні слова. Я вже не кажу про тих, що ніби “дома”.

З  інтересом прочитав у “ЛУ” інтерв’ю з Іриною Жиленко. З інтересом
— в “Жовтні” Г. Гордасевич “Остерігайтесь чоловіків”, з меншим 
інтересом — в “Жовтні” витяги зі справи Є. Пришляка, ще з меншим 
інтересом коронний твір Книша про львів’ян, хоча історія оцінить цю 
спробу актуалізації класової моралі на живих людях.

Ну, а кругом зима, нині ще падає сніг, але морози нічні упали за 
-20 — 10, а вдень вже щедре сонце, синичка веде своєї, і попереду 
світлий Великдень. Обіймаю, цілую Вас — Христос Воскрес! Обійміть від 
мене, кого зустрінете з наших знайомих.

Ваш Євген Сверстюк.

15. V. 82
Дорогий п. Валерію!
Надійшла Ваша зворушлива бандероль з Великодним — дякую. Свічки, 

звичайно, у мене є, але з Вашою живою, тоненькою, я собі повторив 
урочистість свята (маю “Мессу” і Баха і Моцарта). Радісно читаю також 
кожну живинку від Вас. Звичайно, треба подякувати Вам і за “Мальовничу 
Україну”. Але тут я спробую вас скритикувати: я волів би “Обриси 
древнього Києва”, Києво-Печер. заповідник або хоч листівок не банальних, 
які можуть викликати зацікавлення у лондонця чи бременця. Словом, 
мої запаси М. Приймаченко, К. Білокур, Ф. Мухи, Хоми Параски, 
рушники — вичерпались, а я на них розраховую більше, ніж на своє 
красномовство англійською чи нім. мовами. Ще посилаю їм марки, які 
є тут, “Союздруку”, але ж не можу я їм посилати, напр., татаро-монг. 
креатури з надп. “До 1500-річчя Києва”. Словом, Ви мене розумієте: 
товар лицем. Якоюсь мірою, розуміється, я там вишукано демонструю 
культуру в СССР. Але я, між іншим, не малював своїх образів за їх 
рецептом, з тенденцією вилучення привабливих сторін. Дай, Боже, щоб 
не привабливе з ’являлось, хоча б з неминучою рекламною ціллю.

У мене на столі “Разговорн с Гете” Еккермана і “Л. Толстой в 
воспоминаниях совр.” — книги якоюсь мірою аналогічні. Але які різні 
віддзеркалення вершин! Так як Толстой висловився про Гете, Гете взагалі 
не міг би висловитися ні про яку значну фігуру: він шукав світлого боку,
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розуміючи загальний принцип будови людської споруди — з виставленням 
назовні найкращого боку каменя. Про старого Льва цікаво читати, але 
несила, коли він вже починає критикувати слово за словом “Отче наш”. 
Пантеїст Гете, здається, більше дає для високої віри, ніж реформатор 
християнської релігії Толстой. Його “Исповедь” — одна з найважливіших 
людських книг. Я читав її в юнацтві на хвилі відпливу, і не його вина, 
що книга не змогла здолати цієї хвилі. Та й логічні споруди взагалі не 
долають хвилі — потрібна висока хвиля органічної любові. Уявіть собі, 
на хвилі відпливу (десь від IX — X класів) мені найбільше говорив 
Достоєвський (зошит виписок і т. д.), і коли зараз я думаю, чому ці 
найбільші релігійні проповідники свого часу не окрилювали юною вірою, 
то зупиняюсь на тому, що вони всіми силами розуму боролись проти 
власної невіри, вони творили (і відтворювали з навколишнього) вихор, 
вир духовної боротьби, але не могли знайти в собі того теплого струмка 
з дитинства, у якому плив до Господніх морів Паскаль і навіть дитя 
холодного трагічного віку Екзюпері. Знаєте, “Думки” Паскаля і книгу 
Марселя Міжо “Екзюпери” (ЖЗЛ, 1963(?). Віру дає виховання, а не 
високий розумовий розвиток. Пророщені Євангельські зерна Достоєвському 
і Толстому достались від “темного малороссийского учителя”, за виразом 
Тургенєва, від Гоголя, який виростав серед нив Сковородинського краю.

Зважте, я називаю двох французів (згадайте, коли англієць Юм серед 
членів франц. академії сказав: “гадаю, ніхто з нас насправді не є атеїстом”
— усі посміхнулись з його наївності) і не називаю англійців, для яких 
релігія — традиційна підвалина виховання. Ми — покоління без 
виховання, просто пройшли школу пропаганди і агітації, і тут вже, хто 
як вистраждав шлях до правди, до віри, до мудрості.

А взагалі-то, не забуваймо, що в часи, коли вірили “всі”, насправді 
жила вірою чи у згоді з вірою меншість, обдаровані духом або сердечністю. 
Але я згадав, як важко читати Вам мою готику. Висилаю Вам Айтматова, 
якого Ви, очевидно, читали в № 11 “Н. мира” за 80 — може, Вам 
захочеться мати свій екземпляр? Рільке — це, звичайно, цінність для 
перекладача. Книжка добра передусім тим, що це видання йде через 
книгу поштою, навряд чи він3 має. А я маю в 5 томах нім. видання (на 
жаль, не перекладаю зараз).

Самойлов — це теж в Києві не лежить. Дякую за “Православний 
вісник”. Все ж таки я за відокремлення держави від церкви, і з якоюсь 
тугою вертаюсь до року, коли найвищі церковні ієрархи знайшли в собі 
сили переступити через дрібні відмінності, які ділили християнський світ. 
Проф. Ключевський, правда, підносить до високого принципу і боротьбу 
розкольників. Нині це не зрозуміло...

Обіймаю. Щиро Ваш Євген Сверстюк.

12. VI. 82.
Дорогий пане Валерію!
Тиждень тому Ви закинули мені кілограм ювілейних листівок, але 

Вам здалось, що це недосить ще солодко, і Ви закинули мені ще пуд 
персиків (чи це не персики? Єдина вада Ваших екзотичних надсилань
— це брак найменувань, а я ж в минулому ботанік!). Дякую Вам за усі 
клопоти, хотілося б і Вам щось надіслати, але не знаю, що з моїх книг 
було б Вам цікаве. Живопис, архітектура? Розуміється, на англ. і нім. 
мовах. Взагалі Київський Ювілей справляє враження на світ, моя 
непосидюща англійка дивилася в Швейцарії по телевізору і запитує, чи
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справді старий Київський собор (мабуть, Софія) найкращий в світі. Переді 
мною альбоми італійської, німецької, англійської готики, і я обійду це 
питання мовчанкою. Але мені важливо, щоб вони знали, що там, де за 
старою римською традицією вони майже повторюють на картах hie sunt 
leones — живе народ, який витворив духовність, варту уваги світу. Взагалі 
я вже отримую і отримую ювілейні листівки, ювілейний стандарт, і це 
мені трохи нагадує заклинання баби Палажки: “хрест на мені, хрест на 
спині, уся в хрестах, як вівця в реп’яхах”. Думаю, якби добрий фотограф 
пройшовся з фотоапаратом, то знайшов би і живописніші куточки, ніж  
вхід до Печерської Лаври. Цікаво, що англійка з телепрограми відчула, 
що найкраще в старому Києві — в рангу минулого, бо що таке церква 
без Богослужіння?

За далекою асоціацією процитую Вам просто задля загадки:

Ніхто так всім, серцем 
не оспівав рідного краю 

щоб потім принести його на земний вівтар 
ніхто не почував себе таким чужим 
перед цим вівтарем
і не повторював так часто його ймення.
Ніхто так не поривався до вічного високого 
Навіки заплутавши ногами в коріння землі.
Ніхто так не мучився 
неможливістю поєднати Небо і Землю 

за законами Неба 
начебто визнаними на Землі...4

Ще пару слів з “Філософії релігії” Гегеля: “Тепер ця протилежність 
вважається загальновизнаною, і вона визнана більше, ніж згадані вище 
єдність релігії і філософії”.

“Тільки релігія є абсолютно істинним знанням...”
А ось якою ще мовою говорить філософ:
“Прощаються їй гріхів її багато, бо вона полюбила багато”.
Жінці ж сказав Ісус: “Віра твоя спасла тебе, іди з миром”.
Чи краще б Марії піддатись вимогам юдеїв і їх долі, прожити, як 

автомат, без гріха і любові чесне і звичайне життя?” (С. 139).
А тепер ще пару рядків сірої прози. Маю зайві стереолистівки. Коли 

потрібно, напишіть. Крім подяки за листівки, листа і персики, окремо 
ще дякую за світлинку, де Ви втрьох. Тепер суто між нами: ті 25 крб., 
які вислано разом з листом, Андрійкові якось подайте вг приємній для 
нього формі як дарунок від тата. Я вже не пригадую, чи вдень в метро, 
чи взагалі заочно трапилось те згвалтування дами, але ясно, що він там 
допомоги потребує сам. До речі, на вольготних далекосхідних землях і 
нині вольготніше. Вчора купив “Деревню” Буніна — знаєте? Починається 
оповіданням “На край света”. Незмінне вітання Зиновієві — мав од нього 
Великодну листівку. Як живуть ваші квіти? Живої роси Вам і живої 
води.

Ваш Євген Сверстюк.

19. VI. 82
Дорогий пане Валерію!
Хоч я вже маю повідомлення про дозвіл на 10 днів до мами, а проте 

надії на нашу зустріч майже ніякої. Маршрут випишуть, мабуть, так, як 
торік (а може, тепер вже є такі контейнери, що підіймають в повітря в
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одному селі і плавно опускають в другому?). А тим часом надійшла Ваша 
посилка з мішком меду, і від моменту отримання повідомлення у моїй 
голові застряла фраза: “Будемо битися чи миритися”. Для бійки почуваю 
і свою вину. Але після першого пакунку перед Вашим від’їздом з 
Казахстану я подумав: “це виключна ситуація, нічого тут розводити 
філософію, досить чемності.” Так само потім — милі святкові усмішки. 
А тепер ця бомба, час розвести філософію. Тезис: я не люблю отримувати 
посилок. Мої рідні вже знають, що висилати тільки на моє прохання. 
Мої знайомі і незнайомі адресати вже знають: висилай — не висилай, 
скринька стоятиме на тому самому місці. Мій кум Піт навіть запитував, 
чи можна надіслати Гете (!!), хоча тут ніби слова зайві. Але справді, 
чому запитують “чи можна у вас взяти?”, а не запитують “чи можна 
вам дати?” З морального боку це речі рівнозначні. Отже, тепер знаєте 
мою філософію, яка спить, пока мова йде про символичні гостинці, напр., 
дорослому чи дитині. А тепер дякую за труд і за все: і бджолам, і 
пасічникам. Кумові я, розуміється, запропоную, але зараз він зупинив 
деякі висилання і не лише тому, що в гуртожитку все твоє — моє, а 
по всіх кутках країни тільки й чути: “позич”.

А тепер трохи про хмари:

Після дощів важко спить 
темно-зелена тайга 

а мені сниться
що весь клекіт світу

лише поганий сон 
і мариться інше життя

над острівками
минулого 

Але колись сідаю в літак
і піднімаюсь туди на Захід 

в очах лише білі хмарини
і спокійні вічні сніги 

19. VI. 82

Ще хотів записати імпровізацію про портрети: “Імена і портрети, які 
чарівливі портрети! Недосяжні зірки — серенади, дуелі, букети...”

Але самі бачите — нема місця. Вітаю, обіймаю — Ваш Євген.

12. IX. 82
Дорогий п. Валерію!
Я вернувся в долину сумної порожнечі, втягнувся в режим буднів. 

Листи од “близких родственников” видають, як і на 36, по два рази на 
тиждень. Отримую прокурорські одписки з приводу літніх капостей і 
загалом не відчуваю жаху від перспективи міняти зубну пасту на зубной 
порошок. Мене все питають, чи не хочу тут залишитись і забрати сім’ю...

Але я хотів про інше. Здогадуюсь, що у вас вийшло щось з подобинок, 
як кажуть гуцули. Рекомендованим — не йде, лише — добре оцінити. 
Тут є звичка такі речі просто красти, і вже тільки другу бандероль 
видавати.

Вітання Зиновієві — як він там з його здоров’ям, роботою та ін. 
гараздами. Ваш Сверстюк.

P.S. За вікном жовтими спалахами пролітає жовта Багдаринська осінь.
13. IX. 82. А тим часом листівку не опустив, а ось сьогодні від Вас 

цінний лист. Як добре, що на цих вітрах ми зустрілись і встигли
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зупинитись перед фотооб’єктивом. Дякую Вам за труд і терпеливість. Від 
Вашого листа повіяло соціалістичною реальністю і законністю. До речі, 
хтось мені обіцяв Миколину адресу (а тепер вже і Зиновієву). Сам я 
смутної вдачі і часто виправдовую смуток, хоча знаю, що таке ясність і 
невразимість християнського духу, несумісного з печаллю. Десь у 
Франциска Асізького: Сатана радіє з нашої печалі, йому наче вдалось 
змалити і принизити дух людини, який хоче співати радісну осанну 
всупереч всьому.

Задумуючись над обличчям нашого етносу в безликі епохи, я уявляю 
його все таким самим, незалежно від хмар і дощів. Таланти такі, як 
Гоголь, Рєпін, знайшли правдивий ключ до нашої природи. Вони звідали 
її з дитинства на собі. Шевченків хист сонячний, це завжди відчувається 
під історичними і соціальними сумними реаліями. Мене шокувала 
надіслана в листі книжка “Садок вишневий”. Звичайно, дякую і при 
нагоді дякую за альбоми “Мальовнича Україна”, які сподобались моїм 
знайомим і німцям, і англійцям. Після TV-шоу до 1500-річчя Києва вони 
зацікавились більше нашою hie sunt leones (так римляни заповнювали 
білі плями на карті). Але “Садок вишневий” з ілюстр. Івахненка я нікому 
не покажу. Ви, мабуть, маєте “Дівчину з легенди” з ілюстр. В. Ульянової: 
це справжній талант! А тут типова... навіть в пейзажах! Погляньте: усі 
вони неправдиві і неживі! А обличчя! Це якісь сомнамбули, безликі, 
безокі і неприкаяні. Навіть “Вийшла з хати веселая, сміючись мати” — 
ви погляньте на цю картину: сич, у якого замість лиця — флюс. Скажете
— стиль?... Варіації на тему “Ханжі на похоронах”. До речі, тільки 
обмежені люди уявляють, що важка робота робить людей понурими. В 
дитинстві я ще застав епоху наймів і важкої роботи. Але як гарно ввечері 
під вербами в селі співали хлопці і дівчата, наробившись від зорі до зорі! 
Веселі життєрадісні лиця, як у Карпенка-Карого і Кропивницького. А як 
сміялись і розважались в неділю під церквою... Але досить. Майтесь 
гаразд. Ваш Євген. Привіт Славку Г.5

12. XI. 82
Дорогий п. Валерію! j
Давно вже надійшла друга (зайва) серія фотографій разом з Вашим 

листом, а я все блукаю в джунглях осінніх примар і слухаю сонати 
Бетховена. Не можу сказати, що живу зовсім без усмішки, бо маю безліч 
знайомих серед дітвори. Це єдина публіка, до якої можна ставитись 
серйозно. Рівень розмов і взаємин дорослих мені часто нагадує плани, 
міркування і діяння Вінні Пуха, Іа-Іа, Кенгу та кроликових родичів. Все 
геть спилось і не ставиться до себе серйозно. А у малих все ж таки 
почуття гумору. Світ дорослих — це навіть не театр, вони не завдають 
собі труду грати ролі, просто втягуються у великий балаган і збиваються 
в середину, як вівці. Зрештою, я й не пишу, щоб не ділитись своїм 
настроєм. Що значить “не хотів брати участі у громадському житті”? 
Чим відрізняється робітник від сторожа? А ходити на явку до станового
— це участь чи ні?

Дякую Вам за листівки і за труд з цими фотографіями, тільки більше 
не робіть — добре? А мій син (що значить сучасна дитина!) поклав 
плівку в столик і навіть не пише. Мені б здалась плівка з касетою, але 
утримуюсь просити і почекаю, може, він вже дістав. Взагалі мені 
вчувається в атмосфері якийсь летаргійний транс, листування здається
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людям зайвим. Що не кажіть, а те, що носиться в повітрі, носиться і в 
грудях людей.

Наведену Вами цитату з Достоєвського про суперечку з Бєлінським 
десь я вже читав. До речі, дуже суперечливі були у Достоєвського почуття 
до цієї пробної постаті. Адже судили його за популяризацію “Листа 
Бєлінського до Гоголя”, і той “лист” сидів у ньому тоді, коли він 
пародіював Гоголя у “Селе Степанчиково”.

Але підсвідомо Достоєвський не міг не відчувати, що феномен Гоголь
— Бєлінський — це найгостріший, з найгустішим підтекстом конфлікт 
віку. 1 він, Достоєвський, популяризатор класика нетерпимості, до 
останнього подиху вірно йтиме в руслі ідей Гоголя і в своєму журналі 
до смішного повторюватиме його слабості і навіть слабості до високопо
ставлених, і до імператорської родини...

Але головне — в руслі ГоголівсьКого акцентованого християнського 
гуманізму, в руслі пошуків Копєйкіна, Альоші, Мишкіна... До речі, різко 
контрастна натура — Шевченко. В Москві, а особливо в С.-Петербурзі 
1858 його водили цілу весну по незнайомих високопоставлених (генерали, 
графи, шефи...), але жодного разу він не зреагував класово на їх службове 
становище, не захотів зблизитись, а завжди реагував — чисто морально, 
як на людей. Виняткова терпимість до поглядів і переконань, до політичних 
забарвлень! Його журнал — це ідеально чисте дзеркало. Але коли всеядний 
професор Максимович передав йому пропозицію їв. Аксакова надруку
ватись в “Парусе”, піднаглядний поет, якому б тільки мріяти хоч десь 
хоч щось надрукувати, відповів Non licet: “Парусь” у своєму універсалі 
перелічив усі народності, тільки забув про нашу, бо ми, бач, дуже 
однакові, близькі родичі, “як наш батько горів, так їх грівся”. До старого ж 
шляхетного Аксакова, близького Гоголеві, Шевченко ставився з беззасте
режною любов’ю. Це було середовище українофільське. Дивне явище: 
Гоголь з Риму і Шевченко з Кос-Аралу потрапили в обійми тих самих
— правих!

14. XI. Отак я пишу листи — протягом тижня. Вчора прийшла 
телеграма: “Мама при смерті”. Проста телеграма, видно, завірити 
неможливо.

Сьогодні неділя, і на вранішньому небі сонце.
З  Богом

Ваш Євген

[1983]
Обіймаю Вас
тихою радістю Різдва, доброго Вам Нового Року. Хотілося б написати 

Вам Різдв’яну картку, але писатиму про те, що є.
Надійшла сьогодні Ваша мила бандеролька, в якій ще бракує пшениці 

товченої, а решта все — як у доброї бабусі. Дякую Вам. В моєму листі, 
здається, мала бути згадка про телеграму за 1 3 /XI “Мама при смерті”. 
Може, Ви не розібрали? Завірена телеграма прийшла 20, похорон 21. Так 
закінчилась моя важка мовчазна осінь.

Мама на світлині
вже не водить за мною очима 

як колись 
зависочіло посуворішало 

на тому березі
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і одплила ріка бажань 
Звідки вже не істотно 

що мене болить
де і коли впаду 

Все наче в свічаді минулого 
зупинилось застигло

заносить піском часу 
На світлині мамині очі 

раптом одвикли
тривожитись суєтною грою долі 

на суєтній землі

Ось в такому настроєвому ключі я весь час. І не хотілось б писати, 
бо навіщо сумні мотиви підносити до квадрату. Але не можна не писати.

Дні без сліду 
ночі без снів

страшно кроків

Про Зоряна мене теж допитували. Нійоле пише про брата в психлікарні 
і про розплату за відвідини до нього. Сусіда мій кум Петро одхімічився 
і тихо озвався словом співчуття зі свого села, де живе з матір’ю. Листи 
в основному зупинились, не кажучи про все інше. Признаюсь Вам, коли 
отримую бандероль, зразу думаю, чи буде там пачка масла. Але щось 
так і не знаю, чи в Києві це так важко дістати? Словом, якщо не дуже 
важко — вишліть, будь ласка, з 0,5 кг. Все інше маю. Часом чую 
релігійні передачі. Маю коротку месу Баха і Моцарта на платівках. В 
бібліотеці взяв на атеїстичній поличці “Когда звонят колокола” — про 
свята. Читаю цей коментар до церковного календаря з задоволенням. 
Автор хоче бути змістовним. Вкладаю листівку, з усіх стерео чи не 
найкращу. Бачили таку? Як Ваше здоров’я?

Ще раз дякую.
Обіймаю. Євген.

22. І. 83
Дорогий п. Валерію!
Здивую Вас своєю оперативністю — відпишу на щойно отриманого 

листа. Дякую Вам за усі-усі добрі почуття. Nijole пише, що там мама 
ще ближча і молитва її за усіх стражденних сильніша. У мене дещо інше 
уявлення.

Мама на світлині
вже не водить за мною очима 

як колись
Зависочило

посуворішало
на тому березі

і одплила ріка бажань 
Звідти вже не істотно 

що мене болить 
де і коли впаду

Все-все
наче в минулому

зупинилось застигло 
заносить пісками

114

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


На світлині мамині очі 
раптом одвикли
тривожитись суєтною грою долі 

на суєтній землі
22. XII. 83

А сьогодні прочитав у Ахматової

“Все мьі немного у жизни в гостях 
Жить — зто только привьічка”

“Когда человек исчезает,
Изменяются его портретьі”.

А тепер про тональності:

Сумні мотиви 
подолати 
всупереч собі 

відсіється попіл 
залишиться всупереч

Взагалі мені здається, що у моїх сумних мотивах більше від космічного 
смутку.

Дякую за адресу — молитовник, може, й випишу задля давньої 
поетики. Взагалі в цьому відношенні мені ближче протестантизм з його 
безпосередністю. Печать духовного департаменту, встановленого Петром І 
під назвою правосл. церкви, лягла і на молитви. Пригадуєте Герцена: 
“Родился в православном вероисповедании, т. е. вне всякой верн...” Я 
здивувався, коли оглянув альбом Візантійськ-реліг. мистецтва. Гай-гай, 
це зовсім не те, що “Москва — III Рим і четвертому не бувати”. І це 
престижне виготовлення своїх святих... В своїй основі Візантійська майже 
нарівні з Римською. Панас прислав мені копію Володимирської ікони, яку 
він вважає вище за Сікстинську Мадонну. Зараз піду в бібліотеку щось 
прочитати про неї. Вона входить у Європ. видання вибраних шедеврів. 
Власне, Мадонна Рафаелева не є іконою. Це драма. А тут — класична 
ікона.

Вона вже перетліла на вугіль.
Вона уже бачила все.
Та йде у глибиннім сіянні 
І тихо дитя несе.

І ще фрагмент (мій) про Вгілодимирську.

Тобі Пречиста
у цьому світі 

Саме терпіння
усе стерпіти 

А море темне море бездонне 
В кожного люду своя Мадонна.

Саме тому, мабуть, визнано геніальним цей твір, що тут ідеально 
виражено “Пречиста”.

Обіймаю — Євген.
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Дорогий п. Валерію!
Ваш лист за 2.11 теж надійшов благополучно, але потрапив на мертву 

хвилю. З усіх вістей про Івана Ваш образ найживіший, найясніший. 
Кланяйтесь од мене, коли будете у них (я написав Льолі на 8. III, але 
так і не знаю , чи вона заслуговує вручення). Чомусь мені писав 
Є. Пронюк, що більшість підпадає під амністію. Я мало читаю, в газетах 
такого слова не зустрічав, лише на рекламі кінокомедій (в Богдарині є
2 кінотеатри і 3 рекламні стенди). Роз’ясніте мені, будь ласка. В цьому 
році не було фільму, на який я б зважився піти. Все в дусі Одеської 
кіностудії. Перестав проглядати “Книжное обозрение”, але в книгарню 
ще відношу по 5 крб. і більше. Пригадуєте діда в Довженківській “Землі”: 
перед смертю він ще з ’їв яблуко. Якби наша поведінка була раціональною, 
життя стало б ще нуднішим, сірішим.

Богдаринці постійно кидають йому виклик по часті мочемордія. 
Реляксуються. Кажуть, поки в повітрі висить тема ракет і озброєнь — 
не може йти мови про серйозне ставлення до праці і до життя. Я належу 
до старих коней, які тягнуть попри все. А молоді не звикли і не хочуть 
звикати. Біля “вино-водка” вони не збираються в 11.00, бо ловить міліція, 
але по суті це нічого не змінить — п’ють. Вкоренилось. Спосіб життя. 
Про заперечення чуда в релігії. Я його не заперечую навіть в житті — 
треба тільки уважно вдивлятись. Про молитву мами там. Якщо нам самим 
клопоти земні здаються дрібними, мізерними — досить тільки їм стати 
вчорашніми, то уявіть собі, якими неістотними вони є для молитви з 
висоти вічності. Істотно тільки зберегти в душі світло і подобу Божу. Не 
знаю, чи молодь нині має густ до життя. Навряд. Для цього потрібна 
велика напруга сил, весела і одчайдушна гра з палаючим поглядом. 
Споживацтво — завжди ремигання і ригання. Наростаюча байдужість і 
наростаючі арсенали — паралель страшна. Але чудо в житті буває частіше, 
ніж ми помічаємо. Ось і чудо весни.

Хай вона Вас обдарує і пригріє.
Ваш Євген.

П’ятниця 29. IV. 83.
Христос Воскрес!
Радості і здоров’я Вам, п. Валерію, і усім Вашим. Лист про діда 

отримав — дякую. Як Ви там маєтесь, боюсь чи не в лікарні? А Зиновій? 
Хотілося б його привітати, а куди? Здається, про діда я запитував 
листівкою, одночасно з якою послав лист 3 віршем — отже що мені 
робити з квит. 873 за 11/III?

Передайте Світличним моє “Христос Воскрес” і скажіте, що про 
лікування, масажі і т. п. чув від Галі (т. п. і ін. вона теж писала, але 
мало місця, щоб переказувати).

Як ваші квіти? Чи є, крім квітів, радісні усмішки і гарні сни? У мене 
світить сонце, але за вікном зима, морози, сніжок, а сни такі, що краще 
без снів хай обвалюються дні лавиною.

А взагалі все гаразд, сонце і соната Бетховена... Вже закінчується 
платівка — біжу на роботу. Прощавайте.

В. Євген.

10. 03. 83
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Дорогий п. Валерію!
Зі святим недільним ранком Вас — такий сонячний ранок нам Бог 

послав у винагороду за нічний дощ. Мої сни рвуться у майбутнє 
семимильними кроками. Пригадується, в школі я вчився сучасне мати за 
ніц — все мріяти про майбутнє, прекрасне майбутнє. І тільки в царстві 
тіней я зустрівся з Longfellow: “Live, live in the livingpresent!” Вся штука 
життя — жити, не згадувати, не мріяти, а розумно, мужньо наповнювати 
сенсом мить неповторну. Усі ці “четверті сни Віри Павлівни” (“Что 
делать?”) просто від браку сил і уяви — що ж робити сьогодні... Колись 
мені Михайло Горинь прислав Гердера “Идеи в философии истории 
человечества”. Гортаю і блукаю по вивітрених пустелях минулого. Як 
все ж таки рука цього благочестивого пастора піднімалась, щоб з таким 
розпалом кидати нещадне слово на всю історію християнства. Адже він 
міг би знати, що історія людства гарна і світла тільки в болгарському 
фільмі “Хан” (забув ім’я) — про переселення болгар на землі Візантійської 
імперії. До речі, за всю весну і літо не був у кіно — все йде про 
резидентів і міліціонерів.

Ваш останній лист був з поемою Леопарді. Може навіть Ви чекаєте 
мого перекладу. Бачите, досі я перекладав лише те, що сам читав в 
оригіналі. З підрядником міг би хіба що в найкрутішому випадку. Як 
там цвіте-буяє у Ваших емпіреях? У мене теж — цвітуть помідори в 
теплиці, буяє зелень у дворі, цілий місяць тайга пила дощі. Цвіте 
шипшина. Ну що б Вам придумати, що ще цвіте?

Може Ви десь на курорті, що від вас нічого не чути?
Тримайтесь бадьоро на Сонячному боці Землі, і Світло хай живить 

Вас.
Ваш Євген.

ЗО. VII. 83
Дорогий п. Валерію!
Дякую за лист за 20.7. Саме я збирався пожурити Вас за те, що Ви 

безнадійно замовкли. Десь у травні писав Вам про обшук. Десь надсилав 
Вам “Мій далекий прародичу Авелю”. Десь дякував за труд навколо 
поеми Леопарді (до речі, вона у мене є в цьому ж перекладі в хрестоматії 
“Зарубежная л-ра, XIX в.” і казав Вам, що ніколи не перекладав без 
читання оригіналу і уявляю собі такий труд хіба що в камері, де більше 
нічого нема, крім пронесеної для перекладу речі скажімо історії. R. Kipling 
в такій ситуації: у мене колись викрав Жарений6, а Міков написав акт 
про конфіскацію, прийнявши антифеміністські алюзії “Кірлинга” на свою 
адресу).

Я працював над Екзюпері, але усі чернетки “жарені” забрали 17.V. 
Скажу Вам, важко даються ті літературні екскурси і переклади, коли за 
Вами ходять і кожен Ваш листочок хапають з навіженою втіхою в очах. 
Димчо Дебелянова варто перекласти, хоча щось подібне десь у мене було 
своє. Відчувається, що російськ. переклад точний. Бо часом переклади, 
навіть вміщені в серії Світ, л-ри в 200 томах, до такої міри водичка, 
настояна на тексті оригіналу, що й запаху не впізнаєш, і кольору не 
визначиш.

Особливо “таланить” рос. перекладам Eldorado, Е. Рое — починаючи 
від Брюсова. Його я теж перекладав.

Між іншим, хочу Вас вразити простакуватою прозою. Колись Ви

10. VII. 83
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прислали з Саралжина якісь “фіги” — уявіть собі, ще трохи є. Я не 
знаю, що це — органічне чи кондитерське? Ще є і мед, хоча він посильно 
роздається, як три хліби.

У моє вибране листування все ще потрапляють листи канад. проф. 
Луцького; він пише, що вийшла книжка америк. професора про Гоголя 
як гомосексуаліста (“велика вада Гоголівської творчості — брак жінок і 
любові до них”). Розуміється, в проблемах гомосекс. я “не силен”. Але 
ну ж діагноз професора хибний, а ціла його книжка, власне, про себе... 
Справа в тому, що люди однобоко яскравої геніальності носять в собі 
багато таємничого, а професор носить в портфелі кілька своїх улюблених 
трафаретів... Гоголь весь в суперечностях. У мене, наприклад, викликає 
підозру “православіє” письменника, який почав з гімнів лицарству і 
Хрестовим походам, а потім все життя провів у Римі і зробив кілька 
вимушених візитів у православну столицю. Ірраціональне начало в його 
творчості висуває його в XX вік. “Портрет”, “Ніс”, навіть “Шинеля” — 
усе це відбивається від сумлінного реалізму XIX в. і часом скидається 
на жарт над цим реалізмом. Ви знаєте, що Василь Гоголь, будучи 
парубком, побачив дівчинку, яку несли від хреста, і сказав, що це буде 
його дружина, і справді вона стала матір’ю М. В. Гоголя? Словом, 
згадується Шекспір: “There are more things in heaven and earth, Horatio, 
than are dreamt of in your philosophy” (Hamlet).

Я радий, що Вам щось трохи допомагає народна медицина. Як Ваші 
квіти? У мене біля порога цвітуть айстри сині і братки.

А вчора я ходив з дітворою на річку і спік плечі.
Знаєте, що мені треба перекласти? “Manfred”, Byron...

Обіймаю, вітаю
Вас, Ваших, особливо Світличників — прошу пробачення, що не 

відписав їм: не було такого ясного настрою
Ваш Євген.

29 вересня 83
Дорогий п. Валерію!
Зупинилось моє листування в зачахлій Багдаринській осені. Жартувати 

нема настрою. Трохи хворію, а коли не жартувати, то що писати? Захід  
пише чемності — там у них невичерпні поклади. Рідні пишуть звідти 
про життя, а в основному всі мовчать, бо це мова небуття. А в світі 
події нанизуються швидше, ніж ми встигаємо усвідомити, дії людей 
випереджують їхні думки, а діри на штанах розповзаються швидше, ніж 
встигають на них накласти латку. Але я ось зібрав свій урожай помідорів 
з теплиці, і вони потроху зріють в скриньці під ліжком. Купив пару 
кілограмів моркви, пару кілограмів яблук, а коли привезуть, куплю пару 
качанів капусти. Надворі плюсова температура, але вечорами знобить, і 
рано лягаю спати.

Але Вас ще цікавить Леонарді. Може, Вам коротший переклад8 з цього 
автора?

Шпаги, панове,
притримуйте на кінець:

Шпага занадто гостра.
Вона привносить

надто простий рішенець 
В справи

зовсім непрості.
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Але тримайте,
але стискайте ефес!

Доки готові,
допоки тверда десниця,

Доти житиме честь,
їстимуть коні овес,

Нива родитиме хліб,
1 вівтар буде ясниться.

Нові часи ідуть
нове життя гряде,

І галасливість юрб
глушить просту од вагу.

До найчеснішого з вас 
просто нищий іде 

І пропонує здати 
вашу шпагу.

За валом надій і втрат 
сивіє спокій, лад 

І голос у мегафон
кличе слуг до розваги.

Тільки самотня жінка
серед німих барикад 

Волає в темінь глуху —
панове, де ваші шпаги!

Уявляю, як буяють в Києві осінні квіти, пахнуть чорнобривці і густими 
барвами кричать у небо зірвані айстри.

Здоров’я і гараздів Вам
Євген.

Валерій Марченко — Євгену Сверстюку

Добридень, п. Євгене!
Спершу про тутешні умови трохи9. Зараз потеплішало, сніг посходив 

майже зовсім, але грязюка непролазна. Я пішов на роботу і на відтинку 
шляху між останньою хатою села та машдворищем загубив один черевик 
і довго стояв на одній нозі, розшукуючи його серед єхидно булькаючих 
випарів, поки земне тяжіння не подолало гамлетизму, і я шубовснув 
роззутою ногою у піддатливу твань. Занурення сталось настільки раптово 
і прямовисно, що виднокіл вмить здійнявся догори на півметра і 
малопереконлива метафора дитячої казочки про те, що Котигорошко від 
першого удару змія загруз по коліна, набула для мене животрепетної 
актуальності. Думка — краще жити стоячи, ніж помирати на колінах, 
захопила мене, і я вирішив дорого продати для мене просто безцінне 
життя. В пошуках точки опори я став щосили шарпатись, колотячи ногами 
все, що було піді мною. Із премійованої казахстанської цілини я зробив 
коктейль, але всі мої зусилля були марними. Десь удалині пролунав 
постріл. Пронизаний крижаним здогадом, що здаля мої відчайдушні 
борсання нагадують весняне ігрисько зальотної качки, я, рятуючись від 
небезпеки стати жертвою ошуканого мисливця, впав додолу ще на одну 
руку. Другу я здійняв понад собою, що, на перший погляд, могло 
символізувати невмирущість людського духу, але насправді було рефлексом 
охайності. В цій позі я вже не міг сколочувати грунтові води на 
відповідники ресторановим коктейлям, тому став місити попід собою, 
намагаючись надати дорожнім драглям форм східців, щоб можна вибратися 
на сухе. Не уявляю, як довго тривало б моє непорозуміння з весною, 
якби несподівано поруч не пролунало зацікавлене: — Якщо ти хочеш
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наловити риби, то краще піти до річки. Це мій колега-тракторист, вивівши 
в путь свого сталевого коня і підкотивши впритул, вирішив повправлятись 
у дотепності. — Давай швидше кран. Витягай! — з-під пахви просичав 
я виснажений до краю боротьбою за існування. З модуляцій мого голосу 
Тулубей збагнув, що хвилина до праці настала, й натиснув на важелі. 
Могутнім риком розпанахавши степову тишу, радгоспна машина нагадала, 
що вітчизняній техніці по плечу і не такі завдання, навалилась на 
п’ятачок малої землі, де закинутий долею стояв я, і легко піднесла мене 
на широкій бульдозерній лопаті. З  висоти пташиного лету я побачив 
сонце свободи і величезні врожаї, що зростуть згодом на цій сирій 
оновленій землі. Одне слово, грузько тут у Саралжині. Якщо ви хоч раз 
усміхнулись, прочитавши це базікання, вважаю — досягнув свого, внісши 
веселинку в ваш засланницький побут. Довгенько збирався-, я написати 
до вас, але жорна часу затерли. Ну, та вже мусив, бо одержав відповідь 
на вашу телеграму. Спершу про книжку. Сподіваюсь був таки першим 
вашим шанувальником, хто привітав. Зміст її становлять, справді, ваші 
літературно-критичні статті, зокрема, Шевченознавчі. Одна та, де ви 
рецензуєте монографію Хінкулова про Кобзаря, видану в Москві. 
Дізнавшись, що у вас тяжко хвора мати, телеграфував до Москви 
Щолокову, щоб згідно з відповідною статтею ИТК РСФСР відпустив вас 
у відпустку. Просив у другій телеграмі Прокурора УРСР Глуха посприяти 
в цій справі. Робив це без вашої згоди, тобто не узгодивши попередньо, 
але писано все коректно і гадаю, нічого такого, що суперечило б вашим 
намірам або міркуванням, я не припустився. Щодо хвороби матері мене 
поінформувала Нійоле. Вас, напевно, зацікавить зміст тогорічної розмови 
Ковальова10 з Суровцевим. Вихователі виявили і, зрозуміло, вилучили 
якусь вашу спільну річ, ви там щось удвох обговорюєте. Так от, Ковальов 
висловив упевненість, що її буде реставровано, хоч він такої змоги й не 
має. Може, ще не знаєте? Мирослава Симчича11 перевезено на Україну. 
332701 Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Мала Токмачка, п /я  ЯЯ 
310/88 “О”. Майтеся добре.

8/IV —80
Валерій

P.S. Повернулася мені Великодня телеграма від Івана, що адресат 
вибув.

30. XI. 81
12Добридень, дорогий п. Євгене!

Прочитав вашого осіннього листа. Власне, розшифрував та й то відсотків 
на 70. Решта, напевно, залишиться на дослідження менш обтяженим 
часом потомкам. Наступного разу пишіть, друже, чіткіше. А щодо 
підручника з німецької не моя провина. Слід було просто вказати, що 
вам потрібен Курс німецької мови. Я вам його згодом і надішлю. Бо я 
подумав був, що це для вправ якихось абощо. З останніх відомостей про 
Івана таке. Виявили на хребті наріст-болячку, що через неї він не в 
змозі підводитись, бо одразу розпочинаються корчі в ногах. Отже, Льоля 
Павлівна розпочала зараз домагатися, аби випустили на лікування до 
якогось центрального шпиталю (Київ, Москва і т. ін.). Наслідки поки що 
невідомі. Я маю клопіт з тиском. Треба би його чимось збивати, але досі 
все пропоноване було неефективне. Тобто, коли лежу на ліжку, ніби 
менше, а походив трохи чи просто написав листа — і вже догори. Та 
дарма. В № 7 “Вітчизни” мені на очі випадково трапилась критична і
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непогана стаття М. Рябчука про “Американський зошит” Драча. А оце 
в “ЛУ” № 95 бачу вже критику по критиці. Одна Клавдія Фролова аж 
заходиться, захищаючи доробок майстра пера. Судячи з обсягу стаття не 
випадкова. У жовтні я сходив на “Сто тисяч” до ТЮГу. Це єдина там 
п’єса по-українському — твір із шкільної програми. Нижче середнього 
гра акторів під бурхливу реакцію підлітків та їхні бурлескні ескапади зі 
сцени мені не сподобались. Чого, здається, не можна сказати про гол. 
режисера Мик. Мерзлікіна, який сидів через ряд позаду. Принаймні, вираз 
вмиротвореності не свідчив про сумніви митця. А от дві передачі по 
телевізору “Українські народні пісні про кохання” (близько двох годин 
кожна) були цікаві. Прості селянки з Чернігівщини та Полтавщини 
виконували маловідомі пісні. Весь шарм був у тому, що жінки співали 
все точнісінько як удома, зберігаючи в недоторканості те, що вкладаємо 
у вислів народна творчість. Справжня етнографічна студія за участі 2 
мистецтвознавців та поета, які поводилися досить пристойно і не зіпсували 
враження. Майтеся добре. Пишіть.

30/Х І—81
Валерій.

P.S. У Євгена Пронюка народився на Покрову третій син. Я про це 
вам, здається, не повідомляв?

23/ХІІ — 81
Христос рождається!
Дорогий друже, радо вітаю вас із святом. Бажаю щастя, здоров’я, 

творчих успіхів — усього, без чого життя наше лихе. Сподіваюсь, ви 
отримали мого попереднього листа. Але на всяк випадок, повторюю 
дещицю. Іванові трохи краще, проте мусить лежати через розрідження 
хребта у гіпсі. Ця сумна перспектива — на рік. Йому мали дозволити 
(виглядає, ніби, дозволили) поїздку до Києва на лікування. В останній 
телеграмі до Михайлини дружина сповіщає, що Івана не везтиме через * 
високий тиск. Очевидно, боїться його транспортувати, щоб не спровокувати 
інсульт. Вона вже відіслала контейнером книжки, а їх, як мені відомо, 
в Івана була тьма. Це зараз клопіт неймовірний (не лише для 
Світличного), бо я, наприклад, не купую зовсім книжок. Немає де ставити
— раз. По-друге, придбати щось путнє — складно та й дорого. З останніх 
моїх набутків “Украинская портретная живопись XVII ст.” Платона 
Білецького. Розкішний друк на імпортних машинах, Ленінград. Але вже 
давно вирішив, що краще, ніж гасати за барвистими новинками сьогодення, 
поринути у світ минувшини. З насолодою читаю видання з минулого та 
початку цього сторіччя. Мене цікавить доба Шевченка, кирило-мефодіївців. 
На заваді тут, щоправда, стає не можливість потрапити до ЦНБ, причини
— елементарні бюрократичні. Але й те, що маю змогу почитати з ласки 
знайомих, відкриває світ, звульгаризований підручниками та нездарами- 
викладачами. Сидить у мені літературознавець. Хотів написати Contra 
spem spero, але потім подумав, що цей вислів з атеїстичним присмаком.
У нас надія є завжди. Зневіра справжнім християнам не властива, це 
заперечувало б підвалину вчення. Тому я просто впевнений, мій хист 
людям придасться рано чи пізно. 16 грудня ходив на прем’єру до 
Франківців. Досить порожниста комедія. Попри все публіка реготала. Що
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прикметно, театр було заповнено без допомоги звичних оргнаборів з 
приміських сіл. Майтеся добре.

Валерій.
P.S. Вкладаю твір вашого сина, який випадково дала мені його 

вчителька аж оце через скільки років. Вона сказала, що А. був добрий 
учень.

21/IV  — 82
Дорогий п. Євгене!
Завітав мимохідь, на хвильку до вашої господи на Русанівку і зустрів 

вашого сина. Враження — приємне. Для нього, безперечно, українська є 
рідною мовою, поза цим, мені здається, він нагадує вас замолоду. Єдине, 
про що батько мав би зараз подбати — духовне виховання. Андрій надто 
упевнений в домінанті науки. Це помилка багатьох інтелігентних людей 
і то не лише казармових часів. Я оце прочитав “Исповедь” Толстого і 
пересвідчився, що спокуса безбожності є задавненою, власне, спо
конвічною. Я не міг авторитетно говорити про Бога в першу ж зустріч, 
хоч отой християнський обов’язок і стояв перед очима, коли розмовляв 
з вашим чадом. Та, гадаю, батькові навернути розтлумачити буде простіше 
(наскільки зауважив, він вірить і шанує вас). У ваших взаєминах то — 
першорядне! Нарешті до моєї хати завітав Зиновій, із своїм старшим 
сином був. Як не дивно, за минулі майже чотири місяці я побував у 
нього зо три рази, а це вперше він у мене. Згадували друзів, колишні 
січі, головним же була — радість спілкування. Її-бо одержуєш далеко не 
від кожного, з ким перебував у місцях віддалених. З  цікавішого, що 
прочитав останнім часом, — “Исповедь” Толстого. Винятково! Її слід 
власне, всім нам перечитати. Необхідність Віри Толстим показана 
неспростовно. Як пишу до вас, постійно зачіпаючи цю тему, бо внаслідок 
набутого життєвого досвіду прийшов до єдино можливого висновку. А 
позаяк полюбляю в кожнім твердженні бути певному, свої Богопошуки 
провадив щонайбільш сумлінно. Зараз це виявляється у віднаходженні 
різноманітної літератури. Тим і задоволений. Нещодавно переглянув 
“Лісову пісню” — витвір студії Довженка. Є у фільмі кілька цікавих 
кольорових вирішень, тобто відчутно, що Ю. Іллєнко не позбавлений 
хисту митець. Проте загалом — розчаровуюча. Замість Лесі Українки з 
конфліктом романтичної Мавки та прагматичного, утилітарного Лукаша,
— несподівано перебільшена драма зрадженого кохання. Іллєнко, вочевидь, 
запопавши дозвіл на ню, випасає об’єктивом принади оголеної акторки 
Євдокименко. Що було новим у Довженка і пікантно-авангардистським 
у Параджанова, зараз виглядає захопленням провінціала модою-над- 
цятирічної давності. Режисер має право на власне прочитання літ. твору 
(тому фільм зветься так: “Лісова пісня. Мавка”), але тоді його версія 
мусить бути талановитішою. Цього не сталося не в останню чергу через 
ненормальні умови літ.-мит. життя. Дістав листа від Льолі Павлівни, де 
вона пише, що Іванові дещо покращало, Декілька разів обіцяли, що його 
актують. Вона відіслала додому речі, а їх усе тримають. Пише, що вкрай 
стомлена, з гіпотоніка перетворилась на гіпертоніка. Іванові вже 
залишилося до кінця терміну менше року — в березні. Поки все. Майтеся 
добре. Тут — свячена (підсушена, щоб дійшла) паска і свячене сало. 
Христос воскрес.

Ваш Валерій.
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Дорогий п. Євгене!
Це, справді, приємність — спілкування з вами. Мені часто доводиться 

розмовляти тут на теми заторкувані вами в листах, але в подібних 
випадках, як правило, виходить монолог. Співрозмовники настільки 
безпросвітньо сірі, важко й повірити, що з “верхньою” освітою. Одного 
разу я подивився бібліотеку однієї біологині. “Блокада” Чаковського, якісь 
каламутні, що не запам’ятовуються, прізвища суч. рос. авторів, комплект 
минулорічної “И.Л.”, трохи класики типу “Айвенго” В. Скотта та 
“Вибраного” Блока і край. Можна було б деталізувати, згадуючи ще 
кілька заруб, романів українською мовою, книжку оповідань Шукшина, 
але, загалом, убого. І тому одкровенням здаються твердження, що все 
розпочинається з моралі, що досить бути моральною людиною (прагнути 
бути) і вже можеш накликати гнів можновладних. Я наводжу зачин Іісуса 
Христа як класичний зразок архиреволюційної моралі. Цікаво, що водночас 
з написаним вами про Толстого я оцінив “Исповедь” як найзначимішу, 
геніальну його річ. Що ж до ваших оцінок взагалі, то в мене лише 
епітети вищих ступенів. Перечитую листи. Ваше замовлення на предмет 
листівок виконаю ближчим часом. Мали б їх уже досить, якби звернулися 
з тим раніше. Звідки-бо мені знати про вашу філокартійну скруту. До 
речі, повідомте своє по-батькові. Бо я все маю клопоти на пошті з 
заадресуванням цінної кореспонденції. А що ваш кум? Чи не треба йому 
у пригоді стати? Напишіть-но його повні координати, про всяк випадок. 
В Києві до 1500-річчя повним ходом ідуть відбудовно-реставраційні роботи. 
Користуючись ювілейною нагодою, вештаюсь пам’ятними місцями і з 
замилуванням споглядаю наші колись занедбані шедеври. Видубецький 
монастир, Андріївська та Кирилівська церкви стоять такі ошатні. Ну, й, 
звісно, моє сприйняття інтер’єру зараз відмінне від просто інтелектуальних 
захоплень замолоду. А бачили б ви, яким красенем виглядає Поділ. Все 
трухляве, або, здебільшого, все знесено, а що ціліше, відбудовано, 
пофарбовано і нагадує яскравий макет міста минулого віку. Якщо іноземці 
не зазиратимуть до помешкань (а про це, слід сподіватися, дбатимуть), 
то гарне враження в них залишиться. 20 дня відкрили Золоті ворота. Я 
ще до середнини не проник, але зовні все привабливо. В травні, взагалі, 
каскад відкриттів. На місці кінотеатру “Комунар”, що по вул. Артема, 
вибудовано “Київську Русь”. Будівля величезна і, як у випадку з усіма 
нашими видовищними закладами, про архіт. смак говорити не доводиться. 
Проте, зала найбільша з усіх київ, кінотеатрів — на 1600 місць. На 
Львівській площі ось-ось відчинить двері височенький будинок торгівлі. В 
худ. музеях розгорнуто експозиції картин до 1500-річчя Києва. Я бачив 
декілька реставрованих цікавих речей: портрет елегантного пана Тарнов- 
ського (кін. XIX ст.), козак Мамай (XVIII ст.), давньоукраїнські ікони. 
Зворушують зображення Києва 100 — 200 річної давності. У зв’язку з

13ювілеєм підвищилася й активність сонця . В мандрах по Києву мене 
стало супроводжують сонячні протуберанці. Це кумедно короткий час і 
занудливо — коли надовго. Отож, для поцілунку в щічку моєї приятельки 
доводиться елементарно ушиватися. Щоправда, часом я роблю ще, як 
Нерон, на очах у всього Києва, але при перемозі сором’язливіших 
відчуттів, бува, й ушиваюся. В моєму квітникарстві зараз все квітує. Від 
сконфіскованих у браконьєрських дітваків квітів провалюється стіл і
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сторожка — мов напарфумлена. Бузок просто — неперевершений. Майтеся 
добре. Ваш Валерій. 24/V —82

+ знимка та прохані листівки

7. 10. 82
Дорогий п. Євгене!
Був радий одержати вашого листа, бо завжди з цікавістю їх читаю. 

Стосовно ілюстрацій до “Вибраного” Шевченка настроєний більш миролюб
но. Гадаю, аж надто збоченими їх вважати не можна. Швидше, слід 
розглядати, як щось на кшталт творчості примітивістів. Час мине й, 
дивлячись на ці ілюстрації, казатимуть: а тоді-от до творів Кобзаря 
малювалися сусальні ілюстрації. Тим більше, ці — далеко не з гірших. 
Отже, зберігайте їх, як відповідник доби. До Києва приїздила на пару 
днів Льоля. Іванові відмовили у комісуванні (він інвалід 1 групи), 
мотивуючи, що в нього є висококваліфікований догляд на засланні. Як 
вона розповідала, самостійно Іван читати не годен, рухається з костуром 
та при чиїйсь підтримці. Плутає години, говорить, часом забуваючи якісь 
сьогочасні події, але минулі пам’ятає. Віра Лісова, котра була там на 
час від’їзду Льолі, писала, що Іван Олекс, втомлювався навіть від її 
читання. Зиновій зараз — у Лук’янівській тюрмі, ведеться посилене 
розслідування з приводу його тунеядства. Взагалі, порушення закону 
цілковите й, наскільки можна здогадуватися, вони якось згладжуватимуть 
ситуації. Принаймні, таке враження від розмов із чинами на верхах. 
Слідчий обіцяв, що суд мав уже відбутися, але відклали. Глузмана досі 
не приписали, не дали й конкретної відмови. Він зреагував заявами до 
метрополії, на які поки що відповіді нема. В Антоненка-Давидовича 
чергова халепа з сином. Той на суді виступив з викривальною промовою, 
що свій злочин — махінації з валютою — він скоїв під впливом батька
— націоналіста. За його твердженнями, через батька він зв’язався з 
якоюсь туристкою, від якої одержав 1000 доларів на підтримку батька. 
Завдяки такому каяттю він дістав 4 роки лише як переховувач валюти 
(а стаття ота розтягнута і з застрашливою “вишкою”), і суддя пообіцяв, 
що при добрій поведінці Євген А. Д. зможе достроково вийти на хімію. 
Старенький у трансі, бо, звичайно, нічого того не було. Надто негативне 
в нього ставлення до чада всі останні роки, та й подібні афери — зовсім 
не його амплуа. Згадує про свою розмову з Бєлінським Достоєвський: 
“Да поверьте-же, наивньїй вьі человек, набросился он опять на меня, 
поверьте-же, что ваш Христос, если бьі родился в наше время, бьіл бьі 
самим незаметньїм и обьїкновенньїм человеком, так и стушевался би при 
ньінешней науке и при ньінешних двигателях человечества”. “Зтот человек 
ругал мне Христа! Зтот человек ругал мне Христа, и между тем никогда 
он не бнл способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить 
со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в 
них мелкого самолюбия, он не сказал себе никогда: что же мьі поставим 
вместо Hero? Неужели себя, тогда как мьі так гадки? Нет, он никогда 
не задумался над тем, что он сам гадок; он бнл доволен собой в вьісшей 
степени, и зто бнла уже личная, смрадная, позорная тупость” (Письмо 
к Н. Н. Страхову от 18 мая 1871 г. см. полн. собр. соч. Достоевского 
т. 1 ст. 312 СПБ 1883). Я цитую з книжки Д. С. Мережковського 
“Толстой и Достоевский” СПБ. 1901 рік. Ну, поки все. Майтеся добре і 
пишіть. Валерій.
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Дорогий п. Євгене!
Два дні: в п’ятницю та понеділок (25/Х) тривав суд над Зиновієм. 

Очевидною була відсутність провини, тим не менше, рік суворого режиму. 
При судовому розгляді з ’ясували, що Зиновій неодноразово намагався 
влаштуватися сам, з цією метою звертався до офіційних інстанцій14. Довго 
опитували, чому Зиновій пішов з заводу “Червоний гумовик”. Свідки 
одностайно посвідчили, що він відмовлявся від громадських доручень, а 
отже, роботи (пов’язаної з цими дорученнями: суботники, політінформації 
тощо). Виступ Зиновія, що він сумлінно ставився до професійних обов’язків 
і що конфлікт виник від початку через відмову йому в прийомі на роботу 
як націоналісту і вже потому, як його примусово влаштував райвиконком, 
почалися тертя з різноманітних причин, вислуховувався під зичливе 
кивання головою судді. Адвокат аргументовно вимагав виправдання. Дали 
ж максимально. Коли адміністрація стала чіплятися до всього, Зиновій 
подав заяву про звільнення і припинив виходити на роботу. Його звільнили 
за прогули. А загалом пропрацював він місяць. Ірина Калинець, бувши 
в Києві, разом з дружиною Вересою ходили на прийом до заступника 
голови КГБ. На їхні запевнення, що Зиновій не займався ніякою 
діяльністю, там пояснили, що до цієї справи не причетні, але пообіцяли, 
раз Зиновій нічим не займався, звернутися з клопотанням про полегшення. 
Переконувати жінок, що затія їхня марна, а обіцянки — цяцянки, було 
неможливо. Річ ясна, справа не в діяльності. Корінь зла — в духовній 
несумісності. Я зараз ознайомився з літературою про Києво-Печерську 
Лавру. Це — славна сторінка нашої історії, яку ми не знаємо зовсім. Ви 
замислювалися над подвижництвом тих, хто реально боровся з людськими 
пороками. У Києво-Печерському патерику читав про чернігівського князя 
Миколу Святошу (27 жовтня був день його пам’яті), котрий залишив 
багатство і славу Бога ради й переміг. А ще був Ісаакій затворник, якого 
мучили хтиві пожадання. Він перейшов на хліб та воду, зачинився в 
печері і, відчуваючи, що все одно піддається, на Великодній піст закопався 
в землю по груди. Чистота була збережена у стількох випробуваннях, і 
благодать Божа спочила на ньому. Там цікаво все. Від премудрих житій 
святих отців до геніальної архітектури, полемічних лаврських видань. 
(Знаєте, що спонукало Петра І ввести сувору церковну цензуру й заборини 
друкування світської літератури? Архимандрит Іоанникій Галятовський, 
скориставшись скасуванням царем патріархату в Росії, надрукував на 
титульних сторінках печерських видань, що Києво-Печерська Лавра є 
ставропігією Костянтинопольського патріарха. Ну й покотилася лавина). 
Ще із сумних новин. 17 вересня міліцією заарештовано Василя 
Підгородецького15. Глузмана досі не прописано і почувається він від того, 
звісно, не добре. Всього найкращого.

Ваш Валерій.

15. 12. 82
Христос рождається!
Ось і надійшов поступово різдвяний час. Попри все дивлюся наперед 

оптимістично. З  цікавістю відвідую церковні служби, читаю різну 
літературу, не часто, але буваю на концертах. Нещодавно побував на 
цікавій вечірній у Волод. соборі. Правилася служба на честь визначного 
київського митрополита Макарія. Це той священомученик, якого в XIV
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віці замордували на Прип’яті татари. Я читав про нього в істор. розвідці, 
а це слухав акафіст у супроводі величного співу. Справляє враження. 
Взагалі у Володимирському гарний хор і, незважаючи на сталу колотнечу 
екскурсантів, і вигляд храму і служба сприймаються добре. Оце хочу в 
п’ятницю сходити на літургію у день Варвари. Можливо, не знаєте, це 
мучениця замордована рідним батьком за відданість християнській вірі. 
Її мощі, перевезені на Україну ще за княжої доби, зберігалися у 
Михайлівському монастирі і вельми в нас шанувалися. Зараз вони 
зберігаються у Волод. соборі і туди до неї на прощу приїздять навіть 
із-за кордону. Не хотілося б першим повсякчас надсилати вам лихі вістки, 
але нічого не вдієш. Заарештовано Зоряна Попадюка. Його звинувачують 
за ст. 62 ч. II. Подробиць ще не знаю. Але в його справі допитували 
Лісових і провели обшук у Пронюка. Глузманові відмовили у виїзді за 
кордон, натомість пообіцяли прописати. Під час розмови в ОВИРі йому 
вказали, що він не відрізняється нічим від решти радянських людей. Одне 
слово, щоб жив і прилаштовувався тут. Я потроху борюкаюсь за свою 
закордонну кореспонденцію: вимагаю, щоб мої листи доходили за призна
ченням. Вони, справді-бо, чисто приватного характеру, тому й не бажаю, 
щоб пропадали. Ну, поки все. Не змовкайте надовго. Ваш Валерій.

P.S. Ваш останній лист — за 11. 11. 82

12. 1. 83
Дорогий п. Євгене!
Вашого листа одержав, як завжди з радістю. Хоч тон його ентузіазму 

не викликає. Я проте насмілюсь на банальне побажання гнати від себе 
журбу. Вкажу й на засіб (небанальний!) — молитви. Ви їх можете не 
знати в достатній кількості, але в резиденції нашого митрополита 
продаються досить змістовні молитовники, попрохайте в них листовно. 
Київ — 4. вул. Пушкінська 36, Митрополиту Філарету. Я часто ходжу 
до церкви. Різдвяні свята справили на мене особливе враження. Вперше 
за весь час я чув там голосну укр. мову. Співалися прегарні наші колядки.
І насолоду від їхнього виконання годі з чимось порівнювати. В неділю в 
Волод. соборі після вечірньої церк. хор з годину співав різноманітних 
колядок. Відтак, коли скінчили церковні хористи, серед присутніх 
утворилися колка і з них полинули самостійні співи. Служки ходили вже 
вигонили всіх, але люди так розспівалися і настрій був настільки 
піднесений, що ніхто довго не виходив геть. Невже вц собі не зготували 
куті. Я чомусь не подумав, що в вас там нема пшениці. В Казахстані-бо 
цього добра вистачало. Шкода, що не передбачив такої дрібниці.

Прийміть мої щирі співчуття з приводу смерті вашої мами. Це втрата 
нічим не замінювана, а глибини горя не зміряти. Здається, що оце 
джерело добра й любові буде завжди невичерпне. Справді, так сумно.

Льоля написала, що Іванові — більше гірше ніж нічого. Але сподівається 
дотривати якось до березня. Глузмана, нарешті, прописано у помешканні 
дружини. Про виїзд сказали й не мріяти. Отже, і єврейські варіанти не 
панацея. Влаштовується за фахом. Я сторожую зараз щотретьої ночі у 
величезній замкненій теплиці між розкішних квіток: гербер, гвоздик, 
троянд і гавкучих псів. Зарплатня така, що вистачає ледь-ледь: на 
тролейбус, декілька разів до кіна, жебракам у церкві. 75 крб. Запрошують 
мене посилено на лікування до Італії, але з того дива пива Іцось поки ; 
не теє-то як його. Зиновій озвався додому листом з БілЬї Церкви. Пише,
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що здоров’я нема. Я катанув особистого листа до тамтешнього лікаря. 
Може хоч на такій персональній ниточці якась підмога Зиновієві буде. 
256400 Біла Церква. ЮА 45/35. Антонюку. Симчича не випустили з його 
зони. Зараз йому ведуть слідство за наклеп. Це — ще три роки... “Обіду 
мою віси, розріши ту, яко волиши: яко не імам іния помощі разві Тебе, 
ні іния предстательниці, ні благія утішительниці токмо тебе, о Богоматір, 
яко да сохраниши мя і покриєши во віки віків. Амінь”. Пишіть. Валерій.

8/ІІІ — 83
Слава Йсусу Христу! Дорогий п. Євгене!
Був я оце нині в церкві, слухав службу і переконувався, наскільки, 

все таки, вона нам потрібна. Я прийшов на 9 годину і майже три години 
стояв, розглядаючи чергу сповідників і наслухаючи читання молитов. 
Читалися молитви з вранішньої та відповідні псальми, відтак — молитви 
до причащення. Декілька десятків людей, які сповідалися в одного 
священика, терпляче і покірливо юрмилися в лівому крилі церкви, а я, 
стоячи поза їхніми спинами, то прислухався до читаного з крилоса в 
правому крилі, то міркував над власною недосконалістю, зрештою, коли 
наситився у сим доволі, почав нудитися. Власне літургія розпочалася об
11 год. 40. Це було саме тоді, коли я зловив себе на думці, що хочу 
звідси піти. І мені стало соромно. Я пару тижнів пролежав у лікарні, а 
до того і потім ходив на 7 годину, лише на стиснуту 2-годинну службу 
щонеділі. Цей свій разонатиждень візит я поступово почав вважати цілком 
достатнім. І ось зараз, прийшовши поза нормою на літургію в суботу, 
занудьгував. Але, щоб бути об’єктивним, слід сказати, зрештою, я переміг 
себе, і дослухав уважно службу. 1, вже співаючи разом з усіма “Вірую”, 
я збагнув, що це воно й є спілкування з Богом. Розшарпуваний 
пристрастями, втомлений кожноденними турботами, приходиш до храму, 
аби підвести підсумок пережитому протягом тижня. А тебе тисне й гнітить 
атмосфера очищення, тебе ще утримують пута гріхів. Жити правильно 
праведно можна тільки спираючись на християнське віровчення. Самого 
інтелекту, щоб бути непомильному, замало. Почуття розумом не пере
магають, на них потрібні віжки релігії. Тому я знав, що не вийду з 
церкви зараз і ніколи, коли мене щось підштовхуватиме, мовялв, нудно 
або є  якісь важливіші, цікавіші справи. Я був на службі в Макаріївській 
церкві. Це на Татарці, якщо їхати трамваєм від вул. Артема на Поділ
— перша зупинка. А ще я ходжу до Фроловського та Покровського 
монастирів, в Вознесенську за автовокзалом, та на Куренівці. Публіка 
скрізь переважає старшого віку. Молоді з ясними (не каламутними) очима 
мало, але також трапляється. На жаль, казання в усіх храмах читаються 
рос. мовою й інакшого тут ніхто не уявляє. Про це все я подумав, що 
напишу вам обов’язково сьогодні, повернувшись додому. Свій задум, як 
бачите, здійснив, хоча й нашвидкоруч, не зовсім вправно синтаксично. 
Я одержав вашого післяноворічного листа, на який відгукнувся, надіславши 
вам бандеролю з імпортними вовняними перчатками та польською 
книжкою про Нюренберзький процес. Ви не повідомили мені, чи одержали. 
А я дуже не люблю, коли речі, які призначені для друзів, крадують 
якісь покидьки. Тому, будь-ласка, напишіть чи одержали бандеролю і 
цього листа. А, може, ви писали? Тоді не одержав я, і ви мусите 
розшукати пропажу. Майтеся добре.

Ваш Валерій
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Дорогий п. Євгене!
Нарешті трохи оклигав після нападу ниркової гіпертонії. Лікувався 

посилено гідротерапією, травичкою та буряковим соком і досягнув 
полегкості. Але десять днів на лікування пішло. Звісно, я це все оцінюю 
як Божу ласку. Я-бо ходив до церкви також часто. В своєму останньому 
листі ви запитували про діда16. Це — тема довга і не на один лист. 
Тому назву лише найцікавіші ціхи. До війни вчився в ін-ті Червоної 
професури. Захистив дисертацію “Б-ба Росії та Польщі за Україну”, 
здається, 1941 року. Був першим радян. ректором Львівського ун-ту. На 
початку війни був репресований, але через хаос документи на нього десь 
загубилися, й він просто відсидів три роки. Потому викладав історію в 
Київ, педінституті та ун-ті. 1962 року в Ленінграді захистив докторську 
дисертацію “Історіографія України”. Це — перше подібного роду 
дослідження в нас. З найцікавіших монографій: “Історія укр. культури” 
(не впевнений, як до війни, а от по війні — єдина на цей предмет 
праця), а також “Укр. історіографія до XVIII ст.” Взагалі, підбиваючи 
підсумок, можна більше б говорити про невикористані можливості. Але ж у 
яку добу жито... Зайшов якось у книгарню закордонної л-ри, є тут така 
на Червоноармійській, такі розкішні мистецькі альбоми, різноманітна, 
хоча не надміру інтелектуальна, художня л-ра, багато навчальних курсів 
з вивчення мов. Але ціни — фантастичні. “Course of English” — 1 том
— 150 крб. Уявляєте? Справжній ярмарок книжкових італо-фраі^ко-анг- 
ло-німецьких чудес. Лише неприступних. А от у “Дружбі” був узяв 
“Sonety” Шекспіра по-польському, придивлявся та передумав. Навіть 1,5 крб. 
при моїй зарплаті на необов’язкову книжку викидати не гоже. Зате є у 
продажу “Укр. народне мистецтво” англійською. Розкіш, але теж 12 крб. 
Пишіть, не лінуйтесь.

Валерій
P.S. Додаю ще прикру новину в Івана. Михайлина одержала від Льолі 

листа, де та пише, що їхню кімнату геть обікрали. Винесено всі речі і, 
звичайно, Льоля дуже переживає. Гадає, що то зробив сусіда їхній, 
п’яниця. Напишіть їй листа підбадьорливого.

1 Черговий офіцер, помічник начальника табору 36, що його начальником став згодом. 
При ньому загинув Василь Стус.

Зорян Попадюк; відбував заслання на Колимі, потім у Казахстані.
Йдеться про книжку поезій Рільке німецькою мовою радянського видання для щойно 
заарештованого Василя Стуса.

Цитата з “Роздвоєного духу” Є. Сверстюка — про Гоголя.
Семенові Глузману.
Прапорщик Шарінов.
Підполковник Міков.
Під виглядом перекладу автор подає власний вірш.
Цей лист надіслано з північно-західного Казахстану, де В. Марченко з липня 1979 р. 
відбував 2-річне заслання, працюючи слюсарем-ремонтником.
С. А. Ковальов — московський дисидент із кола А. Сахарова. Відбував ув’язнення 
разом із Є. Сверстюком на 36 зоні в Пермській області. 1976 року вони зробили 
спробу передати за кордон інформацію (у формі діалогу) про себе, про атмосферу 
в таборі. Рукопис було перехоплено і розшифровано органами КҐБ, що їх представляв 
Суровцев.
Учасник У ПА, довгорічний в’язень радянських концтаборів.
У травні 1981 p., відбувши заслання, В. Марченко повернувся до Києва.
Натяк на постійний нагляд з боку органів держбезпеки.
Після відбуття 10-річного ув’язнення і заслання Зиновія Антонюка судили за побутовою 
статтею.
Учасник УПА, в’язень радянських концтаборів. По відбутті майже 30-річного 
ув’язнення був заарештований у рідному селі й засуджений за побутовою статтею. 
Михайло Іванович Марченко — дід Валерія; їхні стосунки були напрочуд теплими 
й гарними.

8. 4. 83
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МИСТЕЦТВО

Богдан ПЕВНИЙ

ЗНОВУ СЕНСАЦІЯ ДОВКОЛА «ҐЕРНІКИ»

“Ні, малюнок не на те, щоб прикрашати мешкання, — 
він є знаряддям війни проти жорстокости та темряви”.

Пабло Пікассо

На початку 1992 року увагу чи 
не всіх газет Іспанії та вечірніх 
програм телебачення Мадрида була 
звернена до подальшої долі відомого 
шедевра Пабло Пікассо — “Ґер- 
ніки”. Знову прізвище покійного 
мистця, як це бувало за його життя, 
з ’явилося в передовицях і заголов
ках часописів.

Пікассо, як ніхто інший, лишив 
за собою неабиякий слід у мистецтві 
нашого століття. Він умів розпізнати 
з’яву нових мистецьких течій у са
мому їхньому зародку, вхопити 
їхню суть, прилучитися до них і 
стати їхнім речником. Недарма його 
називали “хамелеоном модерного 
мистецтва”.

Творчість Пікассо, упродовж 
різних численних етапів свого 
розвитку, виражала безліч уявлень і 
потурала широким, безмежно різно
манітним способам художнього 
вислову. Тому не дивно, що грома
дянська війна в Іспанії, що її 
страхіття і трагедія не давали ху
дожникові спокою, швидко виявила 
хвилюючу сторону його вдачі, яку 
він так старанно приховував багато 
років під покровом формалістичних 
шукань, скупчених хоч би довкола 
кубізму. Обурення байдужістю світу 
до підставових основ гуманности 
спонукало Пікассо в своїй творчості 
шматкувати зображення, правда, не 
без бажання реконструкції нової 
істини з розбитих фрагментів. Із 
якоюсь дикою радістю він “роз

ривав” свою модель, позбавляв її 
тілесної оболонки, розкладав на 
основні частини і спонукав під
коритися законам своєї логіки. У 
цьому періоді творчости ПікаСсо 
(маємо на увазі 1930-ті роки) його 
кольори, немовби гнані невблаган
ною одержимістю, виявляли свавіл
ля, безприкладне не тільки у його 
власній творчості, а, можливо, і в 
цілому світовому мистецтві. Шука
ючи за заспокійливими засобами са
мовираження, він навіть звернувся 
до поезії, створивши цикл поем під 
заголовком “Мрія і брехня Франко”.

На такому бунтівливому тлі, під 
час піднесення гніву, була створена 
“Ґерніка” — як акт протесту проти 
нищення безборонного іспанського 
міста ворожим літунством, як 
звинувачення руйнівникам.

Треба пригадати, що картина 
Пікассо одноіменна з містом Ґер
ніка, що на півночі Іспанії у Країні 
Басків, — звідтіля виводив свій рід 
художник, хоч і народився на 
півдні, у Ґранаді, а молодість провів 
у Барселоні (Каталонія). Місто 
Герніка було зруйноване 26 квітня 
1937 року німецькою авіацією на 
службі фашистського диктатора ге
нерала Франко, яка не тільки 
скидала бомби на мешканеві квар
тали цивільного населення, але й 
стріляла з кулеметів по людях, що, 
рятуючись, тікали з підпалених 
будівель. Це був перший шок, зав
даний людству вбивчими спромож
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ностями модерної цивілізації напе
редодні катаклізму другої світової 
війни. Як добре знаємо, за ним 
прийшли страшніші: Дрезден, Гіро- 
шіма, Нагасакі...

У час, коли Пікассо довідався 
про бомбардування Ґерніки, він 
працював над проектом до фрески 
для іспанського павільйону Інтер
національної виставки в Парижі.

раження жаху, крізь який пройшли 
жертви бомбування.

Помимо позірного безладдя “Ґер
ніки”, насправді в ній панує твердо 
встановлений порядок, постаті 
уважно розставлені (вони були бага
торазово змінювані, навіть уже 
після початку праці над остаточним 
варіантом картини). Пристосований 
до складної трикутної композиції,

Приголомшлива звістка про події в 
Іспанії підказала йому новий 
універсальний сюжет. Він відкинув 
свій початковий задум і замість ньо
го вирішив відтворити трагедію  
Ґерніки, перелити свій власний гнів 
у тривке звинувачення проти доко
наного злочину. За короткий час 
Пікассо виконав безліч жорстких і 
дуж е експресивних рисунків та 
етюдів, із яких виросло кінцеве зоб-

кожний елемент картини мав фор
мальний і психологічний стосунок 
до цілости. Кольорові схеми, які, 
правдоподібно, не змогли б всто
ятися під вагою яскравих тонів, 
були заступлені чорним, білим і 
сірим, що їх монотонність скрашена 
натяками приглушених відтінків і 
фактури на користь композиції, ха
рактерної наміром викликати у гля
дача сильне емоційне враження.
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У картину прудко вводить гляда
ча спотворена стопа і роздуте коліно 
жінки, яка, спотикаючись, біжить 
впоперек будівель до центру ком
позиції, куди інша жінка з кла
сичним профілем трагічної маски, 
начебто освітлюючи дорогу в тем
ряві, простягає гасову лампу. Вище 
підвішена до стелі пласка люстра з 
оголеною електричною лампочкою

жінки, яка під ним оплакує мертве 
немовля з порожніми очима. Ниж
че, у лівому куті полотна — вели
чезна долоня, перерізана рисами 
долі. Долиною, впоперек картини, 
простягнена постать — чи то пова
лений вершник, чи розбита статуя: 
перекошені очі, відірвана рука, у 
кулаку затиснені відламок меча і 
привид квітки. Глядач пройшов по

Пабло Пікассо. “Ґерніка”, 1937, олія на полотні, 349,3*776,6 см

випромінює блискуче світло й кидає 
чорні загострені тіні на враженого 
коня, що під нею здибився. З його 
рота кинджалом стирчить язик, ка
пає піниста слина, його наїжачена 
газетна шерсть проколена, пошра
мована. Кінь пронизливо ірже в бік 
спокійного чорно-білого бика, бай
дужого до іржання коня і голосіння

картині колесом, і його зір знову 
спочив на жінці, що біжить спотика
ючись. Інша жінка в розпуці нама
гається вихопитися з палаючої хати
— полум’я, наче драконові зуби, 
люто скрегоче до неї, до темного де
рева, до відкритих дверей надії, що 
притулились у верхньому кутку
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композиції, протилежному до бика і 
скорботної матері.

“Ґерніка” (349,3 см х 776,6 см) 
була завершена влітку 1937 року і 
виставлена, як і було заплановано, 
в іспанському республіканському 
павільйоні Інтернаціональної ви

ставки в Парижі. Іспанський, 
відносно невеликий павільйон при
глушувався радянським, зі ста
левими скульптурами робітника і 
колгоспниці з серпом і молотом Віри 
Мухіної, та німецьким, із високими 
колонами й орлом зі свастикою  
архітектора Альберта Шпеєра. До 
закриття виставки (у листопаді цьо
го ж року) “Ґерніку” оглянули сотні 
тисяч людей, а за весь час її існу
вання нараховується 33 мільйони 
глядачів.

Немає сумніву щодо наміру 
Пікассо в “Ґерніці”: він хотів на 
весь світ голосом розпачу та страж
дання протестувати проти нищення 
любої йому Іспанії, проти заподіяної 
їй кривди самолюбивим диктатором 
і його спільниками. Він хотів про
будити у грудях тих, хто побачить 
“Ґерніку”, глибоке емоційне пере
живання трагедії.

Якщо сказане звучить як пропа- 
і*андивне, — то, в даному випадку, 
це було неприхованою метою  
Пікассо. Одначе, попри це, відбувся 
акт значно вагоміший: “Ґерніка” 
стала мистецьким шедевром. Якщо 
Пікассо й мав намір усією доступ
ною йому силою заатакувати не
нависного йому Франко, то пропа
ганда, опинившись у руках великого 
майстра, виявила те, як у процесі 
творення мистецький геній перема
гає минущість. Пікассо цілив лише 
у Франко, але смерть однакова по 
обидва боки фронтової лінії, і 
вдумливий глядач пізнає у “Гер- 
ніці” арі*умент проти безглуздя воєн 
усіх часів.

Після закриття Інтернаціональної 
виставки “Ґерніку” включено в 
пересувну виставку французького 
модерного мистецтва. З нею вона 
об’їхала Скандинавію, була експо
нована у музеях Осло, Стокгольма і 
Копенгагена, а від жовтня до січня 
1939 року — в Лондоні на окремій 
виставці з метою збору пожертв на 
допомогу потерпілим під час іспан
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ської громадянської війни. Першого 
травня цього ж року “Ґерніку” 
вперше перевезли за океан, до 
Америки, де її виставляли в музеях 
Лос-Аджелеса, Сан-Франціско, Чи
каго і Нью-Йорка; в наступних двох 
роках вона об’їхала Цінцінаті, 
Новий Орлеан, Пітсбурґ і остаточно 
знайшла постійний притулок у Му
зеї модерного мистецтва в Нью-Йорку.

По другій світовій війні, 1953

року “Ґерніка” була додана до рет
роспективної виставки праць 
Пікассо, з якою мандрувала до Сан- 
Пауло в Бразилії, звідкіля поверну
лася в Європу — до Парижа, Мюн
хена, Кельна, Гамбурга, Стокгольма
— і вдруге помандрувала до 
Америки — Чикаго, Філадельфії, а 
в кінці 1958 року до прибраного 
постійного місця перебування в 
Нью-Йорку.
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1968 року генерал Франко 
підписав декрет “Операціон ретор- 
но”, яким висловив свою згоду на 
повернення “Ґерніки” до Іспанії. Це 
була велика поступка з боку Фран
ко, одначе Пікассо у вересні 1970 
року потвердив раніше складену 
угоду з Музеєм модерного мистецт
ва в Нью-Йорку про умови перене
сення “Ґерніки” до Іспанії. У ній 
недвозначно було сказано, що це 
може статися тільки після від
новлення там парламентарної де
мократії. 1975 року Франко помер, і 
в Іспанії була встановлена кон
ституційна монархія, а 1977-го 
відбулися вільні демократичні вибо
ри.

Здавалося, що перепона до 
повернення “Ґерніки” зникла; але, 
з іншого боку, дехто ще не забув, 
що Пікассо 1944 року став членом 
Французької комуністичної партії, 
хоч пізніше покинув її на знак про
тесту проти вторгнення радянських 
військ в Угорщину і Чехо-Сло- 
ваччину. Флірт Пікассо з ко
мунізмом мав свою історію.

Відомо, що Карл Маркс і Фрідріх 
Енгельс вважали мистця продуктом

його часу і місця, виразником 
соціальних та універсальних ідеалів. 
Вони допускали можливість існуван
ня стилістичної свободи, — тому, 
консеквентно, перші роки після 
Жовтневої революції були позначені 
спалахом творчих шукань і 
експериментування в мистецтві Ра-
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дянського Союзу. Одначе Володимир 
Ленін недолюблював абстрактне 
мистецтво і був твердо переконаний: 
якщо він не р озуміє модерного 
мистецтва, то його не спроможні 
розуміти й народні маси. Він прого
лосив, що “мистецтво належить на
родові та своїм глибинним корінням 
повинно проникати у найбільшу гу
щавину трудящих мас, воно повин
но бути зрозуміле масам і люблене 
ними”. Тому, попри теоретичні 
міркування Маркса й Енгельса, нова 
доктрина соціалістичного реалізму 
дуже обмежила свободу творчости. 
Крім того, Сталін, “цупкіший” 
спадкоємець Леніна, наказав, що 
“мистецтво свідомо мусить бути 
зброєю соціальної пропаганди у кла
совій боротьбі”.

Очевидно, що Пікассо, який гор
до цінив свою персональну і мис
тецьку свободу, був несприйнятним 
для більшовиків. Уже 1947 року мо
сковська “Правда” в редакційній 
статті Володимира Кеменова, запо
чаткувавши твердий контроль мис
тецтва партією в конкретній особі 
Жданова і нову чистку серед радян
ських мистців та інтелектуалів, 
звинуватила Анрі Матісса і Пікассо

в поширюванні “гнилого буржуазно
го мистецтва”. Хоч Пікассо прилюд
но не зреаґував на цей закид, він 
запитував одного із своїх близьких 
приятелів: “Чому, якщо я не про
бую радити совєтам про економіку, 
вони можуть казати мені, як малю
вати?”

Тим часом радянська критика 
посилила нападки на Пікассо; пере- 
ломовою точкою цих нападок була 
трагікомедія з портретом Сталіна. 
Пікассо, запрошений прилучитися 
до жалобних святкувань з нагоди 
смерти Сталіна, з найкращими, без 
сумніву, намірами, надіслав іде
алізований рисунок вождя у молодо
му віці. Не треба довго гадати, зна
ючи стиль Пікассо, яка була реакція 
радянських дипломатів. Пікассо від
повів на неї народною мудрістю: 
“Коли посилають вінок на похорон, 
то родина не критикує добору 
квітів”.

Зі смертю і розвінчанням Сталіна 
“комуністична репутація” Пікассо 
була швидко реабілітована. З нагоди 
75-ліття мистця були влаштовані 
виставки його творів у Ленінґраді та 
Москві, а в травні 1962 року Пікассо 
була присуджена Ленінська премія

135



миру (щоправда, не так за мистец
тво, як за “особливі заслуги в бо
ротьбі за встановлення і зміцнення 
миру”.

8 квітня 1973 року Пікассо помер 
на 91-му році життя, а в жовтні 
1981 року, до століття з дня його 
народження, “Ґерніку” перевезли з 
Нью-Йорка до Мадрида. Тоді іспан
ський уряд побоювався, що картина 
як стимул боротьби проти фашизму 
й об’єднуючий символ ветеранів 
іспанської громадянської війни, мо
же викликати небажані заворушен
ня і стати об’єктом вандалізму. До 
такого припущення були реальні 
підстави. 1974 року, коли “Ґерніка” 
експонувалася в Музеї модерного 
мистецтва в Нью-Йорку, іранський 
терорист Тоні Шафранзі (який 
тепер торгує мистецькими об’єктами 
в Нью-Йорку) облив її червоною 
фарбою з наміром звернути увагу на 
змагання магометан за встановлення 
своїх суверенних держав, опертих 
на закони Корану. Очевидно, що ні 
“Ґерніка”, ні сам Пікассо не мали 
жодного стосунку до цієї боротьби.

Тоді, з уваги на безпеку, 
“Ґерніку” було виставлено не у са
мому Прадо, а в Касон дель Буен 
Ретіро — палаці XVII століття 
поблизу головної будови музею. Хоч 
Касон дель Буен Ретіро є непе
ресічною архітектурною спорудою, 
він не був планований як мистецька 
ґалерея і на неї таки несхожий. 
Окрім цього, “Ґерніку” поставили 
там у цілковитому відокремленні, 
захоронену у великих розмірів 
скрині, сконструйованій з ку- 
левідпорного скла, схожій на сарко
фаг. “Ґерніка” була так невід
повідно влаштована всупереч ба
жанням керівників Прадо, і, коли 
стало відомо, що уряд знехтував 
планом експонувати картину в са
мому музеї, тодішний його директор 
Хосе Мануель Піта Андраде подав 
заяву про свою відставку.

Узявши до уваги особисті амбіції

Пікассо, його стаж у модерному 
мистецтві та престиж музею Прадо,
— неймовірно, щоб сам Пікассо 
погодився бачити “Ґерніку” не у 
самім Прадо, а в будинку, раніше не 
пов’язаному з музеєм, і до того ж у 
його колишній танцювальній залі. 
(Треба згадати, що Пікассо був 
призначений 1936 року директором 
Прадо, але не зміг виконувати своїх 
обов’язків через громадянську 
війну).

Пікассо волів, аби його картина 
була під тим самим дахом, що й 
праці Тіціана, Дюрера, Рубенса, Ве- 
ласкеса, Гойї та інших великих 
майстрів. (У цьому бажання Пікассо 
співзвучні з волею, наприклад, 
англійця Вільяма Тернера, який у 
своєму заповіті зазначив, щоб його 
праці експонувалися поруч праць 
француза Елода Лоррена в Націо
нальній ґалереї у Лондоні). Коли 
1947 року Пікассо попросили пода
рувати декілька картин Націо
нальному музеєві модерного мистец
тва в Парижі, він дав понад десяток 
своїх найважливіших творів. Тоді, 
на знак вдячности, подаровані ним 
картини були виставлені в Луврі се
ред творів визначних французьких 
майстрів минулого (згодом по
вторили це саме серед іспанських). 
То був один із великих моментів у 
професійному житті Пікассо.

Згадана на початку цієї статті 
нова сенсація зводилася вже не до 
питання, чи повинна “Ґерніка” 
зберігатись у престижному Прадо 
(цього, як бачимо, бажав сам 
Пікассо й після його смерти вима
гали спадкоємці художника, а чи 
має вона залишитися в Касон дель 
Буен Ретіро або чи не буде зако- 
номірнішим знехтувати усіма зо
бов’язаннями і помістити картину в 
новому Мистецькому центрі коро
леви Софії, відомому як Реіна 
Софія, який саме завершується і, 
можливо, стане першим загальним і
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значущим музеєм модерного мис
тецтва в Мадриді.

Для цього тепер виникли нові, 
непередбачувані раніше обставини. 
Реіна Софія, яка не існувала, коли 
“Ґерніку” перевезено до Мадрида, 
має вже тепер першорядні картини 
Жана Міро, подаровані вдовою цьо
го видатного майстра модерного 
мистецтва, натюрморт Хуана Ґріса, 
співтворця кубізму, та початок 
поважної збірки творів самого Пі- 
кассо. Плани реорганізувати Реіну 
Софію в іспанський національний 
музей сучасного мистецтва передба
чують експозицію творів окремих 
стильових течій у хронологічному 
порядку.

Здогади про долю “Ґерніки” 
остаточно розвіялися з повідом
ленням правління музею Прадо, 
адміністративною частиною якого є 
Касон дель Буен Ретіро, де сказано, 
що 19 травня 1992 року із 21 
присутніх членів 17 голосувало за 
перенесення “Ґерніки” до Реіни 
Софії, а інші 4 члени утрималися 
від голосування.

“Це реорганізація колекцій, — 
пояснила Марія де Коррал, директор 
Реіни Софії. — Тому, що ми є му
зеєм сучасного мистецтва, у нас 
зберігатимуться твори 20-го сто
ліття, а Прадо на заміну дістане від 
нас дещо з мистецтва 19-го сто
ліття”.

Вістка про перенесення “Ґерні
ки” не була несподіванкою в іспан
ських мистецьких колах, бо план 
реорганізації обговорювано вже

понад п’ять років. Все ж таки оста
точне рішення викликало хвилюван
ня серед інтелігенції, яка захищала 
ту думку, що перенесення “Ґер
ніки” суперечить заповітові Пікассо.

Треба додати, що “Ґерніка” не 
віддана у власність Реіни Софії, а 
буде там зберігатись як частина за- 
гальноіспанської національної ко
лекції. Хоч “де-факто” вона розпоч
не нове життя у новому музеї, “де- 
юре” належатиме Прадо. У Реіні 
Софії “Ґерніка” буде розташована в 
окремій кімнаті за кулевідпорним 
склом, серед підготовчих ескізів і 
етюдів, і буде менше ізольована 
порівняно з тим, як це було раніше, 
в Карсон дель Буен Ретріо.

“Усі зміни болісні, — каже 
директор Прадо Філіп Ґарін, — жо
ден директор музею не може радіти 
втратою шедевра, але реорганізація 
національної колекції має виправ
дання. “Ґерніка” дуж е і дуж е  
важлива картина, і ми горді з того, 
що вона перебувала в нас цілих де
сять років. Але також правда, що 
вона не являє собою історичної 
частини історичної колекції Прадо”.

Якщо йдеться про саме перене
сення, то воно недалеке, — Реіна 
Софія — всього за п ’ять хвилин 
швидкої ходи від Прадо: відстань 
коротша від тих, на які було пере
несено портрет Ґертруди Штайн 
роботи Пікассо з музею модерного 
мистецтва до Метрополітального му
зею в Нью-Йорку або картини Жор- 
жа Сера з ґалерей Тат до Націо
нальної в Лондоні...

Нью-Йорк
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Роман КОРОГОДСЬКИЙ

ДОВЖЕНКО Й «УКРАЇНСЬКИЙ П’ЄМОНТ»

Оксані Ящиіиин, галичанці, — присвячено

Свідомо ступаю на полемічне поле власного тлумачення творчого 
доробку й життєвих манівців, драм і, нарешті, трагедії Олександра 
Петровича Довженка з єдиною метою: по-новому осмислити шлях 
художника. Я нічого не хочу приховувати й лише прагну у вирішальних 
історичних подіях кінця 30-х — початку 40-х роздивитися ґенезу 
світоглядних засад художника.

Довженко — митець суперечливий. Його людська совісливість, ґрун
товне знання історії, з дитинства сформований світ українського інтеліі'ента 
зазнали класової деформації, і все це не могло не позначитись як на 
творчості, так і на долі. У роздумах над сходженням Довженка на його 
Голготу мене не покидало фізичне відчуття внутрішньої боротьби мотивів, 
які вирували в ньому й труїли життя, руйнували серце. Може, тому в 
мене викликала і викликає спротив продумана канонізація, що живого 
творця з його проблемами, безсонням, болями, стражданнями перетворює 
на ідеологічний інструмент. Ось мотиви, з яких я зроблю спробу 
подивитися на одну з найгостріших українських ситуацій, до якої 
причетний режисер Довженко.

В його постаті поєднувався видатний художник із співцем основних 
віх історії Радянського Союзу. Рівнодіючою такого химерного поєднання, 
динамітної суміші душі й молоха — при залежності долі творчої 
індивідуальности від державно-партійних структур — стало ідеологічне 
переформування вільного, естетично вишуканого художника на співця 
соціальних перетворень. Цей процес проходив болісно. Для ілюстрації 
цієї тези докладніше зупинюся на документальному фільмі “Визволення 
українських і білоруських земель від гніту польських панів і возз’єднання 
народів-братів у єдину сім’ю” й відображення цієї теми в “Щоденниках”.

Почну з кількох побіжних констатацій: фільм був відразу зроблений 
російською мовою у восьми частинах і, напевно, не для України. Коли 
б не титри, я б не повірив, що цей фільм створив Довженко. Справді: 
стрічка не має художньо-образного рішення. Набір хронікальних зйомок, 
елементарно з’єднаних із дикторським текстом. Спочатку про зйомки: 
вершники з оголеними шаблями — в кавалерійській атаці, а су
противника... немає. Щоб цю чисто постановочну ситуацію врятувати, 
назустріч ведуть польських полонених. Танки на марші, танки на парадах. 
Багато літаків. Безконечні маніфестації “визволених трудящих” Тернопо
ля, Львова (що дивує — вже несуть десятки портретів Сталіна, Молотова, 
Ворошилова, Кагановйча... Ну звідки ж узялися ці портрети у щойно 
“визволених” пролетарів і селян?). Ще зворушливіше виглядало, як

138

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


греко-католицькі ченці одноголосно проголосували за возз’єднання зі 
своїми братами зі Східної України...

Голосування священнослужителів — епізод, який засвідчує як тотальне 
насильство над художньою логікою твору, так і безмежну сваволю над 
свободою совісти. Хроніка зберегла для нащадків другий акт цього 
брутального насильства — це так званий Собор 1946 року, коли була 
зліквідована греко-католицька церква на західних теренах України. Через 
багато років у фільмі “Українці. Віра” режисер В. Шмотолоха покаже 
цю трагічну сторінку нашої історії. Отже, запам’ятаймо, що вперше цю 
процедуру “волевияву” запровадили 1939 року. Ясна річ, такий глум 
глядачеві Західної України годі було демонструвати. Ось чому фільм 
озвучений російською.

І, нарешті, урочисті засідання: хто тільки не виступає — від учительки 
Марії Перестюк з обличчям мазохістки до сумнозвісного академіка 
Вишинського. Все це сьогодні виглядає макабрично, а вчора, певно, також 
дивувало... Однак по-справжньому вражає дикторський текст Довженка.

“Польща займала в Європі перше місце по тюрмах”1 (частина 1, план 
22). Це, даруйте, написано з примусу, бо кому краще було знати, як 
не Довженкові, куди поділися його друзі із ВАПЛІТЕ, що таке процеси 
1930-го, 1933 — 1934-го, 1937 років. Він знав і про Соловки, і про 
Біломоро-Балтійський канал, знав, що там діється... Згодом сам Довженко 
все це засвідчить. А поки що — нові тексти...

“Ми принесли їм новий закон вільної людини, Конституцію Великого 
Сталіна”2 (частина 3, план 19 — 22).

1 ось ми вже слухаємо звернення-синхрон “вільних людей” — Марії 
Перестюк і доктора Панчишина — до Молотова (частина 6, план 1), до 
Сталіна, Калініна, Вишинського (частина 7, план 9), — це стало загальним 
місцем для політичного сценарію тих років. Такі ж звернення-синхрони 
є у фільмах про “добровільне входження” до складу СРСР Естонії, Латвії, 
Литви...

У фільмі надміру сцен, де героями» є Хрущов, Тимошенко, Корнійчук, 
Корнієць. Можна почути: “Хрущов відновлює нафтові промисли, дороги, 
мости, будинки, школи і телеграфні лінії. Світ народжується наново”3 
(частина 2, план 70). Ну чим не Саваоф?..

Я, корінний киянин, спробую дещо ширше поміркувати на тему нашого 
ставлення до напрацьованого стереотипу “Західна Україна”. У понурому 
світлі того, що ми сьогодні знаємо про пакт Молотова — Ріббентропа, 
“возз’єднання” відбулося в результаті торжища двох тоталітарних режимів. 
Фільм Довженка, про який ідеться, наскрізь антиісторичний. Не будемо, 
однак, суворі й мудрі пізнім розумом. Тим більше, що Довженкові було 
притаманне бачення глибини, що й з ’ясує згодом “Щоденник” (до цього 
я ще повернуся), де є реальна оцінка “возз’єднання”. Тим часом 
залишається “історико-культурне” упередження: Західна Україна 
сприймається як така собі провінція, де матеріальна і духовна культура, 
економіка й виробництво були на низькому рівні. “Возз’єднання” ж, 
мовляв, відкривало Західній Україні шанс нарешті цивілізуватися.

Не говоритиму про економіку — я не фахівець. Ідеться про історико- 
психологічний комплекс у сприйнятті західного регіону України. Від самого 
початку ця теза була пропагандистською провокацією, що її заперечують 
сотні найрізноманітніших свідчень. Вважаю, що розглянутий тут фільм 
мав ту ж таки функцію. Як і низка поезій Павла Тичини від 1939 року.

139



Скажімо, така зворушлива історія в інтонації “кантрі”: “І стала жить 
Ганнусенька /  в своїй сім’ї, в роду, /  така русява, русенька, /  з рум’янцем 
на виду. /  Тут качечка, там гусонька, /  ще й груші у меду... /  А 
щедрая матусенька /  раділа у саду” (“Ганнусенька із Західної України”)4.

Цікаво, одначе, виявити джерело натхнення наших художників. 
Невидимий дириґент помахом тоталітарної палички викликає зливу емоцій 
видатних творців. Кінорежисер зі світовим іменем вдягає офіцерську 
гімнастерку й бере активну участь у воєнній кампанії. Національний 
поет, лірик ласкою Божою, тут же пише вірші про цю ж таки військову 
акцію. А поруч — життя зі своїми драмами, неймовірними трагедіями. 
Про них усі знають і... мовчать. Ну, хоча б ота трагічна доля родини 
Крушельницьких5.

Ось чим страшний тоталітаризм — безмежним, безглуздим, злочинним 
терором, перед яким інтелігенція тремтить, німіє або ж “разом із масами” 
змушена аплодувати й “вітати”.

Але ж на Західній Україні 1939 року постала справді неординарна 
ситуація: нарешті відбулося возз’єднання всіх українських земель. Як тут 
не радіти! Мати й бабця моєї дружини, звичайні селянки, оповідали про 
своє село (тоді Золочівського, а тепер Перемишлянського району): була 
“брама”, була радість од зустрічі братів, були хмільні промови біля 
“брами”, мітинґ, служба Божа з корогвами й синьо-жовтими прапорами, 
а затим... арешти активістів. 1 тому стилізація “Ганнусеньки” невдовзі 
змінила тональність. Від імени західноукраїнських ганнусеньок поет постав 
чомусь на захист мови (а не багатьох тисяч жертв терору) в такий спосіб: 
“Ця ж бо мова для народу /  вище всіх пісень, симфоній. /  Ах, вона — 
як два крила, /  між яких летить свобода. /  Слава Армії Червоній, /  що 
нам руку подала”6. Цитовані вірші — із збірки “Сталь і ніжність”. Чого 
в них більше — “сталі” чи “ніжности”? — то питання естетичне. А от 
на питання історії богиня Кліо відповіла однозначно: сталь, поспіль сталь 
і ніякої тобі ніжности.

Та інакше й бути не могло. Зверніть увагу, х т о  посилає Павла 
Тичину на Західну Україну: “Відділ пропаганди і агітації ЦК К П /б /У  
командирує в м. Львів тов. Тичину”7. Ось той “диригент” і ось його 
сталевий стек...

Сам Павло Григорович, як нещодавно з’ясувалося, був свідомий свого 
полону, трагічної необхідносте співати з чужого голосу: “Від кларнету 
мого пофарбована дудка осталась... Всі мені кадили, а він (Євген Маланюк.
— P. К.) сказав мені правду”8... Не будемо згадувати, як тоді відповів 
Тичина на Маланюкову правду, бо цілком зрозуміло,, що тут же поетові 
було запропоноване нове “відрядження” на вулицю Орджонікідзе: в 
просторих кабінетах ЦК К П /б/У  було сформульоване надзавдання 
відповіді к л а с о в о м у  в о р о г о в і  — н а ц і о н а л і 
с т  у. 1 залунали прокльони на адресу побратима. “...Він єдиний мене 
зрозумів, він єдиний сказав мені правду”. Це — шекспірівська трагедія.

Можна не сумніватися — Довженко мав таке ж відрядження. Звідси 
й гімнастерка режисера, й мілітарний дух фільму: танкові колони, 
кавалерійські рейди, атаки, піхота на марші, “а в повітрі — флот”. 
“Слава Армії Червоній, що нам руку подала...” — так уже повелося — 
“наша” армія все комусь “руку подає”: Кореї, Кубі, Афганістану, Ефіопії, 
а то Тбілісі, Баку, Карабаху, Литві... А нині — Молдові...

А щодо мови... Наукове товариство імени Тараса Шевченка до 1939
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року видало у Львові на європейському рівні півтораста томів культуро
логічного “Збірника” (ЗНТШ ), що у ньому друкувалися всі класики 
української літератури, всі видатні історики, етнографи, фольклористи, 
мовознавці, філософи, психологи. Західноукраїнські видавництва друку
вали понад 100 газет, часописів. Працювали десятки музеїв, виставочних 
павільйонів, театр, університет, політехніка...

Так, були й пацифікація, і погроми редакцій лівих газет і виставок, 
пілсудчина як жорстке переслідування свідомого українства. Були осо
ружний Ридз-Смігли й міністр Пєрацький. І тому народ зустрів “братів- 
визволителів” із хлібом-сіллю, не підозрюючи, що то за “визволення”. 
Гадаю, всі польські репресії від часів Хмельниччини й далі не йдуть у 
порівняння з червоним терором 1939 — 1941-го, 1944 — 1953 років.

Ось чому “визволення” треба брати в лапки, чому тяжко дивитись на 
сцену з композитором Василем Барвинським, на заанґажований виступ 
Петра Франка, сина Каменяра, в оперовому театрі, — адже вони стануть 
жертвами тої сваволі, що розповзеться кривавим мороком по всій Західній 
Україні. Відомий білоруський письменник Владзімир Караткевич мені 
розповідав 1969 року, що така ж доля спіткала білоруську інтелігенцію. 
Ось чому фільм “Визволення...” викликає в мене активне несприйняття.

Гублюся у мотиваціях: не міг відмовитися? Страх? Наївна віра в 
ідеальну модель світобудови? Намагання переконати самого себе: “иного 
нет у нас пути”?..

Автор відомої монографії про режисера Р. Соболєв про цей фільм 
писав: “Західна Україна репрезентована перед радянськими людьми саме 
моторошним “містечком”, застійним болотом, де нетлінно збереглося все, 
що було міцно забуто за двадцять років Радянської України. Але це була 
не “довженківська тема”, — продовжує російський автор, — розповідати 
про те, як радянські люди, пройшовши декілька кілометрів, опинилися в 
дожовтневій добі. Увійшовши до містечка, р а д я н с ь к і  л ю д и  
прагнули п о к і н ч и т и  (виділено мною. — Р. К.) з містечковим 
життям — ось це вже тема Довженка”9.

Цілком має рацію добродій Соболєв, коли без зайвих теревенів про 
“мову для народу” з безпосередністю андерсенівського хлопчака констатує 
те, що всім відомо: “Увійшовши до містечка, радянські люди прагнули 
покінчити з містечковим життям...”. “Кінчати”! — це зі словника чи то 
рецидивістів, чи то революційних матросів часів громадянської десь на 
Дону...

Однак щодо “теми Довженка” цей автор помилився, і я спробую це 
довести. Не літераторові зважувати всі “за” і “проти”. Але зрозуміти й 
відчути трагедію художника, крок за кроком досліджуючи мотиви 
суперечливих вчинків, які вели до прірви велику особистість, — обов’язок 
критика.

Очевидно, що місце фільму “Визволення...” — на стендах музею  
тоталітаризму. Це — історичний релікт страхітливої доби модерного 
конкістадорства. Про “Звенигору”, “Арсенал”, “Землю”, “Івана”, навіть 
“Щорса” можна сперечатися: при заданій жорсткій соціологічній схемі 
геній художника виводить кожний із цих творів на незрівнянну епічно- 
філософську висоту. У фільмі ж про “визволення” Галичини Довженко 
зазнав нищівного фіаско, насамперед як режисер. Важко дивитись, як 
зникає видатна художня індивідуальність, великий митець.

Нарешті майже повністю відкритий довженківський “Щоденник”. Ми
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довідуємося, щоправда, з величезним запізненням, що десь уже через два 
роки Олександр Петрович на “визволення” дивиться зовсім інакше. Він 
записує 2 липня 1942 року (то був надзвичайний день духовних прозрінь 
і нещадного світла, спрямованого на себе, на історію нашу): “Ах, коли б 
вистачило мені сили й часу, написав би я роман про визволення Західної 
України, про возз’єднання наших народів і про все, про все, що з цього 
вийшло, що говорили і говорять, кому влетіло. 1 я к  н а р о д  у к р  
а ї н с ь к и й  ф а к т и ч н о  б у в  т у т  н і  п р и ч і м  
(виділено мною. — P. К .). “Як возненавиділи, розійшлися на віки” 
(купюра в “Щоденнику”. — Р. АГ.)10. Про цю трагедію написати б роман 
на тисячі три градусів температури і вилити в нього увесь свій біль, усю 
тугу, усі свої скорботи і поради, якщо б подумати було ще можна, що 
тут, м о \ є таки щось не безпорадне.

Це могло би вийти величезне полотно, голос тисячоліття, всесвітній 
крик, новий кобзар у прозі. Настільна книга мільйонів, що ще не втратили 
вміння плакати. Це була б книга для всіх грядущих нащадків наших — 
реквієм народу, коли присуджено йому вмерти в цім двадцятому сторіччі, 
чи кормча книга для борців, що вірять у життя і роблять його”, “і життя 
його, коли не ошукає” (купюра. — Р. /С.) 11.

“Боже, допоможи мені написати оцю книгу: кричав би я і просив би 
я. Та Бога вже немає, а є утома в голові і хворе серце, і безліч щоденних 
робіт “довліє днесь злоба его”12.

Але тут — фатум! Довженко хотів написати трагедію “на 3000 
градусів”, — і хто зна, можливо, сьогодні Західна Україна в угіві 
спантеличеного наддніпрянського обивателя не асоціювалася б із 
бандитською зграєю, що її підгодовують імперіалісти Канади й спецсілужби 
Заходу. І не доводилося б із нуля пояснювати ошуканим мільйонам 
українців, росіян, євреїв, що збройна боротьба українського народу Волині, 
Галичини, Прикарпаття, Карпат, Буковини була героїчною сторінкою 
організованого опору деспотизмові. Глибоко трагічною сторінкою. Крива
вою. Після голодомору 1933 року за кількістю жертв жодний акт червоного 
терору не мав такого шаленого спалаху, масштабу: сотні тисяч українців 
було репресовано. Цілу Генерацію “українського П’ємонту” (Роман 
Шпорлюк) було жорстоко розчавлено сталінським кирзяком.

Ось звідки трагедія на 3000 градусів. Але трагедія ненаписана, і це
— теж трагедія. Трагедія митця у пітьмі більшовицької неволі. Адже 
запис у “Щоденнику” про домашнього стукача-генерала, майже “друга 
сім’ї”, говорить не лише про внутрішню несвободу, а й про орвеллівську 
ситуацію, коли Страх стає єдиним порадником людини.

Трагізм існування українських художників-невільників зафіксований, 
усвідомлений, засвідчений життям кількох Генерацій нашої творчої 
інтеліі’енції. Трагізм, мов радіація без кольору й запаху, проникає в душу 
людей, губить генетичний код народу, — бо трагедія до цього часу не 
віднайшла свого катарсисного розв’язання. Нація ще не усвідомила свого 
призначення, до цього часу ще не впізнала себе, відвертаючись од 
найтрагічніших сторінок своєї історії.

Геній за таких умов безпорадний. Трагедію ж народу, власну трагедію 
митець “написав” своїм життям, а не виразив художнім твором. А як 
потрібно було б почути “...голос тисячоліть, всесвітній крик”.

Довженко у кривавій круговерті другої світової війни шукає точку 
опертя, щоб створити свою, національну художню версію новітньої історії.
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Можливо, підсвідомо він повертається душею до найболючішої точки історії 
України, яку він ще зовсім недавно пережив особисто, брав у ній участь 
(“Щоденник”!). У “Щоденнику” помітні сліди болісної теми Західної 
України, “українського П’ємонту”...

“Щоденник” починається від січня 1942-го у Куйбишеві з трагічної і 
глибоко символічної ноти: “Мати вбила чи видала партизанам свого 
сина-гетьманця, що прийшов був з німцями до села...”13 Минає два 
місяці, й, починаючи з 1 квітня, тема набирає динаміку: “Націоналіст 
запропонував жінці після зборів заспівати українську пісню...”14

“Про що говорили вони?.. Про владу. Про соціалізм, про колгосп. Про 
Гітлера, про історію, про Богдана, про Мазепу, про все. Це символічна 
одвічна картина: многосотлітній двобій двох українців, ожорсточених од 
довгої важкої, тернистої дороги.

...Про що говорили вони? Один про Сибір, про Соловки, про заслання, 
про нелюдські страждання у засланнях, про голод. Д р у г и й  п о 
г о д ж у в а в с я  ч а с т к о в  о ...” (Виділено мною. — Р . /С )15.

З  “галичанином” усе ясно. Мене ж цікавить той “другий!... Якщо 
“погоджувався частково”, то й знав “частково”, яка доля чекає на галичан 
при “звільненні” й “возз’єднанні” — адже Богдан, Мазепа, Сибір, Соловки 
не “золотої осені” 1939 року з ’явились, і “многосотлітній двобій” для 
автора фільму — не таємниця. Отже, чому бодай образно-пластичною 
мовою хоча б ув однісінькому епізоді не показати “часткову” рацію отих 
“містечкових” галичан, які зберегли мову, традиції, культуру? І не 
втратили “свою верхівку інтелектуальну”16.

“Уже сталося найстрашніше, чого я так боявся. ...Є полонені українці, 
нібито з добровольчих батальйонів...”17

“...П ’ятнадцять сотиків! Горе, горе... Ми будемо ненавидіти бідного
дядька і карати його за те, що поліз він на ці сотики. Ми будемо вбачати

18в цім його вину, а не свою помилку” .
Тут відчутний Довженко-селянин, український есер-“боротьбист”. Це 

крик авторової душі з приводу отих “сотиків”, землі, що її у селян 
силоміць забрали й до цього часу не хочуть повернути. “Дядьки, мамо,
— це історія...”, — казав Довженко 1918 року. Гай-гай! Скільки води 
відтоді спливло... Направду, ціле життя! 1 довелося в ньому йти проти 
себе, проти своїх, з чужими. Звідси: “Горе, горе”...

“Написати новелу чи оповідання про трагедію Західної України останніх 
часів. Наше визволення, радість, і пафос, і розчарування, і біль, і 
неоднаковість цілей” 19, “і (з боку) інтелігенції ворожнеча, і нелюбов”20. 
А звідки взятись тій любові, якщо з інтелігенції й почався більшовицький 
терор?

За якийсь час: “Галичане. При розширенні оповідання можна дати і 
сцену розмови нашого з галичанкою на програмну тему.

Староста. Поліцай. Націоналіст. Дворушник. Загибель народу. 
Свідомість загибелі народу. Розпачливо маразматичний стан. Темрява. 
Незнання історії. Історична неповноцінність державна. Хибне виховання
— як основні фактори зрадництва і запроданства. Не відають, що 
творять”21.

Зупинімося. Тільки здається отак — “не відають”... Свідома зашореність 
радянської інтелігенції дозволяла примиряти всередині самих себе 
дивовижу суперечностей. “Космічні війни” (задовго до телесеріалів) 
спалахували в понівечених душах і запалених мозках нашої творчої
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інтелігенції. Довженко має рацію: “Розпачливо маразматичний стан”... 
“Програмна тема” мала єдиний вимір, стандарт. Вона не підлягала 
інтерпретаціям.

У доповіді професора Романа Шпорлюка я почув компетентне й чітко 
сформульоване підтвердження своїм розмислам: “Серед тих, що претен
дували дати вичерпну відповідь на це питання, для нашої теми мають 
найбільше значення два світогляди: марксизм і націоналізм. І один, і 
другий є спробою пояснити явища модерного світу, створеного Французь
кою і промисловою революціями. Марксизм сказав, що головними 
акторами у драмі є класи. Історія суспільства — це історія класів і їхньої 
боротьби. Націоналізм також зайняв становище до явищ нового, модерного 
світу. Його відповідь: історія людства є  історією етносів, народів, націй 
і їхніх взаємозв’язків”22.

Півстоліття тому Довженко приречений був сповідати лише марксизм. 
Відповідно “програмна тема”, котрою “наші” мали бентежити галичанку 
(чи білого офіцера) — класова схема, втілена у радянській літературі 
про революцію і громадянську війну від “Ходіння по муках” до “Загибелі 
ескадри”.

У цій грі від початку хтось монопольно утримує контрольний пакет 
на істину, і хоч по-людськи часом хитається, та згодом, згадуючи мудрість 
“дай серцю волю — заведе в неволю”, виправляє свої “хиби” й “помилки”. 
(Щоправда, була ще Кулішева “Патетична соната”, де героїня не тільки 
здатна була жити серцем, але й з н а л а  с в о ю  і с т о р і ю ,  
а ті “наші” були “темрявою” і втіленням “державно-історичної непов- 
ноцінности”) .

“Український П ’ємонт” шукав порятунку для своєї самобутности, для 
незалежности народу — на полі чести, в боротьбі. Проте обставини були 
надто складні, і доля бійців — трагічна. Історія із великим запізненням 
цей факт визнала. Нас же (не галичан!) виховували продумано й 
далекоглядно. Нам таки вдалось прищепити класову шизоїдність, коли 
особистість роздвоюється між своїм, із дитинства знаним, дорогим, і 
вірністю догмату. Слова “націоналіст”, “дворушник” — ці десятиліттями 
апробовані тоталітарні кліше наводили на українську інтелігенцію майже 
фізіологічний страх, викликали параліч її волі. Еллан — “націоналіст”, 
“дворушник”, бо любив Україну й був революціонером. Скрипник — те ж 
саме. Про Хвильового й Миколу Куліша — годі казати!

Господи, давайте ж дійдемо очевидної істини: бути водночас українцем 
і “мозком класу” (Маяковський) неможливо. Василь Симоненко на 27-му 
році життя сказав: “Я — українець. Оце і вся моя автобіографія”2 . 
Отже, й він — “націоналіст”, “дворушник”. Згадаймо його “Щоденник” 
і ганебне переслідування Світличного — подумати лише за що! — за 
посмертну публікацію Симоненкового “Щоденника”. І той, хто сказав: 
“Я належу людству як художник”, за приписом тоталітаризму теж був 
“націоналіст”, “дворушник”. Отак виникла в Україні ситуація самозре
чення, “втечі від свободи” (Еріх Фромм) на рівні захисного рефлексу. 
Однак терор викликав народний опір, жертовність, героїчну самопосвяту.

І тут ми підійшли до найголовнішого. Чому я взявся докладніше, 
детальніше дослідити ставлення Довженка до Західної України? Бо, 
здається, в темі Західної України він відчув українську ідею в чистому 
вигляді, в усіх її вимірах. Ось де тема Довженка! Тема пручалася — 
весь час маячили оті кляті “націоналісти-дворушники”. Виникали прокляті
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імперією тіні минулого — Мазепа, Полуботок. Художника безпомильно 
вели “Історія України” М. Грушевського, рідна культура, біль народного 
лихоліття, сплюндрована фашизмом земля предків. Постав епічний образ
— “Україна в огні”. А поруч — побутова метушня, амбіції, повна 
залежність велетня духу від можновладних ліліпутів. Але художник 
дослуховувався до “голосу тисячоліття” і прагнув “вилити весь свій біль, 
усю тугу, усі свої скорботи і поради” — Україна в огні! Це вже вдруге. 
Перший раз — сподівання на революцію. Це — тема кращих фільмів 
майстра у кайданах класової доктрини. І ось на Західній Україні він 
пізнав таємницю всіх таємниць: “...народ український фактично був тут 
ні при чім”. Так само як у “Жовтні”24.

Довженко, направду, — ясновидець, пророк, філософ. Йому відкрива
ються в глухій ночі нищівних поразок і на межі повної катастрофи ясні 
картини майбутнього України. Тільки вдумайтесь: 5 квітня 1942 року 
Олександр Петрович записує: “...скільки буде розстрілів і які страшні 
козирі знову даються негідникам (купюра. — P. К.) ... сміттю, мотлоху 
людства вперед на много літ, скільки поживи для помсти і нищення 
народу. На українських ланах і селах в огні і полум’ї вирішується доля 
людства, вирішується велетенська проблема світової гегемонії, вирішується
доля людства на нашій недолі. Така нещаслива земля наша. Така наша 

»2  5доля нещаслива .
Довженко з тремтінням у серці читає Хрущову “Україну в огні”, і 

чарівник своєю флейтою заворожує адміністративну кобру. Мистецтво! 
Плюс — “націоналіст, дворушник”. Навіть у Хрущова, певно, була душа...

Сталіна ж не заворожиш. Сталін — сам читав. І я вас, читачу, прошу 
не впадати в шал обурення: він був “по-сталінському” послідовний: 
“Україна в огні” — твір “націоналістичний, хибний, ворожий”, бо він 
при всій класовій зашореності Довженка — у к р а ї н с ь к и й .  Біль 
художника Довженка за свій народ, за свою “звойовану землю-полонянку” 
відчутний у кожному слові. Митець у Довженкові переміг військового 
політпрацівника. Художник Довженко торжествуватиме вічно, а полковник 
Довженко 26 листопада 1943 року дістав найстрашніший удар у своєму 
житті: непоправний... Бог Довженка порятував, аби він закінчив “Зача
ровану Десну”, й подякуємо долі — стався спалах генія. Але до “Десни”
— тернистий шлях завдовжки в десять років вавилонського полону...

Віддамо належне й “на волі” ув’язненому художникові: Довженко не
підключився до пропагандистського цькування повстанського руху на 
Західній Україні, не вдягнув знову гімнастерку полковника, не змалів, 
аби кпити зі “самостійної дірки”. Трагічний досвід “українського П ’ємон
ту” і його рідної “звойованої землі-полонянки”, певно, навчив художника 
не просто фіксувати наявність “сотні наркомів”, “короткошиїх, товстих і 
однаково одягнених. Вигляд повітовий. Розмовляють і думають 
суржиком”26, — а обрати позицію щодо них.

З одного боку, були Довженкові єдинокровні брати, народ, його трагічна 
історія; з другого — вгодовані наркоми “повітового вигляду”, які залізною 
рукою душили наше життя, зверхньо прозване “містечковим”, обносили 
його духовний простір колючим дротом. У цій розпачливій резервації 40 — 
50-х треба було вижити. Жити було важче, ніж померти.

Осмислюючи історіософію Євгена Маланюка, Юрій Шерех звернув 
увагу на особливе самоусвідомлення поета й підкреслив, що “Маланюкова 
позиція — це я і Україна, а не я — Україна або я — син України”.
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Як на мене, українська підрадянська інтелігенція була поставлена в 
екстремальні умови, що просто не передбачали окремішньої позиції митця 
від Батьківщини, отого лермонтовського несприйняття “слави, купленої 
кров’ю ”. Тоталітарний режим вимагав злиття індивідуального, 
особистішого з колективом-державою-партією. Звідси ще одне кліше: 
“дочки й сини Вітчизни”. Ця “почесна роль” спекулятивно надавалася 
всім і кожному, — щоб усі разом належали до “радянського народу”, 
який меткі ідеологи встигли охрестити, цинічно перетрактовуючи Шев
ченка, “сім’єю вольною, новою”... (Лише в 60-х роках з ’явилось нове 
світовідчування — почався процес дистанціювання творчої інтелігенції від 
моторошного моноліту). “Український П’ємонт” же не тільки відчув 
ошуканство, а й відразу ж, од “перших совітів”, себе вичленував із лав 
оцієї “сім’ї”. 1 заплатив за це сповна...

Довженко не мав елементарної можливосте себе захистити в цьому 
пеклі, але цілком збагнув політику ошуканства й трагізм свого становища. 
Розіпнутий художник запише: “Господи, як мені остогидли за чверть77
століття слова — “український націоналізм”!

І от ще один парадокс: саме український націоналізм, зрештою, привів 
нашу країну до незалежности, і тепер громадяни України мають 
перетворити “нещасливу землю”, “землю-полонянку” на демократичну 
державу, на той квітучий світ, про який мріяв Олександр Довженко.

1 Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР, справа фільму 
“Освобождение украинских і белорусских земель от гнета польських панов и 
воссоединение народов-братьев в єдиную семью”.

2 Там само.
3 Там само.
4 Павло Тичина. Зібр. творів: У 12 т. — К., 1984. — Т. 2. — С. 99.
5 Лариса Крушельнщька. Рубали ліс. / /  Дзвін. — 1990. — Ч. З, 4, 5.
6 Павло Тичина. Зібр. творів: У 12 т. — Т. 2. — С. 103.
7 ЦДАМЛМ УРСР, ф. 464, on. 1, од. збер. 11479, арк. 1.
8 Україна. — 1989. — Ч. 47.
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20 ЦДАЛМ СРСР, ф. 2081, on. 1, од. збер. 585, арк. 37 (звор.).
21 Там само. — С. 181.22 Роман Шпорлюк. Українське національне відродження в контексті європейської 

історії кінця XVIII — початку XIX ст. Доповідь на Першому конгресі Міжнародної 
асоціації україністів (Київ, 1990).
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БІБЛІОГРАФІЯ

Юрій ШЕРЕХ

СКАРБИ, ЯКИМИ ВОЛОДІЄМО

Українська Вільна Академія Наук у США. Джерела до новітньої ictnop'ii України. — 
Т. 3. Матеріяли до новітньої історії літератури і громадської думки. Листування з 
американських архівів 1857 — 1933. (Редактори Богдан Струмінський і Мар та Скорупська 
у співпраці з  Едвардом Касинцем і Наталею Лівицькою-Холодною). — Нью-Йорк, 1992. — 
813 с

1. Вступні зауваги

Історія української науки — тема майже не рушена, історія її в Америці
— ніби ніколи й не існувала. А є  в ній визначні сторінки. Ексод наших 
науковців у воєнні роки, а потім переплив більшости до Америки й 
Канади приніс не один творчий розум, не одну криницю накопичених 
знань на захід від Атлантику; а в той час рівень знань про Україну й 
українські проблеми на американському континенті залишав бажати 
кращого. Доцільність творення українських наукових осередків у Заокеанні 
не викликали сумніву. Головних завдань, отже, вони мали двоє: далі 
плекати українську науку поза засягом сталінського, потім брежнєвського 
режимів і — пропаі*увати українську науку в англосаксонських колах. 
Перше могло робитися й українською мовою, друге — лише англійською. 
Так постали наукові заклади Заокеання, серед них — як один із провідних
— Українська Вільна Академія у США з осередком головне в Нью-Йорку. 
Перекиданню мостів до американського світу серед її видань служили 
насамперед англомовні “Анали”, розвиткові української науки — серії 
монографій і збірників різного характеру.

Я не пишу тут історії української науки поза межами України і не 
маю потреби перелічувати чи характеризувати ці видання. Скажу тільки, 
що вони добре вписувалися в історію нашої науки, а якимсь краєчком і 
в історію американської й канадської науки. Але десь на початок 
вісімдесятих років увиразнилися риси вичерпання цього етапу. Для 
Америки й Канади українська наука переставала вже бути синім птахом, 
що, хто знає, ніколи, може, й не існував; у місцевих університетах 
постали вже українознавчі центри, які готували свої нові, власні кадри. 
А, з другого боку, старше покоління помалу вимирало або втрачало свою 
творчу спроможність. Українські наукові осередки ще існували, але явно 
втрачали широту подиху, творчий запал і навіть здатність перебувати на 
рівні сучасного знання. Чи на добро, чи на шкоду, молоде покоління 
науковців горнулося до університетських центрів, до англомовности, до 
функціонування в іншому інтелектуальному підсонні. Мірою відходу
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старшого покоління чимраз більше до специфічно українських наукових 
інституцій тулилися невдахи, яких не приймав американський і канадський 
науковий світ. Творилася небезпека, що еміграційні інституції перетво
ряться на самопародію, а вони ж мали були добре ім’я.

Так на початку вісімдесятих років постала потреба переорієнтувати 
українську науку в Заокеанні. (Від кінця вісімдесятих років, коли став 
“прозорим” західний кордон України, переорієнтація ставала потрібна 
зовсім інакша, — але тут мова, підкреслю, про початок вісімдесятих 
років, коли кордони на сході Європи стояли, здавалося, непорушно на 
довгі роки). Можливість проблемної науки, плідних наукових дискусій 
українською мовою курчилася й занепадала. Але наука живе не тільки 
проблемами, а й фактами, у ділянці історичних дисциплін — джерелами. 
На перший плян висувалася потреба виявлення й публікації джерел, і 
то не старовинних (це завдання взяв на себе Гарвардський інститут 
українознавства, а ми, в еміграційних інституціях, не мали для цього ні 
фінансової бази, ні достатньо кваліфікованих фахівців), а новіших. Тут 
можливості невичерпні, а потреба пекуча, — бо в міру того, як іде час, 
недавно сучасне стає історією, — а історія потребує джерел. Скажімо, 
Друга світова війна для старшого покоління людей нашого часу — 
сучасність, а об’єктивно це вже історія.

Так виникла в нью-йоркській Академії ідея започаткувати серію 
“Джерел до новітньої історії України”, — джерел, зосереджених у архіві 
Академії, але також і в американських та позаамериканських сховищах 
документів. Уже 1984 року вийшли перші два томи цієї серії. Першим 
томом ушановано засновника архіву Академії Володимира Міяковського, 
другий том містив дипломатичні й військові документи з останніх років 
Української Народної Республіки. Видання було запляноване так, щоб усі 
публіковані тексти подавалися мовою оригіналу, а статті, коментарі, 
примітки — ввесь редакційний матеріял — англійською мовою. У нових 
обставинах, від 1988 року починаючи, можна було б передискутувати, 
чи така двомовність доцільна, але шкоди від неї не буде. Порода науковців, 
що не вміють хоч би читати по-англійськи, переводиться, мов зубри.

Тоді ж таки, 1984 року, почато працю над третім томом серії, але з 
причин, про які мова буде далі, праця над цим томом розтяглася на 
кілька років, і він побачив світ тільки тепер, після восьмирічної перерви. 
От про цей том тут і буде мова. Цей 813-сторінковий том вийшов під 
назвою “Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Листування 
з американських архівів 1857 — 1933”. Том складається з двох частин. 
Перша охоплює листування з американських архівів — від Нью-Йорку 
до Каліфорнії, яке датується другою половиною 19-го сторіччя і першою 
чвертю 20-го і включає, поміж іншим, досі не видавані листи П. Куліша 
(дуже цікаві його міркування про звукові особливості української мови), 
Михайла Коцюбинського і Богдана Лепкого, а основне місце в ній посідає 
листування Михайла Драгоманова з родиною де-Гольштейнів, що належать 
до останніх років життя їхнього автора, від 1882-го до 1895 року. Цю 
частину, що охоплює сторінки до 211, зредаі*ував Богдан Струмінський 
у співпраці з Едвардом Касинцем. Далеко обсяжніша друга частина 
(починаючи від с. 213) приносить листи до Наталі Лівицької-Холодної 
від Євгена Маланюка, Юрія Липи, Андрія Крижанівського, Дмитра 
Донцова й Олени Теліги.

Поєднання в одній книзі листів різного часу і поглядів, зокрема таких
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полюсних, як Драгоманова і Донцова, може здивувати. А справді, воно 
дуже дотепне. У нашому загальному уповільненому процесі розвитку й 
конфліктування різних ідеологій і Драгоманов, і, особливо, Донцов 
зберігають (у різних колах і середовищах) до сьогодні актуальність 
політичних провідників, які виключають один одного. Публікуючи їхні 
не призначені свого часу до друку листи поруч, у тій самій книзі, редакція 
ніби підкреслює, що все це вже не сучасна політика, а таки історія і 
мусить бути оцінювана в обох випадках як щось належне до інших (і 
різних) часів і епох. Цю частину, що обіймає три чверті видання, 
зредагувала Марта Скорупська при співпраці власниці архіву — Наталі 
Лівицької-Холодної.

2. Драгоманов у листуванні

Епістолярна спадщина Драгоманова широкосяжна й істотно доповнює 
його книжки і статті. Видавати її почали мало не зразу по його смерті, 
велика частина її вийшла книжками — листування з Михайлом Павликом 
(аж вісім томів!), з Іваном Франком, з Мелітоном Бучинським, з Теофілем 
Окуневським... До видання вибирали передусім листи ідеологічні і листи, 
що кидають світло на історію України, підросійської й галицької. Листи 
до подружжя де-Гольштейнів не видавалися ніколи. Адресати цих листів 
далекі від українських справ, від української культури й мови. Не диво, 
що й написані вони російською мовою. Олександра і Володимир де-Голь- 
штейни належали до далеко не рідкісного типу російських революціонерів, 
що рекрутувалися з аристократичних кіл. Природно, що й самі листи 
пройшли шляхом, далеким від українських прихильників, дослідників і 
видавців писань Драгоманова — вони, ці листи, лишалися в руках 
Олександри де-Гольштейн на Заході, потім перейшли до родини Вер- 
надських і, кінець кінцем, опинилися в архіві російської й 
східноєвропейської культури ім. Бахметьєва при Колюмбійському 
університеті в Нью-Йорку. Поки не виявив їх там невтомний шукач 
рукописів Едвард Касинець.

Видати ці листи слід було насамперед через те, що свою ціну має 
все, що стосується до життя Драгоманова передсмертних його років. А 
листи, що починаються в Женеві, а потім беруть нас до Софії (“Софія, 
звичайно, місто повітове, але років за 2 — 3 буде непогане губернське”,
— пише стримано, не нарікаючи, Драгоманов 1889 року, і ми можемо 
зрозуміти, як він там почувався), — ці листи містять багато відомостей 
про настрої кореспондента, про його стан здоров’я, трохи — дуже стримано
— про деталі побуту, — усе це має значення для біографії автора листів, 
а нам не може не бути дороге все, що оповідає про життя й настрої 
Драгоманова.

Цікаво між іншим, що і в мові листів — хоч писані вони по-російськи 
і до росіян, що напевне не знали української мови, є чимало українізмів, 
починаючи вже від другого листа (молодший).

Але і для читача, що задовольняється загальним знанням біографії 
Драгоманова і байдужий до деталів, у листах, тепер опублікованих, 
знайдеться безліч розсипаних короткими скравками думок позаособистої 
проблематики — на найрізноманітніші теми, проявів суб’єктивного настрою 
й об’єктивних спостережень. Часто це тільки крихти з інтелектуального 
стола Драгоманова (хоч часом є і довші екскурси), але з цих крихт чути
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смак страв. І якщо у своїх статтях Драгоманов часто вдається до надміру 
пояснень і тлумачень — з огляду на свого читача різних рівнів, — то 
в листах ці крихти падають ніби мимохіть, стисло, ніби спонтанно, — і 
читач таким чином може краще побачити, чому саме Драгоманов визначив 
інтелектуальний шлях багатьох, включаючи Лесю Українку! Наведу кілька 
прикладів, не намагаючися вичерпати тему або інвентаризувати вислов
лювання Драгоманова.

Ось оцінка свого еміграційного комплексу: “Між тією “дійсністю” [на 
Україні] і мною стало вже дві “дійсності” — женевська і софійська, — 
і всі три якось близькі і чужі” (1894); “Власне, я не тільки не маю 
певних надій, але навіть добре не можу собі уявити, як же тепер там 
“на батьківщині” живуть і як можуть вийти з теперішнього болота — а 
в той самий час ніяк не можу собі уявити, щоб таки в 1890-ті роки 
100 000 000 людей з усякого роду залізницями, телеграфом, університетами 
і т. п., і т. п. могли перебувати довго в свинячому стані і навіть у 
баранячому” (1890). 1887 року Драгоманов пише про політику: “У цій 
останній я поважно не розумію, що я робитиму. Мені здається, що я 
свою службу скінчив, якщо не назавжди, то на кілька років наперед”. 
У всіх цих випадках тут не песимізм або безнадія, а втома і відчуження. 
А було тоді йому яких 46 років, а емії’рації йшов рік одинадцятий!

Ось ставлення до Галичини: “Мій запас політичних інстинктів увесь 
пішов на галицькі справи, які малі, але в них бачиш принаймні точку 
прикладання сили” (1891) і іншим разом: “Бачу, що тамтешня галицька 
порода поліпшується, хоч поволі” (1887).

Є в листах влучні характеристики політичних течій і проявів у Росії: 
характеристики Герценового “Колокола” (яким захоплювався Шевченко), 
його суперечностей, його обмеженостей, а головне — нездатности Росії 
сприйняти позитивне в цьому виданні і схильність обмежитися на 
викривальних матеріялах при неспроможності схопити ідейну програму 
(1889). Є цікаве висловлення про початок відходу Росії від “якобінізму” 
й переходу до “наших”, так би мовити, “жірондистсько-американських” 
ідей (1889), із посиланням на ідеї кирило-методіївські.

Дуже цікаві роздуми над голодом 1891 року і допомогою голодним. 
Драгоманов бачить голод не як випадковість, спричинену посухою, а як 
неминучість у загумінкових умовах Російської імперії. “Я, — пише він,
— власне, не переконаний, що допомога голодним у Росії серйозне діло”. 
Коли навіть нагодувати людей тепер, голод спалахне за кілька років 
(1892).

Навіть у зовсім побічних справах міркування Драгоманова цікаві й 
стимулюють думку, вони зберігають свою свіжість і тепер, сто років 
пізніше. Ось про Коран: “Учора скінчив Коран. Дурнувата й нудна книга... 
З усіх релігійних книжок найприйнятніша все-таки Євангелія” (1891). 
Ось про правопис: “Тільки правописне питання хвилює Софію... Хвилю
вання трохи нагадує часи аріянської єресі в Візантії, коли... крамарі на 
запитання про ціну риби відповідали міркуваннями про єдиносущну і 
єдинорідну” (1893). А от думки глибшого й куди ширшого засягу — 
порівняння біблійного і римського світу — “Література клясиків холоп
ська супроти Біблії... Нагадати не зашкодить ні мені, ні вам, що 
цивілізація — річ складна і що гратися словами: клясицизм, християнство, 
арійці, семіти і т. д. не слід” (1893).

Знаходячи себе раз по раз у трясовині примітивізму, Драгоманов 1889 р.
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з одчаєм у голосі повторює паки і паки: “...треба ж кому-небудь писати 
і для дорослих”, і це найкращий підсумок його статури і його становища 
серед земляків (Pro domo sua: не знавши тоді про це гасло Драгоманова, 
я 1964 року волав — як і він серед пустелі — про літературу “не для 
дітей”). Усі деталі такого роду в цих нібито суто приватних листах 
вкладаються на цілісний образ справжнього homo sapiens, і хочеться 
окреслити цю людину Шекспіровими з “Гамлета” словами “Не was а 
man, take him for all in all”. Забігаючи наперед, зіставляючи Драгоманова 
з теж репрезентованим у цій-таки книзі “Джерел” Донцовим, — яким же 
пласким виглядає цей останній у своїй самохарактеристиці через листи!..

3. Друга історія української літератури

Відколи існують держави і літератури, завжди були письменники- 
вигнанці. Овідій томився в степах Дакії-Добруджі, Данте знемагав у 
Равенні. Але щоб творилися цілі літератури поза межами своїх країн, на 
вигнанні, — із власними видавництвами, журналами, літературними 
організаціями, — це, мабуть, здобуток уже нашого часу. Стало дві 
українські літератури, дві російські, чеські, лотиські і так далі. 1 часом 
можна було б сперечатися, котра з кожної пари літератур більше 
заслуговує на право зватися справжньою літературою і справжнім 
репрезентантом національної культури.

Щодо російської літератури, університети Франції, Америки, Скандінавії 
зробили свої висновки — вони запровадили окремі курси російської 
еміфаційної літератури, курси, що скоро набули популярносте серед 
студентів. І ця інновація була актом не лише політичного характеру: і 
своєю вагою, і своєю оригінальністю російська література в закордонні 
становила своєрідне й повновартісне явище. Так само польська, чеська. 
Українські критики та історики літератури рухалися далеко повільніше. 
Власне, початок вивченню української літератури поза батьківщиною 
поклали Богдан Бойчук і Богдан Рубчак своєю двотомною антологією 
“Координати”. Це був рік 1969-й, і це був добрий початок. У цих двох 
томах були подані зразки творчости не одного десятка поетів. До кожної 
такої добірки впроводом були редакторські вступи, що поєднували 
біо-бібліографічні дані з короткою характеристикою-шкіцом даного поета.

Але це було тільки про поезію і тільки вступ. А поза тим і після 
того вивчення історії нашої еміграційної літератури не посунулося ані на 
крок. Звичайно, були статті про того чи того автора або твір. Але то 
була не мозаїка, не творений образ, а тільки купа камінчиків, з яких 
можна було (або ще не можна було) скласти цілісний образ-мозаїку. Від 
появи “Координат” — ось уже чверть століття — справа не рушила 
вперед. Ми не маємо ані історії жанрів і стилів, ані аналітичної історії 
літературних організацій і видавничої діяльности, ані упорядкованих 
біографій провідних письменників поза скупими фразами офіційних 
curricula vitae: народився — працював — помер — ...Від 1969 року до 
1992-го у вивченні історії еміграційної літератури синтетичних праць 
бракувало. На схід від Збруча, потім від Сяну виходили історії української 
літератури, повні прогалин, зфальшовані, але виходили. На захід — 
можна було б скористатися штампом німецьких звідомлень часів першої 
світової війни, яким послужився колись Е. М. Ремарк у назві свого роману 
“Im Westen nichts neues”.
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Приємний обов’язок літописця української культури — сповістити, що 
1992 року закладено другий після “Координат” підмурівок історії нашої 
еміграційної літератури, фундамент другої її стіни. Друга, як уже сказано,
— більша частина III тому “Джерел до новітньої історії України”, укладена 
Мартою Скорупською, — це не просто груба книжка, це подія у вивченні 
й засвоєнні національним розумом процесів літературного, а тим самим 
і ідеологічного розвитку вільної думки й вільного розвитку літературних 
форм, не скутих догмами “соціялістичного реалізму” й комуністичної 
ідеології. Скорупська не тільки з майже дипломатичною чіткістю видала 
листи кількох провідних письменників еміі*рації, але й доповнила їх  
найдокладнішим коментарем, обсяг якого далеко перевищує обсяг комен
тованих листів Євгена Маланюка, Юрія Липи, Дмитра Донцова, Олени 
Теліги та інших. Із цих листів, а не меншою мірою і з коментаря до 
них постають перед читачем повні життя постаті цих письменників, 
почасти і їхніх колеґ, тексти яких не ввійшли до книжки (Улас Самчук, 
Леонід Мосендз, “пражани” Ольжич, Стефанович, Лятуринська та інші).

З винятковою докладністю й точністю коментар Скорупської розкриває 
суть і деталі, загальний характер і подробиці біографій діячів літератури, 
їхні ідеологічні прямування й конфлікти, кидає світло на їхню творчість 
і їхні інтимні переживання, внаслідок чого перед читачем постають не 
агіографічні схеми, до яких нас привчили, а живі люди в їхньому мисленні, 
переживаннях, почуттях. У подробицях виринає нездійснений роман 
Маланюка з Лівицькою-Холодною, у скупіших контурах — роман Донцова 
і Теліги. Ми наочно бачимо, дотиково відчуваємо, як особисте перехре
щується з громадським, літературним і політичним. Література вимальо
вується в усій повності людського, і ми краще розуміємо мистецьке й 
громадське на цьому багатому тлі особистого.

У вивченні ідеологічної еволюції, у вивченні стильової еволюції 
“вісниківства” Скорупська мала деяких попередників, — згадаймо, 
наприклад, книжку Михайла Сосновського про Донцова, ті ж таки 
“Координати”, але в частині біографічній вона стояла перед неораним 
полем, і майже все, що читаємо в її коментарях, — це плід її власного 
допитливого, проникливого і ділового дослідження. Висновки редакторки 
в кожному випадку спираються на пильні пошуки в архівах, перегляд 
усієї приступної літератури, опит ще живих — уже небагатьох — свідків, 
дехто з яких тим часом відійшов у засвіти (пригадаймо: готування книжки 
тривало шість років!). Це матеріял неоціненний. Але редакторка виявила 
не лише пильність і наполегливість, але й не часту в нас тверезість. Бо 
нам часто властиво захоплюватися й малювати не те, що було, а те, що 
хочемо знайти. Не те тут. Аналіза невблаганно спирається на факти, 
різні погляди спокійно, зважено зіставляються між собою і з загальним 
характером ситуації й властивостями характерів, міти відсіюються, 
житійні, леї’ендарні трактування переглядаються суворо критично, не 
вдаючися до крайностей, не творячи антилеі*енд навзамін за дотеперішні 
легенди. Коли десь сьогоднішній стан наших знань не дозволяє на надійні 
висновки, редакторка має силу волі не давати похапливих рішень, а 
констатувати тверезо нашу сьогоднішню неспроможність знайти остаточне 
розв’язання, — наприклад, у вкрай заплутаному питанні про те, хто 
фінансував журнал, видаваний Донцовим, і чи були в ньому польські 
урядові гроші.

Скільки наших авторів-критиків можуть сказати, що вони в своїх
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писаннях цілком вільні від захоплювань, вибілювань або очорнювань, 
вибухів почуття, нагинання фактів до своїх ідеалів (не буду вибілювати 
тут і себе). Емоційний ми народ, що поробиш! Коментар Скорупської 
вільний від цієї хвороби, імунний до її бацил. Вражає прагматизм у 
всьому, англосаксонська matter-of-factness, якої не шкодило б у неї 
запозичити. Це не означає, що Скорупська цурається гіпотез і кон’єктур. 
Але тоді вона спокійно зважує всі “за” і “проти” й одверто каже, що 
маємо до діла з припущеннями й можливостями і не більше: хай нові 
дослідники виявлять більше фактичного матеріалу, і тоді — не тепер — 
можна буде прийти до певних і твердих висновків.

Може, найцікавіше, що, попри цю стриманість і обережність, листи й 
коментар до них читаються з такою зацікавленою напругою, з якою 
читається детективний роман, — захоплює і багатство деталів людських 
життів, життів творчих, і майстерне збалянсування доказів “за” і “проти” 
в розплутуванні загадок минулих людських існувань і змагань, поступове, 
неквапливе, уважне вчування в чужі й змістовні біографії. Берешся за 
цей том як за науковий матеріял — і такий він є — і сам не помічаєш, 
як поступово опиняєшся у полоні фактів, міркувань, розгадок неясного 
й плутаного в людських життях минулою, у творчих процесах, у 
розшифровуванні зашифрованого, у продиранні до глибин літературної 
творчости й особистої поведінки осіб, що ще так недавно були з нами і 
що про них ми так на диво мало знали, яких не розуміли або розуміли 
фальшиво.

Досі верхів’ям досконалости в редакційній праці над виданням 
епістолярії ми вважали коментар до тому “Листування” в недовершеному 
академічному виданні Шевченка, що ним провадив Сергій Єфремов (1929). 
Тепер серед осягів у редагуванні епістолярної спадщини можна поставити 
також працю Марти Скорупської над виданням листування “вісниківців”.

Період, охоплений публікацією, короткий — 1922 — 1933, але він 
важливий. За винятком молодечого “роману” Маланюка й Лівицької-Хо- 
лодної в середині двадцятих років, це переважно листи з перелому 
двадцятих і тридцятих років. Це час наростання впливу Донцова та його 
журналу в Західній Україні (з переплескуванням через Збруч, де Микола 
Хвильовий починав свій бунт проти радянщини в межах радянщини) і 
час перших тривожних симптомів розколу зсередини табору Донцова — 
спроба заснувати угруповання “Танк”, потім заснування журналу “Ми” 
як реакції на чимраз ясніші вияви елементарности й примітивізму ідеології 
Донцова і на брак етичних критеріїв у його журналістичній поведінці. 
Ще не можна було передбачити, як далеко Донцов зайде у своїй 
вульгаризації й спрощенстві — аж до пізнішого “Духу нашої давнини” 
(1944) й подібних писань його “гетьманського” періоду, але підземні 
поштовхи, часто неясні для самих їхніх спричинників, уже давали свої 
перші перестороги. Об’єктивно беручи, і “Танк”, і “Ми” віщували 
неминучість усунення Донцова з його “держави” — журналістично-карика- 
турного імітування імперій Муссоліні, Гітлера та їхніх наслідувачів у 
Центральній Европі. Був це час початку тих ідеологічних зсувів, що 
знайшли свій повніший вияв уже у воєнні й повоєнні роки, а почасти 
тривають і тепер у післярадянській Україні дев’яностих років. Ніхто в ті 
роки ще не знав, що буде завтра, не цілком усвідомлював навіть, що 
він робив сьогодні, але свідомо й позасвідомо вже починав будувати своє 
й своєї країни завтра, відходячи від свого й своєї країни вчора.
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Я вже згадував тут: Драгоманов мріяв про можливість “писати... для 
дорослих” (1889). Писали тоді переважно “для дітей”. У донцовський 
період відбулося переадресування від дітей до... підлітків. Не нав’язуючи 
аж ніяк до Драгоманова — боронь, Боже, — бунтівники з “Танку” і 
“Ми” підсвідомо виходили з комплексу втоми від безнастанного адресу
вання до підлітків і туги за письменством — і життям — для таки 
дорослих.

4. Сильвети постатей

De mortuis nil nisi bene.
(Авторство спірне;
без сумніву, не один із суддів з  Нюрнберг)

Що б письменник не писав, як би своє я не маскував (часом навіть 
від самого себе), він його виявляє/ Навіть, коли перепускає*через інші 
образи. У листах і поготів. Це не цілісний образ, не в усьому адекватний 
(листи — це компроміс між тим, хто пише, і тим, до крш пише), але 
риси образу не можуть не виявитись.

Як виглядають Маланюк, Юрій Липа, Донцов, Теліга з листів? Чим 
ті образи доповнюють або модифікують їх, як їх знаємо з творчости? 
Тут лише кілька рис, не обов’язково найважливіших.

Маланюк особливо наочний. З його 24 листів 14 припадають на рік 
1924, решта — 1928 — 29. Перша серія — це листи закоханого. По 
вуха залюблені, неоковирні і ніби напідпитку. Якщо закоханий — взагалі 
людина пози, захмелення ще кумедніше. Маланюк сам відчуває небезпеку. 
1 побоюється: “Тільки не треба сміятися над цим. Це ж не смішно — 
це така (може, і трагічна!) радість: серце воскресло” (с. 227). Маланюкові
— 27, Лівицькій (тоді ще просто Лівицькій, одруження з Петром Холодним 
ще справа майбутнього, хоч уже близького) — 19. 1 як утриматися від 
легкої посмішки на всю його параду вигуків і тире, на “голубий настрій”, 
на вітер, що грає на арфі, на черешні, що цвітуть у серці, на “весну 
мою бузкову”, на сни про Таїті і “нашу оселю під пальмами”, на заяву 
“ми — леґенда” в супроводі, звісно, ще одного знака оклику, а може, 
найбільше — на пряме посилання на свої — нівроку — літературні 
джерела: від “Вікторії” Кнута Гамсуна до біблійної “Пісні пісень” 
(с. 228).

З коментарів Скорупської знаємо, що Наталя Лівицька одружилася з 
Петром Холодним у серпні того ж 1924 року, а надто — що Маланюк 
одружився із Зоєю Равич у серпні наступного року; тривалість захоплення 
й страждання не перевищила року, тож наша мимовільна, краєчками вуст 
усмішка ніби виправдана. Але мусіли б ми знати попередню біографію 
Маланюка краще, а хто ж її знає. Патос і реторика, Таїті і навіть якась 
там Патагонія були б прощенні в першому puppy love. Але чи справді 
було це перше кохання, ґвалтовний вибух ніжности — саме ґвалтовний 
і саме ніжности?

Надія здобути відповідь на запитання мала. В архіві Маланюка можна 
знайти метрику його народження, але ніякі установи не видають метрик 
першого кохання і втрати невинности. А свідки поетового життя до 1924-го 
ледве чи ще є серед живих. Чи знайдеться напівлеі^ндарна “Оксана” для 
біографії Маланюка? Не втрачаймо надії; може» як не в показах свідків, 
не в документах, то в щільній, прискіпливій аналізі всіх його писань і
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писань сучасників відкриваються сліди пристрастей ранньої молодости. А 
тим часом над нашим сприйманням саме даного кохання, року Божого 
1924-го, не може не тяжіти знання того, якою мірою Маланюк був 
людиною і поетом пози — коли він гримів мало не ветхозавітними 
ієреміядами проти сучасників у своєму “Посланії”, з гіперболізованими 
пантелеймоно-кулішівськими інтонаціями виклинав спроституйованих, 
мовляв, предків і саму батьківщину — “повію ханів і царів”, “втіху ката 
і матір яничар”, коли він проголошував себе — не помічаючи елементів 
комізму у вибраній позі — “напруженим, незломно-гордим імператором 
залізних строф”*, — а в житті ж він більше скидався (моє враження з 
особистих контактів із ним, правда, в пізніші часи, коли йому вже було 
під п ’ятдесят, на плюшового ведмедика). Чи він грав усе? Напевне, не 
тільки: кожний актор вірить у те, що чи кого він грає (допоки грає), а 
кожна людина якоюсь — дуже різною — мірою є актором. 1 позування
— законний стиль у віршотворенні.

Упадає в око подібність Маланюкових листів 1924 р. до любовного 
листа — трохи щирого, трохи пародійного, що його пише до Марини 
горищаний поет Ілько в “Патетичній сонаті” Миколи Куліша — отой, 
що “шукає країни вічного кохання”, що про те кохання мріє “там, у 
голубого вікна”. Будь-який буквальний взаємовплив Маланюк — Куліш 
чи Куліш — Маланюк виключений. Куліш не міг впливати, бо “Патетична 
соната” була написана 1931 року. Маланюк не міг впливати, бо не могли 
його листи, що від 1924 року лежали в паперах Лівицької-Холодної, бути 
приступні Кулішеві. Куліш схопив стиль, типовий для покоління двад
цятилітніх у перші роки революції, молодого покоління УНР. Якоюсь 
мірою це було покоління мрійників, і — хай перебільшено й утровано
— Маланюк у листах 1924 року відбив відгомони київського золотого 
гомону в застосуванні вже не до патріотики (громи революції й війни з 
Росією вже відгриміли), а до вічного, як писав Микола Куліш, кохання.

У пізніших, після 1924 p., листах до Лівицької-Холодної (так, тепер 
уже Холодної) відлуння давніх почуттів виразні (шлюб Маланюка із Зоєю  
Равич, виглядає, не був щасливий), але тепер уже більше про реальний

* Менш відома, але чи не гумористичніша самохарактеристика-автопортрет як новоженця 
1925 року із Зоєю Равич:

Ти стояла в білім навої,
Воском плакали білі свічки,
Поруч станув поет і воїн,
Як рапіра, стрункий і гнучкий.

На постаменті це діялося? У промінні прожекторів?
(Цитую зі збірки, впорядкованої Оксаною Керч: “Евген Маланюк. В 15-річчя з 

дня смерти”. — Філяделфія, 1983. — С. 23).
Згадаймо й епатажі найпопулярнішого перед 1917 р. Ігоря Сєверяніна (цитую з 

пам’яті):

Я гений Игорь Северянин

Я повсеградно озкранен,
Я повсесердно утвержден.

Заля здригалася від оплесків і екстатичного вереску курсисток.
Але Маланюк не був еі'офутурист і, скільки знаю, не виступав перед широкою 

авдиторією.
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світ, менше про оселі та Таїті. Це вже був час, коли на Україні добігала 
кінця так звана літературна дискусія 1925 — 1928 pp. і в її контексті 
ім’я Маланюка перетворювалося з власного на загальне. Воно було тепер 
на вустах кожного, хто вважав за доцільне приєднати свій голос до тих, 
котрі виклинали “оскаженілих” націоналістів, “ворогів українського на
роду”, “зрадників батьківщини”. Маланюк називає це своєю “невеселою 
славою” (с. 265).

У практиці радянсько-комуністичної пропаганди завжди дотримувано 
простої засади —  у конфронтації з ворогом, у даному випадку з 
українською політичною еміграцією, — не подавати імен, за винятком 
одного. Це ім’я всебічно очорнювати, вживати в контексті лайки, 
перетворюючи його саме на лайку, а його носія — на страховище-карика- 
туру. У такому забрудненні носій імени позбавляється особистих рис — 
у нього вже нема обличчя, вчинків, творів, він порожнє місце, наличка, 
етикетка, ніщо. Це справді “невесела слава”. Відокремлення людини від 
імени. Знищення людини її ж таки ім’ям.

Чи усвідомлював це тоді Маланюк? |Він говорить про поширене 
вживання його імени, але не згадує про звання його творів на Україні. 
Можливий здогад, що йому не було чуже певне вдоволення “попу
лярністю” свого імени. У наступному за цим реченні Маланюк пише: 
“Але щоденне життя моє страшне”. З цього “але” можна виснувати, що 
попереднє, ота! “невесела слава” мала в собі щось позитивне. Остаточний 
висновок полишений адресатові.

Можливо, його втішало, що його твори таки були відомі літературній 
еліті України. Є сліди знайомства з творами Маланюка в писаннях 
Хвильового — дещо з того відзначувано. Виразні вони й у творах Миколи 
Куліша. Згадаю наскрізний у Куліша образ повії з більш або менш 
помітними алюзіями до України: санітарка Оля з її гірко-цинічним 
“Скільки їх, милих, вже зо мною спало, що як доведеться приймати та 
гріти з походу, то ще задавлять”; українська Сольвейі4 — Любуня, продана 
в проституцію пані Аполінарі, — обидві в “Народньому Малахії”; Зінька 
в “Патетичній сонаті”; Маклена в “Маклені Ґрасі” — усі в різних 
варіяціях зрозуміліші, либонь, у контексті Маланюкових прокльонів 
Україні — “повії ханів і царів”... Тема впливу Маланюкового на 
українську “радянську” літературу ще чекає на свою монографію, і це 
буде не мала книжка. Тоді, може, будемо краще знати, що думав про 
це Маланюк 1928 року.

Листів Юрія Липи далеко менше — їх п’ять, більшість 1929 р. 
Стосується ця більшість до заснування й програми “Танку”. У коментарях 
Скорупська подала основне в літературній програмі цього плянованого 
об’єднання письменників. Це був перший бунт зсередини проти Донцова 
та його версії націоналізму. Він не був успішний, це була ще справа 
років, але історики не повинні обминати перші сиі*нали майбутнього кінця. 
Лишаючися в межах епістолярії, підкреслю, який відмінний стиль Липи 
проти Маланюкового. Дарма що вони були однодумці в творенні “Танку”, 
Липа відчув цю психологічну різницю. З властивою йому ядерністю й 
стриманістю він писав: “3  Маланюком зустрічаюся. Він талант своєрідний, 
щодо самої особи, то мушу ще придивитися. Маю вражіння однак що 
п. Петрусь Холодний має далеко більше характерности, як п. Євген” 
(с. 859). Крапок над “і” не поставлено, але в суті речі вирок остаточний. 
Зі стилю Маланюкових листів несамохіть постає образ свого роду дорослої
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вередливої, зіпсованої дитини; чого про Липин стиль писання й життя 
не скажеш.

Зовсім інший світ листів Дмитра Донцова, є їх тридцять три — від 
1927-го до 1933 pp. Загалом це типові листи редактора журналу, що 
замовляє або випрошує вірші для чергового числа. Ці листи були б навіть 
нудні для читача, якби не проникливий коментар редакторки видання, 
що вміє знаходити підтекст за, здавалося б, зовсім стереотипним і навіть 
на вигляд пустопорожнім текстом, включно зі змістовним відтворенням 
фактів тогочасного життя Донцова. Побічно й здебільшого коротко, часом 
лише натяком, згадуються полеміка Донцова з “Ділом”, проблеми 
фінансування “Вісника”, реакція на постання комуністичних “Нових 
шляхів”, питання цензурування журналу Донцова, справа “Танку” і “Ми” 
і заходів Юрія Липи взагалі, стосунки з галицькою пресою і навіть 
ставлення до еротики в українській літературі (Донцов — за). Цікаві 
передчуття недалекої вже майбутньої війни й уява Донцова про його 
повернення до Києва. Трохи докладніше обговорюється скандал, 
викликаний Маланюковим оглядом української поезії з виключенням 
поетів галицьких, — але тільки з тактичного боку. Даремно шукали б 
ми в листах Донцова якихось широких проблем — літературних, 
філософських, світоглядових. З позаукраїнських справ заслужила на згадку 
тільки одна , польська оперета!

Попри фбрмульну чемність загалом вимальовується з цих листів образ 
людини самовпевненої, самовдоволеної, але неглибокої й неоригїнальної, 
щоб просто не сказати — сірої. Людини, що живе подіями дня, незмірно 
нижчої духово від Липи або Маланюка — інтелектуально та й емоційно. 
Тільки часті французькі вислови, рідше польські й російські відволікають 
від сіризни стилю. Звичайно, це могло бути й наслідком незацікавлення 
адресаткою — Лівицькою-Холодною, але, щоб це твердити, треба було б 
мати для порівняння листи до інших адресатів.

Найрясніше листів від Олени Теліги — 35, і вони найдовші (тоді, як 
листи від Донцова найкоротші, здебільшого ніби похапцем кинені на 
папір, бо треба, але без зацікавлення). Усі листи від Теліги походять з 
1932 — 1933 років. Теліга, що приятелювала з Лівицькою-Холодною, 
нудилася в порожнечі глухого польського села (де працював її чоловік) 
і виливала душу в мало не щоденних сповідях-звітах про поточні події. 
Дні Теліжині в ті роки складалися з дрібних і рутинних занять і скромних 
плянів на близьке майбутнє, але вони, ці дні, мали свій ритм, відбитий 
у ритмі листів. Це листи прості, буденні і по-своєму людяні. На час десь 
півтора року ми переносимося до бідного, майже злиденного побуту. Тут 
трохи і про куховарство, і про косметику, і про моди, і про чарівність 
одного англійського кіноактора, і про читання позичених у книгозбірні 
книжок — переважно польських перекладів західних письменників (Ште- 
фан Цвайї*, Томас Манн), і про хвороби, й брак медичної допомоги. 
“Дуже люблю господарство”, — зізнається Теліга (с. 625). І, трохи далі
— “дуже люблю танцювати” (с. 627). З нудьги сільських буднів Теліга 
мріє про подорож до Варшави, а там найбільше вабить її кабаре “Адрія”. 
Відсутність великого дзеркала Теліга коментує: “Зрозуміти цей жах може 
лише той, хто це пережив” (с. 651). Про своє гаяння часу Теліга записує: 
“Перший час я цілі дні їла, але тепер це мені набридло, а тому часу 
вільного дуже багато. Вишиваю, шию, трохи читаю. Захоплююся стрільбою
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в ціль” (с. 562). 1 в тому ж листі: “А лопати [жерти] льбди  і гублення 
грошей — це ж моя стихія”.

У цих рисах, нахилах і звичках нема нічого екстраординарного. Це 
звичайні діла й чесноти того, що в Америці зветься “low middle class”, 
не багатіїв і не остаточно впосліджених, — міська інтелігенція, службовці, 
дрібні підприємці. Можна було б про це й не розводиться, якби не 
трагічний кінець життя Теліги за яких вісім років згодом чи то в казематах 
Ґестапо, чи то в Бабиному яру. Припускається, що вона мала змогу 
втекти, але не скористалася з можливости. Імплікуеться, що це було 
самоспалення, мучеництво, хрест, добровільно обраний. Олена Теліга 
виростає на образ української Жанни д ’Арк. При нашому нахилі до 
агіографії, до творення житій святих і мучеників, успадкованому від 
Візантії і сторазово посиленому, люди перестають бути людьми, вони 
живуть у леґенді. Завдання критики в таких обставинах — шукати за 
мітом образ людини, якою вона була. У її позитивах і негативах, слабощах 
і силі. Повернути бляшаного ідола-ідею до реальних розмірів, окресів і 
масштабів. За сяйвом авреолі розгледіти блиск живих очей. І тут ніщо 
так не допомагає, як автентичні самосвідчення, нерозраховані на те, щоб 
їх виносити чи то на базар, чи до пантеону. Листи Олени Теліги з їхнім 
відтворенням щоденного життя, його настроїв і клопотів тут ціни не 
мають. Зрештою, і Жанна д ’Арк виростала у щоденному сільському побуті.

Ще кілька цікавих рис живої, справжньої Теліги — людини, жінки
— виринають із нашого вгляду в її листи. Згадаю тільки дещо. Частково 
ці риси випливають безпосередньо з тексту листів Теліжиних. Частково 
матеріял зібрала в своєму коментарі Марта Скорупська.

Типова міська інтелігентка, яка прийшла до українськости не з — хай 
пробачать мені, цей вислів, що його позичаю в Остапа Вишні, — материної 
циці, а з читання й зустрічей з українськими інтелігентами в чужих 
містах. Коренів у селі Теліга не мала і не любила його. Про це в листах 
розкидано чимало згадок (див., напр., с. 578, 635), але найбільше і 
найдокладніше в листі, датованому 24 липня 1932 р. Правда, конкретно 
мова йде про польське село, але формулювання тут узагальнені і, напевне, 
стосуються до всякого села, села взагалі. (Українського села Теліга 
фактично не знала). “Так, — пише вона, — село я ненавиджу, а знаю 
я його дуже добре”. 1 далі, змалювавши сільські злидні й темряву, веде: 
“Селяни... Я їх не ненавиджу, але не люблю... Я ніколи їх не ідеалізувала. 
Знаю, що це темний, запрацьований нарід. Але не можу любити їх, не 
можу ні за що в світі! Які вони всі жорстокі! Матері ненавидять своїх 
дітей, діти батьків, всі вони — друг друга... Ти скажеш: бідність, голод... 
Та де там! Всі вони мають відкладені гроші, всі вони віддають за своїми 
дочками десятки тисяч” (с. 593).

У ті роки Україна — це було насамперед село. Парадоксально, в 
Теліги палкість любови до України була прямо пропорційна її нелюбові 
до села. Чим сильніше було відштовхування від села, тим лихоманковіше 
загостреною ставала любов до України. Тут Теліга була фанатиком. Ця 
нереальна, абстрактна, уявна Україна ставала метою її життя й дорого
вказом у кожному вчинку. Теліга любила свого батька, але готова була 
розірвати з ним, бо в його родині (з другою жінкою) говорилося не 
по-українськи. Про її брата, людину російської культури, російського 
поета, ми не знайдемо згадки в Теліжиних листах. Можна думати, що 
вони не зустрічалися і не листувалися.
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Корені Олени Теліги були і українські, й російські, але ті, другі, вона, 
так виглядає з її листів (і творів), старанно ховала сама від себе, а тим 
самим і від усіх своїх друзів, коло яких було вперто і підкреслено 
українське. Вона вирішила, постановила бути українкою і тільки укра
їнкою. Був у цьому виклик, і була екстаза, надрив, своєрідна аскеза, 
силування себе до любови й вірности і, кінець кінцем, — справді любов 
і вірність.

Вона й сама, либонь, переконала себе практично, що російського в 
ній не було — чи не лишилося? — нічого. Таке виключення, таке 
переключення може завершитись лише через два покоління. У першому 
поколінні невідповідні корені можна притлумити, але не можна вирвати. 
У листах Теліги наявність російського компонента виявилася назовні навіть 
у такому деталі, як русизми в мові — численні й невідкличні. (У поезіях 
їх далеко менше. Мабуть, тут вона спеціяльно працювала над чистотою 
мови. А листи писалися, wie der Vogel singt). Про російські вислови в 
листах Теліги, — які вони, коли з’являються, їхню типологію, — могла б 
бути окрема стаття. Тут кілька прикладів, навмання взятих і далеко не 
вичерпних (у дужках українські відповідники): друг друга (один одного) 
в щойно поданій цитаті; заботливий (с. 554 — дбайливий, турботливий), 
тоска (с. 554 — туга), редакторша (с. 555 — редакторка), шлятися 
(с. 556 — швендяти, тинятися), лопати (с. 562 — жерти), чорновик 
(с. 562 — чернетка), гвоздичне масло (с. 563 — олія), скука (с. 563 — 
нудьга) тощо. Є навіть граматичні русизми. Приміром, прикметники 
жіночого роду в російській мові мають однакове закінчення в родовому, 
давальному й місцевому відмінках, а українська мова відрізняє родовий 
від давального-місцевого. У Теліги читаємо: одна до одній, догляд твоїй 
мами (с. 625, 626 — до одної, твоєї).

Теліга була свідома своїх мовних проблем. Один лист майже цілком 
їм присвячений — із 19 жовтня 1932 р. Вона просить порад у 
Лівицької-Холодної, бо та “добре знає мову, і то не вивчено, а стихійно”, 
визнаючи тим факт “вивчености” її власної мови (с. 690).

Теліга в українстві була неофітом, відчувала це і намагалася на
долужити свої “недороблення” запалом, упертістю й самодисципліною. 
Якщо її самопожертва в окупованому німцями Києві, її смерть були не 
випадковістю, а свідомою самоофірою — що не доведено, але не доведено 
й протилежного, — то якоюсь мірою це рішення випливало з її комплексу 
неофіта. А вже безперечно з цим комплексом пов’язані були її тверді 
принципи жити, як кажеш, і казати, як живеш: “Для мене незрозуміло, 
як можна виголошувати якісь ідеї і не служити їм” (с. 663. Звернімо 
увагу: не дотримуватися ідей, а служити їм!). “Наша українськість, — 
каже вона, — не підпадає під жадні вітри, не йде на жадні компроміси” 
(с. 604). Вона була вдома в російській літературі, — ось її порівняння 
Варшави з її селом: “Особливо Варшава... мала стиль легкосальоновий, 
стиль Ігоря Сєверяніна або Вертинського, остільки Желязна Жондова — 
це помісь Гоголя, Аксакова, Мельникова-Печерського з Достоевським і 
Толстим” (с. 703), — мова про Польщу, але коло асоціяцій виключно 
російське; втім, вона уникала таких посилань, і це — чи не єдине на 
всі листи, зібрані в томі “Джерел”. Так ранні адепти християнства 
обтрушували з себе всі принади поганського культу й культури.

Теліга усвідомлювала елементи штучности у своєму суворому, орден
ському рішенні віддати себе одній програмі, одному ідеалові. У жовтні
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1932 р. вона писала: “Чим менше ниточок в’яже нас з Україною, тим 
далекіша і абстрактніша вона робиться, а тому, як все неосяжне, — 
ідеальнішою... Нашій любові до України тому бракує життьових, 
звичайних сил, і любов ця — чудова, але хороблива” (с. 669). В іншому 
листі того ж часу вона визнає: “Я ще більше бездомна, ніж ти, бо ніколи 
цього дому і не мала” (с. 671). Самопожертвою вона готувалася заплатити 
за ту бездомність, яку не вона створила.

Як і мало не всі провідні еміграційні літератори її покоління, Теліга 
не зналаї того, що, за народницькою традицією, звалося народом. Для 
них це було поняття уявне або загадковий сфінкс, і вони воліли говорити 
не про народ, — слово, майже викреслене з їхнього лексикону, — а про 
націю. Коли сьогодні я читаю довжелезну статтю про Маланюка, де автор 
увесь час оперує терміном “народ”, я не можу не посміхнутися гірко. 
Якби автор не полінувався придивитися, як часто слово “народ” виступає 
в поезіях Маланюка, він побачив би, що кількість таких випадків нульова 
або майже нульова. Ми тепер далі фарбуємо світ у народницькі кольори
— покоління Маланюка — Теліги відійшло від цього стилю начисто. 
Слово “нація” більше відповідало новій ідеології — воно було абст
рактніше, а саме того вимагала нова еміґраційна психологія. Трудно 
назвати еміграцію народом, але можна вважати її за носія ідеї нації, за 
авангард нації.

Розтинати аналітичним скальпелем почуття ностальгії, бездомности, 
жертовности, силуваної суворости важко. Ще менше надається цей 
скальпель, коли мова зайде про кохання жінки до чоловіка, чоловіка до 
жінки. Але мушу наважитися і на це, бо інакше нашій аналізі бракуватиме 
важливого складника, а значить, вона буде неповна і якоюсь мірою 
викривлятиме дійсність.

У ті роки — початок тридцятих — між Оленою Телігою і Дмитром 
Донцовим виникло те, що звуть у таких випадках захопленням, і то з 
обох боків. Він був на 24 роки старший від неї, красою, судячи з відомих 
портретів-фотографій, не відзначався... У листах Теліжиних (як і Донцова) 
про це захоплення йдеться мало й туманно. Не дивуємося. Обоє були 
одружені. Михайло Теліга був щиро прив’язаний до своєї дружини. На 
Марії Бачинській-Донцовій тримався якоюсь мірою журнал, що його 
видавав Донцов і що правив за його рупор і був його життєвою потребою. 
Про роман Теліги — Донцова знала, звичайно, Наталя Лівицька. Про 
це між двома жінками напевне говорилося. Але не писалося. У листах 
Теліги про Донцова, як правило, тільки побіжні згадки.

Але двічі Теліга порушила правило. Один раз вона коротко сповідається 
(називаючи Донцова “редактор” і злегка маскуючися порівнянням своїх 
стосунків із Донцовим до фактів життя адресатки): “Редактор ставиться 
до мене так, як Андрій Крижанівський до тебе: все, що я кажу, роблю, 
пишу, кожний мій рух, усміх — все є для нього “надзвичайне”. Моя 
прив’язаність до нього йому потрібна, як і його — мені. Я його не 
ідеалізую, Натусь, о ні. Але я його люблю таким, яким він є, і я з ним 
можу бути самою собою... Різниці в роках я не відчуваю. Зрештою, в 
наших відношеннях вона не грає жадної ролі” (с. 722). У другій згадці 
Теліга говорить про побоювання поговору: “Не думай [надруковано — 
не думаю], Натусь, що це я боюся наслідків,(...) можливого злословія, 
ні, я остільки поважаю редактора та й люблю його, що не хотіла б його
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наражати на якісь підтрунювання [кпини]. Та й жінці Донцова це.було б 
прикро” (с. 737).

Звичайно, і тут сказано досить, але більше можна було сказати в 
віршах. Вірші не називають імен, та й навіть автор коли-не-коли може 
не поставити під ними своє ім’я. Три поезії входять тут у гру. Дві з 
них мають підпис Теліги: “Подорожній” і “Козачок”; третя, підписана 
N, себто без підпису, була вміщена в тому ж числі “Вісника”, що й 
“Подорожній”, правда, на віддалі коло ста сторінок. Усі три поезії 
відтворено в інтелігентно й тактовно укладеному коментарі Марти 
Скорупської, без розставлення крапок над “і” (не для дітей же всі ці 
матерії). Якщо ці поезії справді стосуються зближення Теліги з Донцовим, 
вони не лишають сумніву щодо характеру цього закохання.

Найодвертіший — щоб не сказати цинічний — N:

...в першу ж нашу ніч на самоті 
Ти келих без вагань перехилила
З солодкою отрутою на дні...

Але й Телізі не бракує одвертости, коли вона твердить, що

...згорають у вогні великому 
Всі закони, що були розлукою;
(“Подорожній" )

і що

...стіни зникли, мов примари,
Трави лізуть нам під закаблуки.
(“Козачок" )

Редакторка має рацію, коли закликає до обережности у висновках. 
Нема прямих доказів, що Подорожній і герой “Козачка” були Донцовим, 
нема доказів, що й N — це Донцов. Але на тлі всіх обставин біографій 
її і його в ті роки, на тлі тепер опублікованого їх листування, на тлі 
нашого знання про літераторів того часу порядком виключення трудно 
не прийти до припущення, що в трьох поезіях з “Вісника” справді 
відбилося взаємозахоплення “редактора” й авторки і що це була не тільки 
ідейна близькість. Хоч не можна виключити й тієї можливости, що в 
своїй поезії N видав бажане за здійснене. Побічно авторство Донцова в 
поезії, підписаній N, потверджує її французький епіграф — Донцов любив 
похизуватися французькими висловами й цитатами, — і загальна 
не-приналежність цього віршилища до справжньої поезії (в протилежність 
двом поезіям Теліги), його цитатність, його пласка еротика і, нарешті, 
вкрай цинічне визнання в кінці вірша про те, що щирість партнерки 
була для “редактора” тільки — цитую вірш — “хвилевий лік На мою 
втому й сплін”. У клясичному “Фавсті” від середньовічної “народної 
книги” через Марло до Ґете і навіть до опер, на Ґете базованих, 
Мефістофель вичаровує Марґариту-Ґретхен Фавстові. У романі (не 
літературному, а життєписному) початку тридцятих років Мефістофель 
сам спокушає Ґретхен...

Закохання — річ ірраціональна, і в ньому грають ролю різні чинники. 
Можна припустити, хоч довести це ніхто не зможе, що в закоханні Олени 
Теліги в немолодому, невродливому, цинічному й неглибокому чоловікові
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могла якусь ролю відіграти її туга за незнаною, а такою, здавалося їй, 
чарівною Україною. Фльоберова Ємма Боварі шукала свого ідеалу в не 
гідних її обмежених провінціялах. З більшою підставою Олена Теліга 
могла підтягти Донцова під свій пошук ідеальної України. Адже саме за 
цю Україну воював своїми писаннями “Редактор”. Своїми писаннями він 
змагався за героїзм і велич.

Якщо в цьому здогаді є хоч мала частка правди, він знову приводить 
до тієї любови до України, яку сама Теліга визначила як хоробливу. 
Тоді в Теліжиному захопленні — патріоеротичному? — абстрактною 
Україною і дуже конкретним Донцовим ми знаходимо проблему не лише 
поетчину, а й чималої, коли не більшої частини літературної еміграції 
тих років. Особливо тієї, що тривалий час була центрована в Празі. 
Українські письменники-пражани особливо підкреслено й гостро поставили 
наголос на абстрактному волюнтаризмі і волюнтаристичній абстракції. 
Леонід Мосендз, Олекса Стефанович, Оксана Лятуринська — кожний 
по-своєму рухався в цьому річищі. А надто, особливо виразно, до болю 
аскетично й самозречено — Олег Ольжич “Ріні” й “Веж” (у його 
“Підзамчі” намічався прорив поза ці самим ним поставлені собі вузькі 
кордони). У нього не тільки Україна переставала бути живою Україною, 
а українська людина — людиною, у нього майже зникав сам поет, 
перетворюючися на робота конспірації й організації, а в ідеалі й усі 
ставали “на СТАЛЬ перекутими в огні”, “брилами камінними”. Трагічний 
ідеал, у якому проти Сталінського режиму висувається діаметрально 
протилежний, але типологічно споріднений ідеал сталевих людей. Геть 
давніше так перекував себе чи свій образ для НАРОДУ на СТАЛіна Coco 
Джуґашвілі, а Лев Розенфельд зробив із себе КАМЕНєва! У стилі доби 
найзапекліші супротивники говорять подібною мовою, хоч один — світлий 
ідеаліст, а другий — садистичний монстр, один — жертва, а другий — 
кат, один — ідеальний інтелектуал, а другий — недоук-невіглас. Як 
кажуть французи — les extremes se touchent.

Другий осередок нашої еміграційної літератури — Варшава — не був 
аж такий безоглядний і аскетичний. Саме йому (не Празі) присвячений 
той том академічних “Джерел”, що тепер його дістає читач. Варшавські 
автори були людяніші, гуманніші, відкритіші почуттям і людським 
контактам. Олена Теліга перенесла “празький” стиль життя й літератури 
до “варшав’ян”, але в ній вимоги ордену сполучилися з увагою до життя 
з його розмислами й переживаннями, ба навіть, horribile dictu, з трьома 
к: куховарством, кокетством і косметикою. Сказати б, її життя було в 
“варшавському” стилі, її смерть, якщо це була свідома самопожертва, у 
“празькому” (мовиться тут, звісно, не про поляків і чехів, а про відміни 
української літератури).

Посереднє становище Теліги між “пражанами” й “варшав’янами” 
знайшло свій вияв, між іншим, у її оцінці Ольжича як поета. “Ти занадто 
перецінюєш Ольжича, — писала вона Наталі Лівицькій. — Я теж його 
люблю за оригінальність і якусь культурність його творчости, але чуття 
і йому брак. Одноманітні у нього все ж таки вірші і холодні, хоч і 
пересякнені патосом” (с. 577).

Кореспонденту “Джерел” не пишуть про себе як про героїв. Герої 
ніколи не пишуть про себе як про героїв. Це роблять — інколи, не 
завжди справедливо — послідовники й нащадки. Своєрідність листування 
двадцятих — тридцятих років та, що воно, зосереджуючися на буденному
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й безпретенсійному, дає відчути, хай між рядками, як це буденне й 
людське перехлюпувалося, не могло не перехлюпуватися в героїчне — і 
біографічно, і культуротворчо, і державотворчо. Усе було начебто просто 
й звичайно. Але — показується — за всім тим стояла ІСТОРІЯ.

У роки навколо 1930-го в Европі культ героїв плекано. Відроджено 
пошанування імперського Риму. Викопано Карлайлів захват Кромвелом і 
Наполеоном. Це звідти, з Карлайлової Британії, володарки морів і 
посідачки Індії, снується в нашому столітті культ героя — 1840 року 
Томас Карлайл читає курс лекцій, а 1841-го виходить його книжка з 
тричі ужитим у заголовку словом “герой”: “On heroes, hero-worship and 
the heroic in history”. Ніцше народиться три роки пізніше, а перший 
начерк “волі владарювати” (“Wille zur Macht”, 1887) постане майже через 
півсторіччя.

Але будьмо справедливі супроти Карлайла. Що справді споріднює його
з гітлеризмом — це відраза й зневага до “сірої людини” й виборчої 
демократії. Пише він у есеї про літераторів: “Світ повен дурноверхих, а 
ви думаєте виграти, якщо світ голосуватиме!” (с. 175 у виданні 1898 p.); 
“Знайди в кожній країні найздібнішу людину, постав її на верховину й 
віддано шануй її. Матимеш досконалий уряд для цієї країни — жадні 
виборчі урни, парляментське красномовство, голосування, розбудова 
конституції чи будь-яка машинерія не поліпшить розуму країни. Це 
досконала * держава; ідеальна країна” (Есей про королів, с. 197). У 
гітлеризмі це звучало: “Вождь веде, народ іде” (Der Ftihrer ftihrt, das 
Volk folgt). Тут зв’язок прямий, і тому в Донцова знаходимо неодноразові 
шанобливі посилання на Кромвела, некоронованого короля, як його бачить 
Карлайл.

Поза тим, одначе, “герої” в Карлайла — досить строката публіка. 
Поруч завойовників-диктаторів — Магомет, Кромвел, Наполеон (із 
застереженнями), cum grano salis Лютер, пізніше приєднаються сюди 
Фрідріх II, Бісмарк, Роберт Піл, ми здибуємо тут і поетів — Данте, 
Шекспіра, Бернса, філософа й письменника Руссо й навіть упорядника 
“Словника англійської мови” Самюеля Джонсона. Бо “герої” в Карлайла
— завойовники й диктатори побічно, передусім це — люди творчого 
розуму й незламної витривалости в осягненні поставленої мети.

У нас активно-агресивний тип героїзму підносив Донцов. Але в листах 
Липи, Теліги, в життєписах їхніх авторів, Ольжича та інших не цей тип 
героїзму панує: не аґресія, не завойовництво, а мучеництво, не Наполеони 
й приборкувачі сипаїв, а великомученики, Бориси й Гліби, не Юрій- 
змієборець леґенди, а Юрій-катований церковного житія, Г*анді... Шев
ченко знав обидва типи. З одного боку — “вашей кровію, собаки, собак 
напоять”, а з другого — незламність у перетриванні: “Караюсь, мучуся... 
але не каюсь”. Покоління Липи, Ольжича, Теліги брало другий тип, 
ідеал semper fidelis, а не залізних імператорів, не veni, vidi, vici. Розлам 
ОУН 1940 p., серед іншого, полягав на відокремленні й протиставленні 
цих двох типів героїзму (наскільки ОУНівці самі усвідомлювали глибокі 
історичні корені двох типів героїзму, сказати важко. Людей, що були 
вдома в історії, багато там не було). Але цей двоподіл — це вже сорокові 
роки, себто поза засягом нашого тому “Джерел”.

Публікація Струмінського й Скорупської — подія у вивченні історії 
літератури й громадської думки поза межами України. Без оглядання на 
цензуру тут зібрано ніби живі людські вислови. Так люди справді думали,
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почували, переживали, так текли їхні будні й свята. Перед нами свого 
роду літературна монографія, але оркестрована на людські голоси. Ніби 
звукозаписи тогочасних діячів слова — ще перед тим, як винайдено 
техніку звукозапису. А до того ці “звукозаписи” щедро прокоментовано 
так, що читач проходить кожного разу шлях від людського голосу до 
наукового розуміння постатей, подій і явищ. Частина скарбів, досі схованих 
по приватних архівах, стала приступною для всіх, хто має вуха, щоб 
чути, і очі, щоб бачити, t не боїться повної правди.

* * *
Цей огляд публікації Струмінського й Скорупської був би кричуще 

неповний, якби не згадати хоч реченням ще одного поета й діяча 
тридцятих років. Маланюк, Липа, Теліга, Донцов знайшли у виданні свої 
портрети. Але є в публікації ще одна дійова особа, ще один учасник, 
п’ятий, хоч не надруковано його жадного листа, жадного рядка. Мова 
про адресатку листів Наталю Лівицьку-Холодну.

Не тільки тому, що вона зберегла всі ті листи, що їх тепер дістав 
читач. Хоч це заслуга немала. В “Австро-руських споминах” Михайло 
Драгоманов писав про дві історії української літератури: “Перечитуючи 
навіть історію русько-українського письменства д. Ом. Огоновського, 
бачиш, що слід би нам завести осібну частину: Історія пропавших творів 
руськоукраїнської літератури”. Себто історію творів, яких нема, хоч були. 
Це писано в середині XIX ст. Відтоді знищення творів, спустошення 
джерел дійшло страхітливих розмірів. Скільки рукописів знищено у війні, 
коли всю країну від Закарпаття до Задонеччини переорано бомбами й 
гарматнями. Скільки далі, десятиліття за десятиліттям, утрачено в трасах, 
арештах, шмонах. Лівицька-Холодна вчинила подвиг, пронісши рукописи 
листів крізь евакуації, утечі, бездомність і поневолення. За одне це їй 
належить шана й дяка.

Але не тільки це. Маємо листи чотирьох. Нема і не буде, мабуть, 
ніколи листів-відписів Лівицької-Холодної на ці листи. Але листування, 
як тут уже згадано, це портрет не лише того, хто пише, а й тих, кому 
писалося. З листів до неї можна і слід відтворити риси її портрету. У 
дбайливому коментарі Скорупської цього аспекту майже не порушено. 
Нехай це буде завдання того, хто цими “Джерелами” користуватиметься. 
Лівицька-Холодна заслуговує на такий портрет, на таку реконструкцію 
не тільки тим, що вона сама — одна з провідних постатей української, 
твореної поза Україною, літератури, а й тим, що риси її особи, її життєпису 
невигладно вкарбовані в листи, до неї писані.

Нью-Йорк, 
січень 1993
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

Добридень, шановні панове!

Хочу висловити редакції свою вдячність (а також вдячність моїх 
товаришів) за публікацію творів Юрія Андруховича “Рекреації” та 
“Московіада”. На жаль, ці твори відповідають тому, що діється нині в 
культурному і політичному житті. Звичайно, в листах читачів із діаспори 
є певний сенс, — але якби ж вони бачили нашу теперішню реальність!.. 
Не те щоб мені були близькі герої “Рекреацій”, — моє життя зовсім 
інше, — але такі типажі досить правдиві. А ще, як на мене, та нація 
чогось варта, яка вміє над собою сміятися — навіть крізь сльози. (Росія, 
до речі, над собою сміятися не вміє. Є, звичайно, в російській літературі 
й солдат Чонкін, і “Острів Крим”, — але пам’ятаймо, що ці твори 
написані за межами Росії). І чи варто цю справу віддавати на відкуп 
різним КВНівським командам, які просто глузують над своїм народом 
перед мільйонною телеаудиторією?..

Ще кілька прохань до редакції. В розділі ‘‘Суспільне життя” іноді 
друкуються матеріали про ОУН — У ПА. Але на сході України про цю 
боротьбу відомо дуже мало. * Було б добре, якби ви детальніше й ширше 
розповіли про цей визвольний рух, про його дійсне місце в історії України, 
в її політичному житті.

Також було б дуже цікаво дізнатися, що друкувалося в “Сучасності” 
раніше, — адже часопис видається з 1961 року, а до 1992-го був 
недоступний для читачів в Україні. Може б, завести вам рубрику на 
кшталт таких, що є в деяких російських журналах (“Листая старне 
страницн” чи щось подібне)? В ній передруковувалися б найцікавіші й 
найінформативніші статті з “Сучасності” минулих літ.

Кілька слів про себе: Василь Стоякін, 21 рік, студент історичного 
факультету Дніпропетровського університету (до речі, “імені 300-річчя 
возз’єднання України з Росією” — ось назва так назва!..). Росіянин 
(батько — військовослужбовець у відставці), але понад 20 літ постійно 
мешкаю в Україні. Відношу себе до “російськомовного населення”: в 
родині розмовляємо російською мовою, хоч українською недосконало, але 
володію. (До речі, в такому ж становищі і багато моїх товаришів-укра- 
їнців...).

Усього вам найкращого. Слава Україні!

Дніпропетровськ —  Січеслав
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З ’ЯСУВАННЯ ПОЗИЦІЇ

Оскільки моє прізвище в 3-му числі високоповажаного часопису 
“Сучасність’’ згадувано кілька разів, то не можу собі відмовити в 
задоволенні прокоментувати і визначити правдиву свою позицію, себто 
точку зору на деякі гіпертрофовані аспекти статті “Чи має перспективи 
український фашизм” п. Леоніда Плюща.

Прочитавши цю статтю, я відчув якесь дивне задоволення, гостре 
відчуття жертви, мною спеціально не шуканої, але добровільної, яка сама 
шукає мене і йде назустріч; а оскільки її уява в’яже справжню силу й 
мужність з т. зв. “фашизмом”, то наш паризький кореспондент витворює 
отой “фашизм” і його всесильних українських репрезентантів (як йому 
здається) лише у власній уяві, — і відбуває з ними на сторінках 
високоповажаного часопису якийсь різновид флірту, і знову відходить, 
ховається в світ ще вищої насолоди від паризьких кав’ярень, 
гемінґвеївських якихось, може, асоціацій, аутотрофних ремінісценцій, 
спровокованих лише присутністю великого і справді славного міста, яке, 
на жаль, перестало бути недоступним для всіх інших шанувальників 
“Свята, яке завжди з тобою” з тісненьких панельних кухонь 
постшістдесятницької інтелігенції в тепер вже безнадійно розваленому 
СССР.

Мене не дивує рясна присутність КҐБ — СБУ — ЦРУ, цих сакральних 
й вічних абревіатур — на кожній сторінці статті пана Плюща. 
“Різноманітні спроби компартії і КҐБ роздмухати міжнаціональну ворож
нечу між українцями і нацменшинами” мене зворушили найбільше, — 
направду, яка б то була свята, шляхетна організація, якби вона дійсно 
цим і так переймалась, а не видушувала на дозвіллі поодиноких 
публіцистів, поетів, інших україноумствуючих. Видушували кращих, решта 
відбувались галоперідолом і почесним вигнанням за межі простору спільної 
сюрреальної гри, в небуття і потаємну ностальгію за правдивими і такими 
вже притупленими, чимраз глибше забутими відчуттями колективістської 
взаємозалежности; і тепер ось залишились лише поодинокі сигнали, 
гримотливі абревіатури екзотичної гри, принадні якраз надприродністю 
свого співставлення — КаІ*еБе і “український фашизм”. Перший, 
виявляється, породив другого і тепер навпомацки шукає, намацує спільну 
слизьку пуповину, і сон розуму, солодке самозабуття породжує інших 
чудовиськ, і автор нарешті признається, що “...я' свідомо йду на 
перебільшення зародків коричневого тоталітаризму на Україні”.

Найхимернішим наслідком подібних застережень може стати те, що 
ми, українці, таки спроможемось на щось поза вимірами традиційного 
“добра — зла”, адже маємо “карт-бланш” на будь-яку найвитонченішу 
помсту, зрештою, лише до цього скеровує і сьогоднішній досвід вбивання 
нас — щодень, щохвилини, на вулицях цих окупованих міст, біля 
чужоземних віконечок білетних кас і прилавків, в аудиторіях, в автобусах; 
навіть діти, що бавляться в жалюгідних купах піску між оболонськими 
залізобетонними коробками, — і вони вивергають на тебе чужу мову, і 
кожен дорослий тут почувається поглиначем неперетравлених рештків 
розчавлених сіл, де кожна старша жінка досі пам’ятає, глибоко і зачаєно, 
іншу собі подібну, яка в той знаменний рік звільнення з-під гніту загорніх 
єрусалимських надій задля істин чистого шлункового метаболізму сокирою 
кришила в баняк нею ж народжене тіло і жерла до цілковитого ситого
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сп’яніння, аж доки не приходили комсомольці, не забирали вповноважені 
в райцентр, ставили навколішки над ямою і вибивали крізь рот і ніздрі 
мозок в подільський жирний чорнозем...

Але тут зупиняюсь — досить; саме сонце і буяння роз’ятреної уяви, 
поєднане з нашим південним небом і запахами, може породити напружену, 
затягнуту в хакі, з червоно-чорним опаском на руці бестію, смагляву, 
усміхнену, що вийде десь тут, на Троєщині, з обшарпаного робітничого 
гуртожитку і спробує дати відповідь на всі питання, що їх зможуть 
вигадати закордонні й місцеві пророки, месії, коментатори, спокусники, 
що приходять в сліпучих, ще не забризканих кров’ю шатах...

На жаль, людина ще не стала в нас коштовною, далі залишається 
об’єктом зовнішньої маніпуляції, трансцендентної або часто суто 
фізіологічної, здійснюваної цинічно — як з безсловесною скотиною, якої 
нічого соромитись, усе одно вона нічого не скаже і не відповість, — себто 
можна називати “фашистом” лише тому, що це додасть пікантности тій 
“оранці”, цолем якої завше була Україна для зайшлих племен, що в 
силу спокусливої щедрости нашого чорнозему, південного сонця і власного 
бажання надповнокровно існувати зрідка не втримували оцієї щедрости 
буяння соку і провокували сам життєдайний гумус, гойний сільський 
чорнозем на вибух деструктивної енергії, на сліпий і блискавичний бунт...

Та пройшли визначені роки, виросли берези в вінницькому парку 
культури і відпочинку імени Горького, насаджені синами містечкових 
шевчиків у мотоциклетних куртках і галіфе над тими дебелими сільськими 
тілами у вишиваних сорочках, пересипаних хлоркою; історія сонно 
сповільнюється, пробуджується, кадри дискретні рідшають і миготіння 
образів з чужоземного кольорового фільму стає все більш штучним, 
награним, хочеться вже чогось справжнього, ковтка терпкого степового 
напою; і ми направду потрібні одне одному, пане Леоніде, компліментарно 
вже пов’язані; наша мугиряча сліпа сила і ваша зманіжена та вразлива 
добровільна жертва, що шукає, викликає свою останню любов, свого 
Калігулу — і ми йдемо одне одному назустріч (аве, цезар, морітурі те 
салютант), уже спільники; і, лише спровокувавши всю решту на бунт — 
ми дамо їй жаданий спокій і вмиротворення...

Анатолій Щербатюк 
24 квітня 1993 року

Від редакції.
Друкуючи лист п. А. Щербатюка, ми даємо змогу читачам зробити 

власні висновки щодо позицій обох дискутантів, а заодно потверд
жуємо нашу настанову на плюралізм думок і право вільного їх 
оприлюднення. Разом із тим редакція “Сучасности" не має наміру 
відрікатися від “вимірів традиційного "добра —  зла” І не вважає, 
що “маємо “карт-бланш" на будь-яку найвитонченішу помсту".
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Пішов із життя великий патріот України, славетний мистець, 
письменник, перекладач Святослав Гординський. Це —  непо
правна втрата для української культури, української духовности, 
у золоту скарбницю яких він зробив неоціненний внесок. Упро
довж багатьох років наш часопис надавав свої сторінки для 
публікацій творчого доробку цього талановитого майстра або ж 
розповідей про нього.

Редакція “Сучасности” глибоко сумує з приводу смерти Свя
тослава Гординського і від своїх читачів висловлює щире 
співчуття родині, друзям і побратимам покійного.

Підписано до друку 18.05.93. Формат 70x108 V l6 .  Папір книжково-журнальний. Друк офсетний. 
Умовн. друк. арк. 14,7. Умови, фарбовідб. 16,8. 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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ПРО АВТОРІВ

Петро Мідянка — поет, автор книжки “Поріг” та численних публікацій 
у періодиці. Вчителює в рідному селі Широкий Луг на Тячівщині 
(Закарпаття).

Іларіон Чолган — прозаїк і драматург. Живе у Нью-Йорку (США).

Олександр Кучерук — прозаїк, автор книги “Вперше”. Живе в Києві, 
працює в редакції часопису “Старожитності”.

М арта Тарнавська — поетеса. Живе у Філадельфії (США).

Валерій Семиволос — журналіст, політолог. Працює в харківському 
часописі “Слобода”.

Петро Ба лей — публіцист, прозаїк, перекладач. Автор статей, есеїв, 
прозових творів і перекладів з англійської мови, друкованих у часописах 
української діаспори, а також книжок “Альбом політв’язня” , “Пан” , 
“Обезвласнене суспільство”. 1992 року у видавництві “Смолоскип” вийшов 
однотомник його вибраних праць “Без ідеологічного самодурства”. Від 
1949 року живе в США.

Роман Корогодський — мистецтвознавець, автор численних статей і 
розвідок. Живе в Києві.

Лауреати премії Фундації М. Дем’яніва “Свобода і мир для України”

У київському Будинку вчителя (колишнє приміщення Центральної Ради) 
відбулось урочисте вручення премій Фундації д-ра Михайла Дем’яніва "Свобода 
і мир для України”.

В числі перших її лауреатів, поміж яких міністри України Костянтин Морозов 
та Анатолій Зленко, письменники Олесь Гончар і Леонід Горлач, знані мистці, 
діячі культури, науковці, —  й автор “Сучасности", талановитий прозаїк Євген 
Пашковський. Премією відзначені три його романи, один із яких —  “Безодня”
—  друкувався в нашому журналі минулого року.

Редакція “Сучасности” щиро здоровить Євгена Пашковського 
та всіх інших лауреатів премії.



Неписані закони 
писанки

М. ДЕМКОВИЧ 
ДО БРЯН СЬКИЙ
Гетьманська держава
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