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ЛІТЕРАТУРА

ПОЕТИЧНИЙ ГУРТ «НОВА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ» 

Іван АНДРУСЯК 

ПОВЕРНЕННЯ В ГАЛАПАГОС 

1

ошалілий комівояжер 
на блідій долоні короваю 
вибирає з  двох великих жертв 
ту котра пелюстки обриває

лементом зачаєним — адью! — 
по столу почаївської прощі 
він піде у лаю

малаю
куштувати в реготі всенощнім

відспіває магнетичний хор 
на пастелізовапі тополі 
половінь вдягне йому капор 
аби він возрадувавсь в капорі

2

зріднився кров'ю з містом купленим 
так як зрідняються з хвостом 
дитину винесу до купелі 
кудись далеко

на плутон

бо місто сп’яну переплутало 
ґалапаґос і пірепей 
блукають корсіканки лутаві 
немов умочені у глей

блукають нендзи поскрибовані. 
із кельменець у бїївці 
па голову як в улоговину 
лягли понуро дві вівці

і ремигають упокорені 
і тужно ластиться оса 
переламавши крони й корені 
гряде новітній ренесанс
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з

дихай на воду і на пінґвіна 
піна збирається на посторонках 
падає з  неба пісня як піна 
на безіменних на посторонніх

нумо латаймо, Наїиі когорти 
нумо заплачмо за дульсинею 
кличе команду знічений нортон 
щоб посміятись хором над нею

гаспидні мури міхи покори 
голі хрести і похрестичі босі 
тужно і ніжно світить аврора 
коням і людям в місті тобосі

4

намалювавши на лиці 
перестарілу маску жриці 
я вибираю двох мерців 
на ці різдвяні вечорниці

утрьох посьорбавши куті 
і перекинувши по чарці °
ми пригадаємо катів 
з яких цей світ колись почався

благословить не бог а босх 
рукою відгорнувши ґражди 
і ми підем в ґалапаґос 
спокійно гордо і назавжди 

_ * * *

сплітаються пальці сплітаються очі і голови 
на стоптаний пляц виповзають картаті слова 
і ми залишаємось голими голими голими 
ключиця сідниця коліно кулак голова

ховаємо зуби за висхлими бляклими плівками 
ховаємо в жмені маленьких драглистих синів 
а Ви не приходите згорблений відчаєм лікарю 
лиш тихе тремтіння повільно повзе по струні

проколює сонце дротинами променів гострими 
понуре терпіння обмацує зором далінь 
а Ви мовчите ув останньому відчаї Господи 
в самотньому небі Вас нікому зняти з  петлі
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*  *  *

нині тебе ще приймає земля 
нині ще піт на подушках не вистиг 
ми поспішаєм на бал з  корабля 
подарувати труну з  аметистом

хай то не перстень а тільки труна 
хай завелика але ж бо навіки 
зовсім не шкода коштовного нам 
каменя котрий прикрашує віко

пляшечку бренді розлиєш на трьох 
тихо поставиш на стіл бутерброди 
грайте музики бо свідок нам Бог 
той що народжений в хліві навпроти

двері печатьми замкнеш сімома 
бал розпочався скінчилися жарти 
ти роздягнешся і ляжеш сама 
голій в труні так незвично лежати

півні запіяли перехрестись 
танці почнуться уже із хароном 
блисне прощально сумний аметист 
там де пашіло розпечене лоно

і за хвилину розтане труна 
ніби сльоза що загублена потай 
плаче за спинами той сатана 
що народився у хліві навпроти

Степан ПРОЦЮК 

СВІТ РОЗЩЕПЛЕНЬ

Над столицею і над стодолою 
зловісніють кратери розщеплень.

С. Процюк

1

Світло лялькових трибун.
Стиль препарованих вчених.
(Вправно чужинський табун 
нам потоптався по генах...)

Іконописні корови.
Душ пересохлі макети.
Барви скульптурної крові.
Суміш мистецтва з  кльозетом.
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Творять майстерню надій 
три донкіхоти-сміливці. 
Більшість висиджує гній 
в мешті спокійного вбивці.

Князь — вперекір саранні — 
шиє перепустку “Вічність”. 
Охлос мурує вночі 
звихнений рай механічний.

Вже возвеличено мур 
той, що невіглас посів.
Сутінки царських культур.
Вихід ідейних борщів.

2

Вчора ін'єкцій від кав 
стане долізти до ліжка.
Люто “Кобзар” потоптав 
завтра якийсь перебіжчик.

Вчора в ротонді нічній 
вдушено пана де Сада,
Мстиво крокує на бій 
жертви залізна бриґада.

Стогне вчорашній канон, 
наче барокова дівка.
Та не весною й вином — 
кров'ю залита долівка.

Сильний косарю! Скоси 
зону вінків з кокаїну! 
Архістратиже! Спаси 
Божу невинну дитину!

З

Хай нажене мольфар вітру 
для грозового пересіву!
Нині розщеплення квіти 
справно зростають в прогресії...

У механічнім раю  
пісню у землю зарито.
Вже й деструктивний Камю 
милом, блискітками вкритий.

І  наймодерніші шви — 
нуль проти розпаду золота.
В серці старечім знайшли 
рану, словечком наколоту.

8
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Траурні розчини де?
Дано потрійними дозами! 
Янгольський хлопчик іде, 
в кожному вбивцю підозрює.

В кобзі, в скульптурі, в тобі 
міцно зачаєний злочин.
Грає лакей на трубі 
завтрашніх жертвоприношень...

4

Слава робила щасливими, 
може, відсоток лаврованих.
Колос, розмножений брилами, 
стане історії дровами.

Губи стягнути сполучником.
Біль поєднати з мімозою.
Долю з білком — її злучником — 
топче бацила корозії.

Стрілка повзе по годиннику 
в строго зворотньому напрямі. 
Смертну вакцину дам схимнику 
задля взаємного вкраплення.

Іван ЦИПЕРДЮК

ПРИМІСЬКИЙ ліс
Там, де осінні тумани сховали свою силу в бороду, кущ шипшини 

розцяцькований. “Ечі—печі поза плечі”. Сюди ледве долинає гул розбу
дженого міста. Його ледь чутні звуки нагадують муркотіння кота в теплій 
хаті. Сирість бореться з сонцем. Ліс ніби осторонь усього, що відбувається, 
непорушний. Ієрогліфи стежок між дерев залишаються без перекладу аж 
до полудня. Щось ніби втрачено. Чогось бракує. Аж ні! Сріблясто-жовтого, 
як пергамент старої книги, козлика народжує опале листя. Він такий 
свіжий, молодий, цей брат зеленої трави. Мить — і щез. Запах тліну 
лоскоче ніздрі дня. Вже чути перегуки птахів. Туман розсіюється. Ліс 
стає реальним. Шум наростає. Місто присувається до лісу ближче. Воно 
вже поруч. Тріск гілля чути. Кроки. Кашель. Раптова тиша. Постріл. 
Ранок кровоточить. Плаче безсилий ліс.

АПОЛІТИЧНА ОСІНЬ

В цій осені відчув я дух болота і розуміння того, що рукописи горять. 
Знову хтось крадеться, ніби тать, і чую на губах оскому. Таку знайому,
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що її, певно, не відчула жодного разу жінка з малюком. Музика-вітер, 
посаджений на палю електричного стовпа, грає на дротах чортячу фуі’у- 
Як шкода, що він аполітичний, цей епілептик стратосфери. Марні потуги 
нашіптувань і замовлянь старого ворожбита-міста. Він падає, розстріляний
о шостій ранку звуком мотора першого автобуса. І не потрібно 
ремінісценцій. Грішник благає: “Боже...”. Юда править. А перед лицем 
золотого надвечір’я і ніжним падолистом хтось у літньому саду спокусив 
шестилітню дитину.

ВОРОНИ

Шеренга темних цяток на електричнім проводі. Маленькі чорні будди. 
Мовчать. Печаттю вічности позначено цей спокій. Фейєричні знаки 
космосу. Голови обтяжені знаннями. Тх батько Мефісто. Віщунські символи 
Великих Судних Днів. Ясновидці без права голосу. Вони вже зараз свідки 
заподіяного лиха. їх доля невідома. Вони зловісні й мудрі. У книгу 
спостережень занесені пророками земними. Що їх чекає далі?

Протяжний свист. Знялися. Людей покинув розум.

* *  *

Вірний раб першим приніс звістку в тиху оселю про білі сніги. Гори 
втомлені стрясають його зі своїх шапок-вершин. На світі спокій. Старі 
тютюнові діди гомонять про вічне біля нарядженого. Вітер сполохує чуби, 
долілиць кладе хрест святий. Так відправляють на покій своїх батьків 
стефаниківські села. Ніхто не плаче. Перекотиполе вітає нового товариша 
на краю цвинтаря. Земля гримить об віко. Сказали “Отче наш...” і пішли. 
Лиш xyrta трубами хрестів тягне металеву ноту, зупинену морозом. 
Холодно. Свічки погасли в дірявих відрах. Живі лишили мертвим калину 
й чорне птаство. Урвалося.

На другім кінці села заграла весільна сопілка.
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Володимир КОВТУН

МИЛАЯ МАРУСЯ*

Роман

Розбираючи папери Жоржини, кілька тек, жужмом напханих чернет
ками якихось віршів, незакінчених новел, натрапила і на затиснуті 
товстезною канцелярською скріпкою з десяток аркушів, позначених 
олівцем: “Етюд”. Ковзнула поглядом по списаній знайомим розгонистим 
почерком сторінці, і похолола. З рівного, без правок тексту вирізнялося 
кілька двоповерхових слів: закреслені “Світлана” і “Кость” , а над ними 
остаточні імена персонажів “Маруся” і “Данько”.

“... Відтоді, — намережила стрімко Жоржина, — як у чорнявій, 
по-перукарськи красивій голові чоловіка народилася і блискуче здійснилася 
операція “Данько”, Маруся зрозуміла: все, що чинить її повелитель, 
діється з дозволу короля і на благо Франції. Недавно нарешті прочитані 
запоєм “Три мушкетери”, вразили її своєю життєвістю. “Життєва книжка” 
або “життєве кіно” слугували за найвищий ґатунок творів літератури і 
мистецтва у містечку її дитинства і юності. Наразившись із цим висловом 
на насмішку пащекуватої цинічної, але трохи грамотнішої подруги, Маруся 
затямила: він годиться не для всякого вжитку, і заховала якнайглибше, 
туди, де в пам’яті та в рефлексах уже спаковано всі простяцькі навички, 
словечки, реакції, все те, що становило потаємну сутність її єства, бо 
воно виявилося, як з ’ясувала, категорично неприйнятним для нового 
способу життя і її нового іміджу. А ба, воно, оте питоме, прогнане 
мучилося в льохах підсвідомості, і доки до останку не змертвіло, ще 
волало, і доводилося виводити все те добро на прогулянку, розслаблю
ючись, розсупонюючись зі своєю щирою подругою, такою несподіваною, 
а воднораз необхідною повірницею, аби орієнтуватися в середовищі, яке 
наша страшна недолуга школа, а коли точно — то її закомплексовані, 
затуркані вчителі, переважно вчительки, зображують побожно, як апо
стольське: в середовищі людей, які не лише багато читають і знають, а 
навіть пишуть книжки. Педагогам, від яких тхне смаженою цибулею і 
всім букетом пахощів кухні і хліва, що прямо з борозни, де тягнуть 
непосильного плуга сільсько-інтелігентського побуту і з ’являються в клас 
сіяти культуру, письменники видаються небожителями, недосяжними 
істотами, і все життя учитель розповідає, як йому в інституті пощастило 
бути на зустрічі з живим письменником. Але це окрема тема, безнадійна 
і гірка, така безпросвітна, що хочеться або напитися, або вдавитися.

Отож заохочена захопленими вигуками подруги з того самого середо

* Закінчення. Початок у 8-му числі журналу.
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вища, Маруся при ній майже не соромилася, козиряючи золотими 
покладами баби Мотриних духовних цінностей. А подруга часом щиро, 
до сліз сміялася і просила дещо повторити і навіть занотовувала”.

Далі був викреслений абзац: “Яке жорстоке життя! Щиро то щиро, а 
заразом і лукаво під’юджувала подруга Марусю до відвертостей. Зрада 
чи не зрада — професійно вслухатися і вдивлятися в людину? Вивчаючи 
її, вивчаєш себе, а без цього нічого не напишеш. Зрада, коли перед 
тобою щира, дитинна душа, сама нелукава і безборонна — тоді стократ 
подумаєш, як розповісти про неї всім, щоб ненароком не зачепити, не 
образити необережним, не знайденим, не точним словом. А коли та душа 
рецепієнта чорна, сама зрадлива, жорстока і мстива? Теж зрада — 
зображувати її такою, як є ось зараз, сьогодні? Немає жодної душі, яка б 
не жахнулася скоєного нею зла. Хай мимохіть. Хоч би й на смертному 
одрі. Навіть від утоми чинити зло. Хіба? І тоді, коли сіє смерть і лихо 
для інших, коли переступає через мертв’яків? Так. Навіть тоді. Бо не 
для неї самої пишеш її портрет. Апелюєш до інших душ, до тих, у кого 
ще не потоптано хоч крихту, хоч дрібку, хоч відблиск Божого Вогню, і 
тільки до цього світлячка має долучатися і твоє світле слово. Неодмінно 
світле. Щоб не гасити останню іскринку в людині. Не можна розповідати 
людині тільки лиху правду про неї. Інша справа — як пробитися з 
світлим словом, не Божим, а власним, через товщу чорного лепу на 
затьмарених душах. Іронією? Розрадою? Розвагою? Гумором?.. Додумати”.

Гарячково вчитувалася далі.
“У “Трьох мушкетерах” , хоч і грубезній та повчальній для неї книжці, 

яка запала Марусі в самісіньке серце, було так гарно і переконливо 
підтверджене те, чого вона дійшла власним розумом і досвідом: є цілі і 
є засоби. Все решта в житті — збоку бантики, надгробні паперові квіти 
і смачний або несмачний гарнір. А всілякі там моральні цінності — то 
для злиднів, дурнів і невродливих, а ще для того, аби стримати натиск 
юрби, відвернути її увагу від набутих тобою життєвих лакомств, (проти 
цього переліку на полях твердо і розгонисто виведено: “Чесно заздрю”). 
Втративши пильність, Маруся за чарчиною поділилася з подругою своїм 
життєвим кредо, сформулювавши його лапідарно та енергійно: “Хто не 
заховався, я не вину ват”. Начитаніша подруга порівняла Марусю з 
Пальмерстоном, і подарувала їй для подальшого вжитку трохи 
літературніший варіант того-самого девізу: “Англія не має ані постійних 
друзів, ані постійних ворогів, Англія має лише постійні інтереси”. Подруга 
знала багато потрібних слів і правила Марусі за кишеньковий комп’ютер, 
тільки й того, що його треба було змащувати — смачненько пригощати.

“Три мушкетери” з продовженням були засвоєні Марусею небувало 
швидко — за тиждень. Так от, виявляється, на кого натякав сердешний 
Данько, називаючи її міледі Вінтер. Дурень, гадав, що обізвав її, а сам 
полестив, бо Марусі треба було ще рости й рости... Та чудова жінка 
кепсько скінчила, але ж Дюма — мужчина. Хіба міг він примиритися, 
що всім самовдоволеним чоловікам міледі вишукано і легко втирала носа? 
Маруся навіть подумала, чи не взяти їй псевдонім “Вінтер” — чого тільки 
не спаде на творчу гадку після цілющої ванни. Але Маруся-ложкомийка 
осмикнула Марусю-літератора: по-перше, хто її друкуватиме без чоловічого 
прізвища, а по-друге, подумають, що єврейка.

Певна річ, коли б Маруся встигла прочитати й “Макбета”, можна 
було б підвести ще міцнішу теоретичну базу про історичну невмирущість

12
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


жіночої підприємливості, Шекспір усс ж таки авторитетніше за обох Дюма 
довів, що капіталізм — вічний, бо його носій і ґенератор — жінка, 
принаймні доти, доки народжуватиме людей. Теккереєва Ребекка також 
здатна звільнити жінок доби соціалізму від докорів сумління, не кажучи 
вже про старозавітну Есфір, а точніше Естер. Одначе в такому разі курс 
навчання затягнувся б, та чи й потребувала Маруся надлишкової ідейної 
накачки?

Нове завдання свого чоловіка Маруся сприймала, не аналізуючи, як 
дощ за вікном. Ні — як наказ короля, і залишалося продумати, як саме 
здобути у Бекінгема підвіски королеви, бо певні труднощі в такій справі 
завжди знаходяться. Звелено запровадити вдома Салон, а решта — її 
клопіт. Кілька днів Маруся тасувала колоду, обмірковуючи, з кого 
розпочати. Вузьке коло, сказати б, Малий Раднарком староґвардійських 
митців не годиться, ідея якраз і полягала в тому, щоб тишком-нишком 
приручати резерв нових кадрів. Зміна зміні йде, як піонери. А та зміна 
норовиста і амбітна, вони з ґвардією взаємно чубляться, що по-людськи 
так зрозуміло. Отож, думай, голівонько, думай, кашкетика куплю...

Маруся справно вчащала на літераторські досвітки, чи то пак, заходи. 
Сила-силенна книжних незрозумілих слів утомлювали швидко. Маруся, 
виправдовуючи свій сангвінічний темперамент, кепсько витримувала чиюсь 
зосередженість більш як п’ять хвилин, а на обговореннях, як на те, 
збиралися любителі м’яти клоччя, мов найнялися. 1 в житті, і в літературі 
ловця рятує те, що на нього звір біжить рано чи пізно. Якось зайшов 
до повної зали Саме Той, хто був їй потрібний, точніше один з Тих. 
Пробігся очима в пошуках вільного сидіння, Маруся вправно спіймала 
той погляд, швидко зняла сумочку з сусіднього стільця. Звідки Саме 
Тому було знати, що місце зарезервоване для нього. Він був не досить 
молодий, бо рано розпочав, мало не в школі, отож зреагував охоче і на 
Марусин погляд і на жест. Його вірші, м’язисті, викличні, відразу стали 
помітними, його порівняли з Вітменом, у провінції це Гарантує пильну 
увагу, прирікає автора хоч-не-хоч тримати марку, насправжки вивчити 
того Штмена і відповідно поводитись у дусі “Вище крокви, теслі, входить 
жених, подібний Арею, вищий за найвищих мужів”. Його мало друкували, 
бо тоді вже перестали любити тих, хто потикався за окреслене хресто
матійне коло. Але й не напосідалися, бо не було в його віршах прямих 
суперечностей зі свіжим вітром повсюдного соціалістичного змагання. 
Водночас Саме Той уже входив у вік, коли крім “Вище крокви, теслі” 
і німбу впівнапруги потрібний і хітон поважніший чи навіть тога, і печера 
з роздільним від хліва входом. Зібрані Марусею з допомогою подруги 
відомості засвідчували в графі “слабкості” обнадійливе: “здається, жінки”.

— Ви вболіваєте за нього? — кивнув Той на поміст, де молоде бородате 
обдаровання впрівало від того, що його писання вже величали “творчий 
доробок”. Саме Той схилився до вуха Марусі на міліметр ближче, ніж 
потрібно, а потім своє вухо наблизив до її вуст на такі самі зайві два 
міліметри.

У торпедному відсіку командир вимовив “плі!” і вбивчий снаряд, 
бурунячи товщу води, змайнув до беззахисного борту.

— Ні, — відповіла Маруся невинним шепотом. — Я прийшла 
подивитися на вас. Ви схожі...

— На кого?
— На щасливу людину, яка пише прекрасні вірші.
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— Єсть! — радісно вигукнув вахтенний, розглядаючи в перископ діру 
в кораблі, через яку вже бурхала забортна вода.

Маруся сиділа так, щоб пораненому капітанові було зручно розглядати 
її. З часів проходження суворої практики в Ілька Івановича вона затямила, 
що має гарні коліна, вуста і очі, а все решта на любителя. Доки Саме 
Той має її за прихильницю бородатого обдаровання, цих її очевидних 
чеснот вистачить, та тільки-но торпедований сусіда дізнається, що вона 
Дружина, ці її зваби можуть втратити для нього весь свій магнетизм. 
Отже потрібен гачок міцніший, наприклад, вдала фраза.

— А по-вашому, що таке щастя? — Саме Той прихилився ще ближче, 
аби не заважати присутнім дослухатися, що відповість бородань на це 
найважливіше для людства запитання, поставлене аудиторією на мить 
раніше.

— Як на мене, це пауза між болями, — тихо і серйозно відказала 
Маруся. — Принаймні, я більшого і з інших приводів не зазнала.

Забортна вода, пінячись і клекочучи, линула в трюм підбитого лайнера. 
Капітан відвів погляд від її колін і здивовано звів брови. Маруся обернулася 
до нього, аби він краще роздивився її очі — темно-сірі, з трохи 
божевільним світлячком у глибині зіниць, як небо на дні колодязя. Хто 
хоче, той не може не помітити цього мерехтливого світла.

— Така вродлива жінка, — прийняв виклик на змагання Саме Той,
— не може бути ще й розумною. Розум псує колір обличчя.

Прикривши повіки, Маруся продекламувала:

— Що зріє тут, на тихих Липках,
Де кожен поверх — вище лип,
Мов саркофаги для великих,
Коли б з'явились тут. Коли б.

Жадають послуху і приязні,
Та ген там, з лівої руки 
Тихенько Оболонь на прив’язі 
Перегризає повідки.

Капітан не пішов із мостика свого корабля і тонув разом з ним. Коли б 
він знав, яке насильство вчинила над собою, визубривши його вірші, усю 
цю римовану, як казав Хвакт, галіматню. Коли б Саме Той відав, що 
прослухала принесений чоловіком весь потайний магнітофонний запис 
поетового вечора в університеті, де він собі дещо дозволяв, сподіваючись 
на камерність аудиторії!

— Звідки ви знаєте цей вірш? Я його не... ну, може десь прочитав раз...
Маруся розвела руками і загадково всміхнулася, мовляв, зі славою

треба врешті змиритися, звикнути, що належиш не собі, а всім...”
На цьому Жоржинин запис уривався. Був іще, правда, клапоть паперу, 

певно, видертий із блокнота, на якому ледве розібрала каракулі: “Назва 
роману “Атаман Маруся”. Епіграф:

Здрастуй, мілая Маруся,
Цвет твой красний-голубой.
Мы нрієхалі обратно'
З  Красной Армії домой.

Паралельно сюжетові про пригоди сучасниці подати подробиці з 
бурхливої біографії атамана Марусі у південних степах часів громадянської 
війни. Дістатися архівів. Через Світлану?”
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Світлана зайшла до кухні, хлюпнула собі коньяку і пожбурила чарку
об стіну, і лише чистий прощальний звук кришталю завадив їй вхопити 
і розтрощити ще якусь посудину. У мозку метався і боляче обпікав клубок 
злості, страху, ненависті, прокльонів, найбрутальніших слів, вона ладна 
була заподіяти собі біль, покарати себе невідомо за що. Багато чого в 
“Етюді” було чистісінькою вигадкою, та лише щодо зовнішнього перебігу 
подій. Жоржина заглянула в неї пильним, надто пильним оком. Ти ба, 
з однієї-двох фраз, із якоїсь необачної Анатолієвої репліки, зіставивши 
кілька розрізнених, поверхових фактів, зуміла розгадати так багато. А 
вони з Анатолієм певні, що конспіруються герметично. Не хочеться 
думати, що було б, коли б... То правда, що завоювати щось легше, ніж 
утримати. {Сожне око і вухо починає шпигувати за тобою, вивчати, 
примірятися. Це так несправедливо, коли отруюють найсвятіше відчуття 
перемоги. Що ж виходить, більше здобутків — більше небезпеки? Виходить 
так. Треба попередити Анатолія.

У безладді Жоржининих паперів знайшлася акуратна, білими 
стрічечками зв’язана тека з чітким написом: “Закінчене” , що аж просилася 
зазирнути. Дивно, що не з неї почала. Переписано на машинці, без 
правок. Прочитала оповідання “Сім каклєт”, “В косі лєнта голуба” і 
смаковито, по-Анатолієвому, матюкнулася. Мала б Світлана один-два 
таких твори — й могла б заткнути пельку отим, хто по закутках губу 
копилить: друкується, мовляв, тому що... Ошукала подруга, скнарилась, 
не вділила й стружки зі свого олівця.

Окрема тека з червоним тлустим написом фломастером: “Додумати!” 
не зацікавила Світлану. Обкладинка вся була почеркана, обмальована — 
мабуть, і Жоржина, як знаємо із чернеток класиків, полюбляла в пошуках 
думки не відривати перо від паперу. Гортала аркуші далі, доки не 
побачила заголовок: “Кат чи жертва?” Знову! — тьохнуло. І не 
помилилася. Продираючись крізь хащі перекреслень і переписів, читала, 
притуляючи долоні до щік, що аж пашіли.

Он воно як. Весела соромітниця, нерозлий-шампусниця, зручна, мов 
хатні капці, товарка, виявляється волочилася до неї на кухню чи 
заманювала до власної убогої квартири-пеналу заради ням-ням, потім 
очунювала і на похмілля мучилася пошуками сутності людей і явищ, 
нещадно препаруючи і себе, і Світлану — свою благодійницю, й інших. 
Це так зачепило, палючо пройняло до чогось, що мов яйце в курці було 
досі захищене в ній від усього світу кістками і м’ясом, шкірою і одягом, 
косметикою і словом, що Світлану аж тіпало. Зміюка! Заскочила, 
піддивилася, розгадала, а навіщо? Коли б же хоч скористалася, мала 
якийсь пожиток... Під’юджувала, кидала Світлані принаду, а потім р-раз!
— і на мотузочку сушитися, щоб іншим виставити на погляд? Хіба така 
була дурна, аби не тямити, що нічого з цієї заяложеної теки, помережаної 
якимись химерними решітками, ґратами-квадратами, не зможе з ’явитися 
друком? Ніколи, ні за яких обставин. Чи вона сподівалася пережити 
мене?

“Спробувати побачити не пласко, не фронтально, не анфас-профіль, 
а як у кіно — із зворотної точки зйомки, “різними очима”, за методою 
“Расьомона”, — наказувала собі Жоржина на полях навпроти такого ось 
початку тексту: “Які відчуття викликає у мене Світлана? Те, що в 
багатьох інших розсіяне і розпорошене, вона, ніби кимось вигаданий 
типовий характер у типових обставинах, — густо концентрує в собі. Не
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цукристість буряка, а цукор. Не олійність соняшника, як усі ми, а 
рафіновану олію. Мушу писати тільки чесно, для самої себе, адже ніхто 
цього не читатиме, принаймні до моєї чи Світланиної смерті. Що вона 
викликає у мене? Заздрість? Подив? Здоровий інтерес? Щось схоже на 
страшне, морозяне відчуття, коли бачила у лісі під корчем купу сплетеного 
гаддя, яке запліднювалося. І жах, і блювання, а відірвати погляд несила. 
Притягує тебе, вабить, заглушує інстинкт самозбереження. Ноги вклякли, 
остовпіла, ані руш утекти. А з клубка вже безшумно, ртутно, невідворотно
— побачило! Зараз ковзне невловимо, -блискучо, аспидно — і все! Чи 
здатна Світлана до найстрашнішого? Здатна до всього. Житиме спокійно 
після. Вона безкорислива в побуті, не скупа. Добра. Як добрі м’які губи 
хижака, що прикривають ікла. Неперевершена мімікрія. Незалежна від 
мужиків, вміє їх використовувати. Цинічна. Так тарантулиха пожирає 
тарантула після... Мо* так і треба?

їй-бо, вона не має недоліків. Таки досконала. Машина жіночної статі 
для досягнення успіхів. Усе припасоване і відреґульоване. Усе, відпущене 
матінкою природою, використовується за максимумом. Не по-слов’янсько
му. Може, по-німецьки? По-європейськи? По-єврейськи?

Величезний (тектонічний) тиск у пригноблених шарах сформував її, 
як глибоководну рибу, але ті риби на поверхні океану роздимаються, 
знебарвлюються і лускають. А вона надбала панцир, чи нові зябра, чи 
перебудувала організм і так само вправно полює, як і на глибоководному 
придонні. Випатрала з Анатолієм Костя. І байдуже... Ні, це я вже збилася 
з думки. То треба ще розібратися з Костем — що він за їден. Ото вже
— жертва за своїм амплуа. Жертва — огидно, бо провокує проковтнути 
її. Світлана — не жертва. Це щось дуже питоме, людське, глибинне — 
від канібалізму, що й досі живий у нас, лиш міняє форми. Боюся, що 
життя — це форма існування Зла. Усі проповіді Добра — це селекція 
вирощування, заготівля і зхарчення слабких людей дужчим. Це таке собі 
тваринництво на фермах продуктивної людської худоби — великої і 
дрібної. Недарма ж у Біблії недвозначно називається паства — отара. 
Добро — то харч. Змусити бути добрим — це зламати опір із боку 
харчу. Більше того, найвищий успіх усіх моралей — коли людина сама 
подає себе до столу на таці з зеленню наївності в зубах, чого не досягти 
зі свійськими тваринами. Недарма альфа й омега, ідеал тисячолітнього 
виховання — Жертва. І то добровільна! Християнство — комбікормова 
фабрика, м’ясокомбінат Зла. Кость — із тієї успішно виведеної Злом 
породи людей, у яких кастрована здатність оборонятися, чинити опір, у 
них зруйнований облудними моральними заповідями імунітет проти 
поїдання їх здоровими природними натурами. Приборкати в людині 
могутній інстинкт самозахисту (власна вартість, гідність), порода чесно- 
піддатливих — ось мста усіх влад і релігій, які будь-коли існували, щоб 
під духовним наркозом висотати з людини-жертви, з народу-жертви 
енергію, змусити працювати на когось, навіть захищати владу-людожера. 
Дивовижно!

А може я помиляюсь? Може у Зла інша функція? Занадто цнотлива 
і вільнолюбна жінка просто не може продовжувати людський рід. Аби 
завагітніти, має піддатися насильству, напору чоловічої агресії. Кохання? 
Любов? Схоже, що це і є природний аналог пізнішої суспільної ідеології, 
мета якої — зробити прийнятним, навіть приємним і бажаним оте саме 
насильство. Отже, Зло запліднює, продовжує життя і без цього “духу
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несвятого” не може зачатися нове і рости в часі і просторі? Коли так, 
мені нецікаво. Моя безсмертна душа протестує. Я не хочу грати в цій 
грі. Чи не подібне прозріння привело многогрішну Магдалину до підніжжя 
Христового розп’яття — аби позбутися осоружної приреченості слугувати 
своєму тілові, чужим тілам? А тілом — людському роду. Вона ж не 
схотіла й матір’ю стати!

У цей бік зась докопуватися таємниць. Ні Бог, ні люди не потерплять, 
щоб відкрити запону, і жорстоко урвуть мої пошуки. Краще звично 
поморалізую. Це безпечніше. Що таке аморальний вчинок? Це коли 
дужчий і пристосованіший досягає мети. Коли б усі керувалися заповідями 
і скрижалями, людство й досі товпилося б на порозі теплих і затишних, 
спасенних од звіра і негоди печер, пропускаючи одне одного з розшар
куванням і прикладанням кошлатої лапи до серця, і так ніхто б і не 
зайшов туди, бо всяк волів би “після Вас”. Хтось має відштовхнути 
совісливого сусіду й заволодіти схованкою, кращим шматком їжі, 
принадливішою жінкою, дужчим чоловіком. Перемагають хижаки більші 
й менші. Ті, котрі хапають усе, що рухається перед очима, поділяючи 
геть усе в світі лише за одним критерієм: їстівне — неїстівне, і тим 
зрівнюючи шанси межи собою. Хто — кого. Так є, було й буде.

Якщо на тому світі душа звітує Вищим Силам про свій набуток за 
тимчасове земне відрядження, на що саме вона потратила видану їй 
енергію, Світлана зможе пред’явити лише вміст шлунку. І там можна 
буде зайти все: перетравлені людські долі, хребти і ребра чужих кар’єр, 
чужі думки в соусі чужих слів, великоголові тіні проковтнутих малят 
єгипетських, недоплетену панчоху бабусі-процентниці, реміння зі шкіри 
якого-небуть Гонти, мої ненадруковані і ненаписані твори...

Кат-надомник. їй не потрібні захоплені вигуки юрби, у якої тече 
солодка слина на площі біля ешафоту. Вона просто любить це діло заради 
нього самого. Коли щось зрідка й шокує її, то лише хрускіт кісток, або 
клопоти з інструментом, який застрягає у м’ясі.

І знову мене щось штовхає під лікоть, аби писати неправду. Тільки-но 
зблисне істина, як стегно у модниць через навмисний розріз спідниці, а 
на наступний крок вже падає запона. Ні, мабуть таки оволодівати голою 
істиною — справа чоловіча. Бо те, що я пишу — і правда, й неправда. 
От де кара Божа на мене, от де мука пекельна і сумота.

Я б хтіла бути донькою мільйонера або короля. От не дружиною, коли 
доводиться ламати себе, підставлятися і годити, аби не витурили, а 
донькою, бо нею досить просто бути. Діставати все без зусиль, безплатно, 
та ще й із незаслуженою любов’ю. А я докоряю Світлані хижістю. Вона 
хижа з неможливості одержати ВСЕ іншим способом. А ще бажала б я, 
у крайньому випадку, співати в ресторані. Коли всі п’яні і щедрі, і тобі 
знову-таки достатньо просто бути, аби всім подобатися. Хто ж винен, що 
святий дух надмухав мене натрудженій жінці з колгоспу, а не дружині 
Онасиса? Хіба вона винна, що з пари мільйонів живчиків, які стартували 
в лоно, саме вона виявилася меткішою й енергійнішою за інших і вийшла 
в світ? Може, з того неприступного для нашого злиденного розуму таємного 
рівня біології, власне, й запрограмовується наше ставлення до невдах?

Годі. Не можу більше. Я боюся її по-справжньому. 1 сподіваюся без 
надії: а раптом щось її зупинить. Адже для того, щоб утнути щось 
страшненьке, слід бути або надлюдиною, або недолюдком: потім же ж, 
після страшненького — жити треба, і щоб смакові сосочки на язику не
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атрофувалися. От вона, наприклад, своїй колишній благодійниці бабі Мотрі 
квартиру нову дала. Я ж Світлані теж корисна, як не як, га? Мо’ 
пронесе...”

На цьому рукопис уривався. На інших аркушах безладно тіснилися 
якісь фрази, лише вгорі на кожній сторінці повторювався напис “Гудзики”. 
Пригадується, Жоржина й за шампусиком іноді хапала записничок і щось 
нотувала, пояснюючи, що для неї головне — придумати “гудзика” , а 
вже костюм до нього пришити легше. Таке от: “Начальник ЧК вирішив 
змінити своє прізвище Торбохват на благородне — Расстреллі: йому 
позаздрили — гарне прізвище, революційне...”

Д потім іншим почерком, іншим чорнилом чітко, каліграфічно: “Як 
не хочеться жити. Переступати ногами. Жувати. Митися. Світлана 
несамовито любить життя, бо потрапила у свій час. Мені свого часу не 
дочекатися, а в її часі бути не хочу. Де б знайти нірку? Темну, глибоку 
й сухеньку. Хочу в нірку. І вхід загребти за собою. Щоб жодна собака 
не винюхала. У нірці шерхотить м’яка купка теплого жовтого листя. 
Можна запорпатися, скулитися і стати манюньою, такою — мов тебе 
зовсім нема. Крапкою. Необхідною тільки для того, аби усвідомлювати 
це своє щастя в гіркуватій, запашній, сухій, теплій купі, яка шелестить 
у глибокій, тіемній, сухій нірці. У надійній безпеці. А нагорі, надворі, в 
лісі, на вулицях хай періщить або сіється холодний злий дощ, скніє 
крижана сльота, а грязюка налипає до ніг стопудовим іспанським чоботом, 
де темряву проштрикують списи сліпучого світла — то йдуть вороги, 
вони шукають тебе невмолимо й безжалісно. Не знайдуть. Розкраяна 
білими розпеченими гіперболоїдами темрява мовчки, без схлипування і 
зітханя з ’єднується знову, її чорний холодець знову ковтає просторінь — 
вороги пройшли, а я не вилізу. Бо я втекла, порятувалася, висмикнула 
ноги з в’язкого могильного холоду, сховалася в затишній нірці і запорпала, 
засипала за собою цілий метр, два, кілометр. Щоб ніхто. Нізащо. Ніколи. 
Під сухим листям...

...Як зрозуміти, чому “Чорний квадрат” Малевича — твір мистецтва? 
1 навіть щось більше, значуїціще, ще не оцінене? Шибка у космос, знак, 
пластинка з нерозшифрованими письменами, в яких — усі відповіді на 
всі запитання, “царствений младенець”, який щойно перестав плавати 
золотою рибкою в материнській плаценті, в довколаплідних водах, і ще 
пам’ятає кожною клітинкою, яка всотала ці води, хто Він, де його Батько, 
навіщо Він. Ще пам’ятає. Ось за мить подорослішає і втратить цс знання, 
обернеться і зупиниться в подиві перед щойно минулим своїм існуванням, 
ледь знайомим, та вже незрозумілим. А от безліч чорних квадратів, 
мальованих до Малевича, в його часи, після нього — це просто чорні 
квадрати, вони нікого не цікавлять своєю несусвітенною банальністю, 
звичністю. Певно, сам Святий Дух прошепотів голодному панові 
Казимирові три заповітних слова: “Встав у раму”, — аксіоматичний 
принцип мистецтва, його здійснений “перпетуум-мобіле”, філософський 
камінь, що перетворює ртуть на золото, жива вода, що підводить мертвих, 
живить у загадковому хаосі світу людський дух, заповітний золотий 
ключик сердешного тата Карло, якому через шматочки буття, вставленого 
у раму, надається змога заглядати у Сокровенність. Бо саме рама і тільки 
вона розбуджує хіть заглянути за неї, а суть усього сущого — саме за 
нею, за рамою.

Мабуть, і те, що пишеться мені про Світлану, — спроба вставити її
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в раму, аби зрозуміти. Але в тім-то й річ, ідо вставити щось у свою 
раму — це геніальність. А я підганяю під знайомі, вже зужиті рами, які 
існують тисячоліттями і тяжіють наді мною, вони вже названі іменами 
для зручності, спримітизовані, зачовгані, як опереткові амплуа: простак, 
субретка, шляхетний батько, інженю, лиходій. Хто моя героїня — Одетта 
чи Оділія? Чи крутить нею з невинно піднятою і крученою в усі боки 
ніжкою, злий чаклун Ротбарт, чи вона сама хижими піруетами облітає 
свої володіння, охороняючи і примножуючи їх? І те й інше. Адже десь 
у темряві, в оркестровій ямі (яка точна назва!) стоїть Дириґент, до 
палички якого невидимо прив’язано і задрану ніжку жертви, і піднесену 
для удару руку їсата. Одначе і це ще не все. Над Диригентом є 
Композитор, за нотами якого Дириі‘ент смикає свої ниточки. Що в 
перекладі означає: доки бандюги правлять людьми, такі марухи, як 
Світлана, не лише неминучі, а й необхідні. Вони надають цинічної 
пікантності розбійництву, допомагають добирати під запінені ікласті морди 
і загребущі пазурі легку музику. Щоб було красиво. Естетично.

Та не для Світлани я шукаю рамку. Для себе. І не для літературного 
розуміння. Для життя. Для власної біографії. І не знаходжу. А життєва 
нездарність, бсзталанність — то такий ґандж, який переважає на шальках 
терезів долі всі таланти й чесноти.”

Далі йшли гудзики:
“На конкурсі на нову назву вулиці Леніна, колишньої Фундуклеївської, 

перемогла ось така — Фундукленінська”.
У цій же теці лежав вірш.

Порожня голова.
Як дім новий порожня.

Порожня голова.
Р

Як шлях без подорожнього. *
Будівники пішли

Та жителів немає.
І валка зникла десь 

За небокраєм.
Безмовність біла,

голуба, зелена 
Бездонністю усіх живих очей 
Безжально нависає

прірвою на мене.
Настало “вже", 
навіки зникло “ще”.

Що, душе, принесла? •
Що винесла із кону?
Ти ж обминула Гефсиманський сад...
Д е коні вороні? Де плекані закони?
Де сили повернутися назад?

“Чортійщо, — подумала Світлана, — поети таки причмелені. І 
викабл у чуються”.

Стояв сінокісний червень. Неозорі травостої безкраїх лугів Дідової 
резиденції на фураж не призначалися, хоча найбільше годилися. До них 
не дійшла ні меліорація, ні хімізація. І щоб побачити, як лискучі, 
дзеркально обчовгані диски тракторних навісних косарок чекрижать густу 
райдужно-барвисту живу стіну і залишають по собі пухкі довгі валки, 
що гостро б’ють у ніздрі незрівнянним мускусом зарізаного життя,
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Світлана ходила далеко-далеко, на луки колгоспні. Шукала дірку в огорожі 
металевої сітки, вкручувалася на той бік, завважуючи, що, мабуть, у 
всій державі, покраяній усілякими парканами, не знайдеться жодного без 
не знати ким проробленого лазу. Як не пильнуй. Може, хіба, на кордонах 
і в концтаборах.

Надихавшись свіжиною трав’яних соків, Світлана поверталася в Дідову 
охоронну зону. Тут воля повному кругообігові життя. Трави розквітали 
і одквітали, дозрівали, і лише восени їх косили ночами, звільняючи місце 
для нового покоління. Отави тут не було ніколи. На колгоспних луках, 
коли мотори вирушали на обід, стояла глибока тиша. Цвірінькне десь, 
прогуде джміль чи бджола, але зрідка. Розшукати цю живність — 
попоходиш і поповдивляєшся. Зате на урядових, відразу ж тобі за сіткою 
від світанку до смерку не вгавають концерти. Чого воно так? Пелюстки 
квітів погойдуються од джмелів, тихо пораються довкола тичинок і пилку 
сіро-зелені бджілки. Дружне різнотонне гудіння, підпадьомкання, дзижчан
ня, сюрчання, переливчасті дзвінкі рулади, що як і годиться сказати в 
розчуленій 'малоросійській поезії і прозі, — зливаються в могутню, 
всеохоплюючу симфонію життя. 1 — жайвір. Як же без жайвора. Та все
— тільки тут. Ач, не хоче на гастролі через дротяну сітку, на товарні, 
сіножатні колгоспні масиви. Диво та й годі. Ляжеш горілиць, скосиш око
— джунґлі, не знані і не помічувані людиною, бо високо над ними 
ходить. А долі, в трав’яних хащах — розмірена комашина метушня, 
серйозна, зосереджена. В них — загадкові, химерні переплетіння стебел, 
і лиш ген у вишині колихаються верхівки, як у лісових дерев. Не любила, 
не любила, а тепер чомусь починала любити рандеву з природою. Візаві. 
Тет-а-тет — не пропустила б покпинити Жоржина. А могла б і вона 
походжати оце поруч. З квітчастою парасолькою. Як у минулому 
панському столітті...

Дід здибав її, вийшовши з-за верболозу, що кружка стояв над 
озерцем-ковбанькою. Світлана зупинилася, вклонилася, даючи змогу Дідові 
прошкувати своїм маршрутом. Він сам завернув до неї. Трималася поштиво 
і трохи винувато, аби не скидатися в перехресних поглядах невидимих 
свідків-охоронців такою, котра вислідила Діда назнарошне, аби щось 
виклянчити. Дід по-дружньому торкнувся її ліктя, припрошуючи йти 
поруч, Світлана без вагань,^невимушено підкорилася, наче нічого іншого 
не чекала.

Дід мовчав, а Світлані свербіло заповнити паузу, та стрималась, 
пригадавши Жоржинину цитату з якогось класика, що для кімнатних 
цуциків і жінок мовчанка нестерпна. Хтозна, що зараз коїться поруч у 
партійно-державній голові, адже доводиться їй умішувати світові проблеми.

— Георгій знову з ’їхав, — роздумливо проказав Дід. — Чорти його 
батька знають, вибач, дочко, що мені з ним робити, — і скрушно, 
безнадійно зітхнув.

Світлана добре зуміла придивитися до Діда, щоб сплоха піддатися 
враженню, буцім оце провадитиме балачку із замиреним зі світом літнім 
чоловіком, у якого тільки й клопоту лишилося, що недоладний дорослий 
синаша. Навіть на цю приватну прогулянку Дід вийшов, хоч знімай для 
офіційної хроніки — бездоганний костюм, краватка, штиблети. Капелюх 
літній, білий з дірочками, але цілком фотогенічний.

Що йому було відповісти, чим розраяти? Найкомпетентніші люди в 
країні обнишпорили всі шпарини, аби знайти, чим і як відвернути Георгія
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від наркотиків, на які він пересів недавно з примітивного алкоголю. Ніякі 
блокади охоронців не допомагали. Залишалося запроторити кудись, 
ізолювати, але Дід не йшов на те, і хоч поважав Івана Грозного, Петра 
Першого, свого Великого Вождя за державний підхід до синів, змирявся 
з тим, що ці зразки для нього недосяжні. Похнюплено дивився зняту 
прихованою камерою відеострічку, як Георгія, зачиненого у черговому 
домашньому карантині, корчить і судомить, трусить і кидає на підлогу 
диявольська потреба дурману.

Георгія Світлана вряди-годи бачила, і лише спасенний етикет утримував 
її від того, щоб не виявити свого презирства до цього слимака. Відколи 
себе пам’ятає, не просто зневажала, а гостро ненавиділа чоловіків-розвез, 
які не тримаються купи, не годні правувати собою, немов ці баглаї, 
збаблені мужчини завдавали їй персональної образи. Так би і вдарила 
чимось по голові. Не визнавала за ними ніякісінького права не те що 
на співчуття — на саме життя. Хай здихає безпупе бидло. Однакову 
лють викликали хіба ще жалісливі баби, до пари отому послідові, одвійкам 
чоловіцтва. Та не про Георгія зараз ішлося Світлані.

Може, навернути Діда до народних шептух чи шептунів, їх розвелося, 
як безприв’язних собак по всіх усюдах, та поголос вирізняє і удатних 
цілителів. Чи наважиться Дід плямуватися забобонністю відсталої маси?

— Ти знаєш, дочко, — довірливо відгукнувся на Світланину пропозицію 
Дід, — Володимир Ілліч Ленін якось казав, що більшовики ладні укласти 
спілку хоч із самим дияволом, аби лишень перемогти. Коли б знайшовся 
не шахрай... Може, наші лейб-медики з прокурорами товчуть знахурів з 
ревнощів, а ми потураємо... Мабуть, у цьому ділі слід виважено 
розібратися... Перекажи Анатолієві нашу розмову.

Дідова прихильність діяла як найкраще в світі вино, що його привозив 
Анатолій з колишніх царських і графських льохів. Ні, як французький 
коньяк після двох-трьох чарочок. Піднесеність, легкість, світ перед тобою 
стелеться. Та що вона собі говорить! Це щось більше, вище, чого вона 
ще не зазнала.

Все полишивши, Світлана зайнялася лише пошуками знахура. Дипло
мовані наркологи уже бралися до цієї справи, але змушені були зарахувати 
Георгія до того нуль цілих, нуль-нуль сотих відсотка своїх невдач, які 
не псували їхнього реноме, бо нічого стовідсоткового в житті, а тим 
більше у медицині, не буває. Анатолій “замкнув” пошуки на Світлану, 
їй доповідали провідні медики, обізнані люди з держбезпеки, дзвонили 
дружини обласних гауляйтерів. Пересіявши, перепровіривши купи 
повідомлень, робоча група Світлани зупинилася на лікареві-гіпнотизерові 
з раймістечка.

Прізвище цілителя було Муровано-Куриловецький П’ятеро чоловік, 
захекавшись, аби бути першими, доповіли про нього, дали протилежні 
оцінки: жінки “першого” та “другого” у районі аж повискували, головлікар 
та інші місцеві світила — ганили і ганьбили на всі заставки. Посланий 
на місце подій емісар коротко доповів: щось таки є, глядіть самі. Хутенько 
зібране досьє говорило, що цей Мур-Кур, як пожартував хтось, — коктейль 
із Геракла, Вольфа Месініїа, Аль-Пачіно й отамана Кудеяра. Останнє ім’я 
було знайоме Світлані, бо знала пісню: “Било їх сорок разбойников, бил 
Кудєяр-атаман, много оні пролілі крові честних хрістіан”.

їй справді кортіло глянути на цього, як дехто в групі висловлювався,
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авантюриста, і щоб не помилитися, не наразитися на прикру пригоду, 
вона сама, з незначним почтом, інкогніто, вирушила до містечка.

Світлану вразив цей чоловік. Опецькуватий, середніх літ, наче з 
витесаним сокирою грубим обличчям, лисий, із темними очима, впертими 
цівками дула у співрозмовника, він або мовчав, або зронював кілька слів, 
наче — г-г-гах! — розрубував колуном поліно на цурки. Таких чоловіків 
таранного типу в чистому вигляді, без жодних домішок сумніву, сумління, 
вагань Світлана ще не бачила. Він міг бути катом, колієм свиней, 
бандюгою, полководцем — кожним, де від задуму до здійснення вима
гається кілька секунд, мить або й менше, як від удару бойка в капсуль 
до вильоту кулі.

Він у кожному запитанні хутко відсікав усе неістотне, цупко хапав 
суть, викльовував її і клав перед тобою в розлущеному вигляді. 
Відчувалося: цей феноменальний чоловік глибоко знає людей і їхній світ, 
він сам дійшов цього розуміння, відкинувши по дорозі все, що не мало 
стосунку до його мети. Якої? Влади над людиною? За будь-яку ціну? 
Над кожною? Над усіма? Це вже її Тема. Тема її життя. Й Анатолія. 
Тільки ж вони — просто удатні голоцвайки у порівнянні з цим іще не 
розпростореним суперменом. їхній з Анатолієм калібр значно менший, он 
що. Цей не вдовольниться нічим, крім усесвітнього панування. Ясно, що 
не доскочить його, бо належить глибокій-глибокій давнині, коли це було, 
мабуть, можливим.

А Георгія він вилікує. Єдине, що замуляло десь у сонячному сплетінні
— куди його подіти потім, як відкараскатись? Хай Анатолій міркує. Це 
не її клопоти.

Муровано-Куриловецький пробув із Георгієм у далекому мисливському 
будиночку три дні. І зник. Не зайшов попрощатися. Відказав Анатолієвому 
довірчому, що ніякого гонорару не потребує.

Георгій бігав до Бабусі, добивався до Діда, термосив Анатолія, 
напосідався на Світлану, аби повернули йому Мурованого. Дід із Бабусею, 
група Світланиних експертів прокручували черговий таємний фільм про 
загадкові три дні зцілення, і не могли нічого второпати: тоді, коли 
гіпнотизер і пацієнт не спали, не обідали (а Мурований, як усі почали 
звати знахура, бо легковажне, як метелик, Мур-Кур до нього не прилипло, 
не відходив від Георгія ні на мить), вони... грали в карти! Тільки й того. 
На гроші. Георгій програвав і розплачувався нерозпакованими пачками 
банкнотів. Мурований складав їх акуратним стосиком біля себе. Бабуся 
зізналася, що вона задовольняла, крім закордонних освіжаючих напоїв, 
також настійні і постійні прохання Георгія щодо грошей, але ніхто не 
дорікав їй і навіть не поспитав, скільки синаша програв. Усі. Це було 
видно. Нічого не дала і фонограма — розмова двох гравців не сягала за 
межі ділових картярських реплік.

Але Георгій більше не пив і не шукав наркотиків. Це було головне.
Об’явився Мурований через тиждень. Увечері зателенькав вуркотливу 

мелодію хатній дзвоник, і на порозі став Мурований. Перехід від кучерявих 
позивних, яких Світлана соромилася і вважала міщанськими, а Анатолій 
затишними, до з’яви Мурованого подіяв на Світлану як сауна. Гіпнотизер, 
не питаючись, не вибачаючись, не знічуючись, буркнув вітання й пройшов 
повз Світлану в світлицю. Сів до столу, вмостився, як скеля, й прорік:

— Будь ласка, віскі.
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Світлана поставила. З содовою. Мурований зажадав тоніка. А тоді ще 
й “Праздрою”.

Заходило на водевіль, проте ні Анатолій, ні Світлана не зважувалися 
поставити нахабу на місце. Георгій не пив і не коловся. Охоронний 
кордон у вестибюлі Мурований теж якось здолав.

Задовольнившись замість “Праздрою” “Чорним кардиналом” і одер
жавши замовлений “Пелл-Мелл”, Мурований нарешті пояснив:

— Вибачте. Три дні не їв, не пив. Усе гаразд. Георгій житиме з моїм 
помічником. Вони вже грають у карти. Я наглядатиму. Я організовую 
лікувальний кооператив. Прошу допомогти.

Анатолій мовчав. Мурований мовчав. Світлана поглядала на обох і 
чекала розв’язки. Ясно, що Анатолій не натисне кнопку, не викличе 
знизу охоронця, хоч думає саме про це. І найбільше йому кортіло б 
випровадити Мурованого добрячим копняком. Але ж саме завдяки 
Мурованому Георгій не п’є і не вживає зілля.

— Я хотів би, щоб ви обоє уважно вислухали мене, не перебивали, 
і розповіли про нашу балачку тим, хто приймає рішення, — Мурований 
заговорив не рубано, як досі, а цілком нормально й розважливо. — Вас 
ненавидять не лише тому, що ви живете, як пани, а простий люд — як 
бидло. Ви не бажаєте поділитися благами, бо їх не вистачає на всіх, і 
я вас розумію. Чим довше опиратиметеся, тим нещадніше і жорстокіше 
з вами вчинять. Треба вміти ділитися. Це ціла наука. Буржуазія розкошує, 
світ належить їй, бо вона навчилась ділитися з робочою силою, в тому 
числі з розумовою, своїми прибутками. Ви вцілієте і збережете владу в 
тому разі, якщо навчитеся ділитися. На навчання вам уже не одпущено 
часу — ви його згаяли. Я дам вам змогу оговтатися й перегрупуватися. 
Я підкажу вам, як зацитькати розлютовані маси. І дам невеличкий 
наочний урок. Решта залежить від вас самих.

— Що ви зробили з Георгієм? — не втрималася Світлана.
— Ми не вичерпали порушеної мною теми, — заявив знахур.
— Гаразд, — відповів по паузі Анатолій. — Я доповім.
— Георгієві я дав іншу манію. Він від народження мав і має все, але 

не міг тратити. Порушився кругообіг енергії. Як у басейні, до якого 
вливається, але не виливається. Йому неминуче довелося розтринькувати 
самого себе. Гнити. Випаровуватись. Тепер він тратить великі гроші. 
Азарт, пристрасть дають вихід енергії, збалансовують її. Він ожив. Мій 
помічник підтримуватиме баланс. Я прослідкую, щоб Георгій час від часу 
вигравав, бо зневіриться. Людині потрібно, щоб іноді її зусилля 
увінчувалися успіхом. Ділюся секретом — ви ним не скористаєтеся. Треба 
точно знати, коли саме і скільки дати виграти. Без мене не обійтися. А 
взагалі ми будемо друзями.

План Мурованого виявився простим: закупити групу підтримки з на 
все згодного, зневіреного жіноцтва, поставити кілька сюжетів із повер
ненням їм здоров’я, науковоподібно оформити (а в психотерапії це не 
важко зробити, бо там не існує жодних об’єктивних критеріїв, як ото і 
в белетристиці), вчинити поголос публічними сеансами, і з цим пабліситі, 
під опікою високих меценатів дістати вихід на пресу й телебачення, а 
здобувши ім’я, розпочати марафон по провінції, де за добрі гроші і без 
зайвих свідків збирати маси на універсальне лікування від усіх хвороб. 
За його розрахунками, за рік він заробить кільканадцять мільйонів. Поки 
що — карбованців. Людину з такими коштами і їхнім еквівалентом у
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коштовностях уже нікому несила повалити. А спростовувати — хай 
спростовують. Для реклами. Для престижу. Далі знайде менеджерів для 
валютних сеансів, гроші покладе до швейцарського банку. Цілком легально. 
Від будь-якого рідного керівництва зробиться незалежним, навпаки — 
воно запобігатиме його ласки, бо ще не було такої влади, якій би вистачало 
конвертованої валюти.

Світлана заходилася здійснювати план Мурованого без особливого 
ентузіазму. Не любила пересуватися шаховою дошкою з чужої волі, в 
чужих комбінаціях, проте мусила. Дід порадився із Москвою й схвалив 
план Мурованого, щоправда, без невідомого йому експортно-імпортного 
розділу. 1 Анатолій, і приятелі-колеги, наближені до Членів Синоду, 
чимало попрацювали заздалегідь, аби прищепити своїм шефам нову ідею 
про необхідність впровадження у виховну роботу чинника втішання. Теж
— масового. Справи в країні йшли кепсько, тож елемент утішення явно 
міг збагатити ідеологічну скарбницю, стати кроком у творчому розвиткові 
всього того, що Синодові належало розвивати.

Прибіг голова телебачення, приніс, як сам сказав, у зубах на 
затвердження сценарний план виходів знахура в ефір. Дуремар, як за 
очі називав телевізійного голову Анатолій, був штахетиною, щільно 
припасованою до згуртованої, запорученої когорти Анатолієвих кадрів, 
дбайливо висаджених на всіх грядках культури.

Те, що Дуремар змусив плюватися масову аудиторію при самій згадці 
про крайове телебачення, чомусь тішило Анатолія. Не можна було без 
жалю й співчуття споглядати муки закомплексованих, недорікуватих 
тутешніх дикторів і оглядачів, здавалося, чується тяжкий скрегіт 
дебільських жорен у їхніх смішно зачесаних головах, доки здобудуться 
на чергову фразу, плутаючи і перекручуючи навіть звичні для всіх слова. 
Світлана якось щиро забідкалася, що такий кадровий смітник може 
скомпрометувати і висуванців, і Анатолія, але чоловік лише посміхнувся. 
Малограмотна писанина в газетах, незграбна боротьба дипломованих 
журналістів із думкою, що ніяк не піддавалася їм, хоч скільки вони її 
терзали, мусолили, як собаки стерво, намагаючись одбутися кількома 
десятками геть заяложених фраз і калькованих конструкцій, доводили 
свого часу Жоржину до сказу. Жоржина шкабарчала і кілька разів сікалася 
до Анатолія про порятунок двоюрідної йому культури. Мерзила заступника 
голови комітету по пресі, квадратного дядька з обличчям скіфської баби, 
називала його “забіл снаряд я в пушку туго” і жахалася, що той поборює 
у ввіреній йому галузі не просто “крамолу”, а й питому народну лексику
— під прапором боротьби з архаїкою. Це ж заважає, фарисействувала 
во благо Жоржина, ідеологічному впливу на маси. І Світлані теж так 
здавалося.

Та просвітив Мурований. Розтлумачив їй, готуючись до телесеансів, 
що хоче скористатися з поспільної бездумності і зовсім не збирається 
скородити затужавілі мізки трудящих, навпаки — воліє котитися по них, 
як по асфальтові, у забутому ридвані містики, бо нічого більше вони вже 
не годні сприймати. Пересічна радянська людина, казав він, втрачає 
одразу здоровий глузд, логіку, тільки-но витикається за тісні лабета 
індивідуального виживання. З неї вибито, вичавлено набуті десятками 
поколінь традиційні уявлення про свої сукупні, спільні інтереси, про все, 
що перевершує клопоти сьогоднішнього прохарчу і сезонної одежини. Її 
свідомість — то рефлекси табірних доходяг, дистрофіків, для яких знайти
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недоїдок у помийній ямі біля спільної кухні — найпроменистіша радість, 
найосяжніша духовність. Ви підготували мені мільйони клієнтів. Я 
прийшов.

Розхристані монологи знахура обридали Світлані, дивувало, що ці 
стриптизи він влаштовує саме перед нею. “Схаменись, дурепо”, — казала 
собі, слухаючи баляндраси цього, як переконалася, афериста, і кілька 
днів зволікала, не затверджувала сценарій. Мурований витлумачив це 
по-своєму й пообіцяв кілька десятків тисяч карбованців. А наступного 
дня приніс. Мурований вибивав останні підпірки.

— Настають нові часи. Вас незабаром проженуть. 1 всю вашу 
трандобратію, — їй сподобався цей неологізм. — Персонально і ти, і твій 
чоловік ризикуєте раніше за всіх відчути переміну долі. Ваш Дід на 
ладан дихає, паняє до цвинтаря, не лише політичного. Раджу: поспішайте.

Чимало ознак грядущої Дідової ретиради постеріг уже й Анатолій, хоч 
Дід іще залишався у фаворі нового Синоду, що ото заходився відразу 
рекламувати власну прогресивність, проте так само жадав багатих 
наземних і підземних Дідових комор. Щира дружба з минулим Вождем, 
що вже на схилі свого царювання зробився геть непристойним, не надто 
компрометувала Діда в очах Соратників, котрі й самі були з того гнізда. 
Проте політика — то мистецтво підступності; глухе ремствування проти 
важкої Дідової руки в його вотчині могло спокусити Соратників пожер
твувати старим намісником, аби їм самим дісталася єдність з народом. 
Добряче вкомплектований та навантажений Анатоліїв віз іще надійно 
котився у Дідовому обозі, але покладатися таки треба уже на себе. 
Новому намісникові Дід не зможе передати Анатолія в спадок — надто 
багато жевжиків уже крутиться біля Дідового наступника, та й стару 
команду кожен воліє зберігати. Словом, є що аналізувати на мисливсько- 
рибальських, ягідно-грибних прогулянках заклопотаним головам, мають 
від чого забути про поплавці вудок, відклавши молодецькі змагання, хто 
більше впіймає плотви на червоні кетові ікрини — нове хвилююче 
відкриття високої риболовлі. Мурований дивиться в корінь: слід поспішати.

Ризик виправдався: сеанси Мурованого піднесено до ранґу державної 
справи. Світлана потерпала лише від того, що Мурований на екрані 
поводився як прем’єр провінційного музично-драматичного театру: те, від 
чого умлівав повітовий бомонд, на столичній сцені викликало співчутливу 
посмішку. Мурований, мабуть, відчув це й закляк. Стеряв язикатість і 
гнучкість.

Довелося згадати про одного театрального чоловічка, який “ставив 
стиль” не лише акторам, а й Дідовим соратникам: навчав посміхатися, 
усміхатися (пояснював різницю), грати глибоку думку, рішучість і 
принциповість, доброго дядечка і дбайливого пана-господаря, рухатися, 
нести на собі костюм, читати з папірця так, щоб виглядало промовою.

Мурований похмуро вислухав напарфумленого сивенького метелика- 
стиліста, щось обчислив, прикинув і одрубав:

— “Доброго дядечка” — беру, “любов до діточок” — беру. Мову — 
не чіпай. У справжніх вождів мова завжди з дефектами. Простий люд 
не потерпить культурного вождя, він їх образить. Має бути як усі. Свій. 
Буду “гакать” і “шокать”. З ’їдять!

Про нового Распутіна і распутінщину мимохідь скавульнула якась 
зухвала газетка. Злидні-фрондери зажадали наукової експертизи феномену,
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але маса спраглої схуднути жіночої робочої сили остаточно відсувала в 
маргінальніш» вузьке істеричне коло шукачів втраченої духовності.

Володар душ наполіг, а Світлана не пручалася поїхати у велетенське, 
бридке індустріальне місто на березі теплого моря. Остання гастроль. От 
побачить усе впритул, розгледить Мурованого у силі, і прикине, як вестися 
далі. Місцевим намісникам, а від них не сховаєшся, вона чимось замилить 
очі, матимуть за честь приймати в себе. Емісари Мурованого, дебелі 
молоді майстри східних і західних единоборств, уже заангажували в 
приморському мегаполісі найбільший зал, і хоч заломили нечувану ціну 
за квитки, та ще й у вигляді обов’язкового комплекту відразу на чотири 
сеанси, люд лОМився, як на зустріч із папою римським.

Світлана оселилася не в готелі, навіть не в розкішних апартаментах 
для елітних візитерів, а у першої індустріальної леді, де переконалась, 
що на провінції дехто більше наблизився до Сан-Сусі, аніж вони там, у 
столиці. Квартира місцевого намісника була не лише просторішою, а й 
досконалішою за начинкою: вплинули, мабуть, порт і митниця. На сеанс 
Мурованого Світлана пішла з господинею. Та з широко розплющеними 
очима віддавалась командам Мурованого. Світлана, проте, не сумнівалася, 
що та прикидається, аби догодити високій гості. У залі повторювалось 
усе, що Світлана бачила досі: більшість — жінки, поводяться, мов віруючі 
на молитві, побожно ловлять кожний порух гіпнотизера, наче аж 
випереджають його повеління, щосили прагнучи відчути транс. Хтось 
назвав це сублімацією традиційної сексуальної невтоленості і, схоже, мав 
рацію.

Світлану від того всього занудило. Сказала, що нездужає, і вийшла 
на повітря, навздогін вигулькнула господиня. Про Мурованого не згадали 
ані словом. Світлана попрохала відправити її літаком, першим завтрашнім 
рейсом. Мурованому пояснила по телефону ввечері: чоловік звелів. 
Гіпнотизер із холодною люттю заявив, що. своїм виходом із залу завдала 
йому удару в спину, і додав, що не хтів би бачити її серед тих, хто 
йому заважає.

Анатолій витлумачив усе по-своєму.
— Твій порох скінчився. Старієш. Воно й вчасно. Дід іде до фінішу. 

Наступ по всьому фронту закінчується. Треба переходити до утримання 
завойованого. Перебудовуйся. Вчися потроху боятися. Ми з тобою 
випередили всіх у наступі, треба випередити й у відступі.

Світлана замкнулася у квартирі, відключила міський телефон, 
залишивши тільки прямий від Анатолія, нікуди не їздила й не виходила. 
Днями раювала у ліжку і впевнилася: це те, що їй найбільше подобається 
й завжди подобалося: нічого не робити, байдикувати, ні про що не 
турбуватися. Спокій. Нічого, добродії, так не бажаю, як спокою. Дайте 
мені спокій. Усі. До ’дного. Знімаю ноги з педалів, злазю з велосипеда. 
Кірха, кюхе, кіндер. Он що: Василько.

Тепер її думки попливли вільно, в лад. Знайшла те єдине, в чому 
себе ще не до кінця пізнала, чим ще залишалася цікавою сама собі і 
що здатне було хвилювати її поза собою — Василько. Щодня бачила 
сина, балакали, навіть цікавилася, як вчиться, чи не став барбосом, чи 
здоровий — хатня робітниця, добра Степанида опікувалася Васильком, і 
Світлана думала про нього, здається, не більше, ніж про саму Степаниду. 
На материнському фронті не відчувалося ніяких ускладнень, точніше, там 
перебував її спокійний тил, отже могла зосереджуватися на тих напрямках,
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де точилися тривалі баталії. Василько не виказував сантиментів до неї, 
і це її не бентежило. Відпочивали нарізно: на все літо син зникав у 
надійних приморських то піонерських, то комсомольських таборах, повер
таючись засмаглим і щоразу дорослішим. Відпустки з Дідом та Бабусею 
якось не передбачали Василька, він виглядав би там, сказати б, 
недоречним, чи що.

У його кімнаті з цікавістю розглядала почеплені на стінах плакати й 
листівки різних років з фотографіями футбольних команд, вимпели, 
значки, портрети якихось співаків із жіночим волоссям, еспандер, гантелі, 
зошити і підручники на столі, гортала їх, але не натрапила на жодний 
запис, що виказував би синові вподобання, смаки, думки — лише учнівське 
сумління. Отже, все благополучно. Місяць-другий тому Анатолій чи 
запитав, чи висловив здогад, що Василько може невдовзі оженитися. 
Кілька разів зупиняла погляд на міцній статурі дорослого сина — дядько 
вже. Наче аж чужий. Василько її давніх гострих материнських відчуттів 
залишився десь далеко в минулому, малий і безпомічний, а цей здоровань, 
мужчина не потребував її опіки. Теплу хвилю воскрешав лише той, 
крихітний, і Світлана відкрила для себе, що залюбки бавилася б таким 
самим малюком, та де вже їй самій здобутися. Онук. Сама уява про 
онука потішила. Не дівчинка, а хлопчик...

Мурований опікувався Георгієм, відкараскатися від знахура належало 
обережно, обачно, не дати приводу наскаржитися Дідові і зробити капость. 
Уникати його, уникати, уникати — скрізь, де можна і скільки вдасться, 
доки зробиться Мурованому непотрібною, і він сам дасть їй спокій, 
виходячи просто на Бабусю і Діда. Анатолій начебто зважив на її 
аргументи, погодився, що в цьому темному ділі краще не дуже 
замазуватись, і святкувала б Світлана перемогу над чоловіковим 
принципом не слухатися бабів, коли б не обернулося все це несподіваним 
побитом.

Анатолій приніс мисливську рушницю, розцяцьковану, інкрустовану, 
аж сама просилася в руки.

А ввечері подарував її Василькові. Світлана помітила, як умить 
перемінилися Василькові карі очі: зробилися пласкими люстерками, що 
відбивали від себе і рушницю, і материн погляд. Анатолій давно заборонив 
їй втручатися в чоловічу балачку, коли батько напоумлює сина. І вона 
мовчала. А казав батько синові, що завтра поїдуть на полювання, і там 
Василька вчитиме орудувати зброєю кращий Дідів єґер. Оргастичний блиск 
у Василькових зіницях не на жарт Світлану занепокоїв.

— Та тут така історія вийшла, — незвично виправдовувався Анатолій, 
коли Василько вийшов. — Приходить Мурований до Діда. Від Діда сигнал. 
Заходжу. Засідають вони з Дідом у спочивальні за кабінетом, чарочки 
стоять. Дід мене запрошує. Не наливає. Балакає з Мурованим. Про 
полювання. А тоді каже мені: слухай, а чого б тобі не взяти сина, його, 
здається, Васильком звати? Хай, каже, омужчинюється. Я в його роки 
хіба ж так уже вціляв. Із села конвоював підкуркульників на станцію. 
Мій Платонович, каже, навчить по вищому класу, після його школи твого 
сина мисливці поважатимуть. Вибери, каже, якусь мою рушницю, подаруй 
синові від мого імені. Ти, каже, хитрий, не стріляєш, щоб не перестріляти 
мене — і правильно робиш. І сміється. А якщо твій син мене, старого, 
переплюне, я тільки радітиму.
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Швидко снували у Світланиній голові різні припущення, мабуть, її 
тривога заважала їй вив’язати хоч якийсь вузлик.

— Може Дід ладить Василька по якійсь своїй лінії?
Анатолій стенув плечима:
— Ладить, то скаже.
І перший, і другий, і вже регулярні виїзди Василька на Дідові 

полювання нічого не прояснили, ніяких сюрпризів не принесли, і Світлана 
заспокоїлась. Син за кілька днів до полювання аж тремтів, чистив і 
чистив рушницю, аж пестив, робився привітливим і навіть говірким. 
Поблажливо розмовляв із матір’ю, нарешті порадувавши, що вміє і 
жартувати, і посміхатися. І кмітливий, бач, і дотепний, і спостережливий. 
Знав уже, як цілитися, яким набоєм яку дичину полювати, і ще щось, 
що Світлана пропускала повз вуха, корячись миру і спокою в душі: у 
сина минулася недоладність, яка починала вже непокоїти. Анатолій теж 
був задоволений: Дід сам опікується Васильком, син оговтався, тримається 
як рівня. Привозив то качок, то зайця, то добрий шмат кабанятини чи 
лосятини, і Степанида кликала кухаря з Дідової челяді, бо сама готувати 
дичину не вміла, прожила піввіку колгоспницею.

Полювання урвалися, коли вибухнув реактор: Дідові угіддя прилягали 
до мертвої зони, звідки вивезли цілі села. Василько нудився, дратувався, 
як клімактерик. Або никав сонним по квартирі, розбирав і змазував 
рушницю, пересипав набої. Від нього почало повівати горілчаним духом, 
а от на полюванні не пив.

Мурованого кликати не довелося. Одного разу Василько забіг додому 
з невидющими очима і, ніби за ним гналися, похапав усе мисливське 
начиння й помчав униз, стрибаючи через сходинку, ні здрастуй, ні 
прощай. Світлана з вікна побачила, як захурчала машина з сином, 
новенький військовий газик. Слава тобі господи, десь знайшли чисту 
пущу.

— Він приїде через тиждень, не переживай, — сказав наступного 
вечора Анатолій, коли Світлана вже настроїлась виглядати сина.

— Так далеко?
Анатолій заплямкав губами, як завжди, коли не хотів провадити 

балачку.
— Важко вже відповісти? — образилася.
Чоловік роздратовано скривився, щоб не чіплялася, а по тому сказав:
— У наші угіддя налізло звірини із зони. Від реактора втікають. Треба 

відстріляти. Всіх. Василь узнав, причепився — і я, каже. Я турнув, а 
він до Діда, запісянець. Дід каже мені, не тримай, хай їде, він за все 
життя стільки не вкладе.

— А як Дід скаже тобі пальця врізати? Не дам йому моєю дитиною 
розпоряджатися. Ти вже геть одурів, або й зроду дурний був, — скинулася 
всіх політесів Світлана.

— Нічого йому не станеться. У них кокосові абсорбенти, ось привезли 
із В’єтнаму, скоро й у тебе будуть. Вони в захисних костюмах. Хай буде 
в біографії — ліквідація аварії.

— А щоб усе ваше кодло!.. — Світлана ще довго не могла впоратися 
з собою, навіть у спальні, стоячи біля вікна, усвідомлюючи, як їй усе 
спротивіє в цьому домі, а може й у світі, коли син вскочить у халепу.
І думала про це цілий тиждень, і зробила собі чергову зарубку: самотність, 
бачся, справді страшна річ.
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Повернувся син в іншій одежі, свою лишив там.
— Роботи було багато, — знехотя відказав на її розпитування і 

завалився спати на цілий день. Потім подався на дослідження у новий 
спецінститут, де всім заправляв давній Дідів придворний лікар, потім 
міністр, а тепер от хранитель державних секретів про вплив радіації, — 
аналізи у Василька виявились ідеальними.

Коли вхідний дзвоник замурмотів такт пісеньки, Світлана відразу 
вгадала, що це Мурований. Більше тижня не бачились, а їй здалося — 
рік, і взагалі, що заледве знає цього підозрілого суб’єкта. Мурований не 
пішов до світлиці і не зажадав дефіцитів. Виглядав солідним, задоволеним 
із життя. Сам подався до кухні, сів до столу і попросив, аби різні 
спецслужби не заважали його співробітництву з американськими діловими 
людьми, зацікавленими в його приїзді. Закордонний успіх заткне пельку 
мерзотникам, що відлучають його від телебачення і пописують на нього 
в газетах пасквілі.

— Це серйозні речі, треба говорити безпосередньо з Анатолієм, — 
байдужо відмовила Світлана.

Мурований з-під лоба довго дивився на неї.
— Я помилився. Ти — не левиця. Типова радянська хижа дамочка з 

містечкової твані. Це симпатично, але дрібно, дуже дрібно. І підлості твої 
мізерні, і злочини. Та й звідки? Нікчемні вожді назбирали до себе шакалів 
і гієн. Догризувачів поранених жертв. Трупожерів.

Світлана байдуже слухала хрипке гарчання знахура. Хай балакає. 
Ніякого протесту його слова не викликали, не мала, що заперечити, коли б 
і хотіла — правду каже, щось дуже близьке до правди, але йому не 
зрушити її, не умовити, вона не вразлива, все єство опирається йому, 
бо відчуває незалежно від Світлани: там, за Мурованим — чорна безмежна 
Небезпека.

— А що ти сама думаєш про мої сеанси?
Якби він не сказав “ти”, Світлана ухилилася б, зманеврувала.
— Думаю, що. тобі заборонять виступати, а може, й щось гірше.
Мурований тяжко підвівся, збираючись піти, зробив крок до дверей,

а потім різко, так, що Світлана не встигла зреаі'увати, обома руками не 
вдарив, не стиснув, а ніби ледь торкнувся її скронь, і Світлана зомліла.

Після хвороби вона довго поверталася в світ. 1 знаходила його іншим, 
мовби ото вагон, у дверях якого вона стояла, враз уповільнив біг, і в 
розмазанному досі швидким рухом миготінні незафіксованих предметів 
нарешті почали вирізнятися деталі: дерева, стовпи, будинки, обличчя.

Засвоювала багато нового, що з’явилося в ній самій, бо таким життям 
іще не жила. Досить хоча б перевтілення Мони Лізи. Збожеволіти можна: 
замість посмішки з репродукції на Світлану хитро втуплювався череп з 
вишкіреними зубами і чорними дірами замість примружених очей. 
Заплюшувала повіки, розплющувала — маска смерті з шедевра не сходила. 
Аж нарешті підвелася з ліжка й ледь дибаючи, тримаючись за стільці, 
підійшла впритул. І тоді знову побачила улюбленицю усміхненою. Це ж 
чистісінька літературна вигадка, — подумала Світлана. А наступного 
ранку на репродукції замість Мони побачила Жоржину. Після смерті 
подруги Світлані ледве-ледве вдавалося пригадати обличчя покійниці. І

29



ось воно — фотографічно, чітко постало на картині. Навіть з. усмішкою 
і таємничим багатозначним поглядом Джоконди.

З ’ява Жоржини на картині налякала Світлану. Тим більше — сон.
Привиділось, що підходять вони із Жоржиною до високого пагорба, 

на який треба видряпатися. Світлана бідкається, що самотужки не здужає, 
і Жоржина дбайливо, дружньо простягає їй руку, підтягує до себе. А 
поруч дріботить малий Василько, смикає Світлану за сукню, канючить, 
як звати тьотю. Світлана відказує, а він вимагає ще й по-батькові. 
Світлана забула, як же по-батькові Жоржину. І коли прокинулася, бухало 
серце, мучила забудькуватість, мов вода у вусі, і ні про що інше не 
могла думати. Хитрувала, викидаючи з голови це нав’язливе завдання, 
щоб потім зненацька подумати і застукати пропажу. Марно. Почала 
нервувати: коли не пригадає, як Жоржину по-батькові, то... Що саме — 
невідомо, але щось недобре може статися.

Похапцем зодяглася і поїхала на цвинтар. Машину не викликала, щоб 
не морочити голови спецслужбістам, яким шофер неодмінно про все 
доповість, і аж у автобусі її осяяло, що могла б просто зазирнути до 
письменницького довідника. Але не вернула. Щось вабило на високу 
цвинтарну гору. Та й не звикла вона зупинятися на півдорозі. Не тому, 
що зважала на забобони, вона їх не празнувала, як і всі сісіпісі, включаючи 
оті розпатякування про духовність, бо бачила корінці: все воно назнарошне 
придумане, аби пускати пилюку в очі, накидати флер на здорову людську 
хижість, регулювати чергу до ласого шматка. А черг Світлана не визнавала 
усім єством. Хто наполохається чорної кішки, темної ночі, порожніх відер, 
нещасливого числа, віщого сну, той злякається і всього іншого в житті, 
і поступиться трояндочкою на торті комусь іншому. Або почне ділитись.

Просто цього разу не могла заспокоїтися після сну про Жоржину, 
щось ссало серце. Кольнуло: так звикла дослухатися порад Жоржини, що 
не раз потім поривалася поговорити з нею, і досадливо похоплювалася. 
Тільки й бракувало, щоб спіткало каяття. Як у романах. І все ж вона 
їхала до Жоржини й нічого не могла із собою вдіяти. Єдине, чим усе ж 
таки гамувала себе — спогадом про нотатки покійної подруги з дурним 
квітковим іменем. Немає Світлані іншого способу прогнати з себе 
Жоржину, як навально, до кінця досперечатися. Інакше ніколи не 
висмикне з пам’яті скалки її уїдливих реплік, які ниють і ниють і не 
дають одужати остаточно. -

Квітів у ці погожі дні було багато, а людей на цвинтарі — мало. 
Тітки, забачивши клієнтку, заметушилися і зашварготіли, як зграя ворон, 
почали струшувати і чепурити свій несвіжий товар, може, й з чиїхось 
могилок, та набивати ціну. Світлана міркувала. Нести Жоржині квіти не 
хотілося. Без квітів — підозріло. Так до покійників не ходять. Ну що ж, 
Жоржино, ти поцінувала мою душу на нижчий гатунок, я не зло- 
пам’ятлива. Он чорнобривчики, гукає тітка, два тижні стоятимуть, мов 
коні, за полтинник, — на тобі, подруго, чорнобривчики. Світлана тицьнула 
тітці троячку й отримавши цілу клумбу жовтогарячо-брунатних квітів, 
розвеселилася: такий поворот сюжету мав би сподобатися покійниці, вона 
полюбляла цинічно-гостреньке.

Йшла повз ряди пам’ятників. Цвинтар здавався схожим на заміські 
кооперативні сади. Дбайливо доглянутий, із сяючим каменем, спалахами 
квітів, соковитим шелестом буйної зелені, він навертав до спокою і 
спочинку після трудів. Тут і там височіли пишні скульптури, монумен
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тальні брили з фотографіями чи барельєфами поруч з непоказними 
обелісками — бач, прийшовши й сюди, людина мусить прикидати, яке 
майбутнє світить їй, як і в житті: залишатися після смерті знаним, 
багатим і славетним, чи злиденним підмітайлом.

Ні сіло, ні впало вразила думка: всі, хто жив будь-коли, генії і 
п’янички, браві гусари і веселі дівиці, царі, князі, графи і хто там ще
— ВСІ мертві. Всі! Ніщо не порятувало — ні великі думки, ні виграні 
битви, ні вибрані твори, ні програне в карти майно, ні муровані палати. 
Всі до одного — мертві! 1 хоч не любила відсторонених, непрактичних 
думок, відчувала у цій щось спасенне. Думка, між іншим, як і жива 
істота, любить тих, хто любить її, радо приймає, пестить і чеше за 
вушком, а вона собі муркоче. Скажеш: “Адзусь!” — і вона зникає. А от 
непрохану думку про мертвих приголубила.

Ліворуч сірою брилою нависла жіноча кам’яна голова — от де пам’ять 
так пам’ять, тонни на дві. Гранітне обличчя нічого не виражало, було 
дивним. Он у чім справа — ніс трохи нішого кольору, і — приклеєний 
халтурно. Можна навіть припустити, що одбивався він не раз. Хто і за 
віщо так помщається? Прочитала і мало не охнула: це була дружина 
одного з соратників попереднього, перед Дідом, намісника. От іроди, 
вандали, чим вони дістають — адже високо, а може, й тут булижник
— зброя пролетаріату? Треба сказати... кому? Невже хтось і її надгорбок 
отак плюндруватиме?..

Озирнулася. Коли заблукала, довго не шукатиме, піде геть. І нараз 
побачила дві чорні пласкі брили, запам’ятала їх іще з похорону Жоржини. 
На одній викарбувано Діда Мороза на весь зріст, на другій — Снігуроньку 
на тлі зимового пейзажу. І написано, що він — переможець конкурсу 
на кращого Діда Мороза, а вона — краща зі Снігуроньок. А що напишуть 
Світлані? Дружина такого-то? Ця думка не здалася їй чужою і дикою. 
Але ж і про Анатолія треба пояснювати, хто він. “Письменниця така-ось”? 
Достоту як у переможиці конкурсу на кращу Снігуроньку... Тьху!

Могила Жоржини виглядала тут сиротою зпопідтиння. Забур’янилася, 
обсипався горбок. Стриміли старі бадилини колишніх квітів, проклюнулися 
зворушливі пагінці, здається, кленочків — занесло вітром млинки- 
насінини. На залізній таблиці з іменем — вицвіле фото Жоржини у 
темному целофані. Ще з похорону.

Світлана тяжко присіла на лавицю біля сусідньої, мов писанка, могилки. 
“Георгіївна” — прочитала на табличці під целофаном. Згадала: батько 
хотів сина, теж Георгія, а народилася дочка і стала Жоржиною. А може 
вигадала її невірна подруга?

— Ні, — тихо сказала Жоржина. — Це мама придумала. Я ціле 
життя одна така була — і в школі, і скрізь...

— Заспокойся, ти й тут одна, — буркітливо відказала Світлана. — 
Якби не я, взагалі б лежала десь світ за очі, попелом у баночці.

— Еге, спасибі тобі велике, — Жоржина посміхнулась, — а ти 
змінилася. Дуже смішно було, коли квіти мені купувала. Писати так і 
не наблатикалася, але метикувати вмієш.

— Слухай, я про інше хотіла спитати. Ти на мене... не ображаєшся?
Жоржина мовчала. Сонце хилилося за дерева, десь лунав недоречний

гвалт — чубилися птахи за харч на чиїйсь могилі.
— Кажи! — знову мовила Світлана.
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— Не хочеться, — прошелестіла Жоржина. — Мені однаково, а тобі 
ще жити. Гріха не хочу брати на душу.

— Ти за мене не хвилюйся, кажи.
— Не переймайся. Я, може, навіть вдячна тобі. Не знаю, чи перемогла б 

себе, скніла б своїм неправедним життям, побоялася б проти тебе піти, 
ти даремно повірила в мою сміливість. Працювала б на тебе. Шампусиком 
бавилась. Ням-ням. Пропав би талант ні за цапову душу.

— Всі ви на талантах своїх шизонуті.
— Це так. От і прошу. Надрукуй мої “Сім каклєт”. Потрапиш у 

прогресивні — тобі це зараз знадобиться.
— Не твоє діло.
— Я все ж таки автор. Кортить видати, хоч і під твоїм прізвищем. 

Єйбо — присейбо.
Загойдалася фортеп’янна мелодія, Світлана чула її по радіо, казала 

собі запам’ятати і забувала. Було від чого: хвилі звуків забирали з собою, 
і було так гарно коливатися на них горілиць, бачити над собою небо і 
замирено знати, що воно недосяжне, бо й тут вдячно і легко, як у небі. 
Супокійно і сумно, наче в тиші, яка нічого лихого не зачаїла.

— Кантилена Шуберта, — сказала Жоржина, — виконання в манері 
школи Ігумнова. Клавіші не бренькають, а співають.

Світлана підважила себе з лавиці, її трохи нудило, голова паморочилася. 
У надвечір’ї квіти пахли дужче, але вже неприємно. Вона гидливо збила 
з туфлів цвинтарну глину і, тиснучись боком між огорожами, посунула 
до виходу.

— Тобі Кость привіт передавав, — сказала їй вслід Жоржина.
У потилицю Світлані встромилась голка і розпечено заглиблювалася 

всередину. “Даремно я так багато ходила сьогодні, ще тиждень би 
полежати”. На центральну алею видобулася зовсім в іншому місці і 
додала ходи.

Удома хутенько перевдягнулась у довгий японський халат із драконами. 
Чорний щільний матовий шовк так віддано ковзнув по тілові, вмить 
зігрівшись, так невагомо облямував ноги в бабках... Із злотошитого дракона 
трохи почали сотатися нитки, але він так само свіжо шкірив пащу на її 
грудях.

Говори, розумна Жоржино, а я одповідатиму. Кажеш, для того, хто 
потратив себе на гонитву за життєвим успіхом, настане день і час, коли 
обжереться і на нього нападе згага? І застрайкує від лакомств шлунок, 
і зажадає манної каші по 24 копійки за кілограм? І пожалкує крохобор 
за дарма прожитими роками?

А я тобі на це відповім: чому ж тоді всі ваші уславлені духобори, 
месії справедливості, невгамовні борці “за” і “проти” , всі, хто міг — 
зубами, нігтями, бомбами, багнетами і ґранатами видирали у багатих 
їхнє багате життя, та все для себе, для себе? Чому всі бідніші й залежніші 
хочуть доскочити багатства і незалежності, а не навпаки? Ніде в світі 
нема навпаки. Є, є скромні, але мають поважну причину для скромності: 
бракує снаги. От і ховають свій сором: не дуже, мовляв, і кортіло. Краще, 
мовляв, їсти гірше, зате спати спокійніше. Знають, знають, що можна 
мати в житті і те, й те, та руки короткі. Доточують їх язиками — а 
раптом...

Що на те скажеш? Можеш навести приклади: той і той крав, грабував, 
убивав, пив і їв у три пельки, а потім опинився на нарах з алюмінієвою

32
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


мискою, а від солодкого життя лишилися самі спогади, а їх, мудро сказано, 
у склянку не наллєш — чи варто було занапащати себе? Он на сусідніх 
нарах — ідейні борці радіють, бо від нагінок їхні ідеї лише посилюються, 
багатство їхнє не зникло, а примножилось, не втрачають, а надбають, 
мовляв. Отож то й воно, Жоржинко. Дивиться простий люд, з якого я 
походжу, метикує, ким бути з’їденим — тим, хто безжурно плямкає, чи 
любителями поласувати ближнім під ідейним соусом. 1 робить єдино 
правильний вибір: не вір нікому, наживайся, як умієш, лиш не попадайся.

Повіяло теплом. Холодів не було цілу зиму. Гнила погода, спотворена 
штучними морями великої ріки гнітила, а ось сьогодні, наприкінці лютого, 
у перший день великого посту, дихнув південь і трохи поліпшив світ. 
Удатніші люди ще більше звеселилися і розбурхалися від своєї удатності, 
а ті, хто марно чекає милостей від влади, усілякі затюкані, загнані в 
кут трудящі песимісти і скептики ставали не такими твердими в своїх 
похмурих переконаннях. Анфілада днів, тижнів і місяців попереду вабила 
сонячним промінням, ласкавістю літа, і коли й_ не давала перепочинку 
від гонитви існування, то обіцяла полегшений цикл.

Світлана сиділа на крутому схилі Дніпра і дивилася на лівобережні 
нагромадження будинків, що товпилися аж під далекий північний обрій, 
очима приїжджої туристки. Досі мало що дратувало її так, як набридливі, 
з придиханням, атестації давньої слави цього міста. А от сьогодні її саму 
застукала значущість цих усесвітньо знаменитих місць, цих старезних 
лаштунків, на тлі яких творилося щось таке, що запам’яталося людству, 
хоч і доволі приблизно.

Під час незрозумілої кількамісячної недуги, від якої Світлану лікували 
найкращі світила, вона випала не лише з довколишнього, а й із власного 
життя. Якби Світлана вела щоденника, то записала б приблизно такс: 
бігла в довгому-довгому марафоні, зі спотвореним видом, з усіх сил, 
зосередившись тільки на пунктирній лінії маршруту, на його маркіровці, 
не озираючись, не помічаючи нічого осторонь, здолала в собі кілька 
мертвих точок, перемогла і впала знеможена, перетнувши фініш. Одса- 
палась, оклигала, підвелася і перейшла на ощадливий прогулянковий, 
реабілітаційний крок, невимовно приємний після того, як віддала все 
дистанції.

Онучка Анжелочка спала собі й спала, доки баба Свєта котила її 
маленьку першу карету, починала ворушитися в хутряному мішечкові 
завжди вчасно: бабця пильнувала і точно за дві години вертала додому, 
де Анжелина мама наготувала чергову няму.

Світлана виговорила собі в невістки другу, надвечірню прогулянку, бо 
не хотіла квапитися, раніше прокидатися, аби вигулювати онуку повітрям 
до обіду.

Побралися Василько з Юліаною невдовзі після Світланиного одужання, 
а спізналися раніше десь на молодіжних раутах Членів Сімейств та їхнього 
найближчого оточення. Світлана через несподівану хворобу не встигла 
потрапити до режисерської групи, що готувала цей династичний шлюб. 
Домовлялися Анатолій і батько нареченої — Дідів Ставленик, завідувач 
відділу при Синоді. Весілля відкладали до повернення свекрухи з лікарні, 
лише потім жіноцтво з Дідового почту переказувало їй, що сваха крутила 
носом: навіщо, мовляв, Юліані йти у малоперспективну сім’ю, про близьку
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відставку Діда говорили дедалі відвертіше. Майбутня сваха не врахувала, 
проте широкої вкоріненості відданого Дідові і згуртованого межи собою 
клану його вихованців, які за умов збереження принципу спадковості 
досвідчених і Відданих Справі Кадрів ще довго й довго мали шанси 
посідати ключові посади на самісінькій горі. Василькові, зрештою, жодні 
кадрові санації не загрожували, йому світила і*рунтовна академічна кар’єра 
у тісному зв’язку з зарубіжною наукою і Найвища Премія, бо Анатолій 
прилаштував сина у багатообіцяючу, на порозі великого відкриття групу 
авангардного дослідного інституту, за що пособив директорові вписати 
своє ім’я в політичні скрижалі, зробитися головою місцевого парламенту.

Весілля справили в одній із резиденцій північної столиці, а продовжили 
в іншій — у столиці південній. Дід виявив просто-таки родинний інтерес, 
заїхавши особисто поздоровити молодят. Георгій не пив і не коловся. 
Несамовито грав у карти, заливаючи солідні програші заморськими 
прохолодними напоями.

Інтерес до життя Світлані повернули, здається, горобці. Розходжуючись 
після хвороби по квартирі, втупилася у вікно, затрималася на меткій, 
рухливій зграйці сірих балконних пташок, а коли сипонула їм крихти 
хліба, злетілося десятків зо три чи й більше. Попросила Степаниду купити 
пшона і годувала їх ним, хоч Степанида не радила приваблювати, бо 
зай,вигають увесь балкон. Кинувши їм харч, сідала при вікні і мимохіть 
вникала в гороб’ячу штовханину. Навчилася вирізняти впорядкованість у 
безладному миготінні сірих грудочок — еге, не такі вони нерозумні. Доки 
частина горобців, тремтячи, хапливо строчить дзьобами, скльовуючи 
пшонини, ганяючись за ними по всьому балкону, скількись пташок сидить 
на бильцях, крутить голівками. Вартові. Цвірінь-цвірінь, і з підлоги пурхає 
на бильця малий загін, змінюючи сторожу, яка враз, дружно, шугає до 
пшона. Отак змінюються ланка за ланкою вгору-вниз, знизу-вгору, доки 
стереблять увесь харч. Поступово почала розрізняти особи: більші, менші, 
поважніші, хапливі. Ондо забарвлення пір’ячка темніше на голові, на 
галстучках через грудку до пузця, а обіч світлі манишки — гарні 
створіннячка, виявляється. Зринуло з дитинства, як бабуся прив’язувала 
взимку надворі шматочки несолоного сала, і на нього зліталися синички. 
Тут їх не видно. Та коли припнула, зрізавши з шинки, білі кубики на 
балконі, де й узялися двЬ чи три. Тільки ж їх ураз попроганяли горобці.
І що цікаво: мирно вживаючись на пшоні, на салі вони чубились, аж 
пір’я летіло.

При тому, однак, ніколи не помічала, щоб бійка була просто для 
бійки, щоб забули про сало і молотились до крові, до остаточної поразки 
суперника. Фіналом завжди був прорив до сала, можливість хоч раз 
ущипнути. Миготить круговерть, пікірують бійці, ніде не видно жодного 
млявого, неповороткого горобця. Чи немає серед них зневірених, 
знесилених, чи вони зовсім не хворіють або швидко вмирають, занеду
жавши, чи десь ховаються — до здобичі стає бадьорий, здоровий колектив.

Ти ба — творчий підхід. Балкон балконом, а тут тобі зирять на 
прочинену кватирку. Не всі, по одному-два шух — і в кухню, і хоч яка 
чепуруха Степанида, знаходять собі поживу. Відкрита хлібниця, масляниця
— і продукт вкривається видзьобаними ямочками, а одного разу взялися 
до цукру. Селянка Степанида сердито залементувала і на горобців, і на 
Світлану, коли побачила, як хазяйка ні для чого принаджує непотрібну 
живність.
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Світлана не вгадувала, де самці, де самочки, доки не побачила на 
бильцях любовну гру: зальотник тріпотів вертольотом над дамою серця, 
а вона покірно терпіла, доки тому вдасться посадка. Чи в усього 
теплокровного однакові чоловіки? Це ж треба, геть не дбає про партнершу, 
тручає її, різко бухається на пір’ячко, аж ледве та втримується на лапках, 
доки вмоститься зверху кавалер, мов славетний “Буран” на спині 
знаменитої “Мрії”. Та не в цім річ. Жіноча гороб’яча стать скромненька, 
невиразна, щоб ви знали. То мужчини у них строкаті, барвисті і показні. 
А ті, кого мала за хоробрих лицарів-самців, насправді виявилися 
гороб'їхами.

Світське життя колись потужного і міцного шару вершителів долі 
великої країни, що з кожним місяцем після воцаріння Нових Керманичів 
тоншав і виснажувався, втрачало лоскітливу привабливість і перетворю
валося на прісний банальний побут. Стовпи відходили в небуття, і довкола 
них уже витала порожнеча, приреченість, густа оболонка трутизни, якоїсь 
оголеної міщанської дріб’язковості. Вже не бульбашили кров таємниці 
великої політики, їх витісняли нескінченні скрупульозні розрахунки: де, 
хто і як замешкає в супокої від державних клопотів, хвилювало найбільше, 
чи втримаються на завойованих батьками позиціях діти й онуки, 
перейшовши в розряд пересічних громадян. Лякала невідома реальність 
по той бік життя — за важкими брамами і високими парканами 
резиденцій, звідки час до часу надходили тривожні вісті про неспокій 
серед населення.

На тлі таких пертурбацій над’їхав з Нью-Йорка син Дідового 
улюбленця, його правої руки. Права рука, той самий Веселун, котрий 
грав на гармошці, вирізнявся в Дідовій команді ще й своїми габаритами: 
коли йшов, ноги розчепірював, мов циркуль, так само стирчали обіч, 
розходячись от тулуба, грубезні руки, ніби він збирався обійняти кожного 
стрічного. У замкненому просторі кабінету чи кімнати він, мабуть, витісняв 
забагато повітря, бо в його товаристві робилося задушливо й тісно. Як 
на те ще й нестерпно пахтився. Втім, у керівному середовищі чоловіки 
парфумились чи не кожний, і тому, зійшовшись, творили атмосферу 
перукарні. Світлана ще раніше звикла, що пристрасть пахтитися була 
притаманна лише працівникам карних органів — КДБ, міліції, військовим, 
та ба, пахощі вели і вище.

Про тата-Веселуна Світлана, як і всі в Близькому Оточенні, знала, 
що непохитним становищем ошуйю при Дідові той завдячує своїй 
далекоглядності і малоросійській завбачивості ставити свічки небржителям 
не лише на святки, а й про запас. Коли при першому сходженні Діда 
на вершини його раптом турнули назад, до підніжжя — керувати рідною 
губернією, і п ’ятдесятилітнього здорованя від такого перепаду висоти 
спіткав мікроінфаркт, Веселун нагодився до лікарні якраз вчасно. Саме 
коли всі фарисеї і саддукеї, колеґи по краевому Синедріонові, недалеко
глядно відцуралися майбутнього Діда (ех, коли б знаття!) у його 
тимчасовій немилості та опалі.

Кілька свідків запевняли, що Красень, тобто майбутній Дід, заплакав 
у ліжку й сказав: “голубе, як тебе там звати, я ніколи не забуду того, 
що ти не побоявся і провідав мене у скруті і в безнадії” . І коли 
поза-поза-минулого Вождя таки скинули його вірні бояри, і новий Вождь 
покликав Діда знову зійти на капітанський мостик величезної провінції, 
Дід виконав дану Веселунові обіцянку. У своїй вотчині він пустив Веселуна
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на ескалатор найвідповідальніших посад, і коли вже, здається, не 
залишилось жодної ділянки, якою б не покермував трохи Веселун, Дід 
усадовив його, універсала, поруч із собою у місцевий Синедріон. 1 сина 
Веселунового пригрів, примостивши у Мекку всіх баронетів — до 
Нью-Йорка, при ООН, бо мав на те силу.

Чи убезпечився в дипломатії Веселун-молодший, чи вдовольняв природ
ну потребу обкаляти благодійника, але ось тепер самовпевнено, з висоти 
свого всесвітньо-історичного становища затаврував перед Світланою 
провінційність Дідового двору:

— У вас тут, бачу, формується моральна клоака, як у політичних 
еміграціях. Спільна боротьба не єднає, бо вже втрачено всі надії на 
повернення, кожний рятується, як може, і люто ненавидить соратників 
у нещасті.

Світлана й сама не любила бути вдячною навіки, отож свіжий, 
сторонній погляд Веселуна-молодшого зайвий раз переконував: немає сенсу 
чіплятися за старі приязні. До Дідової гавані ще заходили кораблі, але 
торжище вочевидь завмирало, і треба було зніматися з якоря і відчалювати 
в пошуках нової тихої бухти. Підупав духом і тілом Анатолій. Полиняв. 
Зробився бамбулою. Швидко жмакалися випрасувані на гостру стрілку 
штани, він ганьбив себе й посаду гармошкою дядьківських складок на 
рукавах, а також на холошах від колін до матні, хоч костюми носив 
закордонні, з гарної матерії. Ті нещасні штани чомусь почали повсякчас 
сповзати йому на клуби і човгати манжетами по підлозі, а він їх 
підсмикував, підтягав, непристойно вихляючи задом. Що гірше — замість 
ділових політесно-комбінаторських розмов до Світлани почали долинати 
з Кухні уривки балачок про... футбол! Та ще й із ким? — із шукачами 
Анатолієвих, а через нього — Дідових милостей, людцями, які готуються 
до зустрічі на Кухні ревно й побожно, як ні до чого в житті, пан або 
пропав. А недосяжний для них довірник Діда-громовержця замість 
урочисто, ритуально вирішувати долі розвідників власного щастя, розпа
тякує про дрібниці, мов персональний шофер, доки зануджено чекає шефа 
біля машини.

Це вже небезпечно. Це — сиґнал, дзвоник про те, що Анатолій, 
кажучи його ж словами, втрачає перспективу, вдовольняється досягнутим, 
вибивається з графіка руху. Невже ж не боїться позбутися всього, згодний 
сповзати з вершин?

Е-е, любасю, стрепенися спершу сама. Освіжайся. Припади до матері- 
землі, хай напоїть тебе давньою снагою. Чи не висхли цілющі джерела 
твоєї сили, чи не зарано забула, впритул не помічала міського скотовозного 
транспорту, і раділа, що можеш сховатися за фіранкою в стрімкому 
чорному авто з усім відомою серією номерів, які магнетизують більше, 
ніж державні символи, навіть не цікавлячись, що там пробігає за склом?

Світлана вийшла з дому, куди очі дивилися. Закортіло повторити свої 
давні маршрути.

їдучи у тролейбусі до зоопарку та кіностудії, Світлана, здається, заново 
відкривала для себе захланність життєвого простору — будівель, дворів, 
Тротуарів, немитих авто, цілого міста, що зовнішністю і безнадійністю 
скидається на вокзального нечупарного бомжа, який уже не тратить сил, 
аби виглядати кращим. Якась частина населення ще підтримує марку, 
здебільшого жіноцтво і молодь, та основна маса виглядає так, ніби якийсь 
величезний незримий віник змів її звідкись сюди, як непотріб, очищаючи
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місце для енергійніших і життєздатніших. Брезклі, одутлуваті обличчя, 
безформні фіґури, вбрані в одноманіття курток і пальт з однакової штучної 
тканини невиразних кольорів. Неживі, зупинені, наче в ляльок, очі, 
незграбні рухи: жінки перевалюються з ноги на ногу, мов качки, а 
чоловіки плентаються так, ніби в них замість м’язів ганчір’я.

І всі, здається, порскають енергією люті і зненависті, ладні кусати і 
дряпати одне одного, порішати на місці, не осягаючи, проте, й у гніві 
справжньої величі, нагадуючи радше злостивих комах або шпіців. 
Перебудовні ойойкання про культуру взаємин, хоч як уникала Світлана 
читати пресу і слухати жалюгідні мудраґельства хапливих Ціцеронів у 
теледискусіях, схожі на теревені бабусь на призьбах чи лицемірну 
манірність культурних діячів на її кухні, дратували Світлану в чотирьох 
стінах. Коли агресивне здичавіння ще не охопило всіх, коли знедолені 
ще сподівалися на обіцяну манну небесну, Жоржина вже помітила перші 
ознаки масової патології і, здається, намірилася написати, як тоді входило 
в моду, есе. Есе! їм тільки ще й бракує есе. Жоржина вже й заголовок 
смакувала: “Люди без власності”. А чого, може, й правильно. Не мають 
власності, то хоч даймо їм есе. А сама так і щезла людиною-заголовком. 
Без написаного тексту.

У шпротно втрамбованому автобусі двоє гегемонів нудили світом, 
затиснуті під задніми дверима: “вийдем ково-нібудь убйом”.

Світлана залюбки піддалася вільному спогляданню людських створінь, 
граючись у загадки й розгадки. Нове: дебелі молодиці в норкових шапках. 
У пижикових. У деяких і дорогі пальта з такими самими комірцями. 
Зрідка телячі, собачі шубки — ці запакувалися хоч і в несмак, зате в 
чималі гроші, і в поєднанні зі свіженькими, хоч і переїдженими від 
грубого харчу обличчями гідно демонстрували свою причетність до 
незримих товарних потоків. Світлана порівняла, як за часів її поневірянь 
лише найбільші дурепи з продавщиць засвідчували себе вдоволеним видом 
і кращим одягом, а більшість усе ж таки не нахабніла, боялася чи 
соромилася відтінювати свою неотесаність краденими розкошами. Зате 
тепер усі вони тримаються, мов модельки на демонстраційному помості. 
А вони і є нині модельки нового способу життя. Мода на жіночу 
інтеліі*ентність і одухотвореність, хвалити бога, минулася, і добре, Світлана 
її майже наздогнала. Майже. Годі й квит.

Більше снувало тих, хто поки що спромігся на дорогу хутряну шапочку, 
а на весь комплект прибутків ще забракло. Хто вони, напівщасливі 
володарки мінімального виграшу, зодягнуті нижче гордовитої блакитної 
норки абияк? Мабуть, більшість із них лише стартує, викроїло з бюджету 
заповітну норку як завдаток, як перший ковток у дегустації зваб далекого 
добробуту. Не одна з них, напевно, випробувала на щедрість чоловіка 
або коханця. А може — то остання данина любові від батьків, котрим 
ось тепер, під старість, заболіла таки їхня одвічна бідність, через яку, 
мов канат через вушко голки, не просилиш свою самозречену готовність 
прихилити неба рідній дитинці.

Про натовп, що увесь шерхотить, наче мільйон хрущів, злидарською 
синтетикою, колишнім аналогом якої були чесні ватяні кухвайки чи 
шинелі, роздумувати не хотілося. За кожним зосібна і всіма поспіль стоять 
безнадійні нори чи нари в не по-людськи затісних квартирах, у будинках, 
саме споглядання яких, резюмується двома словами: гаплик і клямка. У 
тих мікрорайонах нічого не може зрости і розвинутися нормального, воно

37



гибіє і винародовлюється. Ба. Не все. Дуже, молоде поривається куди 
завгодно, у безвість — на сибірські нафтопромисли, на північні коефіцієнти, 
у близькі злодійські зграї і банди, у нелегальний перепродаж усього, що 
потрібне людям, накопичує бабки, аби ніколи сюди не повернутися, як у 
змертвіле село свого дитинства з виробленими батьками. Відчайдухи- 
здобичники, вони — магма, лава, що глухо гуркоче у глибині. 1 попіл, 
звичайно. “Як у вулкановій безодні, в серцях у нас клекоче гнів” .

Той гнів завжди був жадобою добре зажити: тут і сьогодні. А хіба це 
кепсько чи протиприродно? Хіба не її стежку розтоптує на широкий 
магістральний шлях нове покоління?

Коли б усі навкруги знали її життя від початку до сьогодні, без 
найменших винятків, купюр, викреслень — як би поставились? Осудили, 
затаврували, затюкали, зацькували словами про справедливість, що 
відлунюють у глибині кожної душі одним-однісіньким смислом — “мені! 
мені! мені!” Отож, рулі-р^лі, нате вам чотири дулі. Дохідливо?

У цих виходах на етюди Світлана переїхала з кінця в кінець недоладні 
юрмиська високих і присадкуватих будинків, широкі, мов вигони, чи 
затиснені громохкі вулиці мікрорайонів, що здалеку показні, а зблизька 
схожі на велетенські високі звалища якоїсь гуліверської тари. Виходила 
притьмом, де заманеться, і заглядала в один і той же лункий торговий 
зал, лише розтиражований на всі магазини міста: вхід-вихід-каса, а по 
дорозі — черстві хлібини на брудних лотках; стовпчики і піраміди 
бляшанок з неїстівними риб’ячими консервами; базарний перегук важких, 
мов поросні льбхи, тіток-продавщиць; вряди-годи схожі на екскременти 
якоїсь великої тварини кавалки зеленкуватих варених ковбас і вервечки 
черг біля них; дротяний передзвін обов’язкових покупецьких кошиків і 
меланхолійне никання по залу — справді, як казав Мурований, було тут 
у людях щось схоже на “доходяг” біля помийної ями. Все бачене називала 
жорсткими, брутальними, образливими словами, задоволено проказуючи 
собі їх ще й ще раз, і вони лікували від тієї, бач, меланхолії, що ледве 
не вхопила її. Якби судилося повернутися в ці надто щільні шари 
існування, вже хтозна, чи й не дала б їй тут жаба цицьки.

Місто стрімко злиденіло. Натовп давив ветеранів у чергах за 
вермішеллю. У горілчаних “петлях Ґорбачова” згуртовані групи “аф
ганців” із боєм проривались без черги, штурмували нові свої Саланги і 
Кандагари; ошалілі городяни захаращували тісні квартири-саркофаги 
пральними порошками і чорним милом, облазили і вкривалися струпами 
алергії од хімічних випарів; у мисливському азарті тирили з харчевень 
щербаті тарілки, алюмінієві виделки й ложки, чашечки для кави ; 
відбитими вушками.

Світлана мазохістично пила каву в тісних забігайлівках, де тирлувалася 
нахабна молодь, смакуючи жалюгідний, ціджений-переціджений напій, що 
його носила продавщиця з підсобки прямо відром, як колотуху для свиней. 
Репетируючи себе для вільного суспільства, початкуючі громадяни опа
новували розкутість манер: терпляче обіймали гарячі чашечки танцю
ючими пальцями (вушка відбивала обслуга, щоб не крали дефіцитного 
посуду), виходили на вулицю, ставили їх на бруднюче зовнішнє підвіконня 
під скляною вітриною, сьорбали маленькими ковтками, закусюючи сига
ретою, і зображували цивілізоване життя. Світлана прискіпливо споглядала 
цих дівочок: бездарно розфарбовані, наче заради останнього шансу, котрого 
вже завтра не матимуть; маніжаться; фантастично зодягнені. Знаючи ціну
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справжньому імпортові, Світлана прикидала, скільки може коштувати оця 
перекуплена вдруге-втретє джинсова спідниця з розпіркою до пупа і з 
бантом під гузенцем. Або цей глибоко бундесовський светр, розтягнутий 
комір якого навмисне сповзав на плече і запрошував зазирнути за свій 
краєчок. Чи оці чоботи-ботфорти з лайки, що кінчаються біля нижньої 
резинки трусиків, якщо вони зараз взагалі носять такий аксесуар. 1 
випадало, що ці дівочки — мільйонерші. “Гаразд — міркувала Світлана,
— навіть коли тепер за це діло (вона подумки вжила виразніший термін) 
беруть шмотками, то, по-перше, звідки шмотки і гроші у їхніх юних, 
вочевидь не працюючих на совдепію партнерів, а по-друге, щоб так 
зодягатися в будні, цим ділом (знову термін) треба займатися від ранку 
до ранку, а, по-третє, і це головне, кому вони можуть подобатися? 
Виснажені сині курчата, безгруді, пласкі, кепсько вимиті та міцно 
напахчені — аж у ніс шпигає. Хто їх може забажати, ще й так дорого 
платити за сумнівні аромати змалечку зіпсованих дешевими солодощами 
нечищених зубів, ураженої ранніми випивонами печінки і задимлених 
нікотином легенів зі свистом?

Ковтала бурду з недомитої чашечки, впізнавала й не впізнавала у них 
себе. їхнє “хочу все” було зрозуміле, але “хочу все і відразу, за будь-яку 
ціну” казило до оніміння ясен. їй, талановитому гравцеві-трудязі, нічого 
не далося задурно, на халяву. Все пройшла вона — від смішного до 
страшного, а врешті — до призового. Справжнього, надійного, елітного. 
Вона має те, чого ніколи не мають і не матимуть оці з брудними, ніби 
ними помиї витирали, патлами, оце непотрібне природі, зайве жіноче 
м’ясиво, що з оболонсько-світською недбалістю струшує попіл у чашки,
— вона має владу.

І враз осмикнула себе: не козирись. 1 ти, і вони граєте в одну гру, 
ти їх розумієш. Хто як уміє. Різні види спорту.

Худа, потворна бабця чи жінка, не добереш, збирала й заносила в 
кафе чашки. Світлана, аби зробити ще ковток, одвернулася, не хотіла 
бачити спущені, зашиті через край панчохи на синюшних ногах 
прибиральниці, вичовгані незашнуровані хлопчачі черевики — нудило. 
Не допила — знову в полі зору опинилися спущені панчохи. Вихлюпнула 
рештки бурди в урну і поставила чашку на підвіконня. Ступила крок, 
аж забачила двох. “Показні мужчини”, — сказала б Степанида. А й 
справді. Надто той, нижчий. Міцний, сухорлявий, не йде — витанцьовує 
у пружних закордонних кросівках. Зграбний, доречний одяг сидить на 
ньому, як влитий, штани не зависають парашутом під клубами. Господи, 

1 ну чому більшість наших чоловіків не вміють носити штани? Національна 
риса? Здається, це вже в них ритуал: привселюдно підсмикувати штани, 
покивуючи непристойно боками, хилитаючи стегнами, наче натоптують 
усе добро в мішок. А сорочку вбирають спочатку в труси, і ті видніють 
над ременем, бентежачи естетичні смаки всього прогресивного людства.

Світлана мимохіть підібралася, підтягнулась. Той самий, нижчий, 
ковзнув по Світлані поглядом, здалося, сприйняв, як заваду, аж за її 
спину заглянув на скляні двері кафе, мабуть, чи завізно там. Другий 
взагалі не глянув на неї. Ніби вона прибиральниця. “Це — гаплик!” — 
голосно і виразно почула голос у собі Світлана. Так чітко вимовилося, 
аж озирнулася, чи не почув хтось. А озирнувшись, побачила себе в 
темному брудному склі вітрини: тітка непевного віку, в недавно авангар
дному, але вже на такт відсталому від моди платті, з несвіжою стрижкою.
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Недбалість зачіски вразила найгостріше. “Тітка”, — так і подумала. А 
тіток вона зневажала завжди, хоч би й високопоставлених, і не розуміла, 
як чоловіки можуть цікавитися якимись там жіночними подробицями, 
коли перед ними — тітка. Оце їй торбу в руки — закінчений образ 
совчихи. Кличку цю запозичила в невістки, була напрочуд вичерпною і 
короткою. Молодий совок чи старий — все одно кращої характеристики 
годі придумати. А вона — супутниця мешканця малометражки. Бракує 
лише облізлого червоного манікюру на трудових пальцях-сосисках і 
сумки-торби в руках. Аж стрепенулась Світлана: не хочу! Не нажилась! 
Не доїла, не допила, не долюбила, не нахвасталась, не натішилась чужими 
заздрощами. Швидко, прожогом, хутчіш звідсіля, від нижчих шарів 
населення, від липучих щербатих чашок, алюмінієвих ложечок і виделок
— усе це невидимо вбиває жінку гірше за радіацію! Дієта, масаж, сауна, 
добре було б шкіру підтягнути на обличчі, підрихтувати зуби, у-шу, 
шу-шу, чи як там ті вправи, гормональні уколи — все-все-все, що їй 
приступне нині для продовження жіночої зваби й снаги. “На це, голубко, 
я виділяю тобі не більше півроку, — крізь зуби сказала Світлана опасистій 
тітці у вітрині громадської харчевні. — Час не чекає, і він мусить завжди 
обирати нас”...

І чорт із ними усіма, вчорашніми. Вона не хоче опинитися серед 
колишніх. Рулі-р^лі...

Зловила таксі, під’їхала до давньої, горішньої частини міста, до милого 
дореволюційного особняка, відчинила височенні дубові двері, зайшла до 
неозорого, зі смаком умебльованого передпокою, і захотіла жити тут 
довго-довго.

Не знати, хто з членів Сімейств додумався взяти на облік старі 
дворянські, професорські та купецькі гнізда, відселити з них комунальну 
голоту, що аж кишіла, перетворивши їх на правдиві гнидники, й охоче 
забиралася геть в окремі квартирки-карцери новобудов. Стіни міцні, 
фортечні, надавалися до перепланування, чотири-п’ятиметрові стелі 
діставали сучасні перекриття, модерні опоряджувальні матеріали дозволяли 
будівельникам виявити хист, поєднуючи солідність і грунтовність із 
останніми досягненнями комфорту. Мабуть, це таки її остання земна 
оселя, дай Боже. За скількись років прийдешні улюбленці долі навигадують 
ще зручнішого, ще кращого житла, аби кортіло звідусіль вертати додому, 
одначе її серце нарешті заспокоїлося. Хай не Сан-Сусі, та все ж.

Невістку Світлана не долюблювала, як і личить свекрусі. Така 
гарнесенька, з бездумно-пупсовим личком, з ідеальною фіґуркою — до 
міри ставна, до міри пухкенька, — з мелодійним, модним голоском 
дівчинки від 2-х до 5-ти в коротенькій сукенці, з-під якої мають невинно 
виглядати мережані трусики, Юліана була чужою для Світлани, як собаче 
цуценя вовчиці з зарубцьованими ранами. І не своє, а дряпонути як слід, 
щоб знало, інстинкт не велить. Це вже пізніше, коли Юлечка, котру 
інакше називати і язик не повертався, народила Світлані онуку й 
утвердилася (Анатолій сказав — “конституювалася”) в праві молодої 
господині зі сліпучими, ще не поїденими карієсом білими зубками, 
свекруха побачила, що помилилася щодо зростаючої зміни. Милим 
щебетанням і ефірними рюшками Юлечка прикривала сталеву арматуру 
свого незламного характеру. Відкараскатися від лялькової Юлечки, коли 
вона вирушала в черговий похід до чергової мети, було авантюрою: не 
втрачаючи й на мить чарівливої безхмарності, невістка не вміла розтуляти
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щелепи, перебирала-пережовувала шкіру жертви, доки не добиралася до 
сонної артерії, і лише добровільна капітуляція дарувала спокій її, сказати б, 
рецепієнтові. А щелепи Юлечки під персиковою шкірою щічок простоїв 
не знали, її апетити не поступалися Світланиним. Та коли свекруха 
стартувала навіть не з нуля, а з мінус одиниці, то для невістки нульовим 
циклом став нинішній, уже мабуть, прикінцевий, життєвий доробок 
Світлани. У цьому й полягала різниця між ними, але ж як пекла, як 
щеміла Світлані така історична несправедливість! Адже Світлана заплатила 
за всі свої набутки втомленим тілом, що вже втрачало багато чого із 
життєвих ласощів, якимись мульками в душі, що як їх розумом не тамуй, 
несподівано починають нити, мов хронічний радикуліт. І це справді 
відрізняло їх одна від одної. Світлана розуміла, зрештою, що тільки така 
дружина Гарантуватиме синові міцний тил, звичайно, коли в обозі є що 
охороняти. Юлечка теж, здасться, затямила, що й до чого: обидві 
замирилися на паритетних засадах — а це найліпша згода. Раз і вдруге 
скуштувавши гострих кігтиків суперниці, мовчки пристали до конвенції 
про розподіл сфер впливу.

Наприклад, лінія Юлечки пролягала раз і назавжди повз Світланину 
Кухню, де варилося багато важливих, сказати б, державних справ. Сталося 
це після того, як невісточка, сяючи красою й цнотливою звабою, 
переманила у Світлани молодого академіка, який дістав звання зі 
Світланиних монарших рук, мовчки забов’язавшись повернути усе 
сторицею її синові. Та головне — це був той рідкісний випадок, коли 
вона відреагувала на мужчину спершу жіночим єством і лише згодом 
знайшла ділові причини для приязні і тривкого альянсу. Його неквапна 
манера розмовляти, перекочувати сигарету з одного в інший кут рота, 
рідкісна усмішка типу “сонце крізь хмари”, проникливий погляд, трясця 
його мамі, хвилювали. Втелющилась. Чимось академік нагадував Костя,
— втім, з однією дуже важливою поправкою: мав спрагу до успіху.

Випадково здибавшись з академіком у свекрухи, Юлечка враз пурхнула 
на Кухню, всілася яскравим, тонко напарфумленим метеликом край столу 
і, перш ніж свекруха встигла зизо глянути на неї, невісточка, заворожено 
втупившись у гостя фіалковим поглядом, запросила його до себе “на 
четвер”.

— Я така старомодна, жахливо старомодна, — малиновим дзвоником 
пролунала вона, — що полюбляю традиції і збираю у себе щочетверга 
найближчих друзів. Ручуся, вам сподобається наше товариство, ну, 
принаймні, хоч не відмовляйтеся наперед. Я дуже чекатиму. Дуже... — 
і вклонившись, замахала крильцями, відлетіла.

Академік сумлінно слугував Світлані, але натяк на більше, що, їй-бо, 
перед приходом невістки витав між ними, вивітрився. А щоб Світлана й 
забула зазіхати на академіка, Юлечка показала, що вона ладна грати 
без правил. Ще сподіваючись порятувати той самий ефемерний обопільний 
сантимент між нею і академіком, Світлана зайшла до молодят саме в 
четвер, буцім побачитися з Анжелочкою. Так і є, академік умлівав тут, 
приголублений у затишній вітальні, з якої Юлечка вигулькнула з радісним 
вигуком:

— Онучко, бабуня придибала! Зараз вона тобі казочку на сон розкаже!
Світлана побавилася з Анжелочкою у дитячій кімнаті, не прощаючись,

непомітно зникла. “Ні-чо-го, при-йде ко-за до во-за!” — стукало в такт 
підборам її ображене серце.
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І коза до воза, звісно, прийшла, куди ж їй подітися. І дістала по 
рогах від усієї Світланиної душі. Операція готувалася неквапно, зазда
легідь. Світлана вміло, знічев’я напоумила Анатолія похвалитися невістці, 
до якої свекор відчував ве-е-лику прихильність, перснем Ярославни. Сама 
Світлана дізналася про цей скарб теж від Анатолія, а йому розповів 
пронозливий археолог, котрий шукав собі кращої долі, розчарувавшись у 
розкопках, після яких знахідки, слава, кар’єра перепадають невігласам- 
керівникам ексіїедицій. Анатолій пригрів далекоглядного археолога, якому 
не здалося надто великою платнею за Руку у Великій Хаті передати 
прихований скарб у надійніше, ніж державне, сховище. У м’якеньку дучку 
з кривавого оксамиту в заповітній Світланиній скринечці, що й сама була 
коштовним витвором, і про яку не знав ніхто, крім Анатолія. Камінці 
новоробні, сьогоднішні, хай і найдорожчі, Світлана особливо не таїла. 
Врешті, вона — письменниця, драматург, (просила, щоб її так і 
представляли за кордоном різні аташе), заробляє нівроку — чом би не 
підкреслити ще й свою жіночість? Може собі дзволити. Чи багато в світі 
жінок із такими різнобічними талантами, і кожній, відомо, прощається 
природна слабкість до коштовностей, ба й доплюсовується як ще одна 
мила чеснота. На батьківщині, щоправда, Анатолій не раз гиркав, щоб 
не виставлялася, не дратувала, не живила наклепницькі поголоси про 
керівництво.

З десяток прикрас — найшляхетніших, старожитних — бачили світ 
лише в особливо урочистих випадках, в особливо тісному колі, де зазрість 
не підштовхувала нікого, хто мав голову на плечах, До екстремістських 
вихваток, бо в цьому Вузькому Колі техніку безпеки знав кожен, навіть 
той, хто забув таблицю множення. Звичайно, осяйні згустки людських 
хотінь у найтоншому бісівському платиновому чи золотому мереживі, що 
впокоєно поблискували під час тих сімейних урочистостей на Світлані, 
додавали адреналіну в кров багатьом, але — не руш мене, і я тебе також 
не зачеплю.

Перстень Ярославни вона прилюдно не одягала ніколи. Середній палець 
вільно ковзав у ньому. Надто вільно, трохи хляпав: мабуть, тисячу чи 
скількись років тому вельможні ручки були ще дебеліші од Світланиних. 
Археолог сам приніс перстень Ярославни на Кухню, пристрасно, захле- 
пуючись, доводив, що за цими, тими і ще якимись ознаками ця 
коштовність належала якщо не самій легендарній княгині, то комусь із 
її найближчого оточення. Бризкав слиною, розписуючи, які ще скарби, 
безцінні з наукової й інших точок зору, чаїть у собі княже городище, 
скільки коштів потрібно, аби видобути все, і скільки грошей і слави 
обіцяє земля того історично-культурного шару. У Світлану хвилями 
вливалася свіжа енергія від слів “візантійської роботи”, “містичні мотиви 
орнаменту” , “камінь рідкісної чистоти й теплоти”. А коли вмостила 
перстень серед найдобірніших своїх кулонів, сережок, намиста, інших 
прегарних витребеньок, що для них і назви в рідній мові не відшукаєш, 
то могла б присягнути: вона знає тепер, що таке повнота життя і 
безсмертя. Анатолій, інспекційно зирнувіііи в шкатулку, хихикнув і 
змайстрував дотеп, що цього добра вистачить не лише на чорний день, 
а й на ціле чорне життя, але для Світлани тут жервіло єдине джерельце 
світла в її теперішньому існуванні. Іноді в тупі, порожні, тоскні хвилини, 
які нападали без видимої причини — чи то з переїденого, чи з перепитого,
— йшла до скриньки, одягала перстень Ярославни і почувалася іншою
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жінкою, зовсім-зовсім іншою людиною, їй здавалося, що розуміє княгинь 
і принцес, а це повертало їй душевну рівновагу.

Притирилась-пришелестіла Юлечка покірною і винуватою. Сльозу 
зронила. Обіймала і цілувала. Світлана могла б і колінкування невістки 
перед собою побачити — мамо любесенька, подаруйте мені на день 
народження княгинину обручку. Могла б натішитися Світлана, як сама 
схоче, з невістчиних упадань, коли б вабила її сама по собі переможна 
мить. Ті швидкоплинні перемоги — то пхе, вони для тих, хто не звик 
до перемог, не вміє перемагати. А Світлана вміє. Треба приборкати, 
підкорити Юлечку назавжди, доки й зуба в роті матиме.

Вона прийняла Юлечку, як кор'^ева Єлизавета прийняла б Марію 
Стюарт, коли б тій заманулося звернутися до “сестри” з якимсь побутовим 
проханням. Ну, звичайно, звичайно, одержить невісточка княгинин 
даруночок, бо всім же відомо, що немає серед нас жіночки, достойнішої 
Ярославниного спадку. Пристрасть-хіть так засліпили молодиці очі, що її 
рецептори не спрацювали, і вона, вдячно клюнувши мокрим від щасливих 
сліз дзьобиком свекруху в щічку, обнадієно потріпотіла до свого гнізда.

Перечекавши вервечку родичів із дарунками, упакованими або в 
манюні, або у величезні картони, що їх Юлечка приймала дещо неуважно, 
час від часу нетерпляче зиркаючи на безтурботну свекруху, Світлана, 
витримавши паузу, лагідним материнським тоном проголосила:

— Не хочу образити нікого з присутніх, але гадаю, що мій дарунок 
буде найкращим, бо немає для матері більшого щастя, ніж щастя її 
дитини, і тому саме на щастя Анжели я заповідаю їй коштовний перстень. 
А до моєї смерті кращого скарбника онуці, ніж баба, не знайти — обручка 
лежатиме у мене.

Юлечка судомливо зітхнула, радісні рум’янці ще не зів’яли, а побілілі 
ніздрі її ідеального носика вже роздималися — геть як у тієї героїні 
старого роману про мушкетерів.

“Сьогодні ще їстиму тут, — задоволено подумала Світлана, зручно 
вмощуючись біля святкового, розкішного, наче справді Ярославниного, 
столу, — та й квит. Бо отруїть. Здається, вже приміряє жалобну сукню”.

Свого часу народження онуки Світлана сприйняла байдужо. Відчула 
хіба що полегшу. Надто тяжко носила свою вагітність Юлечка. Її мучив 
токсикоз, майже до половини строку не минала загроза викидня.

Великий, як на її тендітну фігуру, живіт спотворював невістку, вона 
заледве волочила опухлі, набряклі ноги, — здавалося, сама природа не 
бажала далі тиражувати Юлечку, Світлану та їхніх чоловіків. Пологів 
чекало, як спасіння, все сімейство, і щасливий фінал скинув камінь з 
душ.

Світлана твердо поклала собі присікти в зародку всі зальоти накинути 
їй клопоти про онуку, та, забачивши червонясте личко в піні мережив, 
вередливо-незадоволену гримаску, беззубий ротик, несподівано піддалася, 
прикипіла до дитинчати, бо завжди дорожила своїми новими приємними 
відчуттями. У душі наче луснув якийсь міхур із теплою рідиною і вона 
лоскітливо розлилася по всьому Світланиному єству. Бракувало ще зронити 
сльозу.

— Я вирішила назвати її Світланою, — урочисто проказала Юлечка.
— На честь бабуні, звичайно. — Ні, — заперечила та, — треба щось 
рідкісне, ніжне, красиве. Анжела, наприклад.

За рік Світлана фактично забрала Анжелу до себе. Юлечка, оговту
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ючись після виснажливого материнства, наново вчилася дегустувати життя, 
і тому не перечила. Вдивляючись, як зростає дівчатко, як набуває 
властивостей повноцінної, хоч і кумедної, маленької людини, Світлана 
шукала щось своє, родинне в гримучому коктейлі з неї, Анатолія, 
Василька, Юлечки. Але дитинка була як дитинка, і лише коли почала 
зворушувати всіх нечуваними перекапущеними словами, Світлані увижа
лося, що Анжелочка — геніальне створіння, і що треба занотувати всі 
її милі неологізми. Анжела називала її мамою Свєтою. Мамою виглядала 
Світлана й насправжки, коли вивозила рожеве дівчатко з янгольськими 
кучериками в старовинний, від царських часів розкішний парк, що єдиний 
ще потужно боронив людей від наступу смердючого і гуркітливого міста. 
Юлечка нашіптувала доньці, що Світлана — старенька, що Світлана — 
бабуня і називати її слід бабунею. Анжела мовчки слухала і вперто 
кликала Світлану мамою.

“Що я дала Василькові? — розмірковувала Світлана. — Я вже не 
пам’ятаю, як він народився і виріс. Сам по собі. Так і треба — жінки 
не годні виховати чоловіків. 1 не мусять, бо наповнять світ мамчурами, 
бабіями і тюхтіями. Немає нічого огиднішого, ніж збаблений мужчина. 
Мерзота з мерзот. Ось чого мені бракувало — дівчинки. Я навчу її жити. 
Хай зросте мною, кращою за мене, дужчою, розумнішою, тямущішою”.

Від самого початку Світлана поклала собі зробити так, щоб Анжела 
якнайменше, а по-змозі й цілком не залежала від ґрунту, на якому, хоч 
не хоч, доводиться зростати; щоб ні в чому не опинялася в однакових, 
рівних з однолітками, умовах. А найперше — не залежала від дикунського 
вітчизняного харчування, бо з якого матеріалу годується, такою й буде, 
хоч би мала всі на світі таланти. Не про те йшлося, щоб тримати онуку 
подалі від свинської їжі, на якій зростали всі довкола. Ні. Що душа 
бажає здорового, смачного, без дрібки хімії — було вдосталь у Дідовому 
оточенні. Не в тім річ. Цілий інститут харчування безупинно складав і 
оновлював раціони для Вузького Кола Дідових соратників і членів їхніх 
сімей, та чи ніяк не давався науковий світовий рівень, чи розрахований 
був на іншу породу їдців, проте всі члени Вузького Кола виглядали так, 
ніби перебувають на відгодівлі. Більшість із них просто переробляли гарну 
їжу на сало, закладаючи його в свої вола, клуби, щоки, жирові поклади 
на животах і грудях, від чого чоловіки скидалися на вгодованих самок.

Жоржина твердила, що пикаті й пузаті пани завжди уособлювали 
всенародний ідеал щасливого життя, тому й хизувалися пишнотілістю. От 
і переможці в революціях неодмінно мають собі за еталон ненависних 
гнобителів, заздрять їм, і коли самі беруть гору, відтворюють в усьому 
вчорашніх хазяїв.

Так чи не так, але перше, що бпало в око за кордоном і після 
повернення — якась інша порода тамтешнього люду, не кажучи вже про 
вищі класи, а з іншого боку — важка вгодованість не лише провінційної 
керівної шушвалі, а й московського кадрового цвіту держави. Навіть 
вирази обличчя відрізнялися: на тамтешніх лежав відбиток перебігу думок, 
гри уяви чи мрій, загнузданих почуттів, а тутешні нагадували поодинці 
чи в гурті... прости господи, і сказати не хочеться.

Жіночі обличчя більше зіндивідуалізовані навіть тут, але вражає 
однозначність кожного з них, немов раз і назавжди намальований портрет, 
що ніколи не зміниться, хіба обсиплеться. Чи вираз переляку, чи
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невтоленності, чи дешевої пересиченості — але один-однісінький, як на 
масці.

“Груба їжа. З голодного краю, — підсумувала Жоржина, коли Світлана 
поділилася з нею своїми фізіогномічно-гастрономічними спостереженнями.
— Аристократи вийшли з розбою, буржуї — теж із піратства та ницого 
плебейського ґешефту, і всі попервах, допавшись до свого, виглядали, як 
свині. Наші нувориші не виняток. У людського роду є лише одна 
всенародна .цісня, один гімн: “Ой, коли ж ми наїмося”.

Світлана у глибині душі згодилася з таким присудом, отож від перших 
кроків Анжела мусила ступити відразу в цивілізацію, тим більше, що 
доки виросте, спілкування із закордоном таки унормується, життєві 
ристалища розширяться. Світлана замовляла дитяче харчування від 
найвідоміших фірм і як дитина, тішилася барвистими пакунками, проте 
нікому їх не показувала і не ділилася навіть із найближчими Дружинами- 
Бабцями-Мамами. Юлечка колись не злецько знала англійську, і щоразу 
виписувала Світлані докладний переклад усієї інформації із зграбних 
упаковок. Ось американські зерново-фруктові суміші в гранулах. До 40% 
заліза. Ось зірочки яскраво-рожевого і блакитного кольору, в них 8—9—10 
вітамінів, є солі кальцію, заліза, цинку, а все воно підсолоджене медом. 
Варити не треба, теплим молочком залий і має Анжелочка перший 
сніданок. А це ось суміш з соєвого борошна і тапіоки — теж на меду. 
Цукерки із Японії фірми Сакума Сіка — не викликають карієсу. 
Рисово-гречані хлібці — теж із Японії, цікаво, звідки там гречка? Чудно. 
А що з Фінляндії? Едамський і ементальський сири — кращі в світі. 
Сири з додатком шинки, крабів, грибів. Сир “Корсхолм”. Сир з олією 
свиріпи — дуже поживний і корисний. Ще американські: ласощі з 
кукурудзи у формі фігурок кумедних звірят. Данкі-Конґ і Данкі-Конґ- 
Юніор, збагачені знову-таки 8-ма вітамінами, цинком і залізом усе це з 
кукурудзяного і вівсяного борошна на олії з кокосових горіхів, ще й у 
формі різних фруктів: їжте, дітки, лише Данкі-Конґ! 1 їдять.

Всю цю поживну смакоту, сніданки з пророщеного зерна вівса, ячменю, 
пшениці в суміші з сушеним виноградом, бананами, інжиром, ананасами, 
папайєю, авокадо, кокосовими горіхами Світлана, звичайно, куштувала 
й сама, але по-закордонному снідати дозволяла Собі тільки тоді, коли 
накопичувалися певні надлишки.

Всі ці лакомини призначалися виключно для Анжели.

Світ тим часом перевертався догори дригом. Глек поміняв коней і 
стирчав тепер, набундючений, на весь екран всесоюзного телевізора, 
улесливо розпливаючись у посмішці Останньому Вождеві і ручкаючись із 
Першою Дамою, а наїжджаючи додому, де Світлана, можна сказати, мов 
квочка, висиділа з нього громадського діяча, навіть не думав їй 
телефонувати. Був громадським, а став державним. Некрологи підписує 
разом з начальством. Зумів. Обіперся і ступив вище. А все-таки пече. 
Заспокой себе і вчися програвати, бо луснеш.

Уроки власних поразок — наука, та ще й яка, надто коли мусиш 
змиритися з меншим шматком, ніж ухопив інший.

Така собі психотерапія лисички: виноград надто високо, а тому, каже 
вона, не дуже-то мені його й хочеться. Ці думки охоплювали Світлану 
щоразу, коли вона споглядала нові тріумфи Глека, а ще більше — Першої 
Дами, котру знала скромненькою і непоказною мишкою, чоловік якої був
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лише початкуючим членом Синоду і запобігав ласки ветеранів, а Дідової 
особливо. І навіть пізніше, перегравши своїх хрещених батьків, потуривши 
їх, Діда шанував і тримав кілька років свого царствування. Знав Дідові 
ціну, пак — його безмежну готовність роздягнути догола свій край і 
віддати останню сорочку земляків навіть не в інтересах, а за примхою 
колективного Престолу. Адже знав, що без імперії і він сам ніщо. Мудро 
повівся Останній Вождь.

А от на свою благовірну об’єктивності не стачило. Зберігши нестерпну 
манірність, вона, ставши Першою Дамою, вирішила міцно закарбувати 
себе в пам’яті народній, і коли телеоператори напочатку, за звичкою, 
показували лише Останнього Вождя, вона настирливо, нав’язливо пхалася 
в кадр, крутила головою, встрягала в балачку з народом і з чоловіком, 
аби ніхто не сумнівався, що без неї висока політика просто неможлива. 
Так і казала: мій народ. Якби існував технічний пристрій, що міг передати 
одночасно багатотисячний вибух жіночих емоцій воднораз біля кожного 
хатнього телеекрану, шаленство найтемпераментніших футбольних 
болільників від несправедливого суддівства на полі здалося б невинним 
тихим подихом вітерця на лузі. Доярки і свинарки, бавовнярки і 
овочівниці, лікарки і секретарки, вчительки і продавщиці, інженерки і 
ланкові, а що вже кандидатки наук і актриси досі в глибині душі 
сподівалися, що спільна знедоленість ставить їх хоч перед чоловіцтвом у 
рівні умови, дає однакові шанси, однаково виправдовує перед задаваками- 
американками, європейками чи негритянками. Аж раптом Перша Дама 
наочно перед усіма вітчизняними і закордонними чоловіками, перед усім 
світом виклично продемонструвала, що вони — ніщо, бо лише вона — 
цяця. Вона зрадила їх. Вона виставила їх на посміховисько, як заяложений 
паперовий карбованець перед новеньким конвертованим баксом, вона 
девальвувала їх як клас, принизила і образила. Несправедливо, незаслу- 
жено. Таке не прощається. Дружини попередніх вождів завбачливо не 
потикалися на публіку. 1 правильно. Поталанило ні за що, ні про що — 
сиди і не рипайся, тихенько тішся собі, але не хизуйся, не дратуй, не 
дражни, бо це ж нестерпно в країні, де чоловіки не дбають про жінок, 
самі сачкують, пиячать або беруть під козирок, а любим подругам 
поступилися хомутами і ярмами, аби тягнути по бездоріжжю осоружну 
гарбу зчужілого всім суспільства. Гарбу, яку до верху обсіли начальство, 
злодії, жлоби, хами і неслухняна дітвора.

Світлана знала слова, всі до одного, якими одводять душу в народі, 
коментуючи черговий офіційний візит чи вихід державного подружжя, бо 
навіть вишколене і пильне жіноцтво Бабусиного салону зупинялося на 
самому порозі такої відвертості: підкочувало очі, стенало плечима і 
осудливо підбирало вуста. А вже в найкусючіших, найущіпливіших 
відкритих текстах одходило вдома. Це напевне.

То й що? Чи не така самісінька кислота ятрила і роз’їдала душі не 
тільки вдаваних, а й справжніх подруг Світлани? Хіба її планида 
викликала в них щире захоплення? З якого б то дива? І як же Світлана 
до цього ставилася? Коли відчувала, що їй гостро заздрять, це підносило 
життєвий тонус. Так! Тут головне не потурати заздрісницям і 
заздрісникам, не принижуватись їм на догоду, не давати себе вжалити.

Так Світлана переконала себе, що мусить бути справедливою до Першої 
Дами. І почала обороняти її, — не для власної вигоди, а з переконання,
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що жінка не підлягає осудові за те, що вигризене нею з цього клятого 
життя використовує на повну котушку.

Що жінці треба для щастя? Багато чого. 1 — багато всього. “Недо”
— моє “кредо” , — лукавила Жоржина, а сама жила на “пере” — од 
ням-ням і до всього іншого. Не злічити мінливих жіночих забаганок, та 
є дамський набір речей обов’язкових: устатковане гніздо, перебування на 
виду, постійний попит і... спокій. Тобто — право самій обирати, коли 
жити в спокої, а коли в неспокої. Словом — краса, багатство й воля. 
Втім, не забути б іще одну обов’язкову умову: надійну Гарантію, що 
нічого з цього не втратиш.

Хтозна, як би воно велося далі, коли б у ще один оберт навколо 
Сонця Земля не потрапила у зовсім незнані простори, у силові поля, які 
збурили заведений порядок і викликали такі нечувані пертурбації, що всі 
земні основи порушились і Світлана вперше відчула, що таке безвість і 
безодня.

Гидка, ненависна, жахлива своєю незрозумілістю загроза йшла цент
ральною вулицею міста, сунула невблаганно,_ як, мабуть, тече ріка 
розпеченої лави на приречені Геркуланум і Помпеї. Тисячі, десятки тисяч 
чоловіків і жінок, дівчат і хлопців з небаченими досі прапорами (а таки 
завважила, що жовтий і блакитний кольори майоріли свіжо і гарно) на 
одному видихові вигукували всяке, а коли розібратися, то одне: вони 
зовсім не люблять Діда, Анатолія, Світлану, усю зграю здобичників, 
грабіжників і дурисвітів. Вони зазіхали на Світланині здобутки.

Як же так? Досі гнані й голодні виходили гніватися на вулиці лише 
в шкільних підручниках проти своїх смертельних ворогів, усіляких 
експлуататорів, поміщиків, капіталістів і царя. Бастилії брали, Зимові 
палаци. А зараз? Ще півроку тому стояла біля урядової трибуни і бачила, 
як святкова демонстрація вітала Діда і його соратників, як обурювалася 
американськими імперіалістами і якимись расистами, а тепер громохке 
“Геть!” стосувалося тих, чиї портрети колихалися тоді в червонопрапорних 
колонах?

Анатолій похмуро матюкав Останнього Вождя і пив “Мартель”.
Снуючи від площі до парламенту, де ось-ось могли статися небачені 

події, вдивляючись у людські обличчя і намагаючись намацати ниточку 
несподіваного, неймовірного здвигу в тому суспільстві, яке вона, здається, 
встигла проповзти по-пластунськи, пройти вздовж і впоперек і вивчити, 
як черв’як яблуко, Світлана роздратовано лаяла себе: розучилася ходити, 
крутий підйом угору поглинав увагу, хекала і втомлювалася. Хіба вже 
не при силі? Не брешуть американці про гіподинамію. Звичка до авто 
не давала Світлані перевірити досі свою колишню тяглову витривалість. 
Даремно нехтувала басейном і тенісними кортами, спогорда зневажаючи 
Дружин, котрі, вважала, там викаблу чуються, репані аристократки, 
зганяючи сало.

Упродовж кількох днів, штовхаючись у колонах демонстрантів, де 
з’явилися і дівочки в медичних халатах, і навіть учні не старших класів 
з ранцями за плечима, що крокували вистрибом і затято підхоплювали 
дорослі вигуки, втягнулася. Лиш надвечір, скидаючи вдома туфлі, 
відчувала, як гудуть натруджені ноги, і вона намагалася зрозуміти, які 
нові мітки і віхи на життєвих шляхах хочуть встановити ці люди замість 
повалених. Жодної думки, лише важка порожнеча, мов на похмілля. За
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день не раз піднімали в неї артеріальний тиск злість і ненависть до цих 
знахабнілих юрмищ — і де вони взялися. Ціле нове покоління немов 
звалилося з неба чи вилізло зі схованок. Та ні ж — підвелося з того 
самого життя, що й вона, і несло встояну нехіть до свого животіння, бо 
не знайшло, як знайшла вона, шляху з низин до вершин, до насолод, 
винайдених людством для своїх кращих представників.

Роздратування, придушуване й нестерпне, однією хвилею змила пісня. 
Світлана її ніколи не чула, і хоч у пісні вирізнялися нахабні контрре
волюційні слова, мелодія сама непрохано проникла в душу, потягнула до 
гурту, який Світлана ненавиділа і зневажала, доки той не став хором. 
“Ой у лузі червона калина...” Господи, боже ж мій, чом же досі не чула 
такого потрібного співу, він освіжав кров і обертав це розлютоване 
збіговисько на майже рідну спільноту. Сльози виступали на очах, і ніяк 
не могла вхопити мелодію, бо та сама володіла душею цілком і несла в 
блаженну безвість. “А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо”... 
Наче вперша почула отак слово “Україна”, котре досі означало немов 
якусь іншу, не її землю, а тепер ось поставало з пісні гордовитим і 
гідним. Світлана ніколи не чула його таким за все життя, і не мала 
сили тепер пручатися, опиратися отому дивному “розвеселимо”. Це 
несподіване “розвеселимо” руйнувало спротив явно ворожим намірам цих 
людей, підкоряло.

— А ми тії московські кайдани розіб’ємо.
— Л ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.

Не звіданий ніколи захват од свободи, хай і хисткої, вуличної та 
майданної, зболеної і п’янкої, змушував людей не лише вигукувати погрози 
сірим стінам парламенту через принишклі шеренги міліції, а й сміятися, 
підтанцьовувати, скандувати йїдливі жартівливі примовки. Оте “розве
селимо” , либонь, видобувалося з життєрадісних душ, вигравало й бу
рунилося в натовпі, не даючи йому стати похмурою, одержимою і 
страшною юрбою.

Довкола були різні обличчя, багато з них — спотворені так, як тільки 
вміє переінакшувати людську подобу кривда й несправедливість: глибоко 
запалі очі, брезкла шкіра, випиті стражданнями губи, втуплені кудись 
застиглі погляди. Лики розчавлених, скалічених істот, на яких закарбу
валася гримаса болю. Але диво: це були людські обличчя, вони натхнено 
світилися, і Світлана вперше відчула сенс у прикметнику “одухотворені”.

Хлопець у каскетці з довгим дашком стояв біля самого міліцейського 
кордону, спиною до нього, і вигукував через ручний мегафон привітання 
новим колонам, які сунули нагору від Хрещатика, і просив не затриму
ватися, а рушати далі, на Лівий Берег, у Дарницю, до заводів і фабрик, 
піднімати робітництво чи на страйк, чи на похід до парламенту. І повернув 
Світлані здоровий глузд. Аякже, так тобі гегемони і розбіглися підтриму
вати безкласових.

Аж тепер відгукнулася далекосяжна Дідова політика: ще коли в краї 
було спокійнр і тихо, хтось напоумив його кращі харчі та імпортні лахи 
завозити на найбільші, себто військові заводи. Хай там не бозна-що, хай 
не завжди й не кожному куртку чи курку, ковбасу чи джинси вдається 
запопасти, але вчорашнім парубчакам, втікачам з колгоспної панщини, 
вихрещеним у городяни, досить було й тих знаків уваги від влади, щоб 
її пошанувати. За справедливість. Якби всім жилося по-людськи, мабуть,
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образилися б заводчани на ті рештки, що потрапляли їм від начальників 
і злодіїв, та серед голодних і зайва бурячина — привілей. Дай людині 
відчути, що вона хоч чимось краща за інших, вирізни її спосеред таких 
самих сердег і прохачів, і слугуватиме тобі справно і вірно. А грамотії 
нарікають на вождів, на проводирів, і невтямки, що коли вождик і 
проводир сидить у кожному, то такий самий всядеться і на престолі, як 
мрія тих, хто нічого власного не має, окрім апетиту. Отак і одбери 
власність і всі шукатимуть для себе влади, хоч манюнької, мізерної над 
ближнім своїм. Коли обмінюватися нічим, підбиватиме під себе людина 
людину примусово, все віддасть за право єдиної своєї переваги — скубнути 
іншого, спонукати до покори і послуху. Якщо вже й прийдуть пролетарі 
з Лівого Берега, то хіба що під проводом Дідових годованців — 
продемонструвати підтримку рідній владі за пайки.

Але довкола все настільки стрімко йшло шкереберть, що Світлана геть 
втратила напрацьовані навички передбачати події й оцінювати людей. 
Тільки-но вмовила себе, звикла не лякатися мітингів і демонстрацій, 
поблажливо ставитись до зухвалих промов ораторів і загрозливих вигуків 
натовпу, тільки-но Анатолій облишив розпачливо матюкати Останнього 
Вождя, догледівши нарешті у його діях послідовну програму порятунку
— не країни, зрозуміло, а її хазяїв, як трапилось геть нечуваце.

Людські юрмища почали зрушуватися з п’ятачка перед стадіоном і
перемістилися спочатку на центральну площу під Дідову гордість — 
споруджений з його наказу височенний багатофіґурний монумент всепе
реможної ходи історії. Його, Дідової. А погожого, ясного осіннього дня, 
такого рідкісного за останні роки навіть для пори бабиного літа, навально 
рушили вгору відполірованою бруківкою урядової магістралі до парламенту
— так тепер почали називати прибудову до царського палацу, на яку 
досі ніхто і уваги не звертав, бо нічого посутнього для людей там не 
відбувалося, а політика, це всі знали, творилася в розкриленій споруді 
Дідової головної робочої резиденції, хоч уже і Новим Намісником, що 
суперменився випнутим підборіддям.

Чотири чи п’ять шеренг міліції довкола парламенту не виглядали 
варантами старого порядку, бо молодісінькі обличчя сержантів і лейте
нантів втратили службову незворушність і мінилися, тенькали від 
тисячошлосного “геть!” і “ганьба!”. Не тільки хлопці і дівчата, а й дідусі 
та бабусі Здіймали догори стиснуті кулаки або розчепірені три пальці і 
не боялися, що їх поб’ють, потопчуть, ба навіть, здається, готові були 
до цього.

І площа під більшовицьким монументом за одну ніч вкрилася наметами: 
сотні студентів оголосили голодування.

Студентки були хто в штормівці, хто в кухвайці, в грубих светрах, 
але світилися, мов для портретів, мальованих у підземному переході 
голодними недовченими художниками.

Світлана таки здогадувалась, що навіть найпримітивніші і найбру- 
тальніші чоловіки, надто коли вдовольнять свою хіть, заховують тугу за 
тією жінкою, принадність якої не кінчається в ліжку, яку бажають просто 
споглядати, розмовляти з нею і радіти з того усього, навіть не володіючи 
нею. Хто зна, що воно таке. Ніхто досі не розповів. Мужчина прагне 
від жінки піддатливості, а сам цінує і поважає її непіддатливість. 
Всадовлює жінку на трон, висвячує в королеви, складає про неї поеми 
і леґенду про непорочне зачаття. А хіба більше за неї, Світлани, знають
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про це оті голодуючі студенточки, на за гал теж звичайні дівчата, від яких 
іншим разом рябіє в очах на вулицях міста, і їх перестає помічати той, 
хто не аж надміру статево заклопотаний?

Світлана дивилася на юних дівчаток, на дужих, натренованих хлопців 
із білими й чорними стрічками на головах і не знаходила нічого спільного
з ними, і не була певна, що вони їй позаздрили б, дізнайся оце, що 
вона поважна дама з вищого світу. Чогось забракло їй. Не молодості. 
Вона не хотіла б знову стати абітурієнткою долі. Може, бракує їй їхньої 
віри, буцім живеться добре тоді, коли хороше всім. Так не буває, то до 
чого ж тут журба.

“Гей-гей розвеселимо...”

Світлана не обманювалась ніколи словами, бо просто не розуміла 
більшості загальників, що пурхали над мітингами, мов метелики на 
розкішних лугах Дідових резиденцій. “Політика” , “ідеологія”, “демо
кратія”, “суверенітет”, “тоталітаризм” , “адміністративно-командна систе
ма”, “права людини” — що воно таке? Або всі оті “духовність”, “культура 
дискусій” , “консенсус”, “ринок”? На всі лади й голоси, мов навіжені, 
люди сольно і хором виспівують ті слова, значить, убачають у них якийсь 
хосен, тримають в умі вигоду, позначену тими мітками. То й хай собі, 
на здоров’я. Але чи на здоров’я це їм з Анатолієм? Чи не захочуть оті 
юрмиська злющого люду з малометражних масивів, що ними оперезалася 
крайова столиця, поживитися в особняках і поліпшених будинках 
горішнього міста?

Всі їхні вигуки про незалежність України, прокляття більшовикам — 
то така маячня, що смішно й слухати. Не сприймала всерйоз таких 
нісенітниць — хто ж допустить? Де ті українці? Хто — українець? Були 
та загули. 1 книжки про них попалені. Залишилася сільська й міська 
голота, дрібно злодійкувата, невірна, зрадлива, ладна горлянку перегризти 
за стояче місце в тамбурі державного поїзда. Якої хочеш держави. Є 
продажні науковці й писаки. Є метиковані селюки і міщани, котрі втекли 
від трудової повинності в армію, бо там безплатні мундири і спільний, 
завжди повний казан. 1 ніякого тобі українства. Розбіглося. Та ніхто тієї 
України і в світі не бачив. Не своє балакають.

Так-таки так. Але ж суне, суне людва — десятки, сотні тисяч голів, 
широко розплющених очей, роздертих криком ротів, вони не думають 
про те, що по-їхньоМу не буде, а навпаки — хочуть, щоб було.

“Л ми нашу славну Україну..."

Ні, так не буває, щоб усім було добре. Вона не сікалася до влади, 
аби настало загальне благоденство. От і вони хай шукають свій шанс 
нарізно. Це буде чесне змагання. І тоді хай надбане кожним залишається 
при ньому непорушно. Ось як треба. А не гала-бала, гуляй, народ.

А може, й справді прокльовується, просочується нове життя, витікає 
зі старого, як вода — з іржавих, дірявих труб? Розгубленість у Високих 
Сімействах, замішання у всесоюзному Синоді і тутешньому Синедріоні, 
де після Дідової відставки вмостилися якісь безбарвні, безликі Дідові 
пахолки, які перетворили завжди чітку Лінію в заплутаний клубок, ця 
Лінія рвалася, її зв’язували, і вже від вузликів клубок нагадував якогось
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їжака із вразливим м’яким черевцем, усе це ахкало й тьохкало в душі
— кінець чи не кінець?

Щоразу, видираючись із неозорого товпища мітингів, Світлана думала, 
що вже все. Але переступаючи поріг свого просторого, затишного, що аж 
променився кожною річчю і надійним достатком дому, полегшено зітхала
— ні, ще не кінець. А може, кінця ніколи й не буде.

Так мерзнеш лише в чужому місті, де студені протяги пронизують 
незнайомі вулиці, що не ведуть людину до власної оселі. Кость давно 
вже не мав нічого свого — ні міста, ні села, ні житла. А коли тіло й 
душа скавуліли за якимось притулком, він уявлявся йому глибокою, 
сухою і теплою норою, де є купа брунатного мертвого листя, у яке можна 
запорпатися, вдихаючи заспокійливий, не від світу цього запах. Це він 
не сам придумав. Від когось чув. Від кого — вже не пригадував.

Якоїсь клятої ночі, коли задубілі руки й ноги, торкаючись тіла, 
обпікали, ясно зрозумів без усяких там метафор: він — це не він, а 
переслідуваний звір. Біжить у негоду густим лісом, чагарями, лапи 
грузнуть у крижаному багні, в ’язкому, немов-смола. Кожний крок ріже 
по серцю. Ось і спасенна нора. Чим глибше залазить у неї, тим спокійніше, 
тим густішає аромат сухого листя.

Кость зустрічався за гратами з незнаними людьми, які зуміли впустити 
в себе одвічну мудрість, відкрившись християнству чи східним ученням, 
і стали невразливими до збиткувань, знущань, страждань, що їх зазнавали 
від недолюдків, з яких здається, тільки й складалися наглядачі. Заздрив 
цим смиренно-гордовитим кільком в’язням, вони виглядали інопланетя
нами в людських звіринцях, хилився до просвітлених душ і вже бачив 
свій шлях до їхнього братства, проте не пішов тією дорогою. Вони й не 
тягнули, лиш дали кілька порад. Не всі, а одну пам’ятає: людині корисно 
відчути в собі чесного звіра. Він живе в кожному і маскується у слова, 
в філософію, в ідеологію, в моральні приписи — такий зачаєний звір 
небезпечний. А от побачити його в собі в істинному, відворотному чи 
жалюгідному вигляді, аби відчути від того нову силу до життя, коли 
стара в лахмітті зношених слів вичерпалась, — означає ще не перемогти, 
але вже розпочати знову олюднюватися. Кость раніше не знав, що він 
звір. Тюремники, а найперше лікарі-психіатри дісталися до звіра в ньому.

Важко й довго ішов він до голої правди про себе, людей і про все на 
світі. Спочатку в малому селі, а згодом у райцентрі, куди шпарив пішака 
за шість кілометрів, перечитав усі бібліотеки. Ні на що не схожий різкий 
дурманний запах книгосховища, теаіїий од грубки-голландки взимку, 
змішаний із пахощами зелені за відчиненим вікном улітку, вабив його і 
ніс із собою в нереальні світи. Читав усе підряд, багато з того й зараз 
пам’ятав. Наприклад, природа запахів: від речовини відділяться 
мікрочасточки, вона їх випромінює і розсилає в усі боки, як своїх вісників. 
Нюхаєш квітку — впускаєш її у себе, вона осідає в крові, на серці, в 
мозку. Стає часткою тебе, а ти -  її. Проходячи повз смітник чи нужник, 
малий Кость ледь не втрачав свідомість од думки, що нечистоти оселяться 
в ньому. Стають часткою його самого.

Його голова була влаштована так, що вичитане не звалювалося 
хаотичною малою купою, а наче вкладалося потрібними шматочками 
смальти в картину світу, що сама по собі творилася в його уяві і постійно 
оновлювалась: одні фраі*менти з часом замінювалися іншими. Надибуючи
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в книжках нове, досі незнане, Кость радів так, ніби сам до того додумався. 
Ґетевське “полюбіть талановитішого за вас” відгукнулося в юному Костеві 
внутрішнім осяянням: інтерес до великих не змалює тебе самого. А от 
сам Ґете чомусь так і не припав до душі, залишився чужим.

Та не в тім річ. Коли Кость переконався, що різних несхожих людей 
у Великій Хаті міцно об’єднує одне: глуха ворожість до будь-кого, хто 
більше знає або вміє, і коли навіть його приятель, здібний та розумний 
хлопець, упевнившись, що його спроби окультурити Високі Тексти 
наражаються на похмурі ревнощі, почав як усі, писати заяложеними, 
нестерпними штампами, Костеві замлоїло. А приятель підсміювався: не 
побивайся, не трать сили, працюй лівою ногою, ці Митрофанушки зжеруть 
усе. У Шукшина, казав, досвідчені зеки переходять у групу “бом-бом” , 
а в нас у групу “разом з цим” (у його вимові це звучало непристойно).

Притлумлену жовчність і неприязнь начальства, а почасти й колег 
Кость відчув, видрукувавши перше оповідання: пи-са-ка! А коли, вклавши 
все своє захоплення блискучою, веселою прозою Маркса і Енгельса у 
реферат, прочитав його на апаратному політсемінарі, був викликаний на 
килим і мусив показувати, де, в якому томі, на якій сторінці класики 
сказали те, що він переповідав. Дали зрозуміти, що Декого насторожили 
вільні тлумачення Костем ідейних основ партії. Які тлумачення? Ну... 
ніби Маркс і Енгельс говорили про неможливість побудови комунізму в 
окремій країні, про те, що соціалізм і комунізм можуть настати лише 
тоді, коли капіталізм доостанку вичерпає свої можливості розвитку 
продуктивних сил. Та це ж загальновідомо, це Ленін уже їх підправив
— сказав тоді незворушно Кость. Хіба? Ну, так би й сказав тоді. “Разом 
з«цим”.

Коли його арештували, страшенно жалкував за пожовклими виданнями 
російських філософів та українських буржуазних націоналістів, яких, 
користуючись службовим становищем, зумів надбати, жалкував трохи за 
повною стенограмою X з ’їзду ВКП(б) та двома збірками про сучасну 
світову думку, що з’явилися після смерті Великого Вождя. А більше ні 
за чим.

Скрушно посміявся над собою в КПУ (камері попереднього ув’язнення): 
це ж треба втелющитися в таку халепу на рівнісінькому місці. І виснував 
причину. Не сталося б цього ідіотського повороту долі, коли б уже не 
почала в’ялити нехіть служити у Великій Хаті, коли б не спротивіло, 
що неминуче доведеться перейти до групи “разом з цим”.

У психлікарні Кость швидко забув, що творчість і тільки творчість 
вважав вищим виправданням людського існування: саме творчістю людина 
здатна видертися з цупкого полону коліщаток годинникового механізму; 
а інакше всі повісті на світі — це оповіді з життя добрив, що стимулюють 
з’яву і цикл нових добрив, тобто кругообіг безнадії. Десь ще змайнула 
думка про те, що всі зерна людської премудрості добирає і випробовує 
на проростання простісіньке життя-буття, оте саме, що не мудрує лукаво, 
а брутально, жорстоко, не за правилами вдирається у твоє існування, не 
пред’явивши ордера. Може, отак здригнулися, зламалися і відкотилися в 
інші сприятливіші світи Біла Армія чи Центральна Рада, виховані на 
поважанні законів воєнних дій, — перед кличем “Дайош!” і поголовною 
ошалілою різаниною. На кожний бульйон існують різні точки зору, одна
— їдця, друга — курки, звареної в ньому. Хто прагне не прожити бевзем, 
не мислити на чужий копил, мусить осягнути обидві.
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Та після експертизи і “лікування” вже ніякі потойбічні питання 
Великого Буття Костя не хвилювали. 1 мбзкові, й тілові заледве ставало 
сил зосередитися на самих собі і встояти на краєчку прірви під зливою 
препаратів, що їх довелося ковтати щоразу під контролем медперсоналу 
неодмінно цілу жменю. Світ то розпадався на скалки, то ставав дибки 
вогненними стовпами неймовірного забарвлення, то повертався міріадами 
повітряних бульбашок, які лускали, і з них вилуплювалися реальні 
предмети, то... — кому те цікаве?

Від самої думки, що йому хтось співчуватиме, Костеві вернуло з душі. 
Кость боявся милосердя, бо воно таврувало його мізерністю. А мізерне 
життя — безпотрібне.

У колах арештантського пекла попервах шукав опертя у знаних 
концепціях людського існування, доки сказав собі: то виспіви благопо
лучних, для джентельментських клубів, для респектабельних університетів 
із газонами і тенісними кортами, майданчиками для ґольфу чи крокету, 
де рафіноване розумування виконує ту саму функцію, що й спортивні 
ігри для багатні. Так воно і є: ідеологія — будь-яка! — лише зашифровка 
банальних інтересів, маскування удатного тпособу існування, і що 
хитрішим воно є, то складнішими — філософствування. І хай собі. Та 
якими ж незграбними виглядають вітчизняні мудраґелі, котрі ото мавпують 
забугорні інтелектуальні коди, аби витлумачити наше всуціль концтабірне 
суспільство. “Архетипи”! “Ментальність”! Рогожка з люрексом. Якщо 
тамтешня еліта фальсифікує свій спосіб життя заковиристими словами, 
мереживами силогізмів, аби навіяти нижчим верствам, що ними керують 
якісь особливі вищі істоти, а багатші народи те саме доводять решті 
злиденного людства, то наші кирзові журдени могли б тепер лише 
розвеселити Костя, коли б не щоденні тортури. Але ж проти своїх 
незаслужених, несправедливих мук Кость бажав знайти, бач, світоглядні 
ліки. Бо не вмів проти лому — врукопаш.

Продираючись крізь пекуче кипіння препаратів у голові до власних 
думок, виловлюючи їх, мов у дитинстві голіруч слизьких карасів у ставку, 
Кость гарячково шукав порятунку. Пригадував усе читане в “Иностранной 
литературе” і “Всесвіті” зі світової словесності, заахканих Маркеса чи 
Борхеса, африканських чи азійських знаменитостей і дивувався, як мало 
там того,, що єднає людський рід, ототожнює усіх в один дух чи як там 
ще назвати людськість. Нова Вавілонська вежа. Кожне чухає свої 
специфічні струпи і колупається у власних екзотичних виразках. А всі ж 
із одного тіста! З якого? Отож то й ба. Миттєві фото чи рентгенознімки 
несхожих, специфічних обставин, і хіба що з анатомії та фізіології бачиш, 
що людність скрізь однаково їсть, розмножується, ріжеться. А є ж якась 
спільна траєкторія руху землян до чогось чи до когось, до якоїсь Омеги, 
Бога (боги — різні!), майбутньої людини, а натхнені митці майструють 
той образ спільної долі лише за власною подобою. 1 завжди так було: 
ідеальна людина — тільки я, моє плем’я, раса. Ну й біс із вами. 
Втішайтеся. Європеєць і американець переконані, що мої радянські 
страждання — їхнє минуле, а воно цілком може стати їхнім майбутнім. 
Вони гадають, що Фройд, Юнґ, К’єркеИор чи Гайдеґґер, Овкшот, 
персоналісти, екзистенціалісти їм усе пояснили про людину і, як давні 
аристократи, переконані, що вся музика скінчилася на Вівальді. Вони ще 
не знають нашої дикої музики “Дайош!” От цікаво, чи є в них такі 
люди, як оцей наш медперсонал? Є. У кожній спільноті є. На волі Кость
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теж не зустрічав таких у чистому вигляді. Вони скупчуються за 
суспільним, а не природним добором по різних службах, ці бузувіри. У 
найтяжчих божевільних можна знайти людські риси. У лікарів і санітарів
— не знаходив. А ще ж є й молоді. І жінки. Такими були Менґеле, 
Ельза Кох. Українські лікарі часів 1933-го і Чорнобиля. Таких мільйони 
серед конвоїрів і вохрів, офіцерів і солдатів. їхня функція — убивати. 
Залюбки віддаються покликанню. Як різники.

Коли його перепроваджували через двір психушки в лабораторію, відчув 
пахощі прілого листя і вони не викликали гидливих спазмів, приємно 
було вдихати еманації вмираючої природи, всотувати в себе її ще живі 
часточки, що летіли кудись у пошуках чи нового життя, чи нового 
небуття, і він поніс у собі смутний осінній сад, який завмер до весни, 
і полюбив його. Тоді й минувся той стан, коли мучився, почуваючи себе 
нещасною жертвою, і коли все в ньому волало до неба, до Бога, як у 
Йова.

Знаменно, що саме на книзі Йова Кость спіткнувся, читаючи Біблію 
ще в тому, благополучному, тепер уже потойбічному житті на волі. Лише 
цю притчу перечитував кілька разів, вивчив майже напам’ять, і завжди 
підозрював, що не все в ній вціліло від оригіналу, якась дуже важлива 
ланка сюжету відцензурована або загубилася. Залишився сам мер
кантилізм: слухайся і корися, бо втратиш нажите майно. Чим іще Господь 
винагородив Йова після диявольських тортур та лекцій про недосяжні 
таємниці світобудови, яких, мовляв, не знаєш і ніколи не взнаєш, а тому 
мовчи та посопуй? Повернув бідоласі відібрані статки у подвійному розмірі! 
Компенсував матеріальні та моральні збитки, мов пересічний мировий 
суддя. Ощасливив. Е, ні. І Кость перестав молитися й кликати на допомогу 
вищі сили. А бузувіри зі шприцами звільнили його й від обов’язку перед 
суспільством. Замість Йовової прокази вони нагородили Костя хронічним 
гастритом, грижею, нейроциркулярною дистонією, туберкульозом правої 
легені, випробували на ньому нові препарати, годували ліками для тварин, 
піддали 22 сеансам електрошоку, впорскували скипидар. Кость відмовив 
їм у праві на життя. Він не Бог! А хіба то вони дали життя Костеві, 
аби його знівечити? Мали право? От і Кость має таке самісіньке право 
на них. А з Богом він порозмовляє на тому світі, уточнить, що там 
пропущено у біблейській притчі, де за тортури належить, бач, матеріальна 
компенсація, і ніхто не винен! Шито-крито, кінці у воду. Як у шпани. 
Ще й дякуй, що не “замочили”. Вони і судді, і виконавці. Тепер Кость 
їм буде суддею і виконавцем вироку. Отим майорам і підполковникам у 
цивільному і в білих халатах, слідчим і прокурорам, отим...

Він уже не людина, а чесний зранений звір, і йому конче треба 
глибокої нори із сухим листям на денці, щоб одлежатися, зализати рани 
і вийти на святу мсту — ось яка мета порятує його. Не за всіх 
помщатиметься. За всіх — нехай усі. Тільки за себе, і тільки тим, хто 
завинив перед ним. Вендетта? Якби не кревна помста, не загроза відплати, 
хижі люди поїли б мирних іце в печерні часи, до яких теперішні володарі 
якраз і повернули суспільство. Отож і самі мусять, просто зобов’язані 
підпадати під дію тих старожитних, ними ж самими реставрованих законів. 
Грішна людина завжди в чомусь та винувата, а тому може здатися, 
підкоритися, примиритися з несправедливістю. Чесний звір безгрішний, 
тому захищається безоглядно.

Голодівки кінчалися примусовим харчуванням і вибитими зубами; коли
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не давався на уколи — тижнями тримали зв’язаного; намагався апелювати 
до комісій — консіліуми у відповідь призначали йому додаткові ін’єкції, 
аби остаточно вилікувати рідкісну психопатологію, названу ескулапами 
умовно “За що?” Вони вважали його дуже цікавим із фахової точки зору. 
Від Костя залишилися обтягнуті сухою шкірою кістки, руки тремтіли, 
його постійно кидало то в жар, то в мороз, різко впав зір.

Востаннє його вклали в палату для буйних без жодного приводу, 
навпаки, Кость цього дня поводився тихо, мов миша, бо мав замаскувати 
удаваними загальмованістю й одурінням свою удачу: санітара покликали 
до телефону і той забув простежити, чи ковтнув пацієнт пії’улки. Якби 
життя не було часом бездарним драматургом і не підсовувало іноді 
примітивного збігу обставин, воно б не давало шансу вижити. Бо коли 
вночі Кость із ясним розумом і загостреною чутливістю лежав і намагався 
дихати крізь мокре простирадло (згадав, що так рятувалися люди в 
фашистських душогубках), а в герметичній кімнаті повітря зависло густим 
клейстером, він вчасно вловив в абсолютній темряві рух якихось двох 
постатей, і коли ті накинули йому рушника на обличчя й заходились 
натягувати на голову поліетиленовий мішок, викрутившися, здираючи 
рушника з обличчя, з горла, вдарив когось ногами в живіт, закричав, 
завив, зайшовся звірячим риком і, якби не був припнутий через груди 
пасами до ліжка, дістався б до горлянки хоча б одного напасника й 
перегриз її.

Залементували, загавкали, заволали на всіх койках і теж почали 
видиратися з пут. Хватка на шиї ослабла, напасники затупотіли до дверей. 
Коли вони зайшли сюди? Замок клацнув за ними. За кілька хвилин серед 
мороку й диких криків, що здавалися Костеві торжеством життя, його 
славоспівом, бризнуло світло й убігли звично-заклопотані санітари. Ні 
рушника, ні мішка на Костевому ліжку не було.

А вранці його виписали. Чотиримісячна експертиза засвідчила на бланку
з печаткою, що Кость психічно нормальний, дієздатний і його можна 
судити.

...Дубіли ноги у літніх туфлях, синіли скоцюрбдені пальці, кисті рук 
стриміли з колишнього пальта, комір хабе-светра відтягнувся й оголював 
шию. Мерзенний морозяно-вологий вітер вистуджував рештки тепла в 
кожній клітині, накидався з оскаженілістю табірного конвою. Безсніжна 
зима люто помщалася за своє ялове безпліддя.

На площі торгували самопальними виданнями. “Техніка сєкса! Іскуство 
любві! Дрєвнєіндійській трактат!” — підтанцьовували джинсові хлопці, 
яких безповоротно втратила фізична праця, а розумова так і не надбала. 
Жінки несміливо позирали на розгорнуті ілюстрації, кучкувалися підлітки, 
але платити за карколомні пози, приступні хіба що майстрам з акробатики, 
мало хто поспішав. “Не ті харчі”, — сказав якийсь дядько і крекнув.

Костя звично морозило, навіть улітку він мимохіть тер долоні, аби 
зігріти їх. І міг, мабуть, правити за експонат для дослідників того, як 
змінюється людський організм коли навмисно вар’ювати зовнішні умови 
його існування.

Вчепилася нова мулька: його мучило то одне, то інше слово. Шпичкою, 
цв’яхом, реп’яхом, упиналося в мізки, палило і пекло, доки не пригадував, 
що воно означає. Наприклад, “фелінологія” — особливо довго гнітило. 
Тьху! Наука про котів. Коли б не силував себе пригадувати зміст; геть 
забув би взагалі, що є радість. Знав, що не матиме спокою й
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почуватиметься в невагомості, доки не знайде головного слова подальшого 
існування. Робота? А що робити? Лише до одного ліпилося це слово: 
ходити коло землі довкола якоїсь власної хижки, порпатися на грядках, 
вирощувати всяку пашницю, порати у дворі живність, або тримати бодай 
кота чи собаку. Неможливо. Мама померла, а на їхньому обійсті щось 
казенне збудовано. Читати, писати? Нема що читати, немає про що й 
писати, — усе вже давно відомо. Йому, принаймні. А долучати свою 
баночку на дьоготь до жуйки, що її по черзі ремигає кожне покоління, 
не хотілося. Знедолені не здатні писати. Хіба генії. Але вони не займаються 
белетристикою, карбують скрижалі. Белетристика — справа вдоволених, 
благополучних. Він — не геній. Відповідати на зламане життя бе
летристикою? Та це ж скавуління, бабський лемент. Хоч би який лад 
існував — убий свого ката. Якщо можеш. А ні — зізнайся собі в поразці, 
забирайся геть з людських очей і не деморалізуй інших художнім 
квилінням і літературними скаргами. Народ може собі дозволити тужні 
пісні, аби гоїти пригнобленість — він має доста часу, він — безсмертний. 
Та й то: час до часу мусить повставати, навіть безнадійно, щоб зберегти 
життєздатність, прагнення до волі. Не переможеш ворогів, то бодай 
переможеш у собі бидло. Горе добрим! Це істина однієї людини. Нема 
чого її проповідувати, борсатися в зустрічному валові морального сміття 
про неспротив злу. Люди не розуміють жертву. Зате чомусь розуміють 
ката. Чого б це? Хай розбираються самі. Я — розібрався для себе, а не 
для них. Я не Бог і не пророк. Я — скалічена людина, я не поверну 
собі одібраного, але й той, хто одібрав, — не скористається. Це все, що 
можу зробити.

...Бульвар далі був перетнутий міліцією в новітніх обладунках, що 
робили шеренгу схожою на стрій давніх псів-рицарів чи фантастичних 
марсіан, готових бити й нищити людей, вбачаючи у них лише неспокійну 
біомасу. Люди купками зупинялися, а тоді розсотувалися довколишніми 
вулицями і всі прошкували в одному напрямі — до червоного корпусу 
університету. Посунув за всіма і Кость через прохідні смердючі двори, а 
думалося чомусь інше: чи може довго існувати народ, котрий називає 
вулицю Газгольдерною, або рідне селище — Шпалозаводом?

Біля університету — велелюдно. Тихий натовп, розпросторюючись від 
пам’ятника Шевченкові, облямовував з обох боків Володимирську аж до 
колишньої Центральної Ради, У багатьох мерехтіли в руках свічечки, їх 
прихищали долонями, огортали паперовими екранчиками від студеного 
вітру. Дітвора сиділа на деревах, як шпаковиння, всі вдивлялися в бік 
Святої Софії, на бамбукових складаних вудлищах лопотіли синьо-жовті 
прапори.

Крізь тремтливу, холодну сльотаву запону Кость вдивлявся у перс
пективу Володимирської, де всією її шириною повільно насувалася щільна 
людська валка. Простоволосий чоловік попереду колони ніс у руках 
кількаметрового хреста, оповитого терновим вінком, на якому краплями 
крові палахкотіли кетяги калини. Ледь пливли нечутно три автобуси в 
траурній рамці темної людської валки, а на лобовому склі кожного — 
портрет покійного. Одного з них, із гордовитим, карбованим, мов на 
монеті, обличчям Кость знав: вони в таборі, мабуть, не сказали один 
одному й десятка слів; Кость сам тримався від політичних осторонь, аби 
не наражатися на неминучі сповіді, підозри, недовіру. Почувався перед 
ними ніяково, — що недотягнув, не встиг самотужки виявити ті людські
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якості, які вже самі по собі заважають організованій злочинності влади. 
По суті, потрапив сюди через непорозуміння.

Це вже сталося пізніше, аж після того, як Кость узнав причину 
загальної злоби, що заіснувала довкола нього в таборі. Її смертельні 
обценьки стискалися, і стало ясно, що не завтра, то позавтра він уже 
не встигне відскочити від зубців пилки чи падаючого дерева, не 
прокинеться від накинутого на голову ватника, не зможе безпечно ні 
їсти, ні ходити, ні спати. Він уже волів би, як той Маркесів джигун, 
сам вийти на загострені ножі переслідувачів, та ж не знав, за віщо, а 
бач, це йому щось важило. Знайшлася чутлива душа, що вгадала в Кості 
ягнячу розгубленість і переповіла: вважай себе жму ром, бо ти зґвалтував 
свою восьмимісячну доньку.

Це ж треба! Кого тут тільки не було, і вбивць, і ґвалтівників, і 
злодіїв, душа яких розлізлася, мов зогнила ганчірка, а бач, їх ще здатне 
вжахнути щось. То якими ж мають бути ті, хто пустив такий поголос?

— Комусь ти добре в дуже масний борщ на...в на волі, — підсумував 
чуйний рятівник, а , перевіривши через знайомих вертухаїв Костеві 
спростовання, одного вечора голосно сказав у задушливу темряву бараку:
— Я його знаю. Він ніколи не був жонатий і не мав дітей. Присягаюсь 
матір’ю. Це пушка. Йому помщаються.

Костеві дали спокій.
У цікавий ланцюжок спліталися всі вузлики його долі після того 

останнього вечора зі Світланою, всі факти, легенько клацнувши в 
з’єднаннях, утворили химерний ланцюг, один кінець якого приковувався 
до тюремної параші, другий слухняно тягнувся до далекої Великої Хати. 
Пригадався кадр із якогось американського фільму: акуратний газон перед 
респектабельною віллою, оповитою плющем, з вікон лине тепле затишне 
світло, але камера від’їжджає і бачиш, що легкий імпресіоністичний туман 
довкола вілли — холодний дощ, що січе злими стрілами дах, ґанок, листя 
дерев, моріжок, землю під вікнами. 1 поступово струмені вод небесних 
вимивають з-під гаревої доріжки скоцюрблену, зсудомлену у передсмер
тному бажанні схопитися за когось чи щось руку запорпаного під будинком 
покійника. Ніхто з мешканців вілли її ще не бачить... Та задубілий перст 
уже волає до відплати. Немає таких таємниць, які не виринуть з Лети, 
не матеріалізуються з запони часу, не викотяться з гробниці гнойовою 
кулькою царственного жука-скарабея. Навіть у таїну Бога люди вряди-годи 
зазирають... Ще не вечір.

Траурна процесія насувалася з невідпорністю стихії, заворожувала, як 
диво; Кость і справді не мав навіть передчуття, що таке може статися 
коли-небудь у цьому місті, в цій країні, на його пам’яті. Корогви і 
церковні знамена тут, біля університету святого Володимира, здалися 
Костеві природними, одного кольору, однієї крові з масивними стінами 
його вже геть забутої альма-матер, — він аж поморщився, коли ця латина 
промайнула в думці. Про холод забулося. Маяли сонячііонебссні стрічки 
на ялинових вінках і букетах. Беззахисно блимали пломінчики у жіночих 
руках. Кость мовчки плакав, не втираючи, а лише зморгуючи сльози. 
Люди з тротуарів вливалися в хресний хід, бралися за руки і йшли обіч 
процесії, захищаючи тих, хто вже не потребував їхнього захисту.

Хотів ступити крок і Кость.
І побачив Світлану.
Вона несла квіти, перехоплені двоколірними стрічками, голова її,
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запнута чорною квітчастою хусткою, була урочисто піднесена, ніби саме 
вона натхнено грала тут роль героїні.

Кость повернувся і пішов геть.

— Ти що, телефонувала Глекові? — у голосі Анатолія не було ні 
здивування, ні злості. Ґебісти уже прослухали й доповіли йому, він 
лише хотів уточнити їхню інформацію, з ’ясувати її спонуки. — Соломку 
підстеляєш?

— А ти б хотів гепнутися на тверде? — як із рівним заговорила 
Світлана. — Повторити долю Костя? — й Анатолій зблід уперше на її 
пам’яті. — Борги з тебе багато хто захоче правити. Може, я ще тобі 
знадоблюся.

— Бабські коси довгі, розум короткий. Наслухалася ти багацько, та 
бачиш мало. Ще менше розумієш.

— Сам дурний. Багато гогоришся, — сварливо, справді по-бабськи 
огризнулася Світлана, не бажаючи з ним церемонитись і хитрувати. — 
Мені набридло твоє надрочене безголів’я. Глек тобі дулю показав, 
обскакав. Скоро почнуть продавати тебе всі підряд — он, скажуть, хто 
головний екзекутор був і нас силував. А тобі й досі мариться, що ти 
всевладний. Може, я вийду з партії, це дещо врівноважить. У майбутньому.

Анатолій по-дурному гигикнув. Бздюха дощова. Безсилок. “Завтра 
вранці нікуди не війся, чекай мого дзвінка”, — додав після гигикання і 
пішов до своєї кімнати.

О десятій Світлана стояла біля під’їзду, в знайомій машині за кермом 
сидів сам Анатолій.

Страх кольнув Світлану.
— Куди ми їдемо?
— У наше майбутнє, — пишномовно прорік Анатолій, прицільно 

мружачись. Поводився оперетково ґречно, спитав навіть, чи не продуває 
Світлану крізь щілину трохи опущеного скла і, взагалі, як почувається,
— наче не з власним чоловіком їхала, а мала черговий багатообіцяючий 
дебют у тій безпроблемній життєвій паузі, які собі іноді дозволяла.

— Воля і труд человека дівниє діва творят, — продекламував Анатолій, 
і усмішечка його стала щирою, —чи, може, раніше тієї щирості Світлана 
упереджено не помічала? — Мурований гребе валюту по закордонах, — 
сказав Анатолій. — І знаєш, що я подумав? Слід було всім помітним 
людям дати яке-небудь діло. Частину нашої справи доручити. І нічого 
не жаліти для них.

— Домовся про це з Новим.
— У мене вже інша робота.
— Яка?
— Ось покажу.
Місто скінчилося, зашурхотіла широка траса, урядова, гладенька, мов 

стіл. Невдовзі машина звернула на бічний шлях, ще тільки підсипаний 
гравієм під майбутній гудрон чи бетон, і Світлана знову занепокоїлась. 
Не сумнівалась у здібностях Анатолія. Коцне і не моргне. Та ще після 
того її дурного “вийду з партії”. Сама винна. Господи, всемогутній, спаси 
і помилуй. Шляхова техніка в кюветах виглядала без людей зловісно.

— Що з тобою? — затурбувався Анатолій. — Я ж тобі кажу, час 
уводити резерви: сауна, масаж, гормональні уколи.

Зупинив машину, вийшов, озирнувся. Підійшов до дерева, помацав
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його рукою, ніби натиснув пальцем на сучок. Потім розстібнув матню, 
помочився.

— Ще трохи потерпи. Матимеш сюрприза, — приязно сказав Світлані, 
всідаючись знов за кермо.

Ворота у високій, здавалося, безкраїй бетонній огорожі розчинилися 
самі, щойно машина наблизилася. Як у закордонних готелях чи аеровок
залах — там ця казкова поведінка скляних дверей справляла на Світлану 
величезне враження. Низькі бункери чи склади, чи ще щось стояли 
довгими рядами, а на їхніх пласких дахах наче якась велетенська рука 
вмостила сіренькі шиферні покрівлі на кроквах — імітація, здогадалася 
Світлана, маскування, нагадує корівник.

— Ходімо, — запросив Анатолій, і поручкавшись з озброєним 
охоронцем у плямистій фоомі, заусміхався: — А у вас тут холодніше 
наче?

Охоронець не козиряв, не ставав струнко, не їв очима начальство.
— Атож. До центру ближче. У Москві приморозить — через два дні 

холод у нас. Як штик. Завтра і до вас дійде.
Провів Анатолія зі Світланою до бункера, наставив щось схоже на 

портативну рацію чи закордонний телефон без дротів, їх у Світлани в 
квартирі було аж гри, і в бункері розсунувся збоку невеликий квадрат. 
Запросив зайти, виніс із бокової каптерки, що світилася прозорими 
стінами, два звичайні довгі, але легкі кожухи, допоміг їх одягнути Світлані 
й Анатолієві, і повернувся до каптерки, всівся там у м’яке авіаційне 
крісло. Попереду розчинився ще один прохід, і Світлана опинилася таки 
в складі. Контейнери, ящики, кількаповерхові стелажі, свіже прохолодне 
повітря.

— Телевізори, зубопротезні комплекси — ультразвукові, без бор
машини, — заговорив Анатолій, поводячи рукою обіч, — унітази, 
дублянки, столові і чайні сервізи, труси чоловічі, жіночі, шкарпетки 
бавовняні й вовняні, годинники, холодильники, сірники, системи для 
переливання крові, п’єзозапальнички, футбольні м’ячі, тенісні комплекти, 
чайники, тканини всіх видів, тонізуючі креми, електродрелі, телефонні 
апарати, відео, засоби проти блощиць і тарганів, пилососи, міксери, насоси, 
післяопераційні ліжка, ліки, срібні столові набори, туалетний папір, 
презервативи, калькулятори, зубочистки, мотоцикли, килими, підвісні 
мотори для човнів, автозапчастини, меблі на дві-три-чотири кімнати, кухлі 
Есмарха, тепла білизна, костюми, пелюшки паперові і полотняні, 
фотоприладдя, — Анатолій зупинився й чекав Світланиних вражень. — 
Тридцять із гаком тисяч самих найменувань. Ще й там, — ткнув пальцем 
у підлогу, — і там, — убік. — Ну, як?

Світлана чекала пояснень.
— Продовольчі склади неподалік. Іншим разом, коли на тебе знову 

нападе поганий настрій.
— А ти... до чого тут? — обвела рукою довкола.
— А до всього. Кажу ж — нова робота.
Стенула плечима, хоч починала здогадуватися.
— От коли твоє бидло нажеліпається “геть” і “ ганьба!” , намахається 

руками і своїми прапорами, натовчеться на мітингах, а ми всього цього 
наслухаємося і надивимося донесхочу, коли покрадуть із їдалень останні 
ложки і тарілки, коли зіштовхнуться ті поїзди, які ще не зіштовхнулись, 
коли шмат м’яса коштуватиме як відеомагнітофон, а відеомагнітофон —
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як, космічний корабель, робоча сила сама зжере твоїх демократів і їхні 
партійки, розіб’є всі мікрофони, спалить усі газети, аби обігрітися взимку, 
і приповзе до нас на пузі, і лизатиме руки, і проситиме керувати ними,
— атож, до нас із тобою. І тоді відчиняться ці ворота і добробут... ні, 
не поллється повним потоком, як обіцяв класик, але задзюрчить, закапає 
точними дозами. За покору, за послух, за працю. Аякже. Тільки за 
працю. По купончиках таких відривних, по талончиках, по картках. 1 
твої красунечки романтичні, оті, що махають бандерівськими прапорами 
і кокетують у стрічечках “я голодую”, — всі будуть наші. Поманимо: 
ціп-ціп, пацю-пацю, — і прибіжать. 1 цей час наближається швидше, 
ніж усі гадають. А ти кажеш — купатися. Вода ж холодна.

— А коли люди дізнаються і самі сюди доберуться?
— Ті, котрі доберуться, вже не виберуться.
— Стрілянини не приховаєш.
— А навіщо стріляти? Чи ж ми бусурмани? Натискається кнопочка 

на смузі перешкод — анігіляція, називається. Світить сонечко, пташки 
щебечуть, травиця зеленіє. Нікого й не було. Не приходили. На HJIO 
відлетіли.

— Навіщо ти мені все це розказуєш?
Анатолій узяв її за підборіддя, підняв обличчя трохи вгору, як у 

закордонному кіні, і зовсім по-людськи посміхнувся.
— Бо ти мені, як не дивно, ще трохи подобаєшся.

1990 —  1991
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Олег ГОРДІЙЧУК 

ЕВОЛЮЦІЯ

Таємну темінь тихих плес 
Світобудови 

Знов будить вільний дух,
що скрес,

Зірок наднбвих.

І  пада з  галактичних грон 
їх  плід дозрілий,

Лишивши в дар
космічний схрон 

Ще незмужнілим, —

І  в задзеркаллі чорних дір 
Себе ховає,

І  кличе
зорі молоді...

І  проклинає.
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Василь ТРУБАЙ

ГОЛОД

Малий Тарас лежав поруч із дідом на печі, дивився в темну стелю і 
слухав, як нічну тишу раз по раз розтинало чиєсь неголосне сюрчання.

— Сюррр! Сюррр! Сюррр!
— Діду, а хто то так сюрчить?
— Цвіркун, — невдоволено відказав той. — Спи вже...
Тарасик засунув до рота палець і заходився смоктати. Коли смокчеш 

пальця — не так сильно хочеться їсти, забуваєш, що цілий день у животі 
не було й крихти. Якби баба пускала його на вулицю, то він би знайшов 
собі щось поїсти, надворі ж весна, сніг тане, а під снігом завжди можна 
щось знайти. Не може бути, щоб у цілому світі не лишилося нічого 
їстівного... Але баба його не пускає — боїться, що хтось заманить до 
себе в хату, заріже і з’їсть.

Цвіркун притих на кілька секунд, а потім знову:
— Сюррр! Сюррр! Сюррр!
— А який він, діду?
— Руденький.
— А де він живе?
Дід сердито зітхнув.
— Під піччю.
— А цього він під пітцю?
— Ну живе ж там, — зовсім роздратовано кинув той.
— А цього він там гиве?
— Аж витягни хоч того пальця з рота... не плямкай ним! — не 

втерпів старий і зачовгався на черені, пересуваючи свої грубі, попухлі з 
голоду ноги. Він уже кілька днів не злазив з печі, не мав на те сили, 
тільки стогнав важко та кляв усіх на світі страшними прокльонами...

— То я його, синку, туди пустила, — тихо озвалася ж лежанки баба.
— А нащо?
— Щоб жив у нас та цвірчав.
— А де ти його взяла?
— А забрала з нашої старої хати.
— А як ти його спіймала?
— Соломинкою... виманила з нірки.
— А де наша стара хата?
— Нема її вже, сину, розвалили.
— А де він там жив?
— А де ж — під піччю.
Тарасик затих. Його знову почало нудити. Повернувшись набік та 

скрутившись калачиком, він притиснув до грудей гострі коліна й став 
перечікувати, але згадав, що допіру просив уже, то вона сказала, що 
немає хліба. І нічого немає... Тарасикові важко було збагнути, як це
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немає нічого їсти, але після того, як баба зварила їм старого батога, що 
висів у повітці за дверима, та вимазала з лампадки залишки лою — їсти 
й справді не було чого.

— Бабо, а де він узявся в старій хаті? — спитав Тарас, дослухаючись 
до цвіркунового сюрчання.

На печі знову невдоволено застогнав дід, — видно, балачки не давали 
йому заснути.

— А його туди ще моя мати принесла, — зовсім тихо мовила баба.
— Давно колись, тебе ще й на світі не було.

— А вона де взяла?
— А вона забрала його з хати свого батька.
Тарасик посміхнувся в темряву.
— А нащо ж його переносять із хати в хату?
— На іцастя, — сумно мовила баба. — Така прикмета в людей...
— А... — зрозумів нарешті Тарас, витягнув з рота палець і проковтнув 

слину.
їсти хотілося ще дужче. Під грудьми млосно ссало, ніби там жила 

велика, тлуста п’явка. Він міцніше притиснув до грудей коліна й почав 
дивитися поверх них на льодяну бурульку, що висіла за вікном. Від її 
блискучої поверхні відбивалося місячне світло й падало тоненькою 
смужкою на перехрестя рами... Тарасик подумав, що бурульку ту теж 
можна буде з ’їсти, дарма, що вона жовта, настояна на солом’яній стрісі. 
Завтра вранці він ломакою зіб’є її й з ’їсть...

За спиною чувся важкий дідовий віддих. Він переплітався з цвіркуновою 
піснею, підладнювався під неї, то наздоганяючи, то роблячи паузу, і за 
хвилину по хаті вже линула мелодія на два голоси:

— Сюррр! — хррр! Сюррр — хррр! Сюррр...
— Аж поштовхни його, сину!
Тарас, не повертаючись, штурхнув позад себе ліктем.
— Га? — злякано відкрив очі дід.
— А на чому він грає, діду?
— Що? Хто?
— Цвіркун.
— А нехай би він тобі здох! — вилаявся той, повернувшись набік.
Тарас принишк. Лежав, згорнувшись клубочком, і мовчки дивився на

льодяну бурульку. У животі не переставала вовтузитися п’явка, яка весь 
час смоктала його зсередини, і Тарасикові здавалося, що вона от-от 
добереться до його серця, прокусить його і почне пити кров. Якби було 
що з’їсти, то вона, певно, смоктала б ту їжу, а не його, а так прокусить 
зараз серце і він помре... П’явка ворухнулася, ніби вчувши його думки, 
й поволі поповзла вгору.

— Бабо! — погукав Тарас, відчуваючи, що вона зараз почне вилазити 
йому горлом.

У відповідь щось гупнуло у дворі за вікном і подріботіло по підмерзлому 
сніжку на дорогу...

— Бабо! — зовсім тихо позвав Тарас.
Баба мовчала. Думала: може, він засне. Але Тарасик заскімлив ще 

жалібніше.
— Я їсти хочу, ба-бооо!
— Потерпи, синочку... Немає їсти. Я завтра зранку тобі щось принесу. 

Ти постарайся заснути, воно пройде.
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Мене п’явка смокче, — захлипав він.

— А чого в нас немає їсти? — крізь сльози поспитав Тарас.
Баба зітхнула.
— Немає, сину... Забрали все, що було.
— Хто забрав?
— Люди, — трохи помовчавши, відповіла баба.
— Оті, що й татка мого забрали?
— Ти спи, синку, спи, Тарасику, пізно вже...
— А хто вони такі, що все забирають?
Баба затрималася з відповіддю.
— Бандіти! — глухо озвався позаду дід.
— Ну що ти мелеш, Дороше?! Йому ж іще жить...
— Хе... жить... нажилися вже...
— Не слухай його, сину, то він з розуму вижив, то таке й каже. Не 

бандіти вони...
— А чого ж позабирали все?
— Так треба було...
— А нащо треба?
— Для перемоги соціялізму, — знов почувся з пітьми в’їдливий дідів 

голос. Він ще щось промимрив нерозбірливо й змовк.
В кімнаті запала тиша. Було чу|ги, як крутилася та зітхала на лежанці 

баба. Трохи згодом стихла й вона'
— Ба! — мовив Тарас.
Та мовчала.
— Ба! Ну дай мені щось їсти.. _
— Нема. Я ж сказала вже. Спи.
— А мені сильно хочетьсяяяя...
— То бери їж мене! — прохрипів дід. — На осьо, гризи мою руку!
Тарасик відчув, як дідова рука лягла йому ззаду на плече. Він злякано

відсунувся на край печі, натягнув на себе рядно й сховався під ним з 
головою. Страшно зробилося від дідових слів: як це він їстиме його руку? 
Дід раніше не був таким, раніше він його брав усюди з собою, розказував 
про все — і як жито росте, і як з нього хліб роблять, — а це якийсь 
став... Гризи мою руку... Ото візьму зараз і буду гризти, щоб знав. 
Полежу трохи, поки ти заснеш, а тоді побачиш! Думаєш, не буду? Буду! 
Сам же кажеш, щоб гриз, ^го й буду. Ось тільки нехай ти заснеш... Я 
не засну, не бійся... То я просто так очі заплющив, наче сплю, а я не 
сплю... Я полежу з закритими очима, а тоді візьму й буду гризти. Людське 
м’ясо теж можна їсти. Баба казала, що дядько Степан їв... воно солодке... 
Я й бурульку ту завтра з’їм... 1 все поїм... я не спатиму... як ластівки 
прилетять... можеш мені не казать, я знаю... він руденький?..

Тарасик намацав у темряві дідову руку, нишком затяг її до себе під 
рядно й причаївся. Думав, дід почує, але той спав, наче мертвий. Йому 
стало трохи моторошно від того, що він намірився робити, але ж дід сам 
сказав... Повагавшись якусь мить, Тарасик наблизив своє обличчя до руки 
й, переборюючи страх, почав легенько прикушувати її зубами. Дід не 
чув. Тоді він наважився і вп’явся в руку з усієї сили... Відгриз шматок 
м’яса, проковтнув його похапцем, не пережовуючи, і знову притих. 
Дослухався до діда. Той продовжував хропіти під цвіркунову мелодію, 
ніби нічого й не сталося. Тарасик відчув, як голод зовсім затьмарює його 
розум, він зручніше вмостився біля руки і вже не ховаючись, беззасте
режно, з жадібністю заходився перегризати дідове зап’ястя...
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Та раптом пальці на дідовій руці сіпнулися, ожили, заворушилися, 
мов павучі лапи, і поповзли по обличчю до Тарасикової шиї. У того аж 
дух перехопило, серце скулилося в маленький клубочок і зовсім перестало 
битися. З жаху він хотів закричати, але кістляві дідові пальці вже 
стиснули горло й крик не встиг вихопитися з грудей. Тарасик захропів, 
засмикався судомно під рядном, відриваючи від себе страшну руку, потім 
уперся ногами в дідове тіло і... впав із печі на піл.

У хаті було вже зовсім світло. Пробиваючись крізь замерзлі шибки, 
на стіл падали скісні промені сонця. Тарасик сидів із широко розплю
щеними очима й ніяк не міг збагнути, що трапилося. Щось страшне таке 
допіру було, але що? Він обвів круг себе розгубленим поглядом і раптом 
побачив набряклу дідову руку, яка звисала у нього над головою. 
Схопившись, він вмить злетів з полу й кинувся до дверей. Штовхнув їх 
з розгону плечем, але двері не піддалися — баба щільно приткнула 
знадвору залізним шкворнем. Він хотів погукати її, та злякався, що своїм 
криком розбудить діда, і той зразу угледить, що рука його геть обгризена... 
Притулившись щокою до одвірка, Тарас з острахом покосився на руку. 
Вона нерухомо звисала вниз, але була ціла-цілісінька, лише затекла вся 
й посиніла.

На обличчі в Тараса промайнула радісна посмішка. Він швиденько 
підбіг до печі, виліз на піл і поторкався об дідову руку.

— Діду! Чуєш, діду?! А мені тільки що...
Старий лежав горілиць, задерши до стелі гострого носа, й дивився у 

безвість осклілими очима.
— Ді-ду, — тихо промовив Тарас, відступаючи назад, потім зіскочив 

з полу й знову прожогом кинувся до дверей. Тепер він уже не боявся, 
що дід прокинеться від його крику — розпачливо гукав бабу, б’ючись 
усім тіло у двері, але баба не озивалася. Тарасик метнувся очима по 
хаті, шукаючи, куди б його сховатися, годі шмигнув під стіл, забився 
гам у куток і заплакав. Довго ревів, розмазуючи по щоках солоні патьоки; 
в же й сонце сповзло зі столу і впало на глиняну долівку двома 
видовженими прямокутниками, а він усе плакав і плакав, аж поки не 
стомився. Потім згадав, що баба обіцяла принести йому щось поїсти — 
і зразу ж ожила в животі п’явка. Вона ніби дрімала там, доки не чула 
про їжу, а тепер прокинулася й давай присмоктуватися під грудьми. 
Може, якби води напитися, то не так би ссала, але ж мертвий дід не 
давав йому вилізти з-під столу. А тут ще й зашаруділо щось у хаті, 
тихенько так: шкряб-шкряб, — наче підривалося із землі... Зі страху 
навіть п’явка перестала ворушитися. І раптом:

— Сюррр! Сюррр!
Очі в Тарасика спалахнули якимсь відчайдушним, схвильованим 

блиском.
— Сюррр! — ще раз продзвеніло в густій тиші.
Тарасик злодійкувато визирнув зі своєї сховки на діда, переліз через 

перечку й порачкував до печі. За рогачами в мазаній долівці знайшов 
маленьку круглу дірочку... відломив од віника соломинку... посунув у 
нірку. Голос цвіркуна нараз обірвався, зате Тарас відчув як там, під 
землею, щось цупко вчепилося за кінчик соломинки. Затамувавши подих, 
він почав легенько підтягувати її догори, та и останню мить, коли на 
поверхні уже з’явилися цвіркунові вусики, той одірвався і щез у норі. 
Тарасик досадно зітхнув, але невдача лиш піддала йому азарту. Він зліг
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на долівку, приміриися й знову посунув у отвір соломину. Цього разу 
вже не став чекати поки цвіркун з ’явиться на поверхні — зарані 
підсмикнув його й миттю перехопив лівою рукою. Потім швидко звівся, 
перебіг до себе під стіл, сів у кутку й підняв до вуха кулак. Прислухався. 
Однак чи то серце його це не встигло вгамуватися, чи цвіркун був надто 
остережливий, але він нічого не почув. Може, його там і немає, подумав 
Тарас, легенько послабляючи пальці, але тут-таки знову стиснув їх докупи
— цвіркун був у жмені.

Якусь хвилину він сидів і уважно дивився на свій кулачок, ніби 
зважувався на щось і ніяк не міг зважитися, потім зітхнув, заплющив 
очі й рішуче вкинув цвіркуна до рота... На смак він був гіркий, як гнила 
насінина, але Тарасик поволі пережував його й ковтнув разом зі слиною. 
Після цього ще раз зітхнув похлиписто, витер долонею заплакане обличчя 
і став чекати на бабу...

Обухів, 1990
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КРИТИКА

Михалко СКАЛІЦКІ

НОВА УКРАЇНСЬКА ЕСТЕТИКА, 
або Найкращий засіб од випадіння волосся, 
як і від екологічної катастрофи, 
що його віднайшов заново 
Василь Трубай

(Ессй про любов)

На цьому місці мало б стояти кількасот епіграфів.

Але один епіграф я все ж поставлю. Це будуть слова Григора 
Тютюнника: “Немає загадки Таланту — є вічна “загадка Любові”. Колись 
(здається, те було давно-давно, а насправді минуло хіба сім літ відтоді) 
я розумів слова “талант” і “любов” у наведеній фразі як щось відмінне: 
“талант” — як щось таке, що передує творчості, — отож, гадав я собі, 
для Тютюнника не було загадки ані в таланті, ані у творчості; а “любов” 
у тій фразі я розумів як любов до, жінки, як кохання, — отож, знов 
думалося мені, головна загадка для Тютюнника — загадка стосунків між 
чоловіком і жінкою. Зрештою, я не так далеко й одійшов (ба навіть не 
одійшов зовсім) од тогочасного свого розуміння, хіба одне можу сказати: 
якби цю фразу не сказав Григір Тютюнник, її мусив би сказати я, — 
тобто я опинився перед тою самою загадкою Любови. Але ти, читачу, 
не подумай, будь ласка, що я зараз почну тут оту загадку розгадувати. 
Ажніяк. Я знаю лише одне: наявність або відсутність у наших душах 
любови змушує їх дивитися на світ то так, то інакше. Але про це згодом.

А тепер я хотів би написати апологію Василя Трубая, точніше — 
апологію його оповідання “Кінець світу” , видрукованого у журналі “Київ”, 
№ 11, 1991 р. Починається воно з того, що “Володька Бевзь осмикнув 
прилиплі до зіпрілого тіла джинси і, примруживши око, глянув на небо. 
Посеред неба розпеченим млинцем висіло сонце, яке нестерпно пекло 
Володьці в лисину. Зубами він зішкріб з язика липку слину, сплюнув її 
у траву й завернув на набережну до пивбару”.

Я, наприклад, геть і бачу цього “бевзя” Володьку* і коли правда, що 
стиль — це єдність цілого й окремого, або — присутність цілого (твору) 
у кожному окремому слові, у кожному звороті і, навпаки, реалізація усіх 
цих окремішностей у формі цілого, — то важко не погодитися, що, з 
погляду стилю, з погляду майстерности, згадане оповідання бездоганне. 
Кажу це без жодної іронії: “бевзь” Володька розкриває нам свою бевзячу 
натуру до кінця, який, зрештою, не такий уже й далекий: заледве чотири 
сторінки в журналі. Словом, ми готові визнати Василя Трубая майстром 
слова, людиною, що наблизилася до вирішення загадки Таланту. 
Складніше з любов’ю.

Поки Володька Бевзь попиває собі у пивбарі пиво, роззирається доокола 
і навіть щось собі там розмірковує, якийсь жук, як Ньютонове яблуко, 
вдаряє Володьку в лоба, падає від зіткнення на стіл і безпорадно дригає 
ногами. Ось тут і починається те, чого ми з перших рядків підсвідомо
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од Володьки очікували: замордовує Володька ту нещасну скотинку (чи 
як би то її ще назвати? комашку? хай буде). Я не можу дивитися фільмів 
жахів, але тут думаю, дай, може, витримаю. Ні, не витримую. Клятий 
“бевзь” Володька таке витворяє з бідолашною комашинкою, що в душі 
моїй закипає лють на цього... на цього... ну, на нелюда. І коли: “Над 
головою щось затріщало, ніби рвалося полотно, спалахнуло сліпучим 
вогнем, і Володька впав на коліна. Він хотів швидко звестися, поки ніхто 
не бачив його в такій позі, та земна твердь під ногами здригнулася 
втретє, й Володьку, мов грушу, струсило додолу. Він гепнувся об цементну 
підлогу і більше вже не вставав. Лежав горілиць у калюжі розлитого 
пива та, вирячивши перелякані очі, тупо дивився в небо” , котре “поволі 
почало закручуватися сувоєм...” — я відчуваю в цю мить щось, що 
передав би словами: “Так йому й треба, негідникові!” За що він так 
бідну комашинку мучив? Що вона йому лихого зробила? Чим йому взагалі 
недогодила “рідна Матінка-Природа” , що він, Володька, бевзь, тупак, 
скотина, падлюка, так споганив довколишнє середовище власного 
проживання?

І тут раптом до мене “доходить”, що я став співучасником злочину: 
ми з автором убили людину. Я думаю собі: за що? Ах, сам собі відповідаю, 
він же там теє... комаху нещасну, яка йому нічого лихого... словом, 
мабуть, таки було за що, коли ми його все-таки... І хапаюся за слово 
“мабуть”. А ну, думаю, може, Володька мав якісь обставини, здатні 
пом’якшити вирок? Яке я взагалі мав право судити людину, не зваживши 
всіх “за” і “проти”? Яке я мав право вчиняти справжнісінький самосуд? 
Не мав я такого права. Я не хотів! “А от і хотів, — каже мені на те 
автор. — Хотів, і це я, автор, добився того, щоб ти захотів убити отого 
покидька Володьку!..”

Автор міцно мене вхопив. Автор не дав мені жодного шансу, жодної 
щілинки у межах твору, куди б я міг сховатися від необхідности убивства. 
А сховатись я мушу. Даруй, пане авторе, але убивство людей не про 
мене. І я виходжу за межі оповідання. Подібний вихід призводить до 
двох речей. По-перше, я намагаюся якось нейтралізувати своє, м’яко 
кажучи, схвалення убивства Володьки Бевзя — людини. Найліпший спосіб 
у цьому ділі: шляхом розчленування, тобто аналізу, не допустити цілісного 
сприйняття “Кінця світу” підсвідомістю (душею, що те саме, як ти 
розумієш). Саме цим я й займаюся. По-друге: виникає думка, що раз 
автор, Василь Трубай, зумів так гарно загнати мене у глухий кут за 
допомогою художнього твору, то, вочевидь, є підстави почати мову про 
нову українську естетику, для якої Арістотель із його поняттям катарсису 
як засади й мети мистецтва безнадійно застарів. І що б то за естетика 
така могла бути?

Щоб розібратися у цьому, мусимо повернутися в оповідання. Кого ми 
маємо там за героїв? Може, Володьку Бевзя? Але ж який із нього “герой”? 
Покидьок, та й годі. А може, героєм там — той нещасний жук, якого 
Володька катує? Ні, на жаль. Жук узагалі не має характеру, бодай навіть 
такого, яким автор наділяє Володьку.

Лишається, отже, тільки сприймати наших “героїв” символічно. Символ, 
як відомо, вказує на те, чим він сам не є. Нещасний жук хай символізує 
живу природу (чи природу загалом), над якою чинить наругу символ 
поганости людства — Володька Бевзь. Наприкінці оповідання вже не 
символ природи, а природа як така мститься людству, а точніше — 
цілком конкретному Володьці, що я означив його як символ поганости 
людства.
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Провести аналіз у площині чистої символіки теж не вдасться, бо 
мстивість, яку Василь Трубай приписує природі, є проявом характеру. 
Як сумістити естетику символічну з характерною, я не знаю. Але то 
дрібниця. Куди гірше, що, назвавши Володьку Бевзя символом поганости 
людства, я не знайшов у оповіданні того, кого зміг би обізвати символом 
хорошости. Тож, замахнувшись знищити поганість, я, фактично, зама
ху юсь на людство загалом.

Мушу, отже, знову вийти з цієї небезпечної гри, аби спробувати ввійти 
з іншого боку. Цього разу я шукатиму автора чи принаймні його сліди. 
Пригадуєш “принцип Флобера”: “Письменник має уподібнитись Богові, 
котрий усе це створив, але самого його ніде не видно”. На позір може 
видатися, що Василя Трубая не видно-таки у його творінні, — та тільки 
на позір. Бо В. Трубай як автор займає-таки певну позицію і виражає 
певне ставлення. Не знаю, як тобі, читачу, а мені раптом спала на думку 
подібна ситуація. Скажімо, сусідська дитина піймала котенятко баби 
Гликери, прив’язала тому нещасному котеняткові до хвоста бляшанку, 
насипала у ту бляшанку пороху чи ще там чого й підпалила. Котенятко, 
звісно, нажахане, хоче втекти од свого нерозумного ката, верещить. На 
той вереск із хати виходить баба Гликера і, звівши руки догори, вигукує 
прокльона: “Та бодай би тебе убив грім з ясного неба!” Тут із ясного 
неба і справді спадає блискавка й убиває дитину. Як ти думаєш, що 
мала б зробити нещасна баба Гликера, на власні очі побачивши 
“результат” свого слова (слова!)? Щонайменше, мабуть, кинулася б до 
церкви замолювати гріх. А то й би повісилася чи умом навихнулася. Та 
це я так думаю. Але В. Трубай (судячи з оповідання “Кінець світу”) 
закінчив би запропонований сюжет, мабуть, інакше: “Баба Гликера 
стенула плечима, позіхнула, перехрестилася і з глибоким почуттям 
сумлінно виконаного обов’язку повернула до хати”.

Оце і є та позиція автора, яку він мені нав’язав: “Так йому й треба, 
негідникові!”; “Кари ляхам! Кари!”? Але, крім цієї позиції, крім такого, 
як на мене, нічим не вмотивованого ставлення до свого героя, автор не 
заявив про себе анічогісінько, я вже не кажу, що не дав жодної ниточки, 
жодної “соломинки”, яка б дозволила утриматися на поверхні абсолютного 
нерозуміння і якось виправдати автора, вибачити йому його позицію, що, 
як і всяка жорстка позиція, не завше слушна. Але автор не дає мені 
підстав сумніватися у його правоті. І що я маю робити з цією його 
правотою? Я, як і будь-хто, боюся того, чого не розумію, а тому намагаюся 
від того втекти, зокрема й від Василя Трубая з його оповіданням “Кінець 
світу”. І тепер уже остаточно: йому мене не піймати.

Знаю, тепер ти мені закинеш, читачу, що я нібито хотів написати 
есей про любов, а написав про зненависть. Але не вимагай од мене 
більше, аніж я можу. Крім того, це було б справді нудно. Досить і того, 
що ми дали безсмертя (чи індульгенцію на безсмертя) авторові, котрого 
ні я, ні ти не розуміємо, а він і не хоче, щоб ми його зрозуміли. А 
любов... що ж, “на прохання трудящих”: “Якби я говорив мовами 
людськими й ангельськими, але не мав любови, я був би немов мідь та 
бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни 
й усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не 
мав любови, я був би — ніщо” (Перше послання ап. Павла до коринтян). 
Сказати, що я вже розгадав загадку любови, було б, мабуть, занадто — 
навіть за моєї самозакоханости.

Миколаїв
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Костянтин МОСКАЛЕЦЬ

НЕЗАДОВОЛЕННЯ ТВОРОМ

Однією з важливих передумов текстового аналізу Р. Варт називав 
задоволення від тексту; відповідно опозицією в такій парадигмі виявиться 
незадоволення твором. Спробуємо визначити ті пункти “Московіади” 
Ю. Андруховича (“Сучасність”, ч. 1 — 2, 1993), які є вихідними 
смисловими вузлами у формуванні нашого суб’єктивного неприйняття 
(даного, таким чином, після тексту і поза ним). Мабуть, кожен твір, хоч 
би яку жанрову приналежність він декларував — повість, вірш, роман 
жахів тощо, — є насамперед організацією, динамічною системою, суть 
функціонування котрої для нас найвиразніше окреслюється поняттям 
“гра”. Недотримання автором правил гри може виявитися її власною 
умовою, але за певних обставин: тоді, коли автор свідомо дотримується 
такої умови. Якщо ж порушення правил відбувається на несвідомому 
рівні, у вигляді “недогляду” або “недбалости”, тоді ми маємо справу з 
феноменом “зіпсуй-забави” (описаним, зокрема, Й. ГюйзініЬю в “Ношо 
ludens”.) “Зіпсуй-забава” — це людина або явище, які приходять з-поза 
чітко означених часопросторових меж гри і втручаються в неї, нехтуючи 
існуванням яких завгодно правил та й самою грою як такою. “Зіпсуй- 
забавою” не конче мусить бути щось чуже і вороже грі або гравцям: 
нею може стати кепська погода, пробитий цвяхом м’яч, мама, яка кличе 
дітей вечеряти, примушуючи перервати гру; “зіпсуй-забавою” може стати 
недобросовісний стосовно читача або власного твору автор. “Зіпсуй-заба
вою” можуть бути вставні пісні-зоні^и у виставах Б. Брехта або аритмічне 
чергування “міфологічного” з “ неореалістичним” у “С винарнику” 
П. П азоліні, — зрештою, в XX столітті багато хто з творців поступався 
ілюзійною владою над адресатом задля реальности самого твору.

У випадку з “Московіадою” ми зустрічаємося з цілком протилежними 
інтенціями автора, який, судячи з усього, прагне влаштувати досконалу 
ілюзію забави-твору — і досягає не зовсім відповідних результатів. Усе 
починається з заголовка, який, за Бартом, “покликаний маркірувати 
початок тексту, тим самим подаючи текст у вигляді товару”. Вслухаючись 
у семантичне звучання слова “Московіада”, читач, залежно від місткости 
власної ерудиції, може виокремити кілька основних смислових наванта
жень, які несе в собі цей знак — “Іліаду” та “Одісею” Гомера, можливо 
“Россіаду” М. Хераскова та “Ґавриліаду” О. Пушкіна, суто “історичний” 
флер слова, що має свідчити про достовірність авторського зображення; 
сюди ж долучається блок уявлень про різноманітних чужоземних 
мандрівників — від С. Герберштайна та Павла Алепського до P. М. Рільке 
й А. Жида, які залишили описи своїх вражень від подорожей до Московії.
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Цілком очевидно, що “поширене” серед українців ім’я головного героя
— Отто фон Ф. (фон Фарон — одне з можливих прочитань; в іншій 
версії — Отто фон Еф, тобто змія ефа чоловічого роду, або ж — Отто 
з ФельдафінМ) — є свідомою авторською спробою означити чужорідність 
героя довколишньому соціальному середовищу, його “інакшість”, а відтак, 
надати героєві великий аванс у вигляді принципового бачення, необхідного 
для “очуднення” реальности. Десь тут наш автор і робить першу помилку, 
не враховуючи відносности системи відліку, завданої чужоземним ім’ям 
головного героя — позаяк біографія, поведінка, спосіб бачення і спосіб 
мовлення Отто недвозначно вказують на його цілковиту приналежність 
“совдепівському” континууму і претензії героя бути кимось на кшталт 
“нікомуненалежного” Павла Алепського є, в такому разі, безпідставними.

У свою чергу, жанрове означення — “роман жахів” — теж спрацьовує 
без зволікань — і теж не на користь автора. Згаданий жанр передбачає 
створення фантасмагорії, проникнення ірреального в реальне, злютовуван- 
ня уявного з емпіричним; як переконається читач, усього цього не бракує 
творові Андруховича (сперечатися про інтенсивність і правдоподібність 
“жахливого//ірреального” — цебто про рівень виконання — наразі не 
доводиться, враховуючи індивідуальну вразливість і сприйнятливість 
читача); але закономірно постає питання про патетичні і публіцистичні 
філіпіки зі злободенним політичним забарвленням, до яких вельми 
схильний Отто: якою мірою виправдана їхня присутність у творі? Тим 
більше у творі, що належить (декларує цю приналежність) до, так би 
мовити, принципово аполітичного, ба навіть асоціального жанру? Невже 
національна самосвідомість героя (висока) цікавить щурів із московської 
підземки, а мало не примусова заанИажованість Отто в справах КҐБ, чим 
довго й нудно він переймається, якось стосується рівня лайна, що в ньому 
тоне “Циганський Барон”? І що, власне, жахливого в тому, коли щури 
жеруть манекенів — от якби навпаки! Буйноквітнучі фантазми героя, 
спричинені алкоголем або паранойєю, або і тим, і іншим, викликають 
сумнів щодо достовірности свідчень і без того недостовірної особи, — 
свідчень проти імперії, свідчень про мову, звичаї, переконання, надлюдську 
схильність до алкоголю і сексу в тих, кого Отто вважає москвичами, 
росіянами, “єдіним народом”. Можливо, всі ці пивні бари, каналізація, 
тунелі, конференц-зали — всього-навсього маячня героя, котрий нарешті 
спіткав свою білу гарячку? Поставши одного разу, це питання вже не 
залишатиме читача “Московіади” до останку, викликаючи небажаний для 
автора скепсис як із приводу пристрасної патетики Отто (“Чому ви так 
просмерділися несвободою? Чому свободи лишаєте так мало, що її вистачає 
лише на падіння із сьомого поверху?”), так і з його намагань будь-що 
розсмішити, викликати огиду або жах. Бо й справді так мало спільного 
між тим, що турбує уражену психіку, — і сатирою на реальну дійсність, 
до того ж сатирою цілеспрямованою, з розрахунком на конкретний ефект; 
можливо, Москва, смерть десантника Руслана, люди, які сплять на 
вокзалах, черги, нелад, відсутність культури, імперія Совдепія — теж 
лише фантазм чи галюцинація героя, нелад у його хворій душі, і тоді 
це проблеми психіатрії, а не літератури, — насправді ж існувала 
прекрасна, найлюдяніша, найдемократичніша в світі держава СРСР? Саме 
тут Андрухович робить свою другу помилку.

Втім, для тих читачів, які хоч трохи знайомі з особливостями стилю 
нашого автора, означення “роман жахів” є таким собі інтимним секретом,
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інтеліЛбельним прискалюванням ока: мовляв, ти ж знаєш, старий (-ра), 
скільки і яких значень може стояти для нас із тобою за словом “жахи”? 
І той читач справді знає, що, сутикаючись із бурлеском, балаганом, 
буфонадою, “жахи” здатні викресати цілий феєрверк сміхових аспектів 
цього поняття, — тобто “принада” виглядає доволі ласою, якщо врахувати 
майже одночасний вплив трьох вищезгаданих чинників культурного коду: 
заголовок, жанр, ім’я головного героя. Стосовно інших евентуальних 
читачів, вихованих на зразках “справжнього” роману жахів, то досвід 
спілкування з усіма на світі Франкенштайнами (ось, до речі, ще одне 
гарне прізвище для Отто) примусить їх негайно розпрощатися з “Мос- 
ковіадою", щойно вони подужають перші дві-три сторінки; в'широкому 
розумінні подібний афект теж можна трактувати як очікуваний і водночас 
несподіваний нервовий шок.

Тим часом утаємничений і більш-менш елітарний читач продовжу
ватиме наперед смакувати задоволення від тексту, обіцяне правильною 
дешифровкою авторських декларацій; в його уяві промайне кілька 
можливих варіантів перед-читання: саркастична усмішка українсько-євро
пейського інтелектуала над конаючою в конвульсіях імперією зла й 
тупости; або: віртуозна іронія незаані*ажованого, далекого від політичної 
та будь-якої іншої кон’юнктури спостерігача, який уперше в житті зустрів 
автентичного homo sovieticus’a; або: захоплююча фабула і тонко виконане 
зображення чогось такого пікантного, що можна було б назвати 
“російськістю”; або-або... Зростаюче з кожною наступною сторінкою 
незадоволення твором переходить у знеохочення, а читач усе більше 
нагадує одуреного безкарним шахраєм покупця, який виклав солідну суму 
за коробку тирси; на коробці, поміж тим, було написано: “Indian Tea”. 
Варто наголосити, що подібне розчарування виявиться втіхою лише для 
вибагливого читача зі смаком (у кантівському розумінні цього слова).

У чому ж полягає суть шахрайства, запропонованого Андруховичем? 
У неспівпадінні “товару” з товарним знаком. У невмінні ткати текстуру, 
щезаючи в ній як усевідаючий автор-і-герой із його вербальним нетриман
ням. Втім, репрезентація Отто в ролі героя не витримує жодної критики: 
його з головою викриває власна мова, над якою тяжіє прокляття 
неперетравлених обивательских міфів, несмачна суміш епістолярного, 
публіцистичного та щоденникового письма. Як нам здається, авторові 
забракло вміння або сміливости абстрагуватися від власної особистости, 
знайшовши для свого твору автентичного героя; подібні пошуки вима
гають, звісно, праці... Отто фон Ф. завис у порожнечі поміж автором і 
незнайденим героєм; тому цілком слушно було б означити його як 
недо-героя — або недо-автора (кому як більше до вподоби). Найбільшим, 
мабуть, лихом цієї недолугої маски з претензійним ім’ям є її невміння 
блазнювати, роблячи це невимушено, за бажанням. Нудний і нав’язливий 
блазень викликає розчарування, гнів, протест (залежно від нашого 
темпераменту). Як сповіщає совдепівська леґенда, абориґени з ’їли капітана 
Кука за те, що він переповідав старі анекдоти. Якраз переповіданням 
засмальцьованих пліток, переказом загальновідомих анекдотів і жартів, 
породжених тоталітарною системою, займається в екзерсисі, з невідомих 
причин названому романом, чи то недо-герой, чи то недо-Андрухович. 
Імперія повинна бути вдячною котромусь із них — розповідаючи старі 
міфи, репродукуючи певний спосіб бачення//мовлення, тим самим подов
жують вони процес функціонування зужитих ментальних форм. Імперія

72
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


боїться деміфологізації, тим часом автор створює міф про патологічну 
свідомість, безсилу розшифрувати знаки присутности Влади. Треба вміти 
розповідати анекдоти — і жахливі історії теж.

Коли душу Андруховича приведуть на Страшний Суд (нехай це 
станеться якомога пізніше), то інкримінуватимуть йому не порушення 
котроїсь із десяти заповідей, а порушення заповідей прозового дискурсу. 
“Роман не будується за тими ж принципами, що й вірш; використання 
фантазмів у поезії трактується як виключно поезії властиве перетворення 
дійсности; аналогічне застосування фантазмів у прозі (привид десантника 
Руслана, промова в пивному барі тощо) потребує обсрежности, ощадности 
й обгрунтування; назвавшись постмодерністом, ти експлуатував інстру
ментарій “химерного роману” на повному серйозі, пишучи на “хибив- 
трафив”, куди вивезе; йди за це до пекла, книгогризе,” — так скаже 
янгол-каі*ебіст “Сашко”, який у тутешньому житті спеціалізувався на 
вивченні біографії і творчости Андруховича, — чи то пак, Отто фон Ефа.

Безумовно, молена послати до дідька і самого янгола, нездатного, до 
речі, відрізнити чорний гумор від сірого; тим більше, що існують такі 
воістину святі і недоторканні речі, як авторська воля і того ж таки автора 
свобода. Існує практично безмежна кількість можливостей письма, і 
“Московіада” — одна-єдина крапля в океані таких можливостей. Одначе, 
коли думаєш про виконання, то кількість суто інструментальних прийомів 
катастрофічно зменшується — для конкретного автора існує тільки той 
інструментарій, яким він досконало володіє. По тому ідуть “теми”; якщо 
скористатися критеріями безпосередньої авторської зацікавлености і ком
петенції (досвіду, неопосередкованого знання), то кількість їхня вміститься 
в межах десятка. Чим більше місткою є система (“фраза” — “синтагма”
— “парадигма” — “тема” — “текст”) — тим більше вона тяжіє до 
цілковитої структурованости й уже осмисленого буття в якості довершеної 
системи, Влади, тотальности (“Божественна комедія” Данте). Кожна 
створена система прагне самодостатности (самозабезпечення), 
“нікомуненалежности” , свободи від творця — і свободи творця, — тобто 
все більше її інтенцій дедалі частіше спрямовуються або назовні — з 
метою захоплення, освоєння-перетворення, систематизування до
вколишнього часопростору (система екстра вертна), або всередину самої 
себе (система інтровертна), і тоді система прагне освоїти — перетворити
— саму себе, відчужившись у такий спосіб від творця (Батька), який є 
її прообразом, ідеєю, архетипом. Чудову ілюстрацію такої спроби пере
тнути ненависну пуповину ми зустрічаємо на останніх сторінках “Мос- 
ковіади”, коли Отто фон Ф. упритул розстрілює манекенів “батьків 
народу”, а останню кулю випускає собі в голову, — символізуючи тим 
самим убивство не менш владолюбного, ніж “Ленін”, Автора. Недо-герой 
виривається на поверхню аморфної, липкої авторської свідомости — і 
перетворюється на героя. Але в цьому іміджі він нецікавий для автора, 
котрий залишається тим і таким самим, — слабосилим, зацикленим на 
уявному, закомплексованим соціумом (і не тільки); Андрухович 
розминається з реальністю власного твору, яка щойно вилущилася на 
двох останніх сторінках — і “Московіада” закінчується; можна додати 
навздогін, що Оттові вдалося те, що не вдалося його авторові.

Кілька слів про неусвідомлену брехливість недо-героя. З одного боку, 
він залишає Україну, спонукуваний “гіркотою становища”: “Покинутий 
і зраджений майже всіма, крім кількох малоцікавих побратимів по буху,
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я вибрав нарешті втечу до Москви”. Але опинившись в епіцентрі 
реакційного путчу (те, що путч уявний, не є суттєвим), Отто фон Ф. 
уболіває: “Яка жахлива пишномовність! Як багато слів з великої літери. 
Треба щось робити. Якось попередити хлопців...” Яких “хлопців” 
збирається попередити Отто — байдужих йому сусідів по гуртожитку? 
Малоцікавих друзів-алкоголіків? Автор, заморочений власною пишно
мовністю і багатослів’ям, не зауважує елементарних розривів 
акціонального коду, а, зауваживши, абияк з ’єднує його з іншими кодами, 
непридатними для цього, створює сумнівні, м’яко кажучи, опозиції 
(наприклад, “Москва — Київ” у парадигмі Совдепії), керуючись при 
цьому напередзаданими політичною кон’юнктурою установками. Дилета
нтські уявлення про когерентність і структуру твору, печерна соцре- 
алістична зацикленість у соціальному, непереборна потреба писати (те, 
що Барт називає “недиференційованою оральністю”)... Ліпше б той Отто 
залишався поетом. Або коректором. Чи, бодай, хронічним алкоголіком.

Один день Отто Вільгельмовича з усіма його покійниками, щурами, 
пияками, каналізаціями тощо видається нам знічев’я, зате поспіхом 
відтарабаненою байкою про ніщо. Авторові нема чого розповісти. Але 
існує потреба писати, зумовлена тими чи іншими чинниками, іншими 
потребами, іншими різновидами письма. “Врешті-решт можна сказати, що 
ви написали свій текст без жодної насолоди для себе; ваш текст з усім 
своїм лепетанням по суті своїй залишається фригідним, як і кожна потреба,
— доти, доки в ньому не виникне бажання, невроз” (Р. Барт, 
“Задоволення від тексту”).

Можна відзначити про себе блискучі імена персонажів, назви міст 
(Марфа Сукіна, Мочегонськ, Красножопськ тощо), пригадати найближчі 
в часі літературні паралелі — “Ласкаво просимо в Щуроград” 
Ю. Винничука та “Компроміс” Г. Пагутяк (зокрема, запозичені з 
“Компромісу” конференц-зал, щури, агент Артур, нічна рада мають 
символізувати постмодерну гру з текстами попередників); можна зау
важити разючу — і не тільки інтонаційну — подібність Отто фон Ф. із 
Жаном-Батістом Кламансом (“Падіння” А. Камю), — з тією лиш 
різницею, що суддя на покаянні усвідомлює глибину свого духовного 
падіння, а слухач Вищих літературних курсів і не підозрює про неї. 
Можна побачити кілька спалахів розкішного гумору, який не належить 
повсякденній свідомості совдепівського обивателя і не випливає з “про
жекторного” спофбу письМа “під Вольтера” (див. “Мімесис” Е. Авверба- 
ха); але все інше — страхи цього обивателя, мрії, фантазми, а насамперед
— мова, — викликають просто-таки надмір безпросвітної нудьги і 
невдоволення твором. На наше щастя, окрім “Московіади” , існує безліч 
текстів, здатних приносити і сміх, і насолоду, — текстів, створених 
Майстрами Гри, а не амбітними підмайстрами.
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Юрій КРОТ

У ПОШУКАХ РОМАННИХ ЗНАЧЕНЬ

До проблеми діалогічности художнього слова 
у контексті прози Ю. Андруховича

. Новий український роман (дозволимо собі у такій дещо претензійній 
формі означити феномен прози молодого письменника) заслуговує 
особливої уваги хоча б тому, що самим фактом існування у сучасному 
літературному контексті порушує надзвичайно важливу проблему виходу 
художнього слова у діалогічний простір романних значень.

Опубліковані торік у “Сучасності” “Рекреації” вже дають змогу 
говорити про них як про специфічно романний текст — чи, принаймні, 
про те, що автор цілком володіє засобами романного мислення. Щоб хоч 
якось аргументувати це твердження, зупинимось бодай на одній рисі 
роману й романного мислення взагалі, а саме — на його принциповій 
діалогічності, яка дає змогу вважати кожен роман у принципі діалогом 
кількох мов, культур, світів, способів світобачення.

Європейський роман як власне європейський (античність тут до уваги 
не береться) народився у надрах “низової” (сміхової, карнавальної) 
культури, і таким чином від самого початку був діалогом, оскільки як 
культурний феномен він формувався передусім як опозиційне висловлю
вання щодо сакралізованої системи висловлювань авторитетнішої 
(латинської) культури. Відтак і романна поетика складалася довкола певної 
основоположної дуалістичної конструкції, до якої мусили одночасно 
входити дві світоглядні системи — висока і сміхова, латинська й 
національна, сакральна й профанна, пародійована й пародіююча. У 
нарощуванні плоті на цьому філософсько-естетичному кістяку, власне, й 
полягала суть романотворення. Таким чином, виникнення романного 
мислення (передбачене дещо наївним дуалізмом подібних бінарних 
опозицій, притаманних, зрештою, не так роману, як профанній карна
вальній культурі, що його породила) неминуче провокувало звертання 
естетично активної свідомости до філософської категорії Іншого, а 
естетичну практику зводило чи, власне, підносило до діалогу з цим 
постійно присутнім і відкриваним Іншим.

Інший — надзвичайно важлива категорія романної естетики, адже з 
появою в європейській літературі романного жанру завдання словесно-ху
дожньої діяльности почало полягати в тому, щоб, побачивши в Іншому 
повноцінне “Ти”, тобто рівноправний щодо автора висловлювання і н ш и й  
суб’єкт, за допомогою вчування в постійно присутнього Іншого впізнати 
у ньому с е б е  і таким чином здійснити реальне, естетично дійове 
спів-буття з Іншим, у кінцевому підсумку — з цілим світом. Надто 
очевидна у повсякденному житті дихотомія “я” — “не-я” (як геніально 
писав про це Шевченко: “І все я бачив, все я знаю, нема ні пекла, ані
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раю, немає й Бога, тільки я та куций німець узлуватий...”) у континуумі 
художнього висловлювання мусить долатися, тому що суть естетичної 
діяльности в найзагальнішому значенні, власне, у тому й полягає, щоб 
побачити у первісно протиприродному Іншому свого ближнього, тобто 
споріднене “мені” начало. Естетично активна особа відкриває в Іншому 
(а отже, й у собі) первинну, Адамову — тобто істинну, Божественну — 
співприродність “я” і “не-я”, стаючи діалектичним синтезом цих двох 
роз’єднаних у повсякденні начал. Це, певно, й дало підстави Мартинові 
ГайдеАЬрові зауважити: “Краса — це спосіб, яким істина живе у творінні”. 
Саме так — в естетиці і лише в естетиці — здійснюється на землі етична 
по суті Христова заповідь: “Возлюби ближнього свого, як самого себе”. 
Саме так — у діалектично єдиному процесі відчуження і любовного 
прийн-Я-ття Іншого — відбувається включення його в естетично значущий 
романний діалог.

“Рекреації” Андруховича настільки точно відповідають названим вище 
ознакам роману й романного мислення, що їх цілком можна назвати 
романом (а не повістю, як це робить сам автор через недбалість або 
схильність до літературних містифікацій). Сакралізована національна 
культура в її цілісності — що найважливіше! — виступає тут щодо автора 
в ролі суто романного Іншого: і процес відчуження, і процес прийн-Я-ття 
її як взаємозумовлені акції діалектично єдиного естетичного впливу на 
Іншого дотримані і змальовані автором настільки точно, що не виникає 
жодного сумніву в тому, що постійно присутнє й відкриване “Ти” — 
предмет зображення — в результаті закономірно включається у контекст 
спів-буття з автором. У цьому відношенні вельми характерний фінал 
роману, котрий (як, зрештою, і весь роман) дає змогу якщо й не вичитати 
дане значення з тексту, то, принаймні, вчитати все це в нього без 
особливої шкоди для змісту і форми твору.

Справді, Свято Воскресаючого Духу як предмет змалювання є для 
автора водночас і цінністю, і не-цінністю; автор водночас і встановлює, 
і “знімає” дистанцію між собою й Іншим, відкриваючи в ньому то 
споріднені, то чужорідні стосовно власного світобачення риси. Але так 
само — тільки у зворотному напрямку — Інший “пише” автора з його 
явною причетністю до свят воскресаючого духу. Саме завдяки суто 
діалогічній різноспрямованості художнього дискурсу кожна подія “Рекре- 
ацій” виявляється до найвищої (романної!) міри двозначною. Її значення 
роздвоюється залежно від того, до чиєї — авторової чи героєвої — 
свідомосте ця подія в цю мить включена. Мартофляків адюльтер — це 
трагедія, фарс чи маскарад? Сама назва твору, зрештою, надзвичайно 
багатозначна: діапазон її значень розгортається від “приміщення для 
відпочинку в школі” до “від-творення дійсносте” (за лат. creatio — 
творення). Так відбувається в романі діалог значень, котрий, власне, і є 
“ре-креацією” — творенням нового світу (якщо, вслід за Томасом Манном, 
розуміти мистецтво як “imitatio Dei”) .

Усі ці процеси тим більше підкреслюють значущість “Рекреацій” у 
сьогоднішньому нашому літературному контексті, що українська культура, 
пробувши тривалий час під натиском культури імперської, схильна 
сприймати Іншого з істотною долею етичної ворожосте, що, в свою чергу, 
перешкоджає становленню естетики романного діалогу значень — пере-

1 Назва “Рекреації” могла б слугувати доброю ілюстрацією до міркувань про символізм 
художнього слова, що поєднує в тексті розрізнені в повсякденному часі й просторі 
значення.
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дусім тому, що етична ворожість естетично непродуктивна. З точки зору 
політики, подібну ворожість, що, як правило, виявляється у формі глухоти 
до чужого слова й висловлювання, можна виправдати: адже культура, 
коли немає держави, змушена перебирати на себе охорончі функції щодо 
мови й народу загалом. Внаслідок цього чуже слово й чуже значення 
сприймаються як така собі “естетична агресія”. Зрозуміло, що за цих 
умов контекст національної культури істотно збіднюється, бо ж орієнтація 
на “етнічно чисте” монологічне значення перетворює висловлювання в 
нудну безконечність своєї власної самодостатности, прирікаючи і героя, 
й автора на вічну самотність у їхньому бутті. Ця трагічна самотність є 
закономірним наслідком метафізичної глухоти до чужого слова і значення: 
відмовляючись почути й прихильно сприйн-Я-ти Іншого, автор прирікає 
й себе бути непочутим.

Звідси зрозумілими стають труднощі становлення романної форми на 
українському культурному грунті. Тим несподіванішою була поява “Рек
реацій” із їхньою специфічно романною діалогічною зорієнтованістю на 
Іншого. І не менш несподіваною виявилась поява “Московіади”, де автор 
задемонстрував прикру нездатність до діалогу, до виходу художнього слова 
у простір романних значень, — виходу, блискуче, здавалося б, опанованого 
у попередньому творі.

Якщо в “Рекреаціях” автор ставиться до предмета зображення як до 
естетично повноцінного Іншого (тобто у єдності функцій відчуження і 
любовного прийн-Я-ття), то в “Московіаді” предмет зображення розпа
дається — роздвоюється на світ героя, котрий автором любовно 
приймається, і світ довколишньої “об’єктивної реальности” , котра 
сприймається з ненавистю й відкидається надто явно, а відтак естетично 
непереконливо — через декларування етичної ворожости довколишнього 
світу щодо героя. На перший погляд, подібна ворожість здається 
виправданою — адже згадана “об’єктивна реальність” є не що інше, як 
реальність імперської дійсности. Але, як уже було сказано, етична 
ворожість естетично непродуктивна, оскільки не дає змоги формувати 
предмет зображення як цільного Іншого. А без цільного Іншого не
можливий ані цільний автор, ані цільний читач. Саме це й відбувається: 
автор цілком зливається з героєм у сенсі реалізації мовних функцій, а 
суб’єктна структура роману внаслідок такого злиття стає схожою на 
платонівський міф про андрогіна.

Якщо стосовно об’єкта зображення розпадається двоєдина функція 
відчуження і прийн-Я-ття, то розпадається й увесь текст. Саме це ми й 
бачимо в “Московіаді” , де авторський текст цілком накладається на текст 
улюбленого героя, а нелюбий герой — Імперія — виявляється взагалі 
не-текстом, що стирчить із роману, наче кістка з котлети. Сказане, 
зрозуміло, не означає, що героїв не можна ділити на любих і нелюбих. 
Сказане означає лише, що слід, по-перше, розрізняти любов етичну і 
естетичну, а по-друге, вміти конструювати предмет зображення виключно 
як вербальний феномен, тобто як мікротекст. Це розумів ще Шевченко, 
котрий ненавидів Імперію, треба думати, не менше від Андруховича, 
проте вмів її вербальну трансформацію в чужих текстах почути і 
прочитати. Згадаймо, як у поемі “Сон” ліричний герой “читає” Мідного 
Вершника й напис на ньому.

Невміння прочитати і відтворити Москву й Імперію як текст тим більш 
дивне, що загалом Андрухович має хист читати чужі тексти. Візьмімо 
для прикладу хоча б фразу з “Московіади” про те, як бронзовий Пушкін 
на Тверському бульварі розглядає -носаки власних черевиків. Ця фраза
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воістину варта багатьох інших — є тут і “надмірність” авторського бачення 
щодо героєвого світу (в даному випадку — щодо провінційних поетес, 
котрі принесли квіти до пам’ятника улюбленому поетові), і блискуче 
прочитання суто російської ідеологеми “Пушкін — це істина поезії” , і 
не менш блискуче сприйняття істини в її оберненості до самої себе, в її 
своєрідній прихованості (“К своим же истина склоняется перстам”, — як 
писав Набоков). Не заглиблюючись тут у можливість чи неможливість 
набоковських впливів, як і взагалі у те, чи вичитали ми все, сказане 
вище, з “Московіади”, а чи “вчитали” в неї, зазначимо лише, що точне 
влучання митця у “яблучко” істини робить малоістотними всі питання 
про історичні, біографічні, культурологічні та інші причини цього 
влучання. Митець, у слові якого здобуває буття істина, виривається з 
нудної безконечности історії і навпростець, як пророк Мухамед — у рай, 
потрапляє у вічність.

Уся ця ‘компліментарна частина не знімає, однак, потреби звернутися 
до загальних проблем діалогічности у романі. Нехтування цілісністю 
Іншого призводить, як ми вже казали, й до нехтування діалогом — у 
всіх значеннях цього слова, тобто на всіх рівнях романної структури. 
Характерно, що в “Московіаді” майже немає звичайних діалогів 
персонажів, а ті, які є, подаються із явним відтінком “дебілізації” 
співрозмовників. Досить вдуматися, наприклад, у підслухану головним 
героєм “Московіади” розмову в підсобці пивбару, аби відчути, що для 
оповідача вона зовсім не є розмовою, а радше колективним портретом 
“їхніх звичаїв” , ворожих значно одухотворенішому поетові Отто фон 
Ф., котрий згадує перед тим тиху чарівність галицьких шинків. Ані 
Отто, ані автору не спадає чомусь на гадку, що до чужого пивбару, 
як і до чужого монастиря, зі своїм статутом не ходять. Не задумується 
автор і про те, що до фрази “Ну, дала я йому, і улі?” можна в 
принципі звести зміст деяких колізій хоч би й тих-таки “Рекреацій” . 
Але оскільки там мова йшла про “улюблених” героїв — молодих 
українських поетів, а тут — про “нелюбих” , себто про молодих 
московських жлобів, то в одному випадку ми отримали кілька сторінок 
одухотвореної прози, а в іншому — лише уривки дебільних фраз. 
Таким ось чином автор, нехтуючи діалогічністю щодо Інших, нехтує 
нею і щодо себе, щодо своїх попередніх “висловлювань”. У кращому 
разі це — художня короткозорість. Адже автор повинен любити — в 
естетичному розумінні! — всіх без винятку своїх героїв.

Взагалі, зіставлення “Рекреацій” із “Московіадою” під кутом зору 
діалогічности першого тексту й недіалогічности другого показує, що “свій 
Інший” значно легше включається у діалогічний контекст, аніж “чужий 
Інший” . Таке зіставлення до певної міри дискредитує й раніше написаний 
текст. Мимоволі починаєш підозрювати не лише автора “Московіади” , а 
й автора “Рекреацій” у певних естетичних махінаціях: а що, коли “свого 
Іншого” він полюбив апріорі й ніякого діалогу там, по суті, не було?

У кожнім разі, в “Московіаді” маємо явне нехтування чужим 
висловлюванням і значенням, внаслідок чого автор позбавляє себе 
можливости ввійти у простір діалогу через естетичні двері, а не крізь 
пробоїни псевдожанрів а ля фейлетон чи газетна інвектива. А нездатність 
до діалогу, прирікаючи митця функціонувати у межах ущербної безмеж- 
ности монологічного бурмотіння, законсервовує культуру не гірше, а 
деколи й краще, ніж найбрутальніша імперська національна політика.

З російської переклав Геннадій Гамалій
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Тамара ГУНДОРОВА

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ФІКЦІЯ АНДРУХОВИЧА 
З ПОСТКОЛОНІАЛЬНИМ ЗНАКОМ ПИТАННЯ

Новомодне сьогодні слово “постмодернізм” здається чудернацьким, “не 
нашим”. Це, мабуть, чи не основна перешкода для того, щоб розпочалася 
серйозна дискусія навколо самого явища постмодернізму. Підтекстом, 
іншими словами, репресуючим механізмом при^ цьому є поширений у 
нашій критиці емпірично-прагматичний, смаковий підхід до явищ 
літератури, прищеплена недовіра до всіляких теоретичних “штучок”, і 
головне — на тлі неабиякого інтересу до явищ українського модернізму 
майже інфантильна боязнь його визнання (адже український модернізм 
мислиться при цьому ніяк не меншим за “Батька” — скажімо, за твори 
Джойса, Еліота, Кафки!). Однак дедалі відчутніша зміна художніх 
критеріїв, стилів, оцінок спонукає до того, щоб явище було назване. 
Принаймні з появою романів Андруховича (“Рекреації” , “Московіада”) , 
які важко охарактеризувати, описати в категоріях традиційної критики і 
які сприймаються переважно емоційно, дістаємо для цього щасливу нагоду.

Проблематичність літературно-культурної ситуації, означеної цими 
романами, полягає насамперед у тому, шо під знаком питання виявляється^ 
саме поняття літератури. З погляду традиційного, в них не можна бачити 
н о р м а л ь н у  (тобто ту, до якої ми звикли) літературу, хоча 
водночас не можна не визнати, що все-таки це — л і т е р а т у р а .  
Така межова, ігрова ситуація власне і є однією з ознак постмодернізму, 
який спонукає до перегравання, переосмислення багатьох культурних 
уявлень і досвідів.

Використовуючи відому риторичну формулу, можна сказати: постмо
дерна свідомість стукає у двері. Те, що раніше могло бути допущеним 
до існування лише як андері'раунд, десь на маргїнесі “великої” літератури, 
сьогодні стає мало не центральним у творчості. Принаймні це щось таке, 
що викликає значний читацький інтерес (зрозуміло, неоднозначний), і 
відкинути його в силу “несерйозности” вже неможливо. Адже надії на 
“великий” твір, епохальний твір, на високу літературну класику — навіть 
при тому, що нині обрії класичного розширюються, — не можуть бути 
задоволені. Зрештою, неактуальною стає навіть сама надія. Читацькі 
інтереси все більше звертаються до “чтива”, “популярної культури”, — 
це процес, характерний для зростаючого інформаційного суспільства, яким 
стає й Україна. Кризове становище української книжки в цьому процесі
— явище закономірне. Ба більше, можливо, що й сама класика буде 
сприйматися незабаром лише в обгортці “масової” культури. Переор
ганізувати культурну свідомість — але так, щоб залишилося відчуття 
первинности класичного, — і пробує постмодернізм. У цьому зв’язку
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можна вбачати в романах Юрія Андруховича один із симптомів зміни 
літературної і культурної ситуації в сучасній Україні.

Сам термін “постмодернізм” почав уживатися лише в сімдесяті роки. 
Раніше явища, характерні для цього напряму, описувалися за допомогою 
риторики, властивої авангардизму, і розцінювалися з позицій ідеології 
модернізму, телеологічний зміст якого випливав з безперервности мо- 
дернізаційного процесу (в сфері суспільного життя, мистецтва, технології 
тощо). Постмодернізм заявив про себе насамперед як реакція на елітарне, 
високе мистецтво, що на його звання претендував у середині XX ст. 
модернізм, протиставивши себе так званій масовій культурі і присвоївши 
собі форми легітимізованої культури, культурного істеблішменту.

Переоцінка ієрархічної залежности “високої” і “низької” літератури, 
входження в культурний контекст, окрім європейських, літератур інших 
регіонів, наприклад, латиноамериканської, зростаючі тенденції в Новому 
світі, і передусім ув американській культурі, до переоцінки європейською 
канону тощо — все це змінювало, динамізувало літературний процес 70-х 
років. З перспективи соціологічної й естетичної, можливості для 
експериментування внаслідок змішування стилів і структур масової 
культури і модернізму здавалися особливо продуктивними.

Постмодернізм, якщо розглядати його насамперед через критику (або 
розгортання) модернізму (чи ультра-модернізму, як оцінює його, приміром, 
Ц. Тодоров), обіцяє, отже, нове, генерогенне за природою, внутрішньо 
динамізоване, не опозиційне мистецтво. Його ідеологія (принаймні в 
інтенції) тісно сплітається з пост-колоніалізмом, пост-расизмом, пост-євро- 
поцентричним, пост-технократичним, пост-патріархальним, пост-лого- 
центричним мисленням.

В окремих виявах постмодернізм має тенденцію до того, щоб у пошуках 
неафесивного розв’язання того чи іншого дуалізму, опозиційности пере
гравати важливі суспільно-культурні комплекси. Можемо відтак конста
тувати, що в українській літературі таким комплексом, як це бачимо з 
романів Андруховича, стає постколоніальний синдром. Особливо це стає 
зрозумілим після перечитування “Московіади”.

Якщо в післяслові до “Рекреацій” Ю. Андрухович пояснює виникнення 
роману дещо новочасним стилістичним бахтініанством, то “Московіада” 
навряд чи може бути пояснена категоріями чистої естетичної гри. Зрештою, 
зміст “Рекреацій” також не обмежувався нею; химерна методологія цього 
твору і принцип перевертання “національних святощів” готував основу 
для серйозности “Московіади” як роману про Імперію і постколоніальну 
свідомість.

Власне постмодернізм цих романів і пояснюється тим, що відбувається 
руйнування опозицій та ієрархій традиційної культури (високої, 
“офіційної” і низької, “профанної”, метропольної і провінційної, 
національної і космополітичної). У постмодерному світі вже неможливим 
є перевернення “сакральної” свідомости “профанною”, як це властиво 
культурі епохи модерну (нових часів). Тобто побивання імперської 
“великоросійської” культури “низькою”, себто колоніальною літературою 
“малоруською”, стає не лише неможливим після модерніста Хвильового, 
але й неактуальним. Це й засвідчують в епоху постмодерну романи 
Андруховича. Як показав письменник у “Рекреаціях”, національна 
культура в досить широкій амплітуді трансформацій, сакральних і 
“профанних”, у пошуках власної ідентичности виявляє себе зрештою різко
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розірваною на рівні буденного мислення, у двох іпостасях — від 
національної патетики до бу-ба-бістських карнавалізованих баляндрасів. 
Отже, національно-патріотична риторика, яка могла б формувати (і 
великою мірою формує) постколоніальну опозицію, позбавлена внутрішньої 
діалогічности. А карнавалізована її іпостась виявилася занадто 
інфантильною і більше неґативістською, аніж продуктивною (знову ж 
таки, якою вона зображена у “Рекреаціях”). Утрачений динамізм 
можливих трансформацій обох рівнів власне й сигналізує про становлення 
нового, постколоніального мислення, що проявити його допомагає пост
модернізм.

Розгортання “Рекреацій” — у “Московіаді”. “Московіада” — роман 
про вже неіснуючу майже Імперію з погляду людини, яка в 
пізньоімперську добу й сама до певної міри є неіснуючою. Адже Імперія, 
до якої вона була прив’язана субстантивно й тотально, зіштовхнула 
колонізовану нею людину в міжчасся, міжіснування, у світ неідентичного 
собі “я ”. Причому напруга людського, суб’єктивного переживання 
відсторонености власного “я” в пустоту Еліотівських “порожніх людей” 
(як це було властиво літературі модернізму) в постмодернізмі 
переживається цілком інакше.

У постмодернізмі взагалі суб’єкт не є центральним, антропос як місце 
(топос) означування людиною себе у світі об’єктів не є актуальним і 
продуктивним. Увага переноситься на сам процес означування — через 
мову, письмо, комунікацію тощо. У термінах модерну таке “порожнє” 
місце називалось би відчуженням особистости, пошуками ідентичної 
суб’єкту сутности, екзистенцією. У термінах постмодерну — місцем, яке 
проявляє гру смислів, становлення значення, моментом співвіднесення і 
відрізнювання себе від “іншого”.

Постмодернізм виявляє себе ніби в проміжку між тим, що вже існує, 
є фактом історії, культури, висловленим, — і тим, що формується, виникає 
нині, висловлюється тепер. Це перенесення змісту з тотожної собі історії, 
суб’єктивного смислу, контексту, який складається в момент висловлю
вання, на тексти-ліси, як говорить в одному місці Ю. Андрухович 
(“Сотворіння трикутника”), в безконечність інтерпретаційного процесу. 
Прикметна ознака постмодерну, який складається з ненаївного переказу
вання й обігрування відомого, приміром, метамови певного елітарного 
мистецтва чи соціального ідіолекта, в тому, що його можна сприймати 
серйозно, як відзначає Умберто Еко, навіть не розуміючи самої гри. І 
водночас така серйозність полягає зовсім не в тому, щоб сприймати текст 
за бажану для нас правду зображеного.

Отже, в світлі постмодерністського іронічного переосмислення навряд 
чи можна керуватися звичними етико-естетичними оцінками (типу 
гуманно-негуманно, етично-неетично, патріотично-непатріотично). Як, 
справді, в категоріях гуманного-негуманного розцінювати смерть золото- 
зубого “циганського барона” у клоаці каналізаційних вод? З одного боку, 
занадто профанна паралель до архетипного “А чи був узагалі хлопчик?”, 
до божественної святости омовіння. З другого, виведення самого архетипа 
на поверхню нашої свідомосги, певним чином осторонення поняття 
гуманізму, “стирання” його в нашій свідомости і водночас ставлення під 
“знак питання”. Власне, в цьому й полягає перший рівень постмо- 
дерністської гри в романах Ю. Андруховича.

Як же твориться на цьому рівні постмодерністський образ постко-
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лоніальної України? Трохи передісторії. Знаковий космос колоніальної 
України художньо вибудовувався переважно в категоріях просторових. 
Святковий життєвий ідеал її розгорнений в своєрідну мандрівку-утопію 
Енея. Власне колоніальну символіку України формує Шевченко. Вона 
розгортається за допомогою космологічного просгорування, міфологізування
— власної долі, долі України, матері. При цьому мірою і моделлю такого 
просторування є для поета розірване між Петербургом і Україною, 
минулим і сучасним внутрішнє “я”, сакралізоване внутрішнє мовлення. 
Метафоричний образ колоніальної України вибудовується через її “окра- 
ювання” , протиставлення провінції — метрополії, внутрішньої мови, яка 
тотожна “Господа слову”, і мови-“розмови” (“хитрої мови”), материнсько
го права і батьківського закону. Однак Шевченко не лише означив 
розірваний світ колоніалізованної України, а й запрограмував його 
“перевертання”, здійснив найглибше профанування високої, офіційної 
єрархії (Імперії) — згадаймо геніальний поетів “Сон”.

Із цієї перспективи перекиньмо погляд на сучасну мандрівку Юрія 
Андруховича в смисловому просторі Імперії, яка вже розпадається. Її 
пустота, ілюзорність, “гра в квадраті” з Імперією знаходять вияв не лише 
в профануванні її символів та ідолів (від Катерини Другої до Анатолія 
Івановича) і не тільки в діагнозуванні її хвороби (“Ця імперія загине 
під ударами пияків. Колись вони вийдуть на Красну площу і, вимагаючи 
пива, рушать на Кремль”). До речі, пияцтво, щурі — ці майже 
апокаліптичні образи пізньої радянської міфології, симптоми саморозкладу, 
які проникли навіть у пресу, в романі також не можна сприймати серйозно. 
Штучність і вторинність їх очевидна, доцільність їх — лише з погляду 
постмодерного “ненаївного” обігрування символіки розкладу Імперії.

Другий рівень постмодерністської гри, “гра в квадраті” виявляється в 
тому, що пустота “мами-імперії” розкривається насамперед ілюзорністю 
всіх смислів і потреб “я”, зокрема й такого, як свобода (“однак свобода 
виглядає ілюзорно, як вдало відзначив в одному зі своїх віршів 
Андрухович”, і як повторює знову ж таки Андрухович у формі 
самоцитування). Зрештою, воля героя в тому, щоб прийняти ілюзію 
свободи за реальність. Що він і робить, висміюючи все і вся, хоч на 
сцену історії і він сам, і його саморепрезентація вміло витягуються 
всесильним “богом із машини” — КҐБ. Таким чином, єдине, що 
лишається і що є реальністю — це його мова. Дещо претензійно можна 
сказати, що головний герой “Московіади” — мова.

У романі деісторизується історія (“Історію не вибирають. Але вона 
могла бути інакшою”), деміфологізується міф (за допомогою нового міфа
— майже фіктивного короля Олелька Другого). Важко назвати історією 
одкровення героя (бо нічого героїчного в ньому немає), і важко назвати 
характером чи суб’єктом парсуну-зеро на ім’я Отто Вільгсльмович фон Ф. 
(маємо повний знак пустоти в цьому німецькому озвученні, з подвійним 
“ф ”, “українства” — чи не того, на яке натякав іще Шевченко?). Існує 
навіть графічний і структурний образ пустоти “я” — сім рівнів хмільного 
напою, які окреслюють контури нульового героя. Так само фіктивний і 
романний топос — маршрути по Гротесково переінакшеній Москві, 
підземеллях підсвідомости (влади) Імперії, по колах тілесного і духовного 
вифільтровування “я ” — любовного, алкогольного, каї’ебіс.тського...

Знову ж таки — найсправжніше в цьому романі і загалом у 
постмодерному світі постколоніальної України — це мова, хоча так само
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фіктивна. Адже мова зводиться до своєї зовнішньої форми (не смислу!), 
фактичного однослів’я — дискурсу, який позначає присутність “я ”, але 
не характеризує його. Абсурд, виявляється, закладено в самому слові: бо 
“за свободи слова — одного, окремо взятого слова — ми можемо говорити 
тільки про одне й те саме”.

Повторювання, задоволення від звучання слова — певна форма 
словесного онанізму ( як характеризував би це явище автор) — і є власне 
сферою формування нового смислу в романі. Маємо, власне, постмодерний 
парадокс. Література наблизилася до праоснови — власного словесного 
буття, але втратила те, що стоїть за словами — значення, смисл. Вільна 
словесна гра (“несыпьмнесольнарану”), імпровізація-переспів українською 
мовою звучання в’єтнамської, витягування зі слова смислового абсурду
— “Хіба піти спитатися в Дзержинського. У Залізного Фелікса. Ні, в 
Залізного Зіі*фріда. У Конрада Клауса Еріха Дзержинського. Або в Райнера 
Анзельма Віллібальда Кірова. Або у Вольфі'ані'а Теодора Амадея Леніна. 
Він тут неподалік, під склом, живіший од всіх живих”, — усе це творить 
ту дзеркальність, словесну екранність постмодерністського твору, суть 
якого лежить не в глибині, а власне тут, на самій поверхні.

З  цього погляду “Рекреації” і “Московіада” — словесні фрески, 
арабески, дзеркала. їхню словесну віддзеркаленість, словесні лакуни 
(лайка!) можна вважати специфічною мовною терапією, яка прокладає 
русло для живого, творчого словесного мовлення, не забитого фарисей
ством і лицемірством. До того ж живе звучання мови, особливо т. зв. 
заборонених, цензурованих слів — виклик тій збідненій словесній імітації, 
яка донедавна культувувалася під виглядом літературної мови. Отож, 
“Московіада” — скористаємось визначенням самого автора, — “це радше 
розмова чотирьох імбецилів, яким просто подобається вимовляти певні 
слова — прекрасні, піднесені, а також паскудні і ниці. Вони тішаться 
звучанням. Слова не тримаються купи, кожне з них живе своїм окремим 
життям. Бо кожен з вас — майстер художнього слова. Окремого 
художнього слова”. Власне, озвучення “я” і служить тому, щоб допомогти 
кожному з нас усвідомити в постсоціалістичний і постколоніальний час 
власну фіктивність, зрозуміти себе як “знак питання”, щілину, що існує 
між тим, якими ми є для інших, і тим, якими ми є в собі. Так, читаючи 
самих себе, нашу історію, нашу державність, побачимо, що постмо
дернізмом є ми самі...
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СУСПІЛЬНЕ Ж ИТТЯ

Тарас КУЗЬО

АМЕРИКАНСЬКА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
ПІСЛЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
Вступ

Більшість оглядачів американської політики вважає, що на виборах у 
США в листопаді 1992 р. не було жодного привабливого кандидата. Тверда 
підтримка, що її колишній президент Буш надавав збереженню Радянського 
Союзу, його особиста дружба з Горбачовим, іґнорування репресій у 
балтійських республіках у січні та його сумнозвісна промова в парламенті 
України в серпні 1991 року — все це спричинилося до того, що більшість 
американців східноєвропейського походження не проголосували за Буша.

Можна вказати на кілька ймовірних обставин у зв’язку з обранням 
першого після закінчення холодної війни американського президента. У 
Сполучених Штатах президент відіграє ключову роль у формуванні 
зовнішньої політики. Однак більшість оглядачів також уважає, що до літа 
1993 року новий президент навряд чи істотно впливатиме на зовнішню 
політику. Він має зробити сотні нових призначень, які скоріш за все 
одержать схвалення Сенату, і нову зовнішню політику формуватимуть 
три органи: апарат президента, радники державного секретаря та радники 
з національної безпеки.

Три основні мети, які ставить перед собою кожний президент США і 
які, очевидно, зостануться без змін, — це сприяти національним інтересам, 
визначати довгострокові загрози цим національним інтересам (особливо в 
Євразії) та формувати політику протистояння цим загрозам. Протягом 
останніх п’ятдесяти років серед американського зовнішньополітичного 
істеблішменту панував загальний консенсус щодо національних інтересів. 
Ці інтереси вимагали запобігати безпосередньому нападові (включаючи 
контроль над озброєннями та запобігання їхньому поширенню), не 
дозволяти жодній країні здобути регіональну гегемонію та сприяти 
економічному розквітові (відкрита міжнародна економічна система, мир 
у Західній Європі та Східній Азії).

Однак протягом останніх п’яти років загрози цим національним 
інтересам змінилися. Звичайні види озброєнь скорочуються на 25%, 
війська США в Західній Європі скорочуються до 100 — 150 тйсяч, суттєво 
урізується оборонний бюджет. Розпад радянської імперії та радянського 
комунізму, поява багатьох нових держав (зокрема й із ядерною зброєю), 
громадянська війна в Югославії та кінець холодної війни між Сходом і 
Заходом — усе це змінило міжнародну геополітичну ситуацію.

Нова американська зовнішня політика

Президент Клінтон, певно, складатиме новий порядок денний американ
ської зовнішньої політики США, однак навряд чи він радикально
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змінюватиме її. Центрист Клінтон не є прибічником ізоляціонізму чи 
протекціонізму. За своєю природою він інтернаціоналіст і представляє 
помірне крило американських зовнішньополітичних кіл, тому робитиме 
наголос на спадкоємності. Зокрема, фундаментальні інтереси США вима
гають сприяння стабільності. Але очевидно, що Сполучені Штати, 
ймовірно, заново визначать свої зовнішньополітичні зобов’язання та 
пріоритети нової епохи після холодної війни, в яких військово-політичні 
питання вже не посідатимуть центрального місця.

У зовнішній політиці обов’язково з ’являться нові напрямки, адже змін 
потребують усі сфери політики безпеки. Шість ділянок зовнішньої політики 
будуть переглянуті: підхід США до військових питань, багатостороннє 
посередництво, допомога на економічний розвиток, міжнародна торгівля, 
права людини та демократія, невійськові загрози для безпеки.

Під час холодної війни США були готові підтримувати (таємно чи 
відкрито) або принаймні закривати очі на антикомуністичні авторитарні 
режими. Тепер цього вже не буде, хоча права людини є лише одним із 
багатьох факторів, які беруться до уваги при розвитку відносин із 
зарубіжними країнами, особливо з тими, що вважаються стратегічно 
важливими. США, певно, підтримуватимуть місії ООН для збирання 
фактів і моніторинґ у країнах, де зафіксовано випадки порушення прав 
людини. Це, в свою чергу, зумовлюється впевненістю американців у тому, 
що демократичні країни не є агресивними й навряд чи прагнутимуть 
досягти регіональної гегемонії.

США були готові відмовитися від політики холодної війни в середині 
1980-х років, і тому прихід до влади в СРСР Ґорбачова став доброю 
нагодою поліпшити міжнародні відносини. На той час у США зростають 
внутрішні проблеми, особливу занепокоєність викликає економіка, 
слабкість якої розглядається як загроза для національної безпеки країни. 
Тому за даними опитувань громадської думки питання зовнішньої політики 
та оборони посідають у списку першочергових завдань останні місця. 
Однак тільки для 15% опитуваних американців це означає підтримку 
ізоляціонізму.

Зрештою, Сполучені Штати не можуть відійти від справ світу без 
шкоди для себе. У цьому небезпечному світі їм потрібні союзники, до 
того ж велика держава має велику відповідальність. Одначе кінець холодної 
війни знаменує для США зміщення наголосу в питаннях національної 
безпеки, від ідеологічного конфлікту (антикомунізм) до геополітичного 
балансу сил. Панівним настроєм у новій американській зовнішній політиці 
буде прагматизм, а не ідеологія. Першочергове значення матимуть 
економічні інтереси (що означатиме зростання важливости Східної Азії 
для США). Сполучені Штати намагатимуться відновити життєздатність 
своєї економіки, а не військової могутности, і на місце змагання з 
колишнім СРСР прийде змагання з Німеччиною чи Японією.

Майбутні американські військові втручання за кордоном матимуть 
вибірковий характер. У Вашингтоні без ентузіазму ставляться до того, 
щоб США перебрали роль світового жандарма. У ситуацію в гарячих 
точках Сполучені Штати не втручатимуться односторонньо, а висту
патимуть * за інституціональне врегулювання криз, дбаючи про поділ 
військового та фінансового тягаря. Отже, після холодної війни СІЛА не 
будуть світовим гегемоном, що готовий, як це було в минулому, “платити 
будь-яку ціну, нести будь-який тягар, воювати з будь-яким ворогом”.
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США намагатимуться перекласти головну відповідальність за забезпечення 
стабільної безпеки у світі на регіональні групи безпеки. Це передбачатиме, 
зокрема, застосування санкцій та більшу увагу до розповсюдження ядерних 
озброєнь.

Відтак очевидно, що ООН у добу після холодної війни відіграватиме 
дедалі важливішу роль, близьку до тієї, заради якої ця організація й 
була створена. Сполучені Штати зміцнюватимуть вплив ООН, особливо 
її Ради Безпеки, Секретаріату та Міжнародного аґенства з атомної енергії. 
Зазнають змін міжнародні фінансові установи, водночас із довгостроковими 
політичними, фінансовими, грошовими, військовими та структурними 
реформами. Напевно, США погодяться фінансувати знищення ядерних 
озброєнь України, Росії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Можна назвати головні всеосяжні зміни. Першочерговим завданням 
політики будуть внутрішні справи. Президент Клінтон, як і американське 
суспільство, що обрало його переважною більшістю голосів, дуже занепо
коєні внутрішньою економічною ситуацією. 85% опитаних американців 
заявили, що президент Буш надавав надто багато уваги зовнішній політиці, 
а 75% відповіли, що він повів країну не в тому напрямку. Все це матиме 
вплив на американську допомогу іншим державам.

По-друге, будуть деякі зміни в питаннях зовнішньої політики. Сполу
чені Штати більше перейматимуться забезпеченням прав людини й 
розвитку демократії та наданням гуманітарної допомоги. Як і в минулому, 
тут постає питання про те, чи не суперечитиме ця мета стратегічним 
міркуванням, наприклад, щодо підтримки добрих відносин із Китаєм. Є 
й інше дискусійне питання: якщо ізолювати країну, яка порушує права 
людини, як це позначиться на ситуації з дотриманням прав людини в 
цій країні: поліпшить чи, навпаки, ще більше погіршить? Мабуть, 
президент Клінтон пов’язуватиме факти порушення Китаєм прав людини 
з наданням статусу “країни найбільшого сприяння”, що його Китай улітку 
1993 року, очевидно, втратить. Клінтон уважає, що колишній президент 
Буш був надто “цинічним” у стосунках із Китаєм, особливо щодо 
порушення прав людини, Тібету та розповсюдження озброєнь.

Відбудуться й інші, менш важливі зміни. Так, Сполучені Штати 
активніше підтримуватимуть європейську інтеграцію і надаватимуть більше 
уваги Азії як регіонові важливому з погляду безпеки (де потенційно 
можливе зіткнення 4 великих держав). США будуть менш схильні 
вдаватися до односторонніх дій, але братимуть активну участь у 
колективних діях. Це, в свою чергу, залежатиме від того, наскільки інші 
країни захочуть вплутуватися в регіональні кризи.

Найважливішими у новому зовнішньополітичному порядку денному 
президента Клінтона стануть такі три сфери. По-перше, переговори 
довкола Загальної угоди з питань тарифів і торгівлі (ҐАТТ). Адміністрація 
Буша тільки говорила про “чесну”, а не “вільну торгівлю”, тим часом 
як Клінтон пообіцяв покращити американо-японські торговельні стосунки. 
Президент Клінтон залишиться вірним Північноамериканській угоді про 
вільну торгівлю.

Питанням першочергової важливости буде також ситуація в колишньо
му Радянському Союзі. Адміністрацію Клінтона цікавитимуть процеси 
економічних реформ, загрози урядам із боку екстремістів (особливо в 
Російській Федерації), розповсюдження ядерних озброєнь, стабільна транс
формація та перебудова економіки. Хоча, очевидно, масштаби допомоги
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новим республікам будуть більшими, ніж за Буша, вони не будуть такими, 
яких ці республіки проситимуть і потребуватимуть. Сприяти стабільному 
розвиткові демократії та економічних реформ у країнах колишнього СРСР 
вимагатимуть національні інтереси США. Клінтон, імовірно, підтриму
ватиме однакові відносини з різними республіками, і відмовиться від 
російськоцентричної й іЬрбіфільської політики колишнього президента 
Буша. Особливу тривогу в нового президента викликатиме можливість 
повернення Російської Федерації до авторитарного, націоналістичного 
правління, внаслідок чого ядерна зброя опинилася б у руках антизахідної 
хунти, стало б реальністю відновлення холодної війни. Напевне, США та 
західноєвропейські країни координуватимуть свою політику і щодо країн 
колишнього Радянського Союзу в цих ділянках.

Новообраний президент Клінтон навряд чи наполягатиме на “єдиних” 
для колишніх радянських республік збройних силах, економічній політиці 
тощо, позаяк він не бере з собою “багажу” колишнього президента Буша
— його шестирічної промосковської орієнтації та особистих зв’язків із 
Михайлом Горбачовим, колишнім президентом колишньої держави. Тому 
Клінтон не робитиме наголосу на “централізованому контролі”, і ладен 
буде в колишньому СРСР мати справу біл:.ш ніж із одним партнером. 
Більше коштів буде виділено на ядерне роззброєння. Адміністрація 
Клінтона вважатиме, що тісніші й кращі стосунки між США та Україною 
залежать у першу чергу від Києва, особливо в галузі економічних реформ 
і дотримання попередніх угод щодо ядерної зброї.

По-друге, пріоритет матимуть райони нестабільности, такі, як колишня 
Югославія та Сомалі. Може бути скасоване ембарго на озброєння для 
Боснії та Герцеі*овіни, збільшиться використання американської авіації в 
небі над Сербією. Але Сполучені Штати не втягуватимуть наземних військ 
у громадянську війну, та й американська громадська думка не вважає 
цю війну в Югославії життєво важливою для національної безпеки США. 
Хоча Америку й далі турбує порушення кордонів нових самостійних 
держав колишньої Югославії й обурюють вияви жорстокости, проте немає 
жодних ознак того, що президент Клінтон проводитиме в цьому регіоні 
більш інтервенціоністську політику.

По-третє, Клінтон підтримуватиме НАТО та триматиме обмежений 
контингент американських військ у Західній Європі. Чисельність цих 
військ може бути знижена до 100 тисяч, замість запропонованих Бушем 
150 тисяч. Оскільки Клінтон зосереджує основну увагу на внутрішніх 
справах своєї країни, Західна Європа матиме більшу свободу руху до 
спільної оборонної політики у рамках Західноєвропейського союзу як 
військової організації Європейської спільноти.

Будуть деякі зміни й у пріоритетах зовнішньої політики президента 
Клінтона на Близькому та Середньому Сході. Клінтон налаштований більш 
проізраїльськи, аніж Буш, більшість євреїв та ізраїльців із подвійним 
громадянством голосували за Клінтона. Критичніше буде ставлення до 
нових союзників колишнього президента, наприклад, президента Сирії 
Асада. Якою буде американська політика щодо Туреччини, ще неясно, 
але Туреччина почала шукати для себе нові стратегічні регіональні ролі 
в новому періоді в Курдистані (північний Ірак), на Балканах (оборонець 
мусульман), у Середній Азії та Причорноморських регіонах після усунення 
радянської загрози. Що стосується Ірану, то хоча новий президент, без 
сумніву, хотів би покращити американо-іранські відносини, але Тегеран
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блокуватиме ці зусилля. Однак Америку хвилює нарощення Іраном 
новітніх озброєнь, будівництво ядерних реакторів та військові зв’язки з 
терористичними групами та країнами-паріями, такими, як Північна Корея.

У військовій ділянці Сполучені Штати намагатимуться зупинити 
розповсюдження ядерних озброєнь, зокрема, забезпечити ратифікацію 
договору “СТАРТ” чотирма ядерними республіками колишнього СРСР та 
їхнє приєднання до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь як 
неядерних держав, включаючи прямі переговори щодо всеосяжної угоди 
про заборону ядерних випробувань. Наголос буде зроблено на створенні 
сил швидкого розгортання для дій у гарячих точках, удосконалення 
озброєнь та більш різке скорочення оборонного бюджету, ніж планувалося 
за президента Буша. Чисельність американських авіаносців буде знижена 
від 12 до 10. Серед нових загроз, у тім числі й невійськових, можна 
назвати міжнародний тероризм, наркотики, СНІД, імміграцію, екологічні 
проблеми, міжнародну фінансову ситуацію та викрадення комерційних 
таємниць. Із багатьма з цих нових загроз годі впоратися зусиллями тільки 
однієї країни — США.

Висновки

Президент Клінтон має три головні сильні сторони. Він розумний, 
енергійний, представник молодого покоління. Він досить самовпевнений, 
щоб оточити себе розумними радниками. Водночас він також політик- 
реаліст, а тому не є ще одним Картером. Він знає, як діяти, і його, 
очевидно, підтримуватимуть як Конґрес (у якому демократи мають 
більшість), так і громадськість. Його слабкою стороною є те, що він 
любить досягати консенсусу. Але президент не може завжди догоджати 
всім, і тому деякі групи та верстви населення неминуче відвернуться від 
нього.

Багато оглядачів відзначають, що Клінтон має потенціал, аби стати 
“великим президентом”, а американці голосували за його оптимізм. 
Колишнього президента Буша, навпаки, оточувала аура приречености й 
понурости.

Україна повинна підвищувати свою стратегічну важливість для Спо
лучених Штатів і Заходу. Членство в НАТО є дуже далекою або й зовсім 
нереальною перспективою. Але Україна може заявити, що прийняття до 
НАТО і Російської Федерації, й України зменшить імовірність конфлікту 
поміж ними, як це було з Грецією і Туреччиною. Однак держави-члени 
НАТО й далі розрізнятимуть поміж НАТО-16 та рештою Європи.

І хоча в Європі більше установ для захисту безпеки, ніж на будь-якому 
іншому континенті, однак кінець політики холодної війни показав, що 
вони ще не пристосовані до подолання регіональних криз, таких, як 
югославська. Нова доба після закінчення холодної війни більш знайома 
історикам, її можна визначити в традиційних термінах балансу сил, і 
дипломатичні зусилля та стратегічна політика мають бути спрямовані на 
врегулювання конфліктів та суперництва. Будь-якому новому американ
ському президентові буде нелегко вести нову зовнішню політику в цьому 
новому світі.

Переклала з  англійської Надія Карпенко
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Володимир ГАЗІН

ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ

Тенденція до європейської інтеграції з ’явилася тоді, коли розвиток 
ринкової економіки почали стримувати митні бар’єри, які давно стали 
неодмінними атрибутами кордонів кожної держави. В останні два століття 
поряд із військовими спробами розв’язати цю проблему означилися також 
цивілізовані підходи. Уже в першій половині XIX ст. німецькі мислителі 
економіст Ф. Ліст, правознавець К. Небеніус та філософ Й. Фіхте висунули 
й розвинули ідею великого економічного простору в Європі . Однак у 
той час це було скоріше наукове передбачення.

Після першої світовой війни, яка не розв’язала та й не могла розв’язати 
проблем європейського світу, постала настійна потреба інтер
націоналізувати економічне життя в регіональному та континентальному 
масштабі. Німецьку доктрину “Серединної Європи”, що була сформульо
вана Ф. Науманом ще 1915 р. і містила “континентальні завдання 
Німеччини”, здійснити які планувалося силою зброї , тепер пристосовують 
до нових умов і рекламують як форму, що дасть змогу досягти 
взаємовигідного економічного об’єднання європейських країн договірним 
шляхом . Ідея великого європейського економічного простору, що її 
покликала до життя науково-технічна революція в Європі й Північній 
Америці, замиготіла на сторінках преси та наукових досліджень, увірвалася 
в політику, стала предметом дискусій у Лізі націй, дво- та багатосторонніх 
зустрічей на міждержавному рівні.

Проте фашистська диктатура, що невдовзі встановилася в Німеччині, 
на деякий час зупинила інтеграційний процес: націонал-соціалісти повер
нули на второвану дорогу завойовницької політики, що її фінал добре 
відомий.

Але історія має схильність повторюватися там, де її об’єктивна 
тенденція була перервана методом насильства, не реалізована як заданість 
часу. Друга світова війна, розгром фашизму, новий, вищий етап 
науково-технічної революції, становлення та зміцнення прав людини як 
державного й суспільного пріоритету заклали основи втілення ідеї 
європейської інтеграції. Цьому, без сумніву, допоміг також план Маршал
ла, який, з одного боку, створив базу економічної стабільности та 
соціального спокою, а з другого — сприяв політичному зближенню країн 
Західної Європи перед комуністичною загрозою. На щастя, післявоєнні 
політики настільки дослухалися до назрілих вимог економіки, що 
націоналіст і германофоб Шарль де Ґолль схиляється до ідеї європейської 
єдности, висуває та обстоює формули “Європа вітчизн” та “від Атлантики 
до Уралу” , дискусії навколо яких не вщухають і сьогодні. Вже наприкінці
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1943 р. на засіданні Ради міністрів в Алжирі він пропонує гіпотезу про 
Європейську Федерацію, основою якої, на його думку, мала стати вісь 
Франція — Великобританія. Однак Черчілль у відомій промові в Цюріху 
(1945 р.) слушно зауважує, що основою такого об’єднання може бути 
лише вісь Франція — Німеччина. У франко-німецькому зближенні Європа 
бачить свою надію на мирне і квітуче майбутнє. Тим часом Франція 
повірила де Ґоллеві, який уже від 1948 р. закликав до примирення з 
Німеччиною, хоча для нього особисто це було нелегким вибором . Хід 
назустріч Конрада Аденауера не забарився. У Бонні добре розуміли, що 
входження Німеччини до демократичної Західної Європи можливе тільки 
через примирення та співробітництво.

Коли нарешті 1957 р. підписано Римську угоду, яка започаткувала 
Спільний ринок, Мішелеві Дебре, що категорично виступав проти вступу 
Франції, генерал кинув: “Облиште, Дебре, облиште... Ці угоди нічого не 
варті: коли ми повернемося до справ, ми їх розірвемо” . Але, повернувшися 
1958 р. до влади, де Ґолль не здійснив своєї погрози. Гадаю, і тоді він 
тільки заспокоював Дебре. Нове об’єднання не давало підстав тривожитися.

Єлисейський договір 1963 p., що його підписали де Ґолль та Аденауер, 
остаточно “поклав край 400 рокам ворожнечі та конфліктів” . Засновані 
на ньому стосунки між Францією та ФРН могли б стати добрим зразком 
для багатьох. Його наслідки — спільні економічні проекти, науково- 
технічне співробітництво тощо. Будь-які претензії, як недоречні і позбав
лені здорового глузду, відкинуто. Взаємна повага суверенітету та неза- 
лежности стала правилом і правом.

За 35 років існування Спільний ринок довів свою життєздатність. Удвоє 
виросла кількість його членів. Ринок став масштабним економічним 
простором, відзначається найвищими темпами приросту ВНП та 
найбільшими від 1958 р. розмірами інвестицій, характеризується зрослою 
ступінню взаємодії, виробництвом та збутом, вільними від внутрішніх 
бар’єрів. Переконливий доказ його життєвости — прагнення інших 
європейських країн вступити до Спільного ринку. Проте перспектива 
найближчим часом відкривається лише для Австрії, Фінляндії, Швеції, 
хоча охочих стати членами не бракує. Після Маастрихтських угод (кінець
1991 р.) настав етап політичної інтеграції Західної Європи, дальшого 
поступового здійснення європейської ідеї. Водночас Спільний ринок 
бачиться як стабільний простір колективної безпеки й міждержавного 
спокою. Хто і з якою метою стане його порушувати? Хто відважиться 
на це — адже нічого не знайдеш, а втратиш багато?

Сьогодні, після розвалу СРСР, інколи можна почути: чому ми такі 
нерозумні — там об’єднуються, сходяться, а тут роз’єднуються, розхо
дяться? Давайте поміркуємо, спробуємо відшукати причини того, що 
відбувається. І тоді з’ясуємо, що західноєвропейська інтеграція перш ніж 
стати такою, якою вона є сьогодні, пройшла довгий і нелегкий шлях 
теоретичних пошуків, осмислення та практичного творення. Водночас 
виявиться, що інтеґраційний процес починається там, де постають певні 
об’єктивні умови. Вони, як переконує практика, передбачають, по-перше, 
готовність потенціальних партнерів до багатостороннього співробітництва. 
Високий рівень виробництва — далеко не єдиний обов’язковий показник 
для вступника до Спільного ринку. Не менш важливою є добре 
відпрацьована система економічної свободи та вільного підприємництва. 
По-друге, життєздатна, прийнятна для всіх інтеґрація може формуватися
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лише там, де демократія стала нормою всіх сфер суспільного життя. 
По-третє, ринкова свобода великого господарського простору може 
реалізуватися на принципах, вільних од будь-яких політичних амбіцій та 
прагнень. Політичні інтереси варті уваги лише тоді, коли влаштовують 
усіх членів спільноти. По-четверте, непорушним законом інтеґрації є 
повага до національно-державних інтересів кожної країни-учасниці. Всі 
зазначені пункти характерні для Спільного ринку, складають його суть 
та рушійні мотиви.

Водночас, паралельно з процесом розширення й поглиблення еко
номічної та початком політичної інтеґрації в Західній Європі на основі 
зрілої демократії з її правовими, моральними й соціальними інститутами, 
на сході європейського континенту швидко реалізується тенденція 
дезінтеграції постімперських та посткомуністичних теренів. Для кожної 
нової країни пострадянського, постюгославського та постчехословацького 
простору потрібен час, довгі роки, щоб знайти собі місце в світовому 
співтоваристві, осмислити своє державне “я ” , здобути визнання 
цивілізованого світу, виростити та зміцнити “демократичні структури у 
всіх пластах суспільного життя. Тільки тоді, спершись на тверду 
матеріальну та духовну базу, слід торувати дорогу до східноєвропейської 
чи серединноєвропейської інтефації... Лише звідти відкриється шлях до 
європейського спільного ринку, до європейського дому. Попереду, таким 
чином, напружена праця всього народу, виважений та вдумливий підхід 
політиків до розв’язання безлічі суттєвих проблем. Адже треба буде 
здійснити рішучий поворот від тоталітаризму до демократії, закласти 
фундамент цивілізованої ринкової економіки, до кінця очиститися від 
шаблонів імперської та колоніальної психології.

Надуманими видаються й тези про “нежиттєвість” і “різання по 
живому”, якими жонґлюють прихильники “єдиного та неділимого”. Подібні 
ситуації та твердження новітня історія знає. Коли в 1918 — 1919 pp. 
та й пізніше Німеччина намагалася здійснити аншлюс Австрії 
(великонімецькі кола в самій Австрії теж були не проти), як арґумент 
для реалізації задуму фігурувала теза “нежиттєвости” новоутвореної 
держави. Хто сьогодні може засумніватися в життєвості Австрійської 
республіки? Або не менш часто повторюване “ріжуть по живому”. Після 
другої світової війни годі знайти аналога тому, як 1949 р. справді по 
живому на довгі роки розрізали Німеччину, позаяк одні хотіли бачити її 
тільки соціалістичною, інші — тільки демократичною. І що ж? За кілька 
років демократична ФРН стала індустріальним колосом Європи, а НДР
— вітриною соціалістичного табору.

Одначе річ не тільки в тому, що певні сили іґнорують історичну 
практику, але й у небажанні тих, хто ратує за переростання СНД в 
конфедерацію, федерацію, унітарну державу, побачити, що в надрах 
нинішньої співдружности йде об’єктивний процес не зближення, а 
роз’єднання пострадянського простору. Чинники, що працюють саме в 
цьому напрямку, різні: історичні, національні, релігійні, психологічні, 
звичаєві. Сьогоднішня СНД скоріше нагадує асоціацію різних політичних 
режимів , перейнятих розбудовою своєї державности, виживанням та 
проведенням “шлюборозлучного” процесу, аніж бажану співдружність, у 
якій кожен шукає кращої долі не тільки для себе, але й для інших 
учасників. Натомість претензії, суперечності, недовір’я, замішані на 
імперських прагненнях, нехтуванні міжнародного права, силовій політиці,
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завдають серйозної шкоди глибокому осмисленню та зваженому освоєнню 
пострадянської ситуації, пошукам нормального, цивілізованого modus 
vivendi новоутворених держав. Все це чітко виявилося, зокрема, на мінській 
зустрічі керівників держав співдружности в січні 1993 p., особливо в 
ситуації довкола підписання Статуту СНД. Відкиньмо крайнє міркування
— негайне відтворення СРСР — як абсолютно нереальне. Проте в хорі 
голосів, що лунають на користь політичної інтеграції країн СНД, слід 
прислухатися до найбільш, на перший погляд, поміркованих закликів: 
нічого страшного, чуємо, якщо в ситуації розладу та хаосу перехідного 
періоду СНД стане конфедерацією незалежних держав. Хотілося б 
запитати прихильників переростання СНД в нову наддержаву: а чи можете 
ви уявити собі конфедерацію США та Саддамового Іраку?.. Отож бо й 
воно.

Тим часом реальна небезпека такого повороту існує. Навіть у тих 
країнах СНД, які найдалі просунулися шляхом демократичних реформ, 
ще існують імперські та тоталітарні стереотипи мислення — і не тільки 
на обивательському рівні, — далі функціонують господарські та великою 
мірою владні структури попереднього режиму. Чи ж вони зупиняться на 
якійсь конфедерації? Вона для них у рамках пропонованого Статуту лише 
перший крок до відтворення унітарної держави з усіма її колишніми 
суспільними, ідеологічними та владними структурами. Ненадовго. 
Історична приреченість ідеології та практики комунізму сумнівів не 
викликає. Але новий стрибок у прірву з напівдороги до демократії був 
би ще болючішим, ще страшнішим.

Роздумуючи над проблемами регіональної чи континентальної інтег
рації, треба враховувати той факт, що кожний народ у своїй історії долає 
певні рубежі, які визначають перспективи подальшого розвитку. Чи 
здолали ми ті рубежі, що впритул підводять до інтеґрації, коли три чверті 
віку нас лихоманило на дорозі до “світлого майбутнього”? Очевидно, що 
ні. Інструментарій нормальної інтеграції пострадянського простору на 
сьогодні відсутній. Нова насильна “інтеграція” не матиме нічого спільного 
зі Спільним ринком, вихідними даними та умовами якого стали, як відомо, 
добробут, стабільність плюс високий рівень уже генної демократії. 
Детерміновані такими категоріями виробництво та збут переливалися через 
національні кордони, руйнували митні бар’єри, спонукали людей до дій, 
що сприятимуть економіці. А що маємо ми сьогодні? Низький рівень 
виробництва, антисоціальний характер мілітаризованої економіки, відсталу 
технологію, породжені ними злидні та прокльони на адресу демократії, 
які лунають із середовища різних верств населення, що його люм- 
пенізувала командно-адміністративна система. Це також наслідок бага
торічного виховання людей під девізом: “Ми — найкращі”.

Коли ж усе-таки інтеграція стане для нас можливою та необхідною
— не просто економічна та політична, а природна, життєва? Гадаю, тоді, 
коли на пострадянському просторі політично сконсолідуються нації-дер- 
жави: тоді, коли ми освоїмо всю гаму нормальних економічних зв’язків, 
не примусових згідно з рознарядками Держплану, а взаємовигідних, на 
основі яких будується світова демократична економіка. Коли ми прийдемо 
до рубежу, на якому ніхто не боятиметься втратити свою державність, 
оскільки будь-які зазіхання та переділи стануть просто недоцільними й 
недоречними: наслідком розпалювання їх можуть бути лише втрати в 
загальнодержавних вимірах.
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Де вихід зі становища, коли до нормальної інтефації далеко, а 
дезинтеґрація насильно створеного імперського простору, що функціонував 
водночас і як своєрідний економічний простір, — об’єктивний факт? Вихід 
цей — простий, давно апробований у країнах ринкової економіки. 
Налагодження добросусідських економічних стосунків, взаємовигідних та 
рівноправних, на паритетних принципах, з урахуванням нинішніх суворих 
реалій, що склалися в господарстві за довгі роки. Для країн СНД такий 
шлях — єдина реальна можливість виходу з нинішньої ситуації та активної 
участи в побудові європейського дому. На цьому шляху небезпечно 
повторювати свої власні помилки й необачно сліпо копіювати моделі 
чужих успіхів. А породжена ностальгією за імперією та спробами її 
відродити економічна війна, що розгоряється на пострадянському просторі, 
веде в нікуди.
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Валерій ПОПОВКІН

СУЧАСНА КАТАСТРОФА 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

(Витоки і шляхи подолання)

Перші місяці 1993 р. не принесли полегшення українській економіці. 
Спад виробництва, що розпочався у 1990 p., триває. Якщо за 1991 р. 
скорочення виробленого національного доходу склало 10 відсотків, то за 
1992 р. — 14 відсотків. У першому кварталі цього року порівняно з 
минулорічним першим кварталом його зменшення склало 11 відсотків. 
Втім, звернімося до таблиці, що узагальнює тенденції, які визначились.

Посилення неґативної динаміки в економіці України

Показники У відсотках 1992
до попереднього року у відсотках

1991 1992 до 1990

Національний доход 90 86 77,4
Валова продукція 
промисловості! 95,2 91 86,6
Валова продукція 
сільського господарства 92,2 89 82
Виробництво товарів 
народного споживання, 94,2 89,5 84,3
усього 
в т. ч.: 
продовольчих 86*5 84,4 73
непродовольчих 103,1 95,3 98,3
Роздрібний товарооборот 
(в порівнянних цінах) 90 77,7 69,9

Ці та інші показники засвідчують не тільки загострення соціально- 
економічної ситуації в Україні. Є підстави стверджувати, що від стагнації 
1988 — 1989 років економіка перейшла до кризи 1991 — 1992 років, а 
наприкінці минулого року з ’явились ознаки катастрофи.

Передусім загрозливими є масштаби згортання виробництва. Можна 
сміливо прогнозувати, що за три роки (1991 — 1993) загальне зменшення 
національного доходу становитиме не менше ЗО — 35 відсотків. Це за
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прийнятими у світі критеріями кваліфікується як колапс. Не слід 
переоцінювати суто формально-статистичне уповільнення динаміки 
зниження обсягів промислового виробництва (на 5,2 відсотки до рівня 
першого кварталу 1992 р.) хоч би тому, що рік тому в цей час було 
зафіксоване обвальне падіння виробництва через “шокову” лібералізацію' 
цін, яка спричинила різке обмеження попиту як на товари народного 
споживання, так і на продукцію виробничо-технічного призначення, а 
також блокування виробництва внаслідок зрослих цін на паливо, сировину, 
матеріали, комплектувальні вироби. Надалі таких одночасних провалів у 
широкому колі галузей не було.

Можна додати, що за розрахунками продукції у натуральному виразі, 
а не у порівнянних цінах на підставі звітів підприємств, справжнє 
скорочення промислового виробництва склало у першому кварталі 1993 р. 
15 відсотків.

До того ж промислова криза аж ніяк не носить заздалегідь передба
ченого структурного характеру. За період, який розглядаємо, прискорено 
скорочувалось виробництво товарів народного- споживання, насамперед 
продовольства. Якщо за два останні роки промислове виробництво в цілому 
зменшилось на 13,4 відсотки, то виробництво продовольчих товарів — на 
27. У першому кварталі 1993 р. ця тенденція не зазнала змін: загальна 
маса товарів народного споживання порівняно з минулорічним першим 
кварталом скоротилась (у відпускних цінах) на 8,4 відсотка, в тому числі 
продовольчих — на 15,2.

Водночас дедалі відчутнішою стає криза у чорній, кольоровій металургії 
та хімічному комплексі. І якби ж то згортання виробництва у цих галузях 
торкалось еконебезпечних, вкрай зношених аґреґатів і застарілих техно
логій, які недоцільно відновлювати... Насправді ж головні чинники цього 
згортання — паливно-енері^етичний і сировинний дефіцит, нестача 
інвестицій для заміни або реконструкції технологічного устаткування, 
розрив налагоджених господарських зв’язків зі старими партнерами.

Відомо, що одним з індикаторів економічного здоров’я є стан справ в 
інвестиційному комплексі. Багаторазове зростання цін на будівельні 
матеріали, техніку, проектні роботи, робочу силу, прискорення інфляції 
знизили на 35 — 40% показники інвестиційної активности вже наприкінці
1992 р. Її спад триває і в цьому році. Загальний обсяг капітальних 
вкладень у першому кварталі проти відповідного періоду минулого року 
зменшився на 8 відсотків. Слід особливо наголосити, що йдеться не про 
звичайну інвестиційну паузу, властиву періодові зміни технологічних 
укладів у рамках закономірних циклів виробництва. Інвестиційна криза 
в Україні — прямий наслідок загальносистемної кризи, некерованої 
руйнації економіки навзагал. Отож, під загрозою — відтворювальний 
процес, гальмується матеріалізація нововведень, фіксується технологічна 
відсталість від розвинутих країн.

Скорочення обсягів виробництва, шалене зростання тарифів на вантажні 
та пасажирські перевезення обумовили обвальне згортання транспортної 
роботи. Відправлення вантажів залізницями в першому кварталі 1993 р. 
порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилось на 23, 
автомобільним транспортом — майже на 36, річковим — на 43 відсотки, 
а перевезення пасажирів авіаційним транспортом — у 5 разів.

Хоч створення селянських (фермерських) господарств начебто 
прискорилось (їх кількість за три місяці 1993 р. зросла на 41 відсоток),
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але в середньому на одне господарство припадає лише 20 гектарів 
сільськогосподарських угідь (тоді як законом дозволено мати до 50). 
Водночас загострюється дефіцит органічних та мінеральних добрив, 
гербіцидів, пестицидів та інших хімікатів, що загрожує чималими втратами 
врожаю. У переважній більшості господарств визначилась стійка тенденція 
до скорочення поголів’я худоби та птиці через нестачу кормів, зменшення 
приплоду і зростання падежу.

За цих умов постійних відчутних ударів зазнає життєвий рівень 
населення України. Перший негативний злам наступив уже на початку 
1992 p., коли коефіцієнт Енґеля — цей показник добробуту, що 
характеризує частку витрат на продовольство в сімейному бюджеті, — 
зріс на 20 пунктів (від 35 відсотків у грудні 1991 р. до 55 — у січні 
1992 p.). Сьогодні ж у малозабезпечених сім’ях практично всі грошові 
доходи витрачаються на харчування. Одночасно до небезпечної межі 
знизилася калорійність харчового раціону, істотно погіршилась його 
структура: вміст білків нижчий від раціональної норми на 15 відсотків 
(в тому числі в продуктах тваринного походження — на 24).

Наступного удару по добробуту населення завдано наприкінці 1992 — 
на початку 1993 року, коли роздрібні ціни на соціально значущі товари 
(м’ясо, ковбаси, тваринне масло, сири, сметану, молоко тощо) підвищились 
протягом місяця у 3 — 7 разів. Загалом новорічний ціновий вибух 
спричинив зниження рівня життя найвразливіших верств населення 
України (навіть за підвищення удвічі мінімальної заробітної плати та 
пенсій) не менш як у 1,5 — 2 рази. Надалі цей процес лише посилився. 
Причому подорожчання непродовольчих товарів та послуг випереджає 
зростання цін на продовольчі товари, що просто безглуздо в ситуації, 
коли витрати на харчування в переважній більшості сімейних бюджетів 
витіснили всі інші статті. За два роки купівельна спроможність фіксованих 
грошових доходів зменшилась у 8 — 10 разів, а роздрібні ціни зросли 
у 500 — 1000 разів.

Повної руйнації зазнали фінансова та грошова системи держави. Різко 
прискорилися динаміка не тільки роздрібних, а й оптових цін, інфляція. 
Якщо у 1991 р. оптові ціни у більшості галузей промисловости України 
проти попереднього року зросли у 2 — 3 рази, а річна інфляція склала 
менш як 100 відсотків, то за 1992 р. ціни зросли у 42 рази (це 
загальнопромисловий індексі; зокрема, в паливній промисловості — у 237, 
хімічній — у 72, електроенергетиці, чорній металургії — у більш як 50 
разів. Інфляція вийшла за межі 2000 відсотків, а емісія грошей (майже 
500 млрд. крб.) у 42 рази перевищила її розміри у 1991 р. З листопада
1992 р. місячна інфляція сягнула 50 відсотків, тобто вийшла на рівень 
гіперінфляції. Події розгортаються за такою динамікою, що річна інфляція
1993 р. може вийти за межі 10000 відсотків.

За масштабами та глибиною розпаду фінансово-грошової системи 
сьогочасна ситуація в Україні нагадує стан країн, які тільки-но вийшли 
зі світової війни. Емісія грошей в Україні у 1992 р. є безприкладною. У 
першому кварталі 1993 р. вона склала 405 млрд крб, що в 13 разів 
перевищує її обсяг за такий самий період 1992 року. Відтак курс 
українського купоно-карбованця до російського рубля лише за один рік 
знизився у 4 рази, а до долара США — у 25 разів.

Які ж причини такої глибини стагфляції (поєднання падіння 
виробництва з інфляцією), що сталася в мирний час, за найсприятливішого
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після 1917 р. міжнародного становища, після найврожайнішого 1990 p., 
за відсутности екологічних або суспільних катастроф?

На мою думку, ситуацію економічної катастрофи створила одночасна 
дія декількох різнопорядкових чинників. Назву лише найважливіші з них.

По-перше, політичний стратегічний прорахунок, коли за відсутности 
науково обгрунтованої концепції державної нсзалежности України суве
ренітет тлумачився чи не як повний розрив не тільки політичних, а й 
економічних і технологічних взаємозв’язків із колишніми суб’єктами 
СРСР, що не могло не призвести до самоізоляції нашої молодої держави.

По-друге, явна переоцінка можливостей української економіки негайно 
інтегруватись у міжнародний, насамперед європейський, поділ праці після 
розпаду не лише безперспективної, антигуманно! політичної системи 
комунофашизму, а й тісних територіально-господарських зв’язків, що 
формувались упродовж століть. Не було враховано, що економічні 
структури всіх (мабуть, за винятком Росії) суб’єктів колишнього Союзу 
не відзначались довершеністю, були позбавлені цілісности, гармонійности. 
їм ніколи не була притаманна комплексність, що завжди виступає 
гарантом економічної безпеки. Вони всі надто залежали одна від одної. 
Адже ці структури фіксували результат так званого союзного поділу праці, 
який упроваджувався з єдиного центру і зовсім не передбачав у 
майбутньому виходу з цієї цупкої системи жодної з республік, які були 
“республіками” лише на політико-адміністративній карті, насправді вико
нуючи роль звичайних економічних районів. До того ж продукція, що 
вироблялась на теренах імперії, за винятком енеріЬносіїв та деяких видів 
сировини, внаслідок її постійного дефіциту, непимогливости до якості з 
боку споживачів, скособочених критеріїв оцінки результатів виробництва, 
була й залишається неконкурентносгіроможною.

По-третє, за майже 75 років більшовицького “хазяйнування” в 
економіці України був накопичений величезний інфляційний потенціал, 
передусім у виробництвах ВПК, а також у ресурсопоглинальних, 
сировинних галузях. У межах України своє логічне завершення у випуску 
готової продукції мають лише 34 відсотки всіх виробничо-технологічних 
циклів індустрії, які беруть тут свій початок. Частка проміжного продукту ' 
у 1,5 рази переважає частку кінцевого. Впродовж багатьох десятиліть 
виробництво засобів виробництва втричі переважало виробництво предметів 
споживання. У галузях паливо-енері'етичного та металургійного комплексів 
сконцентровано понад 40 відсотків основного капіталу промисловосте До 
того ж, ці низькорентабельні галузі є не найкращим полем для початку 
ринкових реформ.

По-четверте, драматизм ситуації, в якій Україна вирішила розпочати 
економічні реформи, багато в чому визначався повною залежністю її 
грошової системи від поведінки єдиного на початку 1992 р. у межах СНД 
емісійного банку — Центрального банку Росії, а відтак — і від фінансової 
та кредитно-грошової політики російського уряду, яка від самого початку 
не брала до уваги ситуацію, ступінь готовности до відповідних реформа
торських кроків у країнах-партнерах по Співдружності. Не можна обійти 
й того факту, що Україна не скористалася можливістю вийти із зони дії 
рубля під час уведення купонів багаторазового використання, — а це 
можна було зробити в січні 1992 р. з допомогою деномінації (одночасного 
укрупнення масштабу цін і грошових номіналів).

Подальший розвиток ситуації лише підкреслив штучність тези про так
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званий “єдиний народногосподарський комплекс”, який насправді був 
ідеологічною категорією. Адже внаслідок відчутних регіональних відмін у 
рівнях соціально-економічного розвитку ціни, позбавлені від січня мину
лого року звичного жорсткого державного контролю, “застрибали” по всій 
території СНД. Різна купівельна спроможність рубля поставила під сумнів 
симпатичну, на перший погляд, але абсолютно не обгрунтовану тезу щодо 
“прозорих” кордонів. Не будемо нагадувати й про те, що за чотириразової 
різниці в рівнях продуктивности праці між окремими галузями (скажімо, 
промисловістю та сільським господарством) годі й мріяти про єдиний 
економічний простір.

По-п’яте, велика відповідальність лежить на Верховній Раді й уряді, 
які виявили нерішучість у проведенні в життя таких фундаментальних 
складників економічної реформи, як демонополізація виробництва і 
приватизація частини державної власности, що без них неможливе 
створення конкурентного ринкового середовища. Два роки (1991 і 1992), 
по суті, Україна для перебудови економічних відносин утратила. Натомість 
ліквідація методів централізованого директивного планування та управ
ління без плавного, еволюційного переходу до інших, непрямих засобів 
державного реі*улювання в поєднанні з ринковими підоймами спричинила 
сучасну ситуацію управлінського вакууму, хаос у господарській діяльності. 
У цій ситуації чудово почувають себе мафіозні та скорумповані структури.

По-шосте, принципово хибним був шлях до ринку, обраний мос
ковським урядом Є. Ґайдара, — а цим шляхом змушена була певний 
час рухатися й Україна. Справа не тільки в тому, що теоретично не 
можна починати реформу ринкового типу в монополізованій економіці (а 
в Україні сьогодні 75 — 80 відсотків промислової продукції виробляють 
підприємства-монополісти) з лібералізації цін. Практикою вже доведено, 
що відразу починає діяти “ефект монополії” , згідно з яким виробництво 
згортається, але виробник залишається при своїх звичайних прибутках. 
Звичайно до звільнення цін удаються на кінцевих етапах ринкової 
реформи. Суттєвіше те, що так звана лібералізаційна модель, пов’язана 
з монетаристським підходом (коли явна перевага надається приватному 
секторові, зводиться чи не нанівець роль державного регулювання і 
незаперечного пріоритету набуває фінансова стабілізація, яка досягається 
жорсткими засобами), звичайно застосовується у ринковому середовищі 
для подолання інфляції та бюджетного дефіциту.

До того ж проведення в життя монетарної політики не враховувало 
конкретно-історичних умов, стану суспільства (в тому числі тяжіння до 
громади, колективних форм організації праці та побуту, придушення 
впродовж майже 75 років індивідуальної господарської ініціативи, 
підприємливости. По суті, від самого початку реформи здійснювалися 
вузькопрофесійно, технократично. Економічну систему штучно виведено 
за межі суспільного середовища. Вона начебто перебувала у вакуумі, коли 
холоднокровні хірурги (аж ніяк не терапевти) від економічної теорії 
розпочали свій експеримент. Наслідки нам відомі. Автори реформ 
помилились у своїх прогнозах зростання цін у сотні разів. А ще гірше, 
що вони помилилися в суті тенденцій та їхній спрямованості.

Є всі підстави констатувати, що спроби макроекономічної стабілізації 
на базі монетаристської концепції зазнали краху. Затягнути паски 
запропоновано населенню, яке й до цього експерименту • не знало, що 
таке добробут, перебуваючи за рівнем життя приблизно на 80 місці у
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світовій ієрархії. А тепер переважна частина народу України опинилася 
на межі фізичного виживання. Чи здатне суспільство в такому стані 
сприйняти й підтримати реформи революційного типу?

Схоже на те, що урядовці, які стояли на чолі реформ, нехтували 
необхідністю проЛюзувати ту межу, до якої припустиме падіння життєвого 
рівня народу і за якою реформи втрачають будь-який сенс в очах 
населення.

По-сьоме, внаслідок структурних особливостей і технологічної 
відсталости руйнівним для української економіки виявився намір 
російського уряду продавати нафту і ґаз, наближаючись до вигаданих у 
кремлівських кабінетах світових цін. Насправді ця ціна формується, 
виходячи зі спекулятивного курсу долара, що складається при порівнянні 
рублевих і доларових цін на престижні товари народного споживання. 
Якщо взяти до уваги реальні співвідношення цін спеціалізованих 
регіональних міжнародних ринків, товарних бірж, — рівень світових цін 
на нафту був досягнутий насправді в країнах СНД ще у травні-червні
1992 р. Отож, ціновий пресинг з боку Росії ставить під сумнів її наміри 
налагодити чесні партнерські взаємовигідні економічні зв’язки з Україною. 
Принагідно зазначимо, що визначена урядом Росії квота України в експорті 
нафти на 1993 р. (20 млн. тонн) задовольняє лише 35 — 40 відсотків 
загальної потреби нашої держави, тоді як білоруська квота (16 млн. тонн) 
забезпечує 80 відсотків потреб нашого сусіда.

Нарешті, виявилась нездатність українських учених, фахівців і уря
довців розробити таку програму економічної реформи, яка була б 
адекватною конкретно-історичним умовам сьогочасної України, її 
потенційним можливостям, менталітетові українського народу. Ті різновиди 
економічних програм, що їх розглядали впродовж 1991 — 1992 pp. 
Верховна Рада та уряд України, за своєю спрямованістю та методологією 
були здебільшого лібералізаційними.

На початку літа 1993 р. гіперінфляція визначилась як доволі стала 
тенденція. Ба більше, внаслідок прискорення грошового обігу, “втечі від 
грошей” в умовах постійного зростання цін і цілком закономірних 
інфляційних очікувань, як на мене, вже почав діяти ефект так званого 
гіперінфляційного резонансу, коли інфляція самовідтворюється і стає 
некерованою. Її посилює і відомий ефект Олівера-Танци: в умовах швидкої 
динаміки цін держава збирає податки з прибутку, одержаного за старими 
цінами, а фінансувати народне господарство вимушена виходячи з нових, 
відчутно зрослих цін. Це змушує покривати дефіцит коштів за рахунок 
додаткової емісії.

Отже, йдеться про явні ознаки економічної, зокрема фінансової 
катастрофи. Очевидні успіхи в державотворенні на очах знецінюються 
через економічний хаос, посилення соціальної напружености, розширення 
зони соціальних ризиків. Але, на жаль, серед політиків немало й таких, 
хто недооцінює економічну ситуацію, вважає за можливе вдаватися до 
автономних політичних рішень.

Які ж можливі засоби подолання сучасної катастрофи української 
економіки?

Конче потрібно усвідомити, що вирішувати гострі актуальні проблеми, 
які вимагають негайного реагування, спираючись лише на тактичні засоби,
— це означає пролонгувати агонію. Тс, що багато які з фундаментальних 
проблем стратегічного плану об’єктивно неможливо розв’язати в.короткий
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строк, не дає дозволу нехтувати ними, переносити на “кращі часи”. 
Практика сьогодення, зокрема, доводить, що вперті намагання радикально 
полілшити фінансову ситуацію, зменшити дефіцит бюджету, загальмувати 
інфляцію, не заторкуючи економічного базису, приречені на невдачу. 
Адже здорові фінанси не формуються у “хворій” економіці. Не є 
продуктивними також спроби вирішувати локальні питання поза рамками 
позитивної стратегії. Тактичні заходи мають здійснюватись у єдиному 
хронологічному режимі, синхронно і без відхилень від стратегічного курсу.

Отож, передусім треба обгрунтувати модель української економіки 
майбутнього. Виходячи з наявного потенціалу, вихідних можливостей, 
історичного шляху, що його пройшла Україна, зі світового досвіду, — цс 
має бути соціально зорієнтована економіка європейського типу, побудована 
на плюралізмі форм власности, їх вільній конкуренції, здатна - швидко 
адаптуватись до мінливої кон’юнктури світового ринку. Її структура, на 
відміну від сучасної, має бути кардинально полегшеною, позбавленою 
чималої частки ресурсопоглинальних галузей і виробництв. Змарнувавши 
декілька десятиріч на реалізацію відведеної згідно з союзним 
територіальним поділом праці ролі паливно-сировинного та аграрного 
придатку, Україна мусить, незважаючи на катастрофічну сьогоднішню 
ситуацію, започаткувати з допомогою пільгових податків, кредитів, 
державних субсидій докорінні структурні зрушення в своїй економіці.

Вони мають бути спрямовані, по-перше, на рішуче зменшення енер
гетичної та іншої ресурсної залежности України від зовнішніх чинників 
і тим самим — зміцнення економічної безпеки держави.

По-друге, слід домогтися відчутного обмеження позаекономічного на
вантаження на народне господарство й передусім фінансову систему: 
спочатку (1993 — 1994 pp.) блокувати, а згодом (1995 р. і надалі) різко 
скоротити інфляційний потенціал, який певний час перебував у 
“пригніченому” стані, а зараз розкрився — насамперед через утрату 
державою важелів реґулювання та нерозвинутість ринкових чинників.

По-третє, структура економіки має бути приведена у відповідність із 
реальними, а не примарними потребами суспільства, тих або інших 
політичних сил.

По-четверте, вона повинна безболісно пристосовуватись до вимог 
міжнародного, в першу чергу європейського, поділу праці, бути здатною 
до маневру, швидких трансформацій на власній основі.

Засобами структурної політики могли б стати:
1. Пільгові оподаткування та кредитування пріоритетних напрямків, 

галузей і виробництв, аби забезпечити перетік капіталів і робочої сили 
з нерентабельних ресурсовиснажливих галузей до тих, що забезпечують 
швидкий оборот коштів та ефективно задовольняють суспільні потреби.

2. Державне інвестування у галузі, що не підлягають узагалі або 
частково підлягають приватизації, але мають важливе значення для 
життєзабезпечення України; початковий інвестиційний імпульс у кон
версію ВПК.

3. Митна політика, політика валютного курсу та обгрунтоване субсиду
вання імпорту (передусім критичного), аби прискорити адаптацію еко
номіки до умов світового ринку.

4. Скрапування виробничих потужностей державних підприємств, якщо 
останні в новому ринковому середовищі залишатимуться збитковими, 
неплатоспроможними, або їх перепрофілювання на випуск продукції, що
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користується попитом. Санація еконебезпсчних виробництв, зміна техно
логій.

5. Диверсифікація великих підприємств і об’єднань-монополістів, 
починаючи з тих, що підлягають конверсії. Формування господарно 
незалежних корпорацій і концернів із розгалуженою внутрішньою та 
зовнішньою кооперацією.

6. Скорочення державних дотацій і неефективних виробництв за умов 
розповсюдження недержавних форм власности й підприємництва. Позбав
лення державної підтримки тих напрямів інноваційної діяльности, де 
відставання від досягнутого світового рівня складає 10 — 15 і більше 
років.

7. Підтримка науково-дослідної та проектно-експериментальної 
діяльности в тих галузях, що потенційно здатні здійснити технологічний 
прорив, революційні зрушення в техніці й технологіях.

8. Активне просування на зовнішній ринок українських товарів, які 
виробляються в достатній кількості і є конкурентоздатними.

9. Поступове зближення структур світових 4 внутрішніх цін, що буде 
регулюватись поетапним зниженням ставок експортного тарифу.

Надалі (починаючи з кінця 1994 — початку 1995 р.) мають бути 
створені необхідні передумови для диверсифікації експортного потенціалу 
України, випереджувального зростання експорту готової, в тому числі 
інтелсктомісткої продукції, для переходу від критичного, підтримувалього 
імпорту (що гарантує економічну безпеку, життєздатність найважливіших 
секторів економіки), до імпорту, який прискорюватиме, заохочуватиме 
підвищення технічного рівня, якости, конкурентоспроможности української 
продукції.

Лише завдяки здійсненню означених структурних перетворень можна 
очікувати поступового “одужання” фінансової системи, грошового обігу, 
зменшення бюджетного дефіциту, гальмування інфляції. Втім, подолати 
гіперінфляцію консервативним “терапевтичним” лікуванням навряд чи 
можливо.

Існує погляд, згідно з яким зупинити гіперінфляцію в країнах, що не 
мали раніше тривалих інфляційних традицій, набагато легше, ніж 
приборкати хронічно високу інфляцію. Ситуація в Україні нагадує відомий 
болівійський приклад (1984 — 1985 pp.). Тоді уряд Болівії різко зупинив 
інфляцію, використавши так звану ортодоксальну модель стабілізації, що 
полягала в усуненні бюджетного дефіциту, жорсткому контролі за 
грошовою масою та фіксованому валютному курсі. Додамо, що в Болівії 
рівень доходів від роботи друкарського верстата в період гіперінфляції 
перевищував 12 відсотків від валового внутрішнього продукту порівняно 
з 2 відсотками наприкінці 70-х — початку 80-х років. Така емісія за 
міжнародними стандартами вважається надзвичайно високою і не може 
підтримуватись тривалий час при стабільному темпі інфляції. У Болівії, 
як і тепер в Україні, під час гіперінфляції різко впали темпи економічного 
росту, посилилась внутрішня напруга, що стало каталізатором здійснення 
серйозної стабілізації програми.

Відомий також і приклад Канади, де на початку 80-х років річна 
інфляція склала 14 — 15 відсотків (сьогодні для України це було б 
щастям). Утім, уряд Канади поставився до цієї доволі помірної інфляції 
(яка, до речі, є стабільним явищем для сьогочасної Чилі) дуже
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відповідально, вдався до неортодоксального підходу, коли звичайні засоби 
ортодоксального підходу доповнюються регулюванням доходів і цін.

Водночас будь-які форми стабілізації вимагають підтримки з боку 
суспільства, нації. А якщо програми не користуються достатньою 
підтримкою, інфляція набуває інерційного ефекту. Саме така ситуація 
складається в Україні, де суспільство так і не дочекалося послідовних 
продуманих реформ; натомість народ став жертвою не завжди обгрунто
ваних цінових ударів, а відтак — втрачає надію на спроможність уряду 
керувати ситуацією, його здатність ефективно реформувати економіку. 
Емісія у 1992 р. склала понад 12 відсотків валового національною продукту 
і в 1993-му — навряд чи зменшиться.

Отож, на часі — комплексна грошова реформа. Технічно її можна 
було здійснити вже восени 1992 р. Але панувала думка, що умови для 
цього не визріли. Ясна річ, проводити грошову реформу під час 
гіперінфляції та руйнівною згортання економічної активности в багатьох 
сферах є великим ризиком. Водночас ситуація розвивається в такий спосіб, 
що сподіватися на стабілізацію, на комфортні умови для введення в обіг 
національної грошової одиниці вже не доводиться. Український карбова
нець, успадкувавши всі вади купона, вичерпав свої можливості перехідної 
валюти й не здатний стати засобом нагромадження, фінансового забезпе
чення інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків. Навпаки, 
його подальше функціонування лише довершить повну руйнацію 
фінансової системи. Ми зіткнулись із неадекватним зниженням власного 
валютного курсу, що лише підбурює інфляцію. За курсом, що діяв 
наприкінці 1992 — на початку 1993 p., виходить, що Україна виробила 
національного доходу в минулому році лише на 2,7 млрд. доларів, або 
50 доларів на душу населення, що мало б поставити нашу державу на 
останнє місце в світі. Ясна річ — це дурниці. Адже лише експорт продукції 
(без вивозу до суб’єктів колишнього СРСР), хоч і знизився порівняно з
1991 р. на 38 відсотків, все ж таки склав 3,6 млрд. доларів США.

Зазвичай, коли треба досягти платіжного балансу, вдаються до свідомої 
девальвації національної валюти, що дозволяє стимулювати експорт і 
обмежити імпорт. Але обвальне падіння курсу карбованця за відсутности 
дієвого механізму репатріації валютної виручки спричинило, по суті, 
пограбування української економіки, в тому числі безконтрольний вивіз 
стратегічної сировини. Приватно на ринки країн СНД, а також Цент
ральної та Східної Європи спрямовуються потоки товарів народного 
споживання, в тому числі продовольства, яких так не вистачає в Україні. 
Адже від початку 1993 р. щомісячні перевищення доходів над витратами 
населення становили 120 — 140 млрд. крб.

Сьогодні в жодній із країн світу не можна купити за один долар 
стільки товару, скільки в Україні. Національний банк, запровадивши такий 
низький курс карбованця, дозволяє собі вести комерційну гру.

Отож грошова реформа має відбутися на тлі енергійної активізації 
виробництва, насичення ринку товарами народного споживання. Необхідно, 
нарешті, розпочати прискорену приватизацію малих підприємств насам
перед у галузях із швидким оборотом капіталу, зорганізувати державну 
підтримку малого бізнесу саме в сфері виробництва споживчих товарів і 
платних послуг.

Безумовно, не зайве буде дати сильний імпульс державному секторові 
у відповідних галузях за допомогою пільгової податкової та кредитної
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політики. Не вдасться обійтися без створення стабілізаційного фонду 
гривни. Як на мене, не втратив актуальности кредит на суму близько 
1 млрд. доларів від п’яти — семи країн Заходу з негайним використанням 
його для закупівлі в нових індустріальних країнах Сходу (Південній Кореї, 
Таїланді, Гонконзі, Сині'апурі, Тайвані, Пакистані, Туреччині) — якщо 
це дозволять умови надання кредитів, — товарів народного споживання. 
Завдяки високій внутрішній ефективності конвертованої валюти це до
зволить зв’язати, паралізувати подальше зростання маси “гарячих” 
заощаджень.

Якщо не здійснити цей комплекс страхувальних заходів за того 
цейтноту, в якому перебуває наша фінансово-грошова система, то гривна 
не пізніше як за 3 — 4 місяці почне знецінюватися. Введення гривни 
має відбуватися з одночасною деномінацією (мабуть, у масштабі 1000:1 
або 100:1) та з конфіскаційною обмінною операцією за регресивною 
шкалою, — адже тотальною, а не вибірковою конфіскацією були й 
залишаються саме цінові стрибки, що знецінюють грошові заощадження 
у будь-якій формі. Світова практика свідчить,-що такі грошові реформи 
є антиінфляційними.

Серед тактичних заходів термінової дії слід відзначити кардинальне 
обмеження енері'етичної залежности. Енергетична програма повинна 
починатися з негайного введення режиму жорсткої (якщо не жорстокої) 
економії. Згадаймо, що розвинуті країни відреаі*ували на енергетичну 
кризу 70-х років насамперед економією енерЛзресурсів. Криза стимулювала 
розробку і широке впровадження енерИозберігальних технологій. Це 
дозволило Японії лише за 10 років знизити питомі енеріЧзвитрати на 
третину. Якщо енерЛэспоживання в США за 17 років до кризи 1973 р. 
подвоїлося, то за наступні 10 років — на декілька відсотків скоротилося, 
хоч валовий продукт за цей самий час зріс на 25 відсотків. Україна має 
реструктурувати економіку, свідомо обмежити випуск енеріЬмісткої про
дукції, а також прискорити впровадження енері*озберігальних технологій. 
Принагідно зазначимо, що експертиза енеріЧ)споживання в нашій мета
лургії, проведена п ’ять років тому японськими фахівцями, показала: якби 
втрати нерафінованої сталі та питомі витрати енергії на різних стадіях 
металургійного циклу знизились до рівня японських, німецьких, 
південнокорейських, американських та ін., то можлива економія склала б
12,5 відсотків палива, витраченого на всіх теплових електростанціях у 
1980 p., що дорівнює енергії всіх АЕС у 1985 р. Коментарі зайві.

Одночасно треба розпочати реанімацію української вугільної промисло- 
вости. Візьмемо до уваги, що за останні 20 років в Україні не було 
закладено жодної нової вугільної шахти, тоді як розвідано та підготовлено 
до експлуатації 52 дільниці загальною потужністю 119 млн. тонн вугілля 
річно. Між іншим, ще в 1980 р. у США прийнято розраховану на 10 
років програму будівництва 275 вугільних електростанцій та переведення 
на вугілля частини тих, що працювали на рідкому паливі. У 1990 р. 
частка вугілля в паливному балансі теплових електростанцій США сягнула 
80 відсотків, тоді як нафти — знизилась до 6, іЬзу — до 14 відсотків. 
В Україні в тому самому році частка вугілля (у вартісному виразі) у 
витратах палива на електростанціях становила лише 35 відсотків, ґазу й 
нафтопродуктів — 65.

За світовими прогнозами саме вугілля залишається найперспективнішим 
видом палива. Видобуток нафти та ґазу після 2000 — 2005 pp. піде на
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спад. Натомість Донбас забезпечений запасами вугілля на 200 — 250 
років. Відомі технології перетворення твердого вугілля на синтетичне рідке 
паливо.

Ще одна стратегічна альтернатива української енергетики — ядерні 
станції, безпека яких буде гарантованою, за прогнозами фахівців, не 
пізніше як 2005 року.

Чи не найвирішальнішою проблемою, розв’язання якої здатне розбло
кувати економіку, є цінова. Постає закономірне питання: чи 
обов’язковими, обгрунтованими були ті масштаби підвищення цін, з якими 
зіткнулося суспільство? Адже відомо, що ціни не можуть бути відірваними 
від витратної бази. Якими ж були тенденції у цій сфері? Продуктивність 
суспільної праці в Україні до 1990 р. зростала, хоч і не дуже високими 
темпами (в середньому за рік у 1966 — 1970 pp. — на 6,1 відсотка; у 
1971 — 1975 — на 4,1; у 1976 -  1980 — на 3,0; у 1981 — 1985 — 
на 3,8 відсотка). Підвищувалась продуктивність праці і в кожній із галузей 
матеріального виробництва. У 1981 — 1985 pp. спостерігалось і зниження 
матеріаломісткості суспільного продукту (без амортизації) в середньому 
на 0,5 відсотка за рік. Це не так мало — адже скорочення матеріальних 
витрат лише на одну копійку в кожному карбованці суспільного продукту 
дозволяло на той час збільшувати національний доход України на
2,5 млрд. крб. Прямі витрати праці в сільському господарстві як у 
колгоспах, так і в радгоспах стабільно знижувалися. Собівартість більшости 
різновидів продукції, особливо тваринництва, зростала, але ж зовсім не 
такими темпами, якими підвищуються роздрібні ціни.

Отже, об’єктивно масштаби ескалації цін, що розпочалася від 2 січня
1992 р. після їх так званої лібералізації, були мало обгрунтованими. 
Натомість очевидними наслідками цінових стрибків стало розхитування 
економіки, порушення рівноваги й болісне відтворення звичайних (хоч і 
не завжди оптимальних) співвідношень, але вже на іншому рівні. 
Відбувається перехід до нового масштабу економічних вимірів, що 
ускладнює статистичну та прогнозну роботу, а з урахуванням темпів 
інфляції та конечности хоч би часткової індексації грошових доходів — 
вимагає великих витрат на емісію, зміну структури грошової маси й 
номіналів банкнот. Водночас лібералізація цін так і не створила 
мотиваційного механізму продуктивної праці. Монополіст призначав ціни 
залежно від розмаху своєї фантазії й рівня моралі. Відтак ціни втратили 
право перебувати серед економічних категорій. Вони стали категорією 
моралі.

На жаль, уряд України перетворився на пасивного транслятора цінової 
політики уряду Росії, намагаючись пояснити всі зміни в цінах зростанням 
цін на російські енерґ^носії. Одначе в структурі витрат частка енеріЧшосіїв 
далеко не завжди є визначальною. Скажімо, ще па початку 1992 р. у 
загальних витратах на 1 літр молока частка витрат' на тепло- й 
електроенергію складала лише 2 відсотки, тоді як на корми — 60. У 
цілому ж у промисловості ця частка до останнього часу трималась в 
межах 8 — 10, в тому числі у легкій — 1, рибній — 6,5, м’ясній і 
молочній — 1,5, переробних галузях АПК — 2,5 відсотків. Тому навіть 
при зростанні цін на енеріЧжосії за 1992 — 1993 роки у 300 — 500 разів 
зовсім не просто пояснити, чому роздрібні ціни на молоко та ковбасу 
повинні зрости у тій самій пропорції.

Зростання цін узагалі не с світовою тенденцією. Приміром, у 1991 р.
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оптові ціни в промисловості Франції знизилися на 3,6 відсотка, Канади
— на 3,1, Японії — на 2,2, Австралії — на 1,8, Швеції — на 1,6 
відсотка. Зростання ж роздрібних цін склало у тому ж році лише 1,5 — 
5,9 відсотка.

Зважаючи на руйнівне зростання й оптових, і роздрібних цін, що не 
тільки заблокувало виробництво передусім через обмеження попиту (до 
речі, Д. Кейнс, на теорію якого спирався Ф. Рузвельт, виводячи 
американську економіку з кризи після Великої депресії, вважав 
ефективний попит чи не найвагомішим стимулом розширення 
виробництва), а й поставило численні прошарки українського суспільства 
на межу фізичного існування, — конче потрібно поставити питання про 
зниження цін.

Саме зниження цін дозволить:
— розблокувати виробництво, забезпечити його матеріалами та комп

лектувальними виробами, а також заохотити попит;
— подолати інфляційні очікування, припинити “втечу від грошей”, 

започаткувати тенденцію до їх нагромадження^
— розпочати реструктуризацію бюджету, щоб компенсувати можливе 

зменшення надходжень до нього скороченням соціальних витрат (завдяки 
припиненню індексації доходів, цільових доплат), різко зменшити доту
вання галузей, що є нині нерентабельними через надвисокі ціни на 
енеріЬносії та проміжні продукти, інколи необгрунтовано високу заробітну 
плату;

— зліквідувати взаємозаборгованість підприємств, припинити 
нескінченні, інфляційні за природою кредитні емісії Національного банку;
— різко скоротити емісію готівки, ввівши її в нормальний режим;

— зактивізувати інвестиційний процес, враховуючи, що знизяться 
ставки позичкового проценту і виникнуть передумови для надання 
комерційними банками довгострокових кредитів;

— розблокувати надлишкові товарні запаси, що нині зберігаються в 
очікуванні чергового підвищення цін, спрямувати їх на ринок.

Найскладнішою проблемою в цьому разі буде дотування споживачів 
електро-, теплоенерЛії та палива, яку важко буде розв’язати без офіційного 
наукового спростування тих засобів, до яких вдаються російські та інші 
монополісти, намагаючись вийти на рівень так званих світових цін.

У тактичному режимі треба внести корективи у фінансову та 
грошово-кредитну політику. Але робити це треба в контексті загальної 
переорієнтації з лібералізаційної монетарної на кейнсіанську ринкову 
модель з еволюційними регульованими перетвореннями. Передовсім треба 
відмовитися від нереальних намагань позбутись у стислі строки дефіциту 
бюджету. Під час згортання виробництва це просто неможливо. Історичний 
досвід засвідчує, що у кризових ситуаціях усі країни обирали інший шлях
— підтримання соціальної рівноваги в суспільстві попри бюджетний 
дефіцит.

Фіскальну податкову політику необхідно рішуче і свідомо замінити на 
стимулювальну. Причому полегшення податкового тиску зовсім нео
бов’язково має обмежити надходження до бюджету. Це ж саме стосується 
й лібералізації зовнішньоекономічної діяльности. Якщо податки і справді 
заохочуватимуть виробника, підприємця, то надходження до бюджету 
через розширення бази оподаткування лише зростатимуть.

Доцільно ревізувати й кредитну політику, маючи, на увазі, що

105



позичковий процент, який поглинає інфляційну динаміку, є дефляційним 
фактором лише за умов, коли ціни зростають не більше ніж на ЗО — 
40 відсотків за рік. Інакше плата за кредит покривається підвищенням 
ціни виробника та стає інфляційною.

Успіх антиінфляційної політики, приватизації, зусиль щодо реанімації 
інвестиційної діяльности багато в чому залежить від індексації основних 
фондів та амортизаційних відрахувань, які сьогодні мають явно занижену 
оцінку. Амортизація, по суті, втрачає свою функцію важливого 
інвестиційного ресурсу. Зрештою, не можна допустити, аби ціна на жіночі 
чобітки наблизилась до вартости верстата або приміщення для магазину. 
Індексації вимагають і знецінені депозити.

Хоч би як складалася далі ситуація, хоч би які зовнішні чинники 
впливали на соціально-економічне життя України, історія поставила перед 
нами запитання, що вимагає чесної відповіді: чому (як ми вже згадували 
вище) в сприятливій міжнародній ситуації, після найврожайнішого 1990 p., 
маючи величезний індустріальний і біокліматичний потенціал, народ 
України зазнав несподіваних неадекватних ударів по життєвому рівню, 
усьому суспільному життю? Чи можна від народу, що приголомшений 
ударами злої долі, очікувати натхненної плідної праці?

І останнє. Ринок вимагає певного рівня цивілізованости, культури 
суспільства. Він не сумісний ні з економічним, ні з політичним рекетом.

Київ
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КУЛЬТУРА

Анатолій СВІДЗИНСЬКИЙ

РОЗДУМИ З ПРИВОДУ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Віддавайте кесареве кесареві, 
а Боже — Богові.

Сьогодні пропонується чимало програм відродження і розвитку укра
їнської культури. Відповідний розділ є, наприклад, у програмі державо
творення НРУ. Але виглядає він як перелік деяких окремих заходів, чи, 
скорше, вимог до уряду.

На мій погляд, для надання змістовности цій діяльності необхідно 
грунтуватися на сучасній науковій концепції культури. Мною була 
запропонована концепція, заснована на ідеях синерґетики. Культура була 
визначена як процес самоорганізації ноосфери1. Цей процес тісно 
переплітається з процесом етнічної самоорганізації людства, продовжується 
у сферу соціальної організації людей, в їхнє матеріальне буття, впливаючи 
на все це вирішальним чином і одержуючи зворотні впливи.

Виходячи з цих положень, проаналізуємо проблему розробки програми 
культурного розвитку. Спробуємо зрозуміти, чи можлива така програма 
взагалі, в яких межах, яке відношення можуть мати до цього державні 
органи, громадські та політичні організації, що вони здатні і повинні 
зробити, а чого їм робити не слід.

Розпочати доведеться з обговорення характерних рис явищ самоор
ганізації у сфері людського духу і людської діяльности.

Під самоорганізацією у будь-якій системі розуміємо підвищення її 
структурованости порівняно з вихідним субстратом, появу якісно нових 
властивостей чи рис поведінки цієї системи як цілісности. Самоорганізація 
не є спонтанним процесом, — навпаки, спонтанний характер мають 
протилежні процеси: дезорганізації, розпаду структур, збіднення поведінки. 
Для самоорганізації необхідна відкритість системи до навколишнього світу 
і взаємодія з ним; тим не менш вона не є чимось наведеним іззовні, а 
виникає внаслідок реалізації внутрішніх потенцій системи як відгук на 
зовнішні впливи. Позаяк самоорганізація є творення принципово нового,
— вона завжди певною мірою загадкова, її вдається скорше описати, аніж 
вивести за допомогою заздалегідь заданого аліЬритму.

Явища, обумовлені процесами самоорганізації у людському суспільстві, 
дуже складні і визначаються комбінацією механізмів самоорганізації різних 
типів. Але завжди для таких явищ характерне те, що вони розгортаються 
не за наперед визначеним планом, а. — з урахуванням всього попереднього 
досвіду — шляхом спроб та помилок, тобто через утворення різних 
варіантів, їхню конкуренцію поміж собою, вибір і закріплення вдалих.
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Ця діяльність відбувається на рівні підсвідомости, вербалізується лише на 
заключному етапі або навіть не вербалізується взагалі.

Ці особливості Гайєк намагався роз’яснити, використовуючи критику 
традиційної дихотомії “природних” та “штучних” явищ. До першої 
категорії він відносив явища чи процеси, що їхній хід визначається 
законами природи, до другої — ті, які скеровує розум людини на основі 
наперед складеного плану. Твердження Гайєка полягало в тому, що така 
дихотомія неповна, бо не враховує явищ третьої категорії, які є 
результатом духовної і фізичної діяльности людей, але не створені за 
планом. До таких феноменів Гайєк відносить і культуру. В одній зі своїх 
робіт2 він пише: “Культура не є явище штучне, але не є і природне; 
вона не передається спадково, але й не планується раціонально”.

Улюбленими прикладами явищ цієї третьої категорії у Гайєка та його 
послідовників виступають такі: створення стежок у якійсь місцевості, 
виникнення і розвиток мови, функціонування ринку тощо. В той же час, 
скажімо, організацію армії, державної установи відносять до другої 
категорії.

Не маю змоги заглиблюватися тут у критичний розгляд хайєківської 
трихотомії. На мій погляд, вона має справу лише з граничними випадками. 
Реальні явища мають у тій чи іншій мірі ознаки всіх трьох типів. Скажімо, 
розгляд еволюції армії на тривалому часовому інтервалі виявить риси 
незапланованого розвитку разом із планованим. Навіть формування стежок
— приклад не настільки простий, як видається на перший погляд. Що ж 
до генетичної еволюції, то цей процес не є повністю детермінованим, у 
ньому суттєву роль відіграють біфуркації, і навряд чи у цьому аспекті 
його можна різко протиставляти культурі. Сьогодні вже очевидно, що для 
розуміння еволюції живих організмів недостатньо традиційної теорії 
“сита”, потрібно враховувати також самоорганізацію3. З погляду типології 
процесів культурна еволюція, на думку Конрада Лоренца4, відрізняється 
від генетичної успадкуванням набутих ознак.

У будь-якому разі очевидно, що міра можливости планування процесу 
тим менше, чим вищий елемент самоорганізації у ньому.

Сказане наводить на думку, що планування культури — справа доволі 
сумнівна, а складання програм культурного розвитку може мати лише 
обмежений сенс.

Це підкріплюється також негативним досвідом, одержаним зі спроб 
замінити самоорганізацію плануванням із центру, у всіх випадках, які 
нам відомі. Найкатастрофічнішими виявились наслідки руйнації ринку — 
цієї надзвичайно досконалої самоорганізованої системи регулювання еко
номіки — і заміни ринкової економіки соціалістичною, регульованою за 
державним планом. Наслідком стали тоталітаризм і зубожіння. Те, що 
цей ефект не є випадковістю, не залежить від осіб та їх суб’єктивних 
намірів, переконливо доведено Гайєком, який, по суті, скористався 
синергетичним підходом ще до створення синергетики5.

Неефективність планування процесів самоорганізації в людському 
суспільстві обумовлена наявністю розсіяного і неусвідомленого знання. 
Ринок саме і виконує функцію механізму, який у сфері економічних 
явищ виявляє — сказати б, конденсує, — таке знання, трансформує 
інформацію в показники, які можуть бути використані тим, кому це 
потрібно. Натомість ніякий центр зробити це не може навіть за умови 
використання найпотужнішої техніки. Саме через те, що значної частини
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інформації, притому кардинально важливої, в готовому вигляді у 
суспільстві не існує*.

Подібна ситуація має місце в культурі, хоча це недостатньо 
усвідомлюється (див.1, стор. 143). Культура аж ніяк не зводиться лише 
до накопичення і передачі інформації, головним є її створення. Акт 
творчости — річ великою мірою загадкова не тільки для стороннього 
спостерігача, а й для самого творця. Саме в цьому акті конденсуються 
розсіяні в ноосфері ідеї, впливи і народжується щось принципово нове. 
Досить ознайомитись із самоспостереженнями видатних математиків, 
фізиків, поетів, композиторів, інших творців, щоб зрозуміти вирішальну 
роль підсвідомости, де й відбувається процес творчости, лише при 
завершенні переливаючись у форми, приступні свідомості, внаслідок чого 
створене стає запільним надбанням.

Саме тому зовсім незрозумілі можливості запрограмованого розвитку 
в культурі. Тут можна було б спробувати спертися на негативний досвід 
соціалістичної держави, яка вважала цю можливість самоочевидною. Але 
використання такого досвіду суттєво ускладнюється тим, що соціалістична 
держава не просто планувала культуру чи якийсь її сурогат, а насамперед 
активно усувала носіїв “небажаної” культури, не кажучи вже про 
руйнацію раніше створеного культурного потенціалу: фізичного знищення 
величезної кількости пам’яток культури, заборони найціннішої частини 
літературної та інших видів духовної спадщини, спустошення бібліотек 
та музеїв. До того слід додати догматизацію і однобічне спрямування 
системи освіти і виховання.

Отже, ефект невдачі планування важко вилучити із загального ефекту 
занепаду культури у тоталітарному суспільстві. Тому для роздумів про 
можливості планування в культурі оберемо спочатку ту її частину, без 
якої не може повністю обійтися жодна держава, — науку. Правда, велика 
частина наукових теорій (зокрема, генетика й кібернетика) в 
більшовицькій імперії заборонялася, деякі препарувалися чи підганялися 
до потреб диктатури, але існували й більш-менш “шановані” науки, що 
їх розвиток заохочувався (за винятком методологічної проблематики), 
головним чином, через їхнє військове та технічне застосування. Чільне 
місце серед цих наук посіла фізика. Як же виглядають справи з 
плануванням наукових досліджень у галузі фізики, яка, здавалося б, 
серйозного утиску з боку влади не зазнавала?

Оскільки головною метою фізики є відкриття принципово нових явищ, 
закономірностей та навіть об’єктів природи, тобто йдеться про відкриття 
чогось часом цілком непередбаченого, — ясно, що успіх планування 
зворотно пропорційний цінності одержаного результату. Ніхто не міг 
планувати відкриття електромагнігніх хвиль, тому що жодна людина не 
могла мати найменшого уявлення про їхнє існування у природі. Але після 
того, як Максвелл склав свою систему рівнянь, що дали синтез законів 
електрики і магнетизму, він дійшов теоретично до передбачення існування 
цих хвиль у природі. Лише відтоді планування їхнього відкриття стало 
певною мірою можливим. І справді: невдовзі вони були відкриті Герцем. 
Так само ніхто не міг планувати на початку XX століття відкриття

* Цікаво, що н сім’ях соціальних комах також існують механізми конденсації інформації, 
якою не володіє н повному обсязі жодна особина зокрема, а лише сім’я в цілому. 
ГІри цьому ніякого керуючого центру, який міг би цю інформацію зосередити, в 
сім’ях комах немає.
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надпровідників. У даному разі теорія не давала жодних передбачені». Але 
можна було планувати загальні дослідження властивостей металів при 
низьких температурах, наслідком чого стало несподіване відкриття Ка- 
мерлінГ-Оннесом падіння опору аж до нуля при дуже низьких темпера
турах. Після цього подальші дослідження йшли більш чи менш планово, 
хоча передбачення і принципові відкриття випадали найпроникливішим 
дослідникам.

Загальний висновок полягає в тому, що планування може посісти 
певне, хоч і доволі скромне місце у фізичній науці, причому воно тим 
ефективніше, чим краще підготовлений Грунт для подальших досліджень 
найвидатнішими відкриттями, які були зроблені великою мірою позапла
ново. Планування в обмежених рамках хоч і можливе, але планувати 
слід лише загальний напрям пошуків, треба бути постійно готовим до 
корекцій плану чи навіть до радикальних несподіваних змін. Оскільки в 
академічних інститутах чи навчальних закладах керівництво цього 
розуміти або не хоче, або не може, то на практиці наукові дослідники 
записують в офіційний план те, що вже зроблено, тримаючи реальний 
гнучкий план в голові.

Повертаючись до проблеми планування у культурі, мусимо попередньо 
з’ясувати суттєві для цього функціональні аспекти культури. Як було 
зазначено у статті1, культура виконує дві протилежні функції. Перша — 
підтримка стабільности нації, збереження досягнених умов життя на основі 
вже створеної системи духовних цінностей і матеріальних надбань. Друга
— забезпечення переходу від досягненого стану до нового на основі 
пошуку принципово нових ідей, шляхів розвитку, переоцінки цінностей. 
Перша функція забезпечується, говорячи мовою кібернетики, дією систем 
негативного зворотного зв’язку, друга — позитивного. Обидві тенденції, 
консервативна і пошукова, мають бути збалансовані і в цілому вирішувати 
завдання еволюції нації у нестаціонарних умовах нашого світу — при 
збереженні її цілісности і єдности.

Слід підкреслити, що дестабілізуючий вплив нових ідей, які висува
ються геніальними одиницями, має відносний характер. Ці ідеї ведуть не 
просто до втрати старих норм життя, а, зрештою, до осягнення нових, 
адекватних новим же умовам, і тим самим забезпечують перехід до нових, 
вищих станів стабільности,” хоч спочатку недостатність старого і не
обхідність нового усвідомлюється інтуїтивно лише геніальними одиницями 
з бунтарською вдачею і гострим відчуттям нового.

Цікаво відмітити, що більшість авторів наголошує на першій функції 
культури, майже не помічаючи другої. Протилежну позицію посів 
Л. Баткін6. у ґ

п
Фернан Бродель подає приклад врівноважености: “Культура творить 

одночасно і опору, і протидію, традицію і її заперечення”.
Маючи на увазі двоєдиний характер обох функцій культури, мусимо 

дбати про обидві, але методи тут мають бути різними.
Психологічно не тільки пересічні люди, але й видатні носії культури, 

більше тяжіють до збереження культурних норм, надбань, зразків. Перша, 
консервативна, тенденція завжди має більше прихильників. І так, власне, 
і належить бути, бо, як показує історичний досвід, девальвація старих 
суспільних цінностей — хоча б навіть на користь таким, які виявляються 
більш значущими у майбутньому, — може призвести до соціальної
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катастрофи (так само, як іде у розгін ядерний реактор із позитивним 
коефіцієнтом реактивности).

На мою думку, саме у справі збереження культурних цінностей держава 
і громадськість можуть відіграти важливу конструктивну роль. Охорона і 
реставрація пам’яток архітектури, впорядкування ландшафтних 
пам’ятників, заповідників, історичних об’єктів, іїідтримка роботи музеїв, 
археологічних досліджень, боротьба проти незаконного вивозу культурних 
цінностей за межі країни, спорудження приміщень для бібліотек на рівні 
сучасних вимог, сприяння проведенню художніх виставок, концертів, 
підтримка діяльности музичних та іншіх ансамблів, відродження колишніх 
осередків української культури, які, маючи гучні імена, що нагадують 
про славну минувшину, сьогодні ледь животіють у ранзі глибоко 
провінційних, — ось неповний перелік справ, які вимагають великих 
коштів і яких, крім держави, поки що “підняти” нема кому, бо мало 
ще потужних і водночас національно свідомих підприємців, багатих 
добродійницьких об’єднань, а також немає обліку всіх національних 
багатств, немає оцінок ступеня терміновости “ і черговости робіт. Саме 
для посилення охоронної, стабілізуючої функції культури потрібна до
кладно розроблена державна програма.

Треба усвідомлювати при цьому, що відродження культури йде 
самочинно знизу, саме шляхом самоорганізації — люди, окрилені 
здобуттям державної незалажности, прагнуть виявити себе, здійснити свій 
творчий потенціал. Ці явища слід помічати і підтримувати, бо в умовах 
тяжкої економічної кризи слабкі пагони культури легко гинуть або 
вироджуються.

Але при всьому цьому не можна забувати і про другу функцію 
культури — про принципово нові і за змістом, і за формою пошуки. І 
тут не може бути й мови про нав’язування творцями культури якихось 
старих зразків, а тим більше — догми. Мають бути виключені впливи 
будь-яких політичних структур на розвиток і змагання різноманітних 
течій та напрямків у культурному житті. Розуміння культури як процесу 
самоорганізації виключає втручання держави у глибоко інтимний процес 
творчости, вимагає делікагности. Мова може йти лише про усунення 
державою штучних перешкод, про створення умов найбільшого сприяння, 
про вивільнення творчої ініціативи нації. А програми створять самі для 
себе ті, хто їх буде втілювати в життя.

І все це важливо ще й тому, що, при всій нашій глибокій пошані до 
традицій, до культурного потенціалу минувшини, ми не можемо забувати 
й про те, що не вдалося йому надихнути народ до незламного опору у 
роки найтяжчих випробувань. Отож, чогось бракувало нашій культурі, 
були якісь прогалини у формуванні нашого духу, якщо у критичні години 
спостерігалися й нерозуміння, і розбрат, і навіть зрада. Україна потребує 
не тільки відродження всього кращого, що здобули попередні покоління, 
але й нових ідей, які зміцнили б націю, надали б їй витривалости в 
умовах сучасного, надзвичайно складногб і динамічного світу.

Таку принципово нову ідею, яка підняла б дух нації на незрівнянно 
вищий щабель, у сучасних умовах глибокої духовної руїни української 
нації (звичайно, вона в цьому не одинока), може висунути лише людина 
геніальна, за силою творчого духу не менша від Тараса Шевченка. Що ж 
робити нам, звичайним людям? Мабуть, глибше усвідомлювати наші 
потреби, повніше провадити критичний аналіз, рішучіше і послідовніше
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рвати з багатолітніми хибними переконаннями, які, на мою думку, 
закріпилися в свідомості значно глибше, ніж це видається на перший 
погляд.

Хотів би звернути увагу на деякі загрозливі для нашої культури явища, 
наголошуючи на тих аспектах, де державне втручання могло б допомогти 
виправити становище.

Здається, вже ясно усвідомлено, принаймні на рівні декларацій, що 
не існує культури позаетнічної, позанаціональної. Культурний простір 
людства складається з підпросторів національних культур, які розвива
ються у характерних, притаманних кожному народу формах. Нав’язування 
будь-якому народові чужої, невластивої його духу культури спотворює і 
глушить його самобутню національну культуру. Разом з тим вільний 
діалог культур, відкритість культурних підпросторів один до одного — за 
умови збереження власної сутности — це чинники, що стимулюють і 
збагачують національні культури.

Однак викласти на папері подібне міркування — це лише частина 
справи. Погляньмо на те, що пропонують наші книгарні, чим заповнені 
безліч книжкових кіосків, — і ми зрозуміємо: для прийдешнього покоління 
готується ще глибша духовна криза, аніж та, яку зараз маємо. Біда не 
тільки в тому, що ми беремо від світу величезними оберемками (де той 
“паперовий голод”?) найгірше, найнизькопробніше. Біда також у тому, 
що ми не беремо величезних духовних багатств, яких були позбавлені 
десятиліттями.

Вище були зроблені посилання на дві книжки Фрідріха Гайєка і одну
— Конрада Лоренца, на капітальну працю історика Фернана Броделя. їх 
нема в перекладі українською мовою. А додаймо до цього твори Карла 
Поппера, Тойнбі, Карла ЮнГа, Карла Ясперса, Еріха Фромма, Мілтона 
Фрідмана, Джея Форрестера — мислителів, інтелектуальні зусилля яких 
визначали шляхи розвитку світу у XX столітті. Я навів імена лише 
деяких найвизначніших філософів, соціологів, економістів. Хто в Україні 
склав повний перелік найважливіших праць, які потрібно терміново 
перекласти і видати? Розумію, що здійснити такі видання нелегко. 
Російське видавництво “Прогресс” випустило перший том Броделя 1986 p., 
другий — 1988 p., третій — 1992 p., — але все ж таки спромоглося. 
Кілька дуже цінних книжок такого роду надрукували видавництва 
“Ренессанс” і “Гнозис”... Без засвоєння вершинних надбань світової думки 
Україна приречена на хронічне відставання. Скажімо, наші економісти, 
урядовці борсаються у судомних зусиллях налагодити українську еко
номіку. Чи багато з них прочитало з олівцем в руках книжку J. Когпаі. 
The road to a free economy (Helsinki, 1990) або перекладену російською 
книжку L. Erhard. Wohlstand fur alle (1956), не кажучи вже про праці 
геніального Гайєка?

Але, звичайно, проблема не вичерпується виданнями славнозвісних 
праць із економіки, соціології, філософії. У світі анітрохи не загальмувався 
прогрес математики, фізики, біології, техніки. А ми зараз поводимося 
так, ніби нічого ніде не відбувається. Цим ми риємо могилу своїй науці 
і, врешті, своїй державі...

У досить тяжкий для Польщі час я побував у Вроцлавському 
університеті і відвідав там бібліотеку. Такої повноти передплачуваних 
фізичних журналів не бачив не тільки в університетах тодішнього СРСР, 
але й у більшості академічних інститутів. Отже, справа не тільки в
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коштах, але й у глибині усвідомлення значення науки і культури для 
держави.

Вже неодноразово і переконливо роз’яснювалося, що мова є унікальним 
інструментом і водночас продуктом культури. Дійсно, виключне значення 
мови обумовлене найбільшою універсальністю і приступністю її коду 
порівняно з іншими, глибшим зв’язком з процесом мислення. Оскільки 
у мові акумульований інтелектуальний досвід та весь духовний розвиток 
нації, її втрата веде до втрати національної ідентичности й загибелі нації 
як свого роду цілісного організму. Тому сприянння здоровому розвитку 
української мови мусить бути у центрі уваги всього суспільства та всіх 
державних структур в Україні. Але знову виникає питання: кому, що і 
як можна робити.

Звичайно, за нормальних умов природна мова твориться і розвивається 
стихійно*, без якогось раціонального плану, всім етносом, який нею 
користується. Втім, як завжди, розподіл внесків нерівномірний: окремі 
талановиті люди розвивають і вдосконалюють мову більше, ніж пересічний 
її носій. Лінгвісти вивчають структуру мови, досліджують її 
функціонування, фіксують її норми, що сприяє- збереженню стану мови, 
інакше кажучи, вони виконують певну консервуючу роль. Суспільство, 
держава зацікавлені в збагаченні функціональних можливостей мови в 
усіх сферах діяльности, тому надають матеріальну допомогу дослідникам.

В Україні, однак, нормальних умов немає з причин, які загальновідомі 
і широко обговорювалися. Хочу підкреслити, що при цьому увага 
зосереджувалася на негативних наслідках, пов’язаних зі свідомим нама
ганням імперії знищити українську мову. Звідси і “Закон про мови в 
УРСР” 1989 року, аналогів якому не може бути в незалежних 
національних державах.

Основне завдання його — піднести українську мову до рівня державної, 
поширити її вживання на всі сфери суспільного життя. Звичайно, цс цілком 
закономірно за тих історичних умов, що склалися і несли у собі реальну 
загрозу загибелі української мови. Тут бракує місця для обговорення того, 
наскільки ефективно виконував і виконує свої призначення згаданий закон. 
Натомість хотів би звернути увагу на загрозу, про яку майже не говориться, 
і яка, як це не дивно на перший погляд, посилилася після здобуття Україною 
державносте Зрозуміти цю нову загрозу неважко, якщо розглянути сучасний 
стан російської мови, яку начебто ніхто свідомо не утискував. А цей стан 
просто жахливий. Російська мова настільки інтенсивно занепадала, особливо 
останні два десятиліття, що нині ледь спроможна виконувати свою основну, 
комунікативну, функцію.

За деталями відішлю до статті8 (прийнята до друку журналом “Радуга” 
наприкінці 1990 p.). Основна причина занепаду російської мови, на думку 
авторів, полягає у її використанні тоталітарною системою не стільки для 
передачі інформації, скільки для дезинформації, не стільки для ко
мунікації, скільки для виконання ритуалу, основним елементом якого 
було говорения ні про що. Втративши якості “правдивої і вільної”, мова 
неминуче перестала бути “великою і могутньою” (І. Тургенев).

* Під стихійністю маю на увазі саме нереі'ламентованість планом. Стихійною є, 
наприклад, дім ринконош механізму. Стихійність аж ніяк не виключає самоорганізації. 
Від таких процесів слід відрізняти спонтанні, що не мають джерела. Спонтанно 
відбувається зростання ентропії в замкненій системі і все, що звідси випливає (скажімо, 
вирівнювання різниці температур).
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Як же цс стосується й української мови?
Відомо, що практично вся адміністрація в Україні, на всіх рівнях, 

складається з представників того номенклатурного апарату, який донедавна 
вживав зіпсовану російську мову. Намагаючись нині говорити і писати 
українською, цей апарат інтенсивно переносить стилістично і логічно 
дефектні конструкції понівеченої російської мови в українську. Вся система 
здеформованого мислення, закріплена у цих мовних химерах, через 
калькування прищеплюється до української мови, мислення, менталітету! 
Вважаю цю загрозу на сьогодні найстрашнішою... Її чинники, як бачимо, 
соціальні, тобто екстралінгвістичні, і остаточно подолати її можна шляхом 
оздоровлення всього суспільного життя. Але багато чого можна було б 
зробити вже зараз, з допомогою громадських організацій, партій, дер
жавних установ.

В Україні треба запровадити мовний контроль хоча б у міністерствах 
та інших великих державних установах, зобов’язати апаратних працівників 
вивчати правильну українську мову під керівництвом кваліфікованих 
викладачів. У засобах масової інформації належить викривати та 
аналізувати негативні мовні явища. Треба запровадити ефективну систему 
підвищення кваліфікації вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, 
наукових працівників, причому неодмінною складовою навчання і атестації 
має стати українська мова. Слід звернутися до видатних майстрів 
українського слова із закликом очолити цю велику суспільну роботу. Бо 
складність становища полягає в тому, що суспільство мириться з руйнацією 
мовних норм, звикає до мовного хаосу, недорікуватости. Отже, мине 
небагато часу, і вже нікому буде бити на сполох...

Гадаю, що саме таким замиренням із тим, що сталося, пояснюється 
пасивність партій, громадських організацій щодо проблем нашої мови. 
Існують організації, які вимагають від своїх членів відмови від алкоголю 
й тютюну, але немає таких, які змагалися б за чистоту, точність, ясність 
мови.

Не хотів би когось ображати, тому утримаюся від “адрес”, але минулого 
року мені доводилося систематично знайомитися з текстами, що були 
складені поважними міністерствами, партіями, організаціями; і виявилося, 
що практично кожне речення вимагало мовної правки, деякі ж були або 
беззмістовні, або не мали однозначного тлумачення.

Звичайно, треба радикально поліпшити викладання мови в школі, 
посилити вимоги і до учнів, і до вчителів.

Як сталося, що людина з вищою освітою, із Західної України, тобто 
сформована в україномовному середовищі, публічно висловлюється так: 
“На рахунок рахунку, то я рахую...” Замість — “Щодо рахунку, то я 
вважаю...”.

Але не буду наводити прикладів: їх безліч.
Торкнувся тут лише одної теми, пов’язаної з мовою. Є й інші.
Наприклад, реформа українського правопису. Це саме той випадок, 

коли основну частку роботи мають виконати державні інститути. Але з 
урахуванням громадської думки, після якнайширшого і всебічного обго
ворення, Бо, попри всю повагу до фахівців-лінГвістів, ми повинні розуміти, 
що справа ця — загальнонаціональна і стосується всіх громадян України. 
Користуватися мовою — усім, отже, загальні вимоги до цієї реформи має 
право висловити кожен.

По-перше, всі зацікавлені, щоб унаслідок реформи була досягнена
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стабільність правопису на достатньо тривалий час (щонайменше — на 
кілька десятків років). Адже суттєво міняти правопис кожні 3 — 4 роки
— значить приректи націю на безграмотність. Таким чином, робота ця 
має бути виконана хоч і без зайвих зволікань, але й без поспіху, якомога 
ґрунтовніше.

По-друге, громадськості небайдужий самий напрям реформи. Тут 
можуть бути різні думки. Вважаю, що, оскільки українська мова зазнала 
значного зросійщення, яке чинилося примусово, не випливало з 
внутрішньої логіки її розвитку, треба усунути ці деформації. І звичайно, 
оскільки Україна — держава європейська не тільки географічно, але й 
культурно, прагне до відновлення давніх, штучно порушених зв’язків із 
європейським світом, — більше того, з часом може претендувати на 
приєднання до Європейського співтовариства, — вектор змін має бути 
орієнтований на Захід.

А ось, сказати б, юридичний аспект мовної політики. У культурній 
програмі НРУ читаємо: “Створити альтернативного законопроекту про 
мови, в якому передбачити як адміністративну, так і кримінальну 
відповідальність державних урядовців, посадових осіб, громадян України 
за його порушення”*. Звучить суворо. Але давайте подумаємо, чим 
стверджується престиж будь-якої мови: кількістю карних акцій чи 
кількістю розумних думок, які цією мовою були висловлені. Схиляюся 
до другого. То чому немає в програмі пункту про необхідність термінового 
перевидання в Україні творів наших філософів, істориків, філологів, 
письменників, які були заборонені за комуністичної влади і яких широкий 
загал не знає? От і мені хотілося б прочитати не окремі статті, які, по 
суті, випадково потрапляють до рук, а фундаментальні збірки праць 
П. Юркевича, Д. Чижевського, Б. Кистяківського, І. Огієнка, С. Єфремова, 
Ю. Шевельова**... Нещодавно пережив буквально потрясіння від геніальної 
статті Маланюка про Гоголя. То коли ж ми матимемо все це багатство 
у систематизованому вигляді? Ми втрачаємо темп! Ось розпочали 
перевидавати “Історію України-Руси” М. Грушевського. Коли завершать?

Досі ми говорили про традиційні засоби поширення знань. Але є ще 
одна проблема величезної ваги: проблема нових технічних засобів передачі 
і збереження інформації. У світі відбувається інформаційна революція. 
На основі об’єднання в цілісну інформаційну систему комп’ютера, 
телевізора, телефону та стаціонарного супутника Землі людство (очевидно, 
передові країни) створило надзвичайно потужні швидкодіючі засоби 
комунікації, які дозволяють практично миттєво відібрати з колосального 
масиву знань ті, що знадобилися в цей момент, і передати їх споживачеві. 
Це дивовижне досягнення вже змінило радикально спосіб життя і мислення 
людей. Світоглядною основою сучасного суспільства стає розуміння 
інформації та теоретичного знання як найважливіших стратегічних 
ресурсів.

Україна й досі існує поза сучасним світовим інформаційним простором. 
Зрозуміло, як це сталося: тривале панування тоталітарної системи, 
несумісної з інформаційною відкритістю, до того ж відсталої технічно і 
матеріально, спричинилося до того, що життя пройшло повз нас. Але 
вижити треба. А для цього слід усвідомити: або інформаційна проблема

* До речі, бачу в цьому реченні п’ять недоладностей моиного та логічного характеру.
** К н и г и  статей С. Єфрсмоиа та 10. Шереха (Шепельопа) цього року побачили сиіт 

у видаїшицтиі “Дніпро”. — Рс<).
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буде розв’язана у найближчі роки, або це відставання стане для нашої 
держави фатальним.

Декілька міркувань про освіту та виховання.
Основою самовідтворення культури є освіта. Нині стан освіти в Україні 

задовольнити наше суспільство не може. Найсуттєвіші чинники, що 
гальмують розвиток середньої освіти, такі:

1) низький загальноосвітній та фаховий рівень вчителів середньої 
школи, обумовлений поганою підготовкою в педінститутах та університе
тах, низький матеріальний рівень життя вчителя та падіння престижу 
його професії;

2) відсутність ефективної системи підвищення кваліфікації вчительських 
кадрів;

3) перевантаження вчителя як прямими обов’язками в школі, так і 
штучно вигаданими, малозмістовними;

4) падіння вимогливости до учнів, невміння та небажання заохотити 
їх до навчання;

5) погане забезпечення шкіл матеріально-технічними засобами, зокрема 
комп’ютерами;

6) догматичний характер навчання, що глушить ініціативу та творчі 
пошуки учнів і вчителів;

7) девальвація духовних цінностей у суспільстві, що призводить до 
поширення переконання у непотрібності глибоких знань для успіху в 
житті;

8) стереотипність програм, брак елітарних шкіл, гімназій, ліцеїв, тобто 
“зрівнялівка” в системі середньої освіти;

9) слабке проникнення в середню школу національно-патріотичної ідеї 
як основи виховання повноцінного громадянина;

10) недостатня кількість підручників українською мовою, які б 
відповідали сучасним вимогам.

У вищій школі спостерігається аналогічна картина.
Минулого року Міністерство освіти України запропонувало концепцію 

реформи. Очевидно, курс на реформи цілком правильний. Міняти, — що
правда, без поспіху — слід також і правила прийому до вищих навчальних 
закладів, хоч це вже і викликало занепокоєння та розбіжність думок у 
суспільстві. Запорукою успіху є створення досконалої системи тестування 
(не надто велика проблема з огляду на досвід багатьох країн і відчутний 
науковий прогрес у психології).

Хотів би зробити кілька зауважень щодо концепції реформи освіти. 
Оскільки сучасний стан науки та техніки характеризується високою 
динамічністю, не може бути й мови про підготовку запрограмованих на 
все життя фахівців: треба рахуватися з тим, що у середньому сучасний 
дослідник змушений міняти свою вузьку спеціалізацію кілька разів 
упродовж творчого життя. Тому широта і фундаментальність, гнучкість 
думки, готовність до зміни сфери безпосередніх зацікавлень, розуміння 
пріоритетности розвитку вмінь щодо засвоєння вже готових знань — 
головне, чого належить вимагати від сучасного випускника ВНЗ.

Найкраще ці якості виховують університети. Тому так зросло в країнах 
Європи число саме цих навчальних закладів. Університети якнайкраще 
придатні і для вирішення проблеми гуманітаризації освіти.

Хоч видатна роль університетів широко визнана в світі, (Е. Шредіні’ер 
назвав їх “найвищими інститутами пізнання”), Україна має їх недосить.
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Тому, на мою думку, слід неухильно збільшувати число університетів, 
дбаючи про те, щоб у перспективі на кожний мільйон населення припадав 
один університет.

Водночас слід вирішити проблему багатоступеневости рівнів підготовки, 
особливо активні зусилля спрямовуючи на різке підвищення рівня освіти 
елітарної категорії випускників — магістрів.

Треба домогтися синтезу вищої освіти з академічною наукою. Для 
цього належить неодмінно створювати при університетах кілька науково- 
дослідних інститутів. Це дасть змогу залучити до викладання активних 
учених і тим самим підняти рівень навчання, бо передать навички 
дослідницької роботи може лише той, хто сам її проводить.

Необхідно знаходити можливості для забезпечення освіти найобдаро- 
ваніших студентів за кордоном, а також диференціювати оплату розумової 
праці в залежності від рівня фахівця, знання ним іноземних мов, аби 
припинити відплив інтелекту за кордон.

Дошкільні дитячі заклади викликають велике занепокоєння. “Стадне” 
утримання дітей, їх уніфіковане виховання, згортання контактів із 
батьками —; чинники, що формують асоціальну поведінку дитини, яку 
часто не вдається змінити у зрілому віці. Дані сучасної етології 
заперечують такий спосіб виховання. Особливо тяжкі наслідки має брак 
материнської ласки для найменших.

Правильне виховання дітей у дошкільному віці — дуже серйозна 
нерозв’язана соціальна проблема. Але вже тепер очевидно, що в Україні 
основою виховання дітей у ранньому віці має бути національна культура: 
багатющий український фольклор, пісня, малюнок, вишивання, найвищі 
зразки художньої літератури та мистецтва. 1 запроваджувати це треба 
легко, весело, через гру, активну участь самої дитини.

Не треба вірити тим культурологам, які настирливо пропагують думку, 
ніби фольклор — неповноцінний, другорядний компонент культури. 
Корбюзье знав, що говорить, коли, вражений під час своєї подорожі на 
Схід шедеврами народного мистецтва, писав: “ ... народне мистецтво 
підноситься над найвищими цивілізаціями. Воно залишається нормою, 
певного роду мірилом...”

Безумовно, українська культура тому й вижила, незважаючи на 
нищення впродовж століть, що зберігала могутню фольклорну основу. 
Занепадала, а часами відроджувалася творчість культурної еліти, але 
український народ постійно перебував у стані високої творчої активности. 
До певної втрати цього феномена призвели колективізація, голод, війна 
і не меншою мірою ганебна дійсність “доби застою”, коли селяни 
спрямовували свою винахідливість на те, щоб успішно “ходити в крадло”.

Неправда, що змінився, підупав генотип. На щастя, генетика не дає 
підстав для такого твердження. Спотворений саме неспадковий, культурний 
механізм зв’язку між поколіннями. Хоч це не фатально, але дуже непросто 
поновити його. Складність полягає в тому, що для піднесення культури 
потрібна ... культура. Це ситуація замкненого кола. Щоб навчити, треба 
вчителів. А хто навчить вчителів?! Щоб ствердити справедливість, потрібні 
праведні судді. А хто може судити, чи праведні ті судді, яких маємо?

Замкнені кола розриваються стихійною самоорганізацією народу. Народ 
або здатний на це, або ні; якщо ні — він зійде з історичної арени. 
Самоорганізація не має раціональних підстав, вона є проявом Божої волі 
до творення світу і глибоко вкорінена в усе суще, особливо в людину.
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Бо людині органічно притаманна потреба самовиявлення, воля до твор- 
чости, і саме ця її якість закладена в неї як подоба і образ Бога.

Не випадково я поєднав тему виховання з фольклором, із Божим 
промислом. Впевнений, що чудодійний розрив того замкненого кола, в 
якому опинилася наша культура, здатна виконати головним чином молодь, 
яка жадібно пізнає сьогодні українську культуру переважно через її 
фольклор, побутові звичаї, обряди і релігію. Зрозуміло, це роблять далеко 
не всі, але в громадськості й держави є багато можливостей збільшити 
число таких дітей. Українська пісня, колядка, щедрівка, вертеп, усі 
навзагал святкові дійства, пов’язані з Різдвом, Великоднем, — їх досить 
показати, а ще краще залучити дітей до активної участи в них, і далі 
все зрушиться їхньою ініціативою. Інша справа — елітарна культура, до 
якої треба рости і рости.

Старовинна українська музика доби бароко, яку особисто для мене 
відкрив чудовий ансамбль “Камсрата Тавріка”, завдяки своїй простоті і 
близькості до божественних першоджерел краси і гармонії, говорить молоді 
більше, ніж складні сучасні жанри. Тож таку музику треба всіляко 
пропагувати, а ми, на жаль, не маємо її записів. Говорячи “пропагувати”, 
не маю на увазі — нав’язувати: її досить, як то кажуть, пред’явити — 
і вона сама оволодіє душею людини. Поки що держава дуже мало дбає 
про цю справу, люди просто не знають про величезні багатства, які 
існують, але яких вони позбавлені.

Видатну роль у справі виховання молоді може відіграти Пласт. 
Захоплення, яке викликає у дітей життя в Пласті, свідчить, що ця 
організація заслуговує найвищих похвал. Щоправда, Пласт ставить високі 
вимоги і фактично має елітарний характер. Але хіба ж нам не потрібна 
еліта, люди, сформовані ідеалами вірности Богові й Україні, розумово та 
фізично розвинені, ініціативні, зарадні? Очевидно,. що до розвитку і 
максимально можливої популяризації Пласту мусять докладати зусиль 
політичні партії та громадські організації України.

Пластуни, вишкіл яких відбувається в лісових таборах, не мають 
проблем у своїх стосунках з природою: для них вона рідна і шанована 
як прекрасний витвір Бога. Можна сподіватися, що молодь, яка проходить 
через Пласт, сприятиме зміні світосприйняття суспільства, поєднає 
технічний прогрес і з вимогами екології, і з естетичними уподобаннями 
розвиненої людини.

Для формування дійсно культурної людини потрібен ще один елемент, 
окрім неспотвореного природного оточення. Йдеться про рукотворне 
середовище, яке створюють архітектори. У наш час усвідомлено, що 
архітектура — це мистецтво організації 'життєвого простору людини. Отож, 
вона могла б бути дуже суттєвим чинником здоровою світосприйняття, 
якби через бідність, поспіх і легковажність людей не виконувала у своєму 
зубожіло-стандартизованому, зухвало антиестетичному вигляді протилеж
ної функції — аж до спричинення психічного розладу.

Хоч би як це видавалося передчасним із огляду на нашу сьогоднішню 
матеріальну скруту, не можемо не формулювати у програмі культурного 
відродження вимог щодо збереження архітектурних пам’яток минулого та 
рекомендацій щодо майбутніх принципів розбудови наших міст і сіл.

Аби наголосити на важливості цієї проблеми, наведу уривок із книги 
“Вісім смертних гріхів цивілізованого людства”, що належить перу 
видатного етолога сучасности Конрада Лоренца9. Він зауважує, що з
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погляду структури нові стандартні забудови околиць сучасних євро
пейських міст вражаюче подібні до гістограм тканин, уражених раком, і 
глибинна причина в обох випадках однакова: втрата інформації. “Аналогія, 
яка кидається у вічі при порівнянні міської околиці і злоякісної пухлини, 
полягає в тому, що в одному і другому випадку в ще здоровому просторі 
була реалізована велика кількість різних, але добре диференційованих і 
один одного доповнюючих планів, які своєю мудрою зрівноваженістю 
завдячують інформації, накопиченій протягом тривалого історичного 
розвитку, тоді як у просторі, спустошеному раком чи сучасною техно
логією, панують зовсім нечисленні, вкрай спрощені конструкції”.

Думка Лоренца справедлива і щодо викривлень, що їх спостерігаємо 
також в інших сферах культури. Завжди в таких випадках розмаїттю 
інформаційно насичених, функціонально багатих структур, вироблених 
культурою, протистоїть убога одноманітність звироднілих залишкових форм 
із обмеженими функціональними можливостями. В якомусь узагальненому 
сенсі можна тлумачити рак як аналог різних типів патології людського 
духу, оскільки ракова клітина втрачає первісно закладену у неї генетичну 
інформацію, що стосується її різноманітних зв’язків з усією спільнотою 
клітин організму, і стає приреченою на функціонально одноманітний 
процес невпинного поділу. Так, і потяг до злочину, і злочинність як 
соціальна хвороба виникають унаслідок розриву суттєвої частини куль
турних зв’язків між злочинцем і суспільством, а бунт такої особи подібний 
до бунту ракової клітини проти обов’язків, які в нормі вона має виконувати 
стасовно до організму.

Безперечно, соціалізм — ця спокусливо-спрощена умоглядна модель 
суспільства — прийнятний для слабкого розуму саме через інформаційну 
бідність і спримітивізованість соціальної структури, що в цій моделі 
передбачається.

Але, мабуть, термінологія, пов’язана з онкологією, хоча й відбиває 
важливий аспект реальности, дещо нетрадиційна. Давнім поняттям, яким 
користується у цьому зв’язку людство, є поняття зла, а культура, згідно 
з арі^ументацією, розвинутою у статті1, може бути схарактеризована як 
подолання зла творчістю.

Крім цих глибоких проблем культурології, є ще на перший погляд 
прості питання, які в житті розв’язати зовсім непросто. Маю на увазі 
питання побутової культури, а також культури суспільного спілкування. 
Звичайна річ: з будь-якою програмою культурного розвитку в перепов
неному тролейбусі робити нічого. Тут кожен поводиться відповідно до 
своєї внутрішньої культури, і досить швидко з ’ясовується, в кого вона є, 
а в кого — ні. Але, мандруючи Україною зі сходу на захід, спостерігаєш, 
що культура поведінки підвищується, а перетнувши кордон, потрапляєш 
ув інший світ, де несподівано починаєш відчувати, що за європейським 
стандартом і сам досить кепсько вихований.

То в чому ж справа і чим тут зарадити? Боюся, що практично нічим. 
Тут як із англійськими ґазонами, що їхній секрет простий — стригти та 
поливати, і так п’ятсот років. Але принаймні триста років історія наша 
не сприяла ані вирощуванню ґазонів, ні плеканню культури. Культурну 
еліту таки “стригли” — щоправда, в іншому сенсі слова, — а останні 
сімдесят років постійно “вистригали”; практично люди терпіли принижен
ня, наругу. А людина, у якої немає власної гідности, ніколи не шануйатиме 
інших.
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Із чого починати? Принижувала людину держава. Вона ж, як чітко 
зазначив свого часу засланець Михайло Лунін, перша подавала приклад 
тих вчинків, за які потім засуджувала своїх підданих. Тож, мабуть, наша 
нинішня Українська держава мала б подавати позитивний приклад. 
Основне її завдання — завоювати довір’я людей, а далі чіткістю і 
культурою роботи, уважністю, доброзичливістю привчати всіх до порядку, 
і не настановами, а власним прикладом, на який можна було б 
орієнтуватися як на високий зразок.

Отож, чи не варто нам включити до програми культурного розвитку 
України ще й пункт щодо підвищення культури роботи державних установ? 
Мабуть, ніхто не заперечуватиме. Але чи Гарантуватиме це появу бажаних 
змін? Думаю — за кілька поколінь і за умови розвитку цілком іншої 
економічної та політичної структури суспільства і держави.

Таким чином, успіх навіть найкращої із можливих програм розвитку 
культури визначатиметься передовсім творчими зусиллями всієї нації; всі ж 
державні та суспільні структури мають знайти собі оптимальні “екологічні 
ніші” і, не переймаючи на себе керівної та провідної ролі, використати 
всі свої можливості для розчищення завалів, які спеціально нагромаджу
валися, аби запобігти вільній творчости.

Свідомий того, що не торкнувся ще деяких суттєвих моментів такої 
творчости. Але сфера культури направду неосяжна, а ніхто неосяжного 
охопити не може...
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Віталій КОЛІСНИК

ЗАВДАННЯ ДОВГОЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ. 
МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Вступ. Щ о з нами сталось?

Ми є свідками краху політичної системи і — відповідно — суспільства, 
що засноване на уявленні про можливість побудови щасливого життя, 
при ігноруванні і навіть зневазі до загальнолюдської традиційної моралі, 
що її основними носіями є світові релігії. Десятиліттями втовкмачуваний 
у наші голови вислів “буття визначає свідомість” с істотною перепоною 
до розуміння і сприйняття надзвичайно важливого історичного явища 
протилежного змісту: суспільне буття керується прийнятими й 
усвідомленими суспільством моральними принципами й цінностями.

Загальнолюдські норми моралі — поведінка і стосунки між людьми — 
є легкою здобиччю для раціоналістичних заперечень, які, в свою чергу, 
є підґрунтям всіляких політичних спекуляцій, популістських вчень, що 
їх вислідом є дії — аж до захоплення влади й утворення ідеологізованих 
держав. Але це не означає, що загальнолюдська мораль не має достатніх 
підстав, — це означає швидше те, що скептично-заперечні міркування 
про мораль у суті своїй помилкові. Адже загальнолюдська мораль є 
аксіоматизованим здобутком історичного суспільного досвіду — групового 
відбору і культурної еволюції, діючим духовним фактором, що обумовлює 
виживання і розвиток суспільств 11 ].

Як система аксіом Евкліда визначає зміст загальноприйнятої геометрії, 
так і загальнолюдські норми моралі визначають найістотніші ознаки 
цивілізації. Як і аксіоми геометрії, загальнолюдські норми моралі не 
можуть бути доведені шляхом чисто логічних міркувань, — але відмова 
від цих норм веде до суспільних катастроф: аморальні суспільства 
занепадають і гинуть.

Розвиток цивілізації простує до якнайповнішого задоволення потреб 
людей за рахунок використання сил природи і удосконалення технологій,
— але водночас він вимагає від людства подальшої стриманости, аби воно 
не залишилось “біля розбитого корита”. Головним призначенням моралі 
є захист суспільства в цілому шляхом розумного обмеження природних 
інстинктів людини і породжуваних цими інстинктами особистих потреб 
окремих його членів.

Загальнолюдські норми моралі починаються словом “не” , або ж 
спонукають до “витратних” альтруїстичних дій. Разом із тим, існування 
генетично запрограмованих первинних потреб (інстинктів) призводить до 
того, що демагогічні заклики до здобуття благ шляхом насильства і 
порушення норм моралі знаходили і знаходять відгук серед певних верств.
І тому для поступу суспільства й цивілізації, поруч із розвитком
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виробничих сил, необхідні зміцнення і розвій загальнолюдських норм 
моралі.

Отже, стан і поступ суспільства визначаються складом норм прийнятої 
ним моралі.

Першопричиною катастрофи політичної та економічної системи СРСР 
стала, як на мене, невідповідність нав’язаних через комуністичну ідеологію 
життєвих принципів тим загальнолюдським моральним нормам, які 
необхідні для існування сучасного цивілізованого суспільства. Свого часу 
перемога більшовизму — “ничем не ограниченной, никакими законами, 
никакими абсолютно правилами не стесненной, непосредственно на 
насилие опирающейся власти” (Ленін) [2 ] — призвела до утворення 
міцного і довголітнього, суспільно-історичного “хибного кола”: тоталітарна 
держава нехтувала і нищила загальнолюдські норми моралі, а найменш 
моральна — правляча — частина суспільства (номенклатура) сприяла 
зміцненню тоталітаризму.

Якщо уважно проаналізувати біди, що спіткали наш народ в минулому 
й сучасному, то витоки більшости з них — у моральному падінні 
(переважно керівної верхівки суспільства). Демократичні перетворення, 
що розпочалися в Україні, саме й спрямовані на пошук виходу з 
суспільно-історичного глухого кута, на розрив “хибного кола” морального 
занепаду і тоталітаризму.

1. ПРИЧИНИ І КОРІННЯ ЗЛА

Для пошуку виходу необхідно насамперед відповісти на запитання: 
яким чином наше суспільство втратило традиційну мораль? На думку 
автора, ця втрата є процесом, що розтягнувся на кілька століть.

Православ’я, впроваджене в Україні-Руси Володимиром Великим, є 
суто ортодоксальним і в етичному плані застигло на рівні раннього 
християнства. Зміни у нашому православ’ї провадилися лише в XVII — 
XVIII ст. і лише в інтересах російського самодержавства (уніфікація за 
Олексія Михайловича й одержавлення за Петра І). Етичною основою 
православ’я була й залишилась віра в потойбічне життя, а головною 
метою земного буття — спасіння душі — необхідна умова вічного 
блаженства у майбутньому^ (що вже кілька століть як перестало сприяти 
розвитку суспільства).

Соціал-демократичні ідеї, що відкидали разом із релігією й моральні 
норми, утвердилися в Росії ще в XIX ст. Це стало можливим унаслідок 
етичної та організаційної недієвости православної церкви, поєднаної з 
нездатністю панівного класу до своєчасних реформ ув історично-політичній 
ситуації бурхливого розвитку виробничих сил.

Більшовицька революція 1917 року увінчала ідейну перемогу російської 
соціал-демократії і привела до влади новоутворену відверто аморальну 
еліту. Комуністична відмова від загальнолюдських традиційних моральних 
норм і нищення християнства невідворотно відсунули наше суспільство в 
далеку історичну давнину світанку цивілізації. “Реальний соціалізм” 
виявився лише дещо осучасненою формою повністю одержавленого 
суспільства доантичного типу, за головними ознаками спорідненого з 
суспільним ладом держави II династії Уру Месопотамії XXII ст. до P. X. 
[З, 4 ] або ж імперії інків доколумбової Америки [5, 6 ].

Так, наприклад, клинописні документи розповідають, що в державі Ур
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вся земля і всі засоби виробництва були власністю держави. Землю 
обробляли бригади з 10 — 20 робітників. Керівникам бригад видавали з 
державних складів і стаєнь на час обробки землі плуги, мотиги, волів, 
посівне зерно тощо. Врожай здавався державі, а керівники бригад 
одержували натуральну оплату згідно державних норм. Норми забезпе
чення тодішнього керівництва в 10 — 20, а то й більше разів перевищували 
пайку робітника. Таким же чином були організовані всі інші галузі 
виробництва і будівництва. Діяла система ретельного державного обліку, 
розподілу і жорсткого нормування всього, що вироблялось споживалось і 
використовувалось [3 ]. Чи не схоже на такі недавні “соціалістичні часи”?..

Цим часам були притаманні два протилежні процеси. З одного боку, 
побудовано потужну (головним чином — військову) промисловість, 
індустріалізовано сільське господарство, розвинулись наука, освіта, охорона 
здоров’я. З іншого боку, тривала неминуча моральна деградація ко
муністичної еліти, яка захопила і монопольно утримувала владу, учинила 
нечуваний геноцид свого народу. Подальша деградація номенклатури 
відбувалась у напрямках корумпованости, крадіжництва та катастрофічної 
втрати компетентности. Врешті-решт, вигляд і промови найвищих 
керівників держави стали викликати здивування, змішане з острахом та 
огидою.

Теперішня ж ситуація характеризується такими рисами:
— небезпечною невідповідністю між рівнями розвитку виробничих сил 

і моральним станом суспільства, керівні органи якого продовжують 
перебувати в руках колишньої номенклатури; моральні якості цієї 
номенклатури гальмують або й виключають суспільний поступ, розбудову 
економіки, розвій моралі; чорнобильська катастрофа і її наслідки — 
свідчення цієї розбіжности;

— економічною кризою;
— кризою системи виховання підростаючого покоління.
Глибока соціально-економічна та політична реформа конче потребує 

відродження духовности суспільства, відновлення працьовитости, культур
ного і наукового потенціалу народу України. Але жодні державні чи 
громадські інституції, жодні діючі релігійні конфесії нині неспроможні 
вирішити ці проблеми і тим самим забезпечити перехід до демократичного 
правового суспільства з ринковими відносинами.

На мою думку, ідеї “великого стрибка” з “держави Ур” у “Сполучені 
Штати Америки XX століття”, що обумовлені нетерплячим прагненням 
створити вже для теперішнього покоління співвітчизників умови життя 
розвинених країн, є авантюристичними. Який же вихід зі становища? 
Розв’язання проблеми, яке пропонує автор, — це його особисті висновки, 
що, очевидно, не є єдино вірними чи бездоганними.

2. ДО РЕФОРМИ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО 
ПОКОЛІННЯ

Загальний кризовий стан освіти й виховання молоді віддзеркалює кризу 
в усіх сферах суспільного буття — моральну, ідеологічну, політичну, 
економічну і соціальну. Сучасну ситуацію u системі виховання харак
теризують такі особливості:

— невідповідність морального статусу молоді і вимог демократичного 
правового суспільства. (У більшості школярів нема інтересу до навчання
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і праці. Триває загрозливо швидке зростання підліткової злочинности, 
поширення наркоманії та пияцтва);

— невідповідність культурного й наукового рівня учнів і студентів та 
суспільних потреб і сучасного рівня технологій.

Визначимо головні причини кризи системи виховання: світоглядну, 
соціально-економічну й теоретично-концептуальну.

Світоглядною причиною кризи є загальний погляд на виховання 
підростаючого покоління як на справу другорядну порівняно з 
виробництвом продовольства і товарів, розбудовою збройних сил, житловим 
і промисловим будівництвом тощо. Досі система освіти й виховання 
фінансується державою за залишковим принципом.

До соціально-економічних причин кризи виховання слід віднести низьку 
заробітну платню, яка знецінює соціальний престиж знань і розумової 
праці; відчуження сім’ї від засобів виробництва, насамперед від землі; 
інтенсивне будівництво міст у найбільш здешевленій формі щільних 
житлових масивів багатоповерхових будинків.

Теоретично-концептуальною причиною цієї кризи є багатолітня 
діяльність колишньої Академії педагогічних наук СРСР та колишнього 
Міністерства народної освіти УРСР: вони розробляли і впроваджували у 
життя систему виховання, що її метою є формування покірного виконавця, 
“іЬинтика” тоталітарного суспільства. До того ж така система виховання 
практично іґнорує ті риси особистості, які є базовими для суспільства 
демократичного, — моральність і працелюбність. Педагогічна наука 
України поки що не виробила нових концепцій. Але ж від того, чи 
пощастить нам виховати нові покоління морально повноцінних, інтелек
туальних і працьовитих людей, залежить у майбутньому:

— побудова стабільного розвитку демократичного суспільства (альтер
натива цьому — лише перебування у “хибному колі” морального занепаду 
і числених рецидивів тоталітарно-мафіозних режимів);

— економічний розвиток держави і — відповідно — рівень життя 
народу;

— подолання злочинности (без чого маємо перспективу утворення 
тотально злочинного суспільства).

2. І .  На чому ґрунтується мораль

Відродження моральности народу вимагає створення дієвої системи її 
виховання, вироблення відповідної наукової концепції, розробки 
практичних методик і засобів.

Кризовий стан виховання можна пояснити також в істотно важливому
— психологічному — плані втратою визначальних ланок виховання у 
ранньому дитинстві й дошкільному віці. Адже відомо, що жоден із 47 
знайдених людьми так званих “мауґлі” так і не став у соціальному 
розумінні людиною після перебування у світі тварин у перші роки життя. 
Чому?

Річ у тім, що мозкова діяльність людини, що керує її поведінкою, 
підпорядкована не тільки свідомості, але й нуесвідомленим (підсвідомим) 
установкам. Формування і закріплення найважливіших установок — 
практично на все життя — відбувається пропорційно ростові й дозріванню 
мозку. (Орієнтовний графік цього росту з віком: 2 роки — 70 %; 4 роки
— 80 %; 6 років — 90 %; 8 років — 97 %; 18 років — майже 100%)
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Вплив установок на поведінку людини можна пояснити за допомогою 
такої, вельми спрощеної моделі пам’яти.

Довгочасну пам’ять людини можна поділити на дві істотно різні 
частини: пам’ять усвідомлену, так би мовити, “інтелектуальну” (під 
словом “пам’ять” кожен розуміє передовсім пам’ять усвідомлену — 
джерело “незабутнього”), та іншу — неусвідомлену, “емоційно-устано- 
вочну”, яка миттєво, без роздумів і пригадувань, подає чуттєві відповіді 
на все, що ми бачимо і чуємо, визначає наші симпатії й антипатії, 
бажання та заперечення. Про існування неусвідомленої довгочасної 
пам’яти, що керує нашою поведінкою, більшість людей навіть не підозрює.

Інтелектуальна довгочасна пам’ять не притаманна людині від народ
ження: вона розвивається повільно (приблизно від трьох-чотирьох років) 
і “вмикається” майже повністю у віці сім-вісім років, тобто із завершенням 
дозрівання мозку. Зовсім інші — протилежні — властивості у пам’яти 
емоційно-установочної. Ця пам’ять “вмикається” ще до народження 
дитини, і її сховище швидко і назавжди заповнюється пропорційно до 
росту і дозрівання мозку. Інакше кажучи, сховище довгочасної 
усвідомленої пам’яти відкривається в міру того, як заповнюється і 
закривається друге сховище — пам’яти неусвідомленої, емоційно-устано
вочної.

Отож, “маугіпі” неможливо перевиховати, бо його сховище емоційно- 
установочної пам’яти вже заповнене і практично закрите. Ця пам’ять 
диктує йому байдужість і огиду до намагань людей навчати. Саме вміст 
сховища емоційно-установочної пам’яти визначає ставлення до на
вколишнього світу, слугує неусвідомленою, але незмінною, жорсткою 
програмою поведінки впродовж усього життя.

Якщо дитина живе в середовищі постійного тиску оточення і не має 
змоги для роздумів і самостійних дій, то в її мозку фіксується лише стан 
сприйняття інформації. При цьому в дитини формується установка на 
споживання (“для себе”). І тільки тоді, коли в дитини з ’являється 
можливість для самостійних дій і роздумів, у неї формується установка 
на творчість (“для інших”). Тому до віку 6 — 7 років встановлюється 
досить стала орієнтація на майбутнє: ким стане ця особа — трудівником 
чи дармоїдом, чи просто байдужою до всього людиною. Виправлення хиб 
дошкільного виховання надалі малоймовірне.

Отже, спосіб життя дитини в дошкільному віці неминуче трансфор
мується у найбільш стійкі стереотипи поведінки підлітка, а потім 
дорослої людини. Напевно, доросла людина може ефективно, тобто з 
насолодою, без обтяжливих вольових зусиль або інтенсивного примусу, 
працювати стільки часу на день, скільки вона його мала в дошкільному 
віці для самостійної гри в працю або самої праці.

Час, упродовж якого людина може виконувати ту чи іншу роботу (або ж 
активно навчатися) без виникнення негативних емоцій (відрази до праці 
або навчання), визначає її емоційну трудоготовність.

Уявлення про емоційну трудоготовність і про етапи розвитку довгочасної 
пам’яти — спочатку неусвідомленої, емоційно-установочної, а потім 
усвідомленої, інтелектуальної, -— істотно полегшує визначення пріоритетів 
виховання для різних вікових груп і тим самим формулювання загальної 
концепції виховання. (Автор перепрошує за вимушені повтори).
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КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ

Найголовнішим у людській особистості, її своєрідним психологічним 
стрижнем є емоційне ставлення до праці у вигляді фіксованої установки
— емоційна трудоготовність ( антитеза до “душевних лінощів”).

Основи емоційної трудоготовности формуються і фіксуються — 
практично на все життя — в дошкільному віці, переважно до 3 — 4 
років, у процесах самостійної гри в працю.

Наступним етапом є виховання моральности. Це поняття охоплює 
широкий спектр якостей особистости, що їх основою є загальнолюдські 
норми — Божі Заповіді і принцип Нагірної проповіди ( “Все, що бажали б 
ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм”). Підґрунтям моральности 
є емоційна трудоготовність — без неї неможливі працелюбність і діяльна 
любов до людей.

Виховання моральности сполучає закріплення як добре усвідомлених 
уявлень ( “що таке добре і що таке зле), так і (це надзвичайно важливо!) 
емоцій, які підтримують ці уявлення “зле” — дискомфорт, неприємно, 
“добре?’ — позитивна емоція, приємно. Тому виховання основ мораль
ности, в тому числі працелюбности, спраги до знань і навчання, протидії 
згубним звичкам (алкоголь, наркотики тощо), а також спрямування 
естетичних потреб повинно бути завершено у віці до 6 — 8 років, в 
обмежений період “відкритости” так званої “емоційно-установочної’ 
пам’яті. Тому необхідно, щоб діти охоче й активно працювали 
самостійно і набували знань. Виховання інтелекту в процесі освіти — 
головна мета школи. Але його початкове плекання можливе та доцільне 
ще в ранньому дошкільному віці.

Дошкільне виховання є найважливішою ланкою творення особистостіі.
Спробуємо тепер порівняти викладені міркування зі змінами в 

суспільстві, що сталися за останні десятиліття. Істотно зросло відчуження 
сім’ї від засобів виробництва (особливо від землі), що негативно по
значилося на трудовому вихованні підростаючого покоління. Мільйони 
мешканців села мігрували в міста. Різко підвищився інформаційний тиск 
(особливо з боку телебачення). Більш ніж удвічі зросло охоплення дітей 
дошкільними закладами (тепер близько 50 %), які перейшли до систе
матичного навчання дітей на групових заняттях. При цьому середньодо
бовий час самостійної діяльности дітей у всьому циклі виховання звівся 
до 15 хвилин або й був виключений повністю. Найпоширеніша ситуація: 
стомлений од нав’язаних йому занять, від надмірного числа дітей у групі 
(до ЗО — 40), малюк приходить додому, де зазнає тиску батьків (усі 
разом в одній кімнаті) та “телеаґресора”.

При такому вихованні емоційна трудоготовність дитини, коли вона 
стане підлітком, а потім дорослою людиною, навряд чи перевершить 
одну-дві, може, три години на день. Нерідко досягається (саме дося
гається!) цілковита емоційна нетрудоготовність — моральний еквівалент 
інвалідности, — те, що ми звемо неробством і дармоїдством. Відсутність 
трудового виховання у школі ще більше драматизує цю ситуацію.

Підсумуємо: шлях до демократичного правового суспільства з ринковими 
відносинами пролягає лише через моральне відродження наступних 
поколінь — через справжню реформу виховання.

Енергійне проведення такої реформи (на тлі реформ соціально-еко
номічної та політичної) виведе наше суспільство на рівень розвинених 
суспільств світу впродовж терміну зрілосги двох-трьох поколінь (тобто за
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35 — 75 років, — хоч відчутні результати можуть бути отримані і за 
15 — 20 років). Швидке відродження моральности суспільства і, як 
наслідок, швидка зміна його загального стану — неможливі.
, Обгрунтуємо ж визначальні завдання довгочасної стратегії морального 
відродження народу України.

2. 2. Пропозиції

Необхідно створити і виконати довгочасну стратегічну державну 
програму з тим, щоб УСІ АБО МАЙЖЕ ВСІ ДІТИ ДО ТОГО, ЯК 
ПІДУТЬ У ШКОЛУ, ПРАКТИЧНО ЗАСВОЇЛИ ОСНОВИ МОРАЛЬНО
СТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЛЮБОВ І СУМЛІННЕ, ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ, ДО САМОСТІЙНОГО, АКТИВНОГО ЗДО
БУТТЯ ЗНАНЬ.

2і 2. 1. Моральність — головна мета виховання

Зміст етичних основ — аксіоматичних засад цивілізації, — які повинні 
бути засвоєні дитиною у віці до 6 років:

У. Не вбивай.
2. Не кради.
3. Не зраджуй: ти завжди відповідальний за тих, кого наблизив до 

себе.
4. Не свідчи брехливо, уникай всілякої неправди.
5. Не побажай того, що належить іншим.
6. Люби і шануй батьків своїх.
7. Люби працю і працюй сумлінно.
8. Будь милосердним і поважай інших: чини з  іншими так, як хотів 

би, щоб чинили з  тобою.
9. Не завдавай шкоди навколишньому світові.
10. Остерігайся згубних звичок.

2. 2. 2. Виконання такої програми потребує:

— усвідомлення суспільством того, що його порятунок — у відродженні 
загальнолюдської традиційної моральности;

— розробки і прийняття нової концепції розвитку суспільства, що 
ґрунтується на визнанні загальнолюдських моральних норм як основи 
існування й розвитку цивілізації;

— створення державної інституції (і відповідної інфраструктури) 
вихователів, що працюють у сім'ях, дошкільних, шкільних, вищих учбових 
закладах, в армії тощо;

— якнайтіснішого наближення до сім’ї функцій дошкільного виховання 
дітей (варіант — сімейний садок-ясла на 5 — 9 дітей);

— створення мережі курсів виховної роботи з молодими батьками, 
науково-інформаційного центру з питань виховання;

— проведення наукових досліджень за проектами “Створення наукових 
основ і розробка практичних рекомендацій із виховання моральної, 
працелюбної й активної особистости демократичного суспільства (концепція 
емоційної трудогоговности) ” , “Розробка і дослідна реалізація концепції 
дошкільного вихованого закладу сімейного типу на базі котеджу з 
присадибною ділянкою як основного типу середовища розвитку” , “Розробка 
і дослідна реалізація концепції сприяння сім’ї у дошкільному вихованні”;
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— створення системи інформаційного забезпечення (бібліотек, відеотек, 
фільмотек, технічного архіву, банку інформації, видавництва, випуск кіно- 
і відеофільмів, поширення технічної документації, підготовка матеріалів 
для' телебачення тощо);

— розробка загальних заходів, що істотно сприятимуть відродженню 
працелюбности народу (передача сім’ї засобів виробництва, створення 
дрібних сімейних і кооперативних виробництв, зокрема філій великих 
підприємств і організацій; перерозподіл ресурсів міського будівництва на 
користь приміських селищ, пов’язаних із місцем роботи швидкісним 
транспортом; збереження приватних будинків, особливо у містах, видача 
пільгових кредитів на ремонт і переобладнання таких осель);

— бюджетне забезпечення такої програми, що потребуватиме великих 
коштів.

Висновок

Стан суспільства визначається нормами прийнятої ним моралі. Шлях до 
демократичного правового суспільства з ринковими відносинами пролягає 
через моральне відродження наступних поколінь — через справжню 
реформу системи виховання. Швидке відродження моральности суспільства 
і, як наслідок, швидка зміна його загального стану — неможливі. Розробка 
і реалізація заходів, пропонованих автором цієї статті, потребує форму
вання наукомісткої державної стратегічної програми і значних витрат, — 
але бездіяльність коштуватиме незмірно дорожче.

На закінчення
Запропонована читачам стаття — наслідок багатолітньої праці і 

роздумів. Автор щиро дякує своїй дружині Н. П. Жур, своїм найближчим 
друзям і помічникам — 0 . Г. Авксентьєвій, В. І. Гузею, Г. Г. Ігнатенко, 
Ю. В. Петрову, А. П. Юрачківському і багатьом іншим за допомогу й 
цінні поради.
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Богдан ПЕВНИЙ

ПІСНЯ БЕЗ СЛІВ: 
АБСТРАКТНИЙ 
ЕКСПРЕСІОНІЗМ

Буває, вряди-годи, десь у лондонсь
кому шинку, за склянкою пінистого 
пива, мимоволі вихопиться автохто- 
нові-британцеві довгими часами 
нажитий і тяжко вмираючий 
імперський зворот: “Там, у колоніях”.

Це — про Америку.
У ньому гордість і заздрість, нехту

вання й обмеженість.
Попри розвиток американської 

цивілізації, європейці часто воліють 
недобачати культурних надбань 
американців, у тому числі й нова
торських виявів ув образотворчому 
мистецтві, — мовляв, вони з євро
пейських паростків.

Це не зовсім так.
Щоправда, американське мистецтво 

від 1776 року — правового початку його 
літочислення — та й перед цим перебу
вало в орбіті європейській: спочатку 
англійській, а згодом німецькій і фран
цузькій. Але правда також, що воно 
повсякчас мало власну специфічність: 
чи то буде наївність портретів ко
лоністів, чи екзотика краєвидів глухих 
прерій (не без впливу німецького 
романтизму початку 19-го століття), чи 
соціальні й політичні сюжети, зокрема 
з життя негрів часу протиневільничої 
боротьби (ці сюжети згодом знову про
явились, оновлені реалізмом часу 
Великої депресії 1930-х років).

Ш

Ганс Гофман “Спомин", 1962, 
олія на полотні 
Музей, модерного мистецтва, 
Нью-Йорк

Але, либонь, найоригінальнішим і 
найвпливовішим внеском Америки в 
світове мистецтво післявоєнних років 
був абстрактний експресіонізм. Про 
його розмай та згасання — ця роз
повідь.

Безприкладний розвиток індустрії 
нового століття, технологічні здобутки, 
архітектоніка панорами небосягів, 
прискорений темп життя вимагали від 
мистця нового світосприймання, про
буджували абстрактне мислення, на
снагу колориту, напружену ритміч
ність. Дороговказ розвитку образотвор
чого мистецтва недвозначно спрямову
вав до абстрактности як до кінцевого 
завершення. Очевидним свідченням 
цього був реактивний ланцюг спалахів 
мистецьких ідей в Європі, де розвій 
одної течії обґрунтовував народження 
своєї суперниці. Імпресіонізм, який 
наприкінці минулого століття підірвав 
авторитет академічного малярства, не
гайно натрапив на спротив із закидом: 
мовляв, унаслідок аналізу й розпоро
шення кольору настало небажане 
розмивання форми. Цьому завдячуємо 
з’яву кубізму, що за основу мистецько-
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Джаксон. Поллок “Номер один", 1948,
олія і емаль на полотій
М узей модерного мистецтва, Нью-Йорк

го твору поставив площинні та просто
рові форми. Згодом долю імпресіонізму

Джаксон Поллок “Номер п'ять", 1950, 
мішана техніка
М узей модерного мистецтва, Нью-Йорк

довелося розділити й 
кубізмові. Експресіонізм, 
що надійшов їм на зміну, 
висунув власний підхід до 
творчости. На противагу 
кубістичній раціональ
ності та збереженому ім
пресіонізмом реалістично
му характерові об’єк
тивного розуміння при
роди, експресіоністи наго
лосили на інтуїтивності, 
намагаючись у своїх тво-

___  рах виявити внутрішній
стан мистця і приховану 
суть предмета. У цьому

___  реактивному ланцюгу — і
“ланка” футуризму, претензійно де
кларованого як “мистецтво майбутньо

го”, з його запереченням 
усіх традицій минулого, і 
“ланки” конструктивізму, 
супрематизму, дадаїзму 
та інших “ізмів”. Але ко- 
роткотривалість існування 
поодиноких течій не су
перечила новоявленому 
переконанню, що всі до
роги ведуть до абст
ракціонізму.

Утвердженню і поши- 
абстрактного мис

тецтва саме в Америці 
сприяли два фактори. По- 
перше, безпощадне гонін
ня на модерне мистецтво з 
боку диктаторських режи
мів Адольфа Гітлера і 
Йосифа Сталіна спри
чинило наплив до Амери
ки передових мистців, що, 
рятуючись від репресій 
шукали за місцем вільної 
творчости. По-друге, за
снування в Нью-Йорку 
Музею модерного мистец- 
тва, що підтримував нова- 

------------- торські шукання, створю
вало сприятливий ф унт 
д ля розвитку абстрактного 

----- мистецтва.
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течії, відродження якої Сягає Німеч
чини початку нашого століття. Експ
ресивний спосіб вислову здавна був 
близьким німецькому малярству. Під 
експресіонізмом прийнято розуміти чи 
не кожен антикласичний напрямок у 
мистецтві будь-якого періоду історії, 
який звільняв мистця від академічних

Вільям де Кунінґ “Ж інка, Г', 1950 — 1952, 
олія на полотні
Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк

Так, новопротоптаною дорогою по
трапив до Америки Ганс Гофман, що 
заклав наріжний камінь нового на
прямку. Він народився у Вайссенберзі 
(Німеччина), вчився у Мюнхені, опісля
— у Парижі, де жив від 1906 до 1914 
року. Від 1915 до 1932 року Гофман ке
рував школою в Мюнхені, покинути 
яку був приневолений 
політичними обставина
ми, що остаточно заки
нули його за океан. 1934 
року він відкрив школу 
мистецтва в Нью-Йорку.

Талановитий учитель,
Гофман віддав увесь 
життєвий досвід і знання, 
аби навчити молодих 
мистців, як безпосередньо 
виявляти себе в малярстві, 
як передавати буття через 
кольори, лінії та площини, 
як зберегти у пігменті 
спонтанний, ненадуманий 
творчий акт. Він вказував 
на прямий взаємозв’язок 
дії руки і зору, плекав 
гіпотезу, що акт стихійної 
творчости є самоціллю 
правдивого малярства.
Гофманова манера роз
бризкування фарб стала 
розпізнавальною прикме
тою абстрактного експре
сіонізму. Його вчення не
вдовзі знайшло широкий 
відгомін серед творчої мо
лоді, спраглої до всього но
вого, ба більше, коли йдеться про спон
танність, а не “мозольне” засвоєння 
предмета.

(Наш знайомий європейський 
скептик із лондонського шинку, прита
куючи, похитує головою: треба було 
німця Гофмана, щоб, як не малярст
вом, то вченням започаткувати новий 
мистецький напрям в Америці).

Відомо, що абстрактний експре
сіонізм з його завданням зобразити на 
полотні внутрішній стан мистця був 
відлунням ширшої експресіоністичної

обмежень, дозволяв виявити внутрішні 
почування: страх, біль, ненависть або 
гнівний релігійний пафос. Таким було, 
наприклад, пізньосередновічне німець
ке малярство, особливо творчість 
Матіса Грюневальда. Він знебарвлював 
форму, щоб у такий спосіб передати 
внутрішню наснаженість, почуття 
приречености, містичний жах. Напере
додні першої світової війни німецькі 
експресіоністи за допомогою темпера
ментних, інколи навіть очайдушних 
мазків і “хрипкого” кольору атакували
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основи міщанського суспільства, 
викривали страхіття війни.

Сам термін “абстрактний експре
сіонізм” був уперше застосований для 
визначення безпредметних картин 
Василя Кандінського, виконаних після 
1910 року. Позаяк наміром абстрактно
го малярства не є зображення, воно мо
же вичленовувати з 
природних форм їхні 
під ставові геометричні 
структури або ж бути про
дуктом естетичної вигад
ки чи інтуїтивної уяви, без 
посилання на жодні 
природні форми. Попри 
те, що абстракція — це 
антитеза реалізму, — во
на виводить своє коріння з 
реальности, а тому не за
довольнила сповна абст
рактних експресіоністів.
Вони свідомо відкидали 
предмет, а  малярські ма
теріали і сам процес ма
лювання були самоціллю.
Тому критик Гарольд 
Розенбері* назвав амери
канський абстрактний 
експресіонізм “малярст
вом дії”; інші знову ж іме
нували його “безпред
метним малярством”.

Чи то буде “абст
рактний експресіонізм” , 
чи “малярство дії” , чи 
просто “безпредметне ма
лярство” , — важливіша від назви 
цілковита зміна ставлення до усталено
го розуміння живопису. Підставовою 
стала крайня чистота суто образо
творчих засобів, бажання будувати твір 
на виключно малярських вартостях і 
законах, раціонально не пов’язаних з 
будь-чим іншим. Коли раніше лінії та 
кольори служили для змальовування 
подій, історичних сцен, портретів, 
природи, то тепер мистець творив 
вільно, за покликом інтуїції, без засто
сування світлотіні, перспективи, фак
тури, без урахування необхідности

психологічних рис чи зовнішньої схо
жосте. Підсвідомий вияв внутрішних 
стимулів за допомогою фарб і ліній на
роджував новий зміст картини: 
мистецький твір пропоновано розгля
дати окремо, без будь-якого порів
нювання зі сторонніми явищами. Тут 
можна провести паралель між пісенною.

мелодією без слів і малярством без 
описового сюжету.

Аршіл Ґоркі був видатним піонером 
цього руху, а Джаксон Поллок — його 
провідним представником і найяск
равішою постаттю. Іншим лідером течії 
був Вільям де Кунінґ. У працях Марка 
Ротка, Вільяма Безіотеса, Роберта Мо- 
тервелла, Марка Тббі, Джемса Брукса, 
Теодора Стамоса, Франца Кляйна, 
Кліффорда Стілла, Адольфа іЬттліба, 
Бредлі Вокера Томліна та інших 
мистців абстрактний експресіонізм 
пройшов через велику різнорідність

М арк Ротко “Без назви”, 1956,
олія і акрилик на полотні
Національна Валерія мистецтва, Ваиіинґтон
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особистах манер і став мистецтвом дня, 
відштовхуючи в тінь усі інші течії. Як у 
минулому столітті академічна манера 
“наглядала” над усіма виявами

М арк Ротко "Архаїчна фантазія",
1945, олія на полотні 
Національна ґалерія мистецтва, 
Вашинґтон

мистецтва, так і свого часу абстрактні 
експресіоністи та їхні звеличники узур
пували чолове становище; одначе вони 
не складали якоїсь суцільної групи, 
були художниками з чітко сформо
ваними індивідуальностями. Тут варто 
зупинитися над деякими з них.

З метою боротьби з безробіттям у 
час Великої депресії 1930-х років 
президент СІЛА Франклін Делано Руз
вельт встановив так звану Адмі
ністрацію проектів праці. У її системі

діяв Федеральний мистецький проект, 
що мав за своє завдання поліпшити 
умови життя мистців державними за
мовленнями, закупом мистецьких 
творів, окремими стипендіями. Від 
1938 до 1942 року в системі Федераль
ного мистецького проекту в Нью-Йор
ку працював молодий мистець Джак- 
сон Поллок. Народився він у місті 
Коді, штат Вайоміні*, виростав у 
Арізоні та Каліфорнії. Почав на
вчатись малярства ще в середній школі 
у Лос-Анжелесі, згодом продовжував 
мистецькі студії під орудою відомого 
майстра соціальних жанрових сцен 
Томаса Бентона в школі Ліїи студентів 
мистецтва в Нью-Йорку.

Підтримка з боку Федерального 
мистецького проекту дала Поллокові 
змогу незалежно працювати, і вже 
1943 року він мав першу персональну 
виставку, що принесла йому між
народний розголос. Виставка виявила 
деякі з впливів на творчість молодого 
Поллока, — наприклад, мексі- 
канського малярства, особливо 
експресивної сили Ораско й Сікейроса; 
сюрреалізму з його безладним і ало
гічним способом мислення; авто
матизму творчости Макса Ернста і Ро
берта Матти; “ҐЬрніки” Пабло Пі- 
кассо. Із цих явищ Поллок засвоїв без
посередність і несвідомість методів тво
рення, звернення до несподіванки як 
рівноцінної частини творчого процесу. 
В’язки густої суміші олійних фарб, на
кладені на полотна чіткою, графічною 
манерою, заповідали експресивний ха
рактер його майбутньої творчости.

Ще до 1946 року Поллок підняв сам 
акт малювання до істотної ролі, 
відсунувши на задній план ме
тафізичну символіку і світ уяви. Тоді ж 
він змінив спосіб малювання: розстеляв 
на підлозі великі полотна так, щоб 
можна було довкола них ходити, 
розливав на них фарбу з відер, бризкав 
щіткою або палицею, вживав і 
розпилювач. Робив Поллок це не 
олійними фарбами, а звичайною емал
лю і металевими пігментами, часто за
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стосовуючи сітку, мотузки або камінці 
для підсилення контрасту. Якщо 
раніше у працях Поллока переважали 
темні кольори з товстими шарами 
барвника, то в 1947 році на його полот
нах більшого формату, з ’явилися 
рівномірно розташовані візерунки з 
вільнішим, навгад накладеним волок
ном “павутиння”.

Згодом у Поллока розпочався новий 
період так званих “алюмінієвих” і

“срібних” картин, які різноманітними 
площинами, тісно заповненими 
лабіринтами мережив, справляли вра
ження крихких, ажурних скульптур. У 
цих розкішних арабесках Поллок 
замінив дику безтямність своїх ранніх 
праць монументальним ліризмом ма
рення і екстази.

В останні три роки свого життя, 
після надзвичайно плодовитого де
сятиліття, під час якого він щорічно мав 
щонайменше одну персональну вистав
ку, Поллок довгими інтервалами пере
ставав працювати, очевидно, пере
живаючи якусь глибоку духовну кризу. 
У творчі ж хвилини він експерименту
вав зі всілякими способами малювання, 
інколи вертався до олійних фарб, обме
жував себе до лише чорного кольору 
або несподівано вибухав широкою

райдугою барв. Можливо, смерть в ав
томобільній аварії 1956 року, на 44 році 
життя, принесла йому звільнення від 
самонаруги останніх літ...

Не менше від прикладу Джаксона 
Поллока і вчення Ганса Гофмана мала 
вплив на американську мистецьку мо
лодь творчість Вільяма де Куніні*а. 
Особливою подією стала його персо
нальна виставка в Нью-Йорку, на якій 
Куніні4, тоді вже відомий мистець, про- 

голосив свій зв’язок із абс- 
трактним експресіонізмом
і зрікся усіляких зобра
жальних ухилів у маляр
стві як не гідних істинно 
правдивого мистецтва.

Де Кунінґ народився у 
Ротердамі, навчався у 
тамтешній Академії крас
ного мистецтва. До США 
прибув 1926 року. Експ
ресіоністичні праці де 
Кунінґа були втіленням 
учення Гофмана і само
аналізу Аршіля Ґоркі. 
Вірменин Ґоркі студіював 
мистецтво в Тбілісі, 1920 
року виїхав до СІНА і 1925 
року оселився в Нью-Йор
ку. Його малярство прой

шло декілька періодів, серед яких чітко 
вирізняються репрезентативний, пара
фразування Пікассо і, приблизно від 
1943 року, напівабстрактний.

Як і Аршіля Горкі, Марк Ротко, 
інший представник американського аб
страктного експресіонізму, народивсяв 
поза Америкою, у російському місті 
Двінську, але ще підлітком, 1913 року, 
прибув із батьками до США. Після 
закінчення середньої школи у Порт- 
ланді, штат Ореґон, і дворічних студій 
у Єльському університеті Ротко 
поселився в Нью-Йорку і почав само
тужки малювати й рисувати (щоправ
да, коротко навчався у відомого мистця 
Макса Вебера). Вже 1933 року 
відбулася його перша персональна 
виставка. Опісля художник часто 
виставляв свої праці, одначе харак-

Роберт Мотервелл “Елегія, 54”, 1957, 
олія на полотні
Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк
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терний для нього стиль не проявився аж 
до 1947 року.

Скупість і лаконізм — невіддільні 
прикмети малярства Ротка. Звузивши 
сюжет образу до мінімуму, він будував 
свої картини з небагатьох площин 
тендітних шарів компліментарних 
кольорів, впорядкованих у переважно 
горизонтальних, світляних смугах на 
велетенських полотнах. Мистецтво 
Ротка за чіткістю спрямування, 
естетичною строгістю і мінімалізмом 
подекуди близьке до творчости 
пізнього Анрі Матісса. Попри вплив 
сюрреалізму, Ротко відкидав усякий 
зв’язок з фантазійними уявленнями і 
різноманітністю фактури задля 
стислого колористичного малярства 
великої ніжносги, в якому намагався 
осягнути настрій ідеального спокою.

До тієї ж групи колористів, що й 
Марк Ротко, належав Роберт Мотер
велл, що мав нахил працювати з 
великими кольоровими площинами, 
на яких розміщував абстрактні зобра
ження. Мотервелл студіював історію 
мистецтва, критику і філософію, аж 
поки 1941 року сам почав малювати — 
з виразним наміром перекинути міст 
через провалля, яке розділяло гео
метричний абстракціонізм Піта 
Моцдріана й абстрактний сюрреалізм 
Макса Ернста, Іва Тангі та Роберта 
Матти. Колажі Мотервелла були 
першими зразками втілення в 
реальність цього наміру. Це були 
пласкі вертикальні кольорові прямо
кутники з умовно, але дуже 
експресивіно, зображеними на них 
овальними головами і трикутними ту
лубами.

У середині 1940-х років Мотервелл 
виконав серію абстрактних ком
позицій “Іспанські елегії” , якою 
висловив протест проти повалення 
Іспанської республіки. Були це майже 
однакові чорно-білі картини, інколи 
легко заторкнуті жовтою охрою або 
сіризною, скомпоновані з великих 
простих форм — прямокутників та 
овалів. Цією серією Мотервелл

розвинув власну концепцію фрески. 
Останні праці Мотервелла вирізнялися 
яскравістю колориту і чіткістю кон
турів, — це, зокрема, більш як сорок 
полотен, створених у 1968 році під за
гальною назвою “Відкрито”.

Марк Тббі, як Роберт Мотервелл і 
Марко Ротко, був мистцем-самоуком,

Адольф Ґот ліб "Вибух, Г ,  1957, 
олія на полотні 
Музей модерного мистецтва, 
Нью-Йорк

але це не перешкодило йому 
випередити “павутиння” Джаксона 
Поллока безперебійним нанизуванням 
площин. Тобі народився у Центервілле, 
штат Вісконсін, і почав виставляти свої 
праці у відомій ііалерії Кнодлер в Нью- 
Йорку ще 1917 року. 1934 року він
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відвідав Китай і там, у Шанхаї, вивчав 
техніку рисунка пензлем. Його абст
рактне “біле письмо” виникло не без 
урахування цього досвіду. Схоже 
явище спостерігаємо й у творчості 
Бредлі Вокера Томліна. Він в останні 
п’ять років свого життя експери
ментував із віль
ними ритмічни
ми композиція
ми, заснованими 
на далекосхід
ній каліграфії.
Томлін народив
ся у Сіракузах, 
штат Нью-Йорк, 
мав першу пер
сональну вистав
ку 1923 року в 
Нью-Йорку. На 
початку мис
тецької кар’єри 
він був чи не 
найяскравішою 
творчою осо
бистістю серед 
американських 
кубістів.

Від кубізму 
також розпочав 
свій творчий шлях Джемс Брукс, зго
дом провідний абстрактний експре
сіоніст. Його кольорові структури 
вирізнялися великою напругою, вияв
ляли свої кубістичні та експресіоніс
тичні витоки.

Ще один відомий мистець — Франц 
Кляйн прийшов до абстрактного 
експресіонізму від реалізму. Перші 
його твори— це краєвиди, постаті, 
міські сцени. Одначе в 1940-х роках 
його пристрасть повсякчас зарисову
вати бачене на клаптиках паперу 
призвела до несподіваних наслідків. 
Одного дня Кляйн, просто з цікавости, 
розглядав свої етюди крізь мікроскоп і 
побачив у окремих деталях майбутні 
монументальні експресіоністичні кар
тини. Від 1950 року він почав малювати 
деталі своїх етюдів, збільшених на 
великих білих полотнах, широкою

щіткою. Його могутні чорні штрихи ут
ворювали структури, на яких залишене 
біле тло відігравало рівнозначну роль. 
Так постав один із провідних різновидів 
абстрактного експресіонізму, який 
справив неабиякий вплив на форму
вання нового конструктивізму на

ступних десятиліть.
Кляйн був 

родом із Вілкес- 
Баре, штат Пен
сільванія, студію
вав у Філадель
фії, Бостоні та 
Лондоні, а від 
1939 року жив у 
Н ь ю - Й о р к у .  
Цікаво, що Нью- 
Йорк, як ніяке 
інше місто, при
тягував абстракт
них експресіо
ністів і вони тут 
раніше чи пізніше 
замешкували.  
Тому абстракт
ний експресіо
нізм часто на
зивають “Нью- 
Йоркською шко

лою”. Іншим феноменом була школа 
Ліі*и студентів мистецтва в Нью-Йор- 
ку, в якій навчалися багато майбутніх 
абстрактних експресіоністів. Адольф 
Ґоттліб не тільки навчався в цій школі, 
але й народився в самому Нью-Йорку і 
1930 року мав тут свою першу персо
нальну виставку. Після періоду ідео
графічних зображень і наївних ма
люнків, схожих на дитячі, Готтліб 
звернувся до абстрактного малярства. 
Основною прикметою його праць був 
еквілібріум між великими кольоровими 
площинами.

Шлях абстрактних експресіоністів 
до остаточної мети — осягнення 
цілковито безпредметного малярства, 
торжества мелодії над сюжетом — 
виявився надто тяжким. Небагато з цих 
мистців зуміли втримати граничну 
чистоту стилю. Ось як характеризує

Кліффорд Стілл "МалюнокV, 1951, 
олія на полотні 
Музей модерного мистецтва, 
Нью-Йорк
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своє відчуження від абстрактного 
експресіонізму відомий скульптор 
Джордж Сігїал:

“Вияви духовности повністю за
лежні від тіла. Обоє — первні одного й 
того ж, і саме тому, захоплюючись абс
трактним експресіонізмом, що мене 
потрясав і дивував, я відчув, що не мо
жу творити без звернення до фізичної 
реальности.”

Вільям де Куніні4 уже наступного 
року після своєї знаменитої виставки 
1948 року, на якій він проголосив себе 
поборником абстрактного експре
сіонізму, ввів у свої роботи нату
ралістичні зображення і відтак обстою
вав право на персональну творчість у 
ширшій течії абстрактного експре
сіонізму. Зараховуваний до абст
рактних експресіоністів Марк Ротко 
відмовився наслідувати Джаксопа Пол

лока і Вільяма де Куніні'а і демонстру
вати техніку свого малярства, не зна
ходив задоволення у різнорідному 
трактуванні малярських матеріалів.

Одначе смертельний удар абстрак
тному експресіонізмові був нанесений 
не віроломними мистцями, а гляда
чем, око якого, виховане віками на 
натуралізмі, не спромоглося раптово 
перескочити з матеріального на без
предметне. Даремними були спо
дівання, що згодом терплячий глядач, 
збагатившись новим досвідом, отри
муватиме щораз більшу насолоду від 
безпредметного малярства. Пісенна 
мелодія без слів не змогла захопити ні 
мистців, ні публіку. Панування абст
рактного експресіонізму закінчилося 
у середині 1950-х років, а в 1960-х 
йому на зміну прийшов “поп-арт”, що 
знову повернув погляд до предмета.

Нью-Йорк, 1993
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Волеслав ГЕЙЧЕНКО

ФЕНОМЕН РОСІЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Про те, що інтеліґенція є чисто російським явищем, написано багато; 
не раз обговорювались її характерні риси, її унікальність; проте мені не 
доводилося зустрічати в літературі розвідок про її походження. А без 
цього її унікальність залишається незрозумілою, — доводиться лише 
посилатися на легенду про загадкову російську душу... Спробуємо ж 
розібратися, як виникла сама ця інтелігенція. Для цього доведеться досить 
пильно придивитися до історії виникнення й розвитку суспільства в 
.Російській державі.

Інтелігенцією в Росії звуть інтелектуальний прошарок суспільства, що 
існує в кожній людській спільноті, яка дозріла до створення держави. У 
державах Європи, Північної Америки, ряді держав Азії він інтелектуально 
обслуговує правлячу еліту (дещо умовно назвемо її аристократією) і 
водночас служить і широким народним масам (яких теж умовно назвемо 
посполитими), передаючи їм свої знання й піднімаючи загальний рівень 
культури. Ця інтелектуальна еліта є тією ланкою, що скріплює протилежні 
краї суспільства в єдине ціле. У Росії ж інтелігенція не скріплює, а 
скоріше роз’єднує суспільство, будучи в постійній опозиції до правлячої 
еліти й не знаходячи розуміння серед простого народу. Це призводить 
до нестабільности суспільства, бунтів, революцій, державних переворотів. 
Росію часто порівнюють із країнами Латинської Америки, де від завою
вання ними незалежности час від часу відбуваються воєнні перевороти, 
диктаторські режими змінюються короткими періодами демократії, щоб 
знов перерости ще в жорстокішу диктатуру. Аналогічні події спостерігаємо 
й у Африці. А нестабільність режимів — ознака незрілости суспільства.

Наш історичний огляд розпочнемо з V століття, коли на історичну 
арену вийшло слов’янство. Експансія слов’ян із їхньої прабатьківщини 
десь між Дніпром, Віслою й Карпатами добре відома з історичних писаних 
джерел тих держав, що з цією експансією зіткнулися. На заході слов’яни 
дійшли до Ельби, на півдні — до Пелопонеса, але безумовно, що експансія 
відбувалася й у північному та північно-східному напрямках. Дещо меншою 
вона була на сході, звідкіля на Європу весь час ішов потік кочівників із 
Азії. Так почали ослов’янюватися землі на північ од Прип’яті, де жили 
балтійські племена, і басейн Оки, заселений угро-фінами. Заселяючи нові 
землі, слов’яни почали створювати квазидержавні утворення, що з часом 
перетворилися на справжні держави, або ж розпалися й зникли. Квазі- 
державне утворення було й на місці сучасної Болгарії. Загін тюркомовних 
болгар (булгар) на чолі з ханом Аспарухом, захопивши владу, дав назву 
народові й державі, прийнявши при цьому слов’янську мову та
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християнську релігію, що була вже досить поширеною серед балканських 
слов’ян — сусідів Візантії. А от угри на чолі з королем Арпадом, 
завоювавши розрізнені слов’янські племена, дали їм не тільки назву 
угорців, а й мову та християнську релігію в її римській формі.

Проте нас цікавить доля слов'янства на просторах Східно-Європейської 
рівнини. Тут теж була протодержава, відома тепер під назвою держави 
Кия. Після захоплення влади в цій державі варягами вона одержала назву 
Русь (грецька форма — Р л а т и н с ь к а  — Ruthenia), хоч народу чи 
племени з назвою русь в історичних джерелах не відзначено. Навколо 
походження цієї назви поламано багато списів, хоча, на нашу думку, 
пояснення може бути досить простим. Слов’яни не були безпосередніми 
сусідами народу, який ми зараз звемо варягами, відомого в Західній 
Європі під германською назвою нормани (північні люди). Між слов’янами 
й варягами був прошарок угро-фінських племен. Людей, які з’явилися 
серед слов’ян, пройшовши через угро-фінські землі, слов’яни назвали так, 
як їх іменували угро-фіни. Досьогодні фіни зовуть шведів ruotsi, що в 
слов’янському мовному оформленні й дало назву керованої варягами 
держави — Русь. Нечисленні порівняно з місцевим населенням варяги 
почали перебирати слов’янську мову і приймати християнство, що вже 
поширювалося серед слов’ян.

Створення слов’янської держави привело до перетворення хаотичної 
слов’янської експансії в організовану й цілеспрямовану. Уже в X столітті 
ця держава перетворилася на імперію, підлеглих якої звали русами, 
русичами, русинами чи просто руськими (підданими). Це явище в історії 
відоме — ми знаємо про романські (тобто римські) народи, предками 
яких були найрізноманітніші народи й племена зі своїми мовами й 
культурами: і*али, іберійці, даки... Нащадки даків і досі звуть себе 
“римлянами” (румунами). Офіційно Візантія звалася Східною Римською 
імперією, — тому приазовські греки звуть себе римськими (ромеї, або 
уруми — ті, що перейшли на тюркську мову). Римлянами (ром) звуть 
себе й східноєвропейські цигани. Тому нічого дивного нема й у тому, 
що руськими почали себе йменувати всі народи Руської держави, яка, 
розширивши свої межі, почала називати новопридбані землі Великою 
Руссю на відміну од Малої Русі — метрополії. Аналогічні приклади з 
історії відомі: Мала Греція — Еллада, Велика Греція — еллінські колонії.

Об’єднавши народи з різними мовами, культурами, віруваннями, нова 
імперія вимагала об’єднавчої ідеї, ідеології, що в ті часи виражалася в 
релігії. Існує леґснда про хрещення Руси Володимиром, точніше, про 
оголошення християнства в його візантійській формі державною релігією 
Русі. Та починав Володимир зі спроби створити руську релігію, бо 
прийняття релігії чужої держави могло сприйматися як визнання зверх
носте цієї держави, а цього новопостала імперія не могла дозволити. 
Пантеон руських богів складався з божеств різних народів, що входили 
до складу імперії. Серед них знаходимо й слов’янського Дажбога, й 
балтійського Перуна, й угро-фінську Мокош, навіть іранського Хорса. 
Руську релігію створити не вдалося, й Володимир вибрав християнство у 
візантійській формі, бо саме ця релігія забезпечувала найбільшу неза
лежність світського правителя від релігійного. Цьому сприяло й те, що 
християнство в цій формі вже поширювалося в Русі, та й Біблія була 
вже перекладена на слов’янську мову, хоч і відмінну од мов 
східнослов’янських племен, але зрозумілу їм. Це полегшувало
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.християнізацію слов’ян, а через них — і слов’янізацію та християнізацію 
інших народів імперії.

Християнізація Руси розтяглася від X до XII століття й супроводжу
валася посиленою колонізацією угро-фінських земель, де виникали нові 
міста Володимир, Ярославль (за іменами князів засновників), Галич, 
Переяслав — назви, перенесені засновниками з їхніх рідних місць. 
Одночасно розширювалася й територія, на якій панувала слов’янська мова. 
На цьому зупинимося дещо докладніше.

Мова слов’янської Біблії хоч і була близькою до мови наших предків 
з Малої Руси, але все ж таки відрізнялась од неї. Та основним було те, 
що наші предки одержали абетку, пристосовану до звукових особливостей 
власної мови. Тому в канонічних текстах Святого Письма витримувались 
канони освяченої мови, але жива мова пробивала собі дорогу в світських 
текстах. Так утворилися своєрідні письмові діалекти єдиної слов’янської 
офіційної мови, названі ліні*вістами “ізводами”. Виникненню ізводів 
сприяло й те, що мови різних племен рінилися звуковим складом, а 
відтак один і той же звук міг позначатися різними літерами — й навпаки, 
одній літері відповідали різні звуки. Так, відомо, що в столиці Руси — 
Києві літера “г” вимовлялася так, як вона й зараз вимовляється в 
українській мові, “t ” вимовлялося як “і”, а “и” й “ы” вимовлялися 
однаково. У “Слові о полку Ігоревім”, написаному українським ізводом, 
цілі фрази звучать так, ніби їх писали в наші дні (“ничить трава 
жалощами”).

Угро-фінські племена сприймали слов’янську мову в першу чергу з 
Біблії, разом із релігією. Тому основа тієї мови, що нею почали розмовляти 
мурома, мещора та інші угро-фінські племена басейну Оки, мала 
південнослов’янську основу, що відзначалося багатьма видатними мово
знавцями. Так, відомий російський лінґвіст Шахматов відзначав, що основа 
російської мови відсотків на 90 — південнослов’янська.

Таким чином, у межах Руської імперії сформувалися народи, кожен 
з яких претендував на цю назву: руський народ, що виник на слов’янській 
основі в Малій Русі, й руські народи на балтійській та угро-фінській 
основах у Великій Русі.

У XIII столітті внутрішні чвари та натиск новостворюваної тюрко-мон- 
гольської імперії — Золотої Орди — призвели до падіння Руської імперії. 
Татари підкорили спершу землі колишніх угро-фінів, потім — власне 
слов’янські землі Руси. Давні прибалти уникли такої долі, ввійшовши 
добровільно до складу Литовської держави, з якою вони зберегли певну 
культурну спільність. Далі ми називатимемо ці три частини Руської імперії 
їхніми сучасними назвами: Росія, Україна, Білорусь (іноді називаючи 
Україну її давнім ім’ям Русь, під яким вона була відома в Європі аж 
до XIX, а подекуди й до XX століття). Саме ця Русь найдовше чинила 
опір Золотій Орді, Польщі, Литві, Угорщині, аж поки, розділившись на 
дрібні князівства, не потрапила нарешті під владу Литви, що в XIV—XV 
століттях володіла величезною територією від Балтійського до Чорного 
моря. У Литовському князівстві слов’яни відігравали настільки важливу 
роль, що як державна мова вживався український ізвод спільнослов’янської 
мови. Після Люблінської унії в 1569 р. Україна перейшла під владу 
Польщі, в той час як Білорусь ще довго залишалася в складі Литви. До 
початку XX століття білоруси іноді вживали як самоназву “лятвіні”.

У 1243 р. Володимирський князь Ярослав Всеволодович, батько 
Олександра Невського, одержав від Батия ярлик на князювання та був
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призначений старшим серед руських князів. З того часу руські князівства 
стали васалами Золотої Орди. Руські правителі цих земель опинилися в 
скрутному становищі. Змушені збирати данину для сплати ординському 
ханові, вони ризикували князівськими “столами” , бо посполиті, ще 
значною мірою угро-фіни, могли не витримати подвійної данини: і 
слов’янським князям, і татарським ханам. У такій ситуації Олександр 
Невський породичався з ханом, син Батия став названим братом князя. 
Для збору ж данини Олександр Невський запросив на свої землі спеціальні 
татарські загони — баскаків. Він виступив проти тевтонського ордену, 
що йшов на “невірних” у рамках хрестових походів, і розбив його війська 
в “льодовому побоїщі”. З часом поріднення слов’янської правлячої еліти 
з татарською досягло такого рівня, що перший широко відомий у Європі 
московський цар Іван Ґрозиий по батьківській лінії був нащадком Дмитрія 
Донського, а по материнській — Мамая. При цьому правляча еліта 
залишалася християнською, та й посполиті формально були право
славними. Проте серед них були сильними дохристиянські вірування, а 
ізоляція цього уламка Руської імперії від Європи й Візантії внаслідок 
перебування під владою мусульманських золотоординських ханів привела 
до перетворення візантійського православ’я на синкретичний культ. Хоч 
формально до 1448 р. й визнавалася зверхність константинопольського 
патріарха, та зв’язки з грецькою православною церквою значно ослабли, 
а з римською стали відверто ворожими.

З ослабленням Золотої Орди руські князівства ставали все неза- 
лежнішими. Свою ьладу князі будували за татаро-монгольським зразком, 
одночасно мріючи про відновлення Руської імперії, що могла б поспере
чатися з Візантією за владу в православному світі. Основи для такого 
суперництва виникли невдовзі після прийняття Руссю християнства, коли 
митрополитами всея Руси стали призначати слов’ян.

Після розпаду Золотої Орди на території Росії (вважаймо на обумовлену 
відносність термінології) виникла Московська держава, що претендувала 
на місце спадкоємиці Руської імперії, хоч столиця імперії — Київ — 
перебувала за межами Московії (або Татарії, як звали нововиниклу 
державу в Європі). Такі явища в історії не унікальні, адже відомі спроби 
германських племен відновити Римську імперію — без Риму.

Тюркська експансія, зруйнувавши Руську імперію, дійшла й до Візантії. 
У 1453 р. турки взяли Константинополь і вбили патріарха. Падіння 
Візантії викликало ряд важливих подій у Московії, де православ’я лише 
формально підпорядковувалось константинопольському патріархові; у 1448 р. 
цс підпорядкування й формально було ліквідоване, а в 1589 р. був 
проголошений Московський патріархат. Оскільки у 1328 р. митрополит 
всея Руси перебував у Москві, то й патріарх московський проголошувався 
патріархом всея Руси. В 1472 р. московський князь Іван III одружився 
з Софією Палсолог, племінницею останнього візантійського імператора 
Костянтина XI, в 1480 р. — перестав сплачувати данину ординським 
ханам, після чого Москва оголосила себе третім Римом, “а четвертому 
не бувати”.

Імперські претензії Московії простягалися далеко. Вона намагалася 
стати спадкоємицею одночасно трьох імперій — Руси, Візантії, Золотої 
Орди, їй потрібна була якась із цих назв. Православна Московія не могла 
назватися Ордою, хоча й почала імперське існування з завоювання 
Казанського й Астраханського ханств. Не могла вона й присвоїти ім’я 
Візантії: та мала свою древню історію ще тоді, коли й Москви не існувало.
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Найближчим і найприйнятнішим було б ім’я Руси, — але під цією назвою 
існували землі нинішньої України. Тому з кінця XV століття в аристо
кратичних колах Москви з ’являється назва нової держави у вигляді 
грецької форми слова Русь — Росія. На Європу ці словесні виверти не 
вплинули: як і раніше, офіційною мовою Європи — латиною — словом 
Ruthenia позначалися землі з центром у Києві, а нововиникла держава 
залишалась Московіею або Татарією. Боротьба Московії за назву Ruthenia 
продовжувалась довго, але це вже тема окремої розвідки.

Після цієї досить розтягнутої історичної передмови ми нарешті можемо 
перейти до основного питання — виникнення російської інтелігенції.

У Руській імперії була своя інтелектуальна еліта; добре відомий високий 
рівень грамотности серед її слов’янського населення й аристократії, — за 
цим показником Русь була на рівні тодішніх європейських держав. На 
імперській території інтелектуальна еліта була розподілена вкрай 
нерівномірно: найменше її було на північному сході імперії, де слов’янська 
інтелектуальна еліта була незначним вкрапленням в угро-фінському морі. 
Зближення місцевої аристократії з татарськими завойовниками ще 
зменшило її прошарок. У той же час мусульманська інтелектуальна еліта 
не зайняла цю нішу, будучи зосередженою навколо ханів. Московська 
держава з її виникненням виявилась позбавленою інтелектуальної еліти; 
безграмотність московських аристократів-бояр відзначають усі історичні 
джерела, вона стала воістину притчею во язицех. Проте ця безграмотна 
аристократія претендувала на імперську спадщину, використовуючи для 
цього навіть явний обман — на кшталт того, що саме в її руках перебуває 
імперська корона — знаменита “шапка Мономаха”. (Насправді ж ця 
“шапка” східного, скоріш за все бухарського походження з припасованим 
пізніше хрестиком).

Інтелектуальна еліта Руської імперії збереглася в Україні й відігравала 
значну роль, поки Україна була під владою Литви. У той час суперечності 
між східною й західною християнськими церквами ще не набрали гостроти. 
Данило Галицький звертався за допомогою до Заходу й готовий був до 
підпорядкування православної церкви Руси папі римському в разі, якби 
таку допомогу було надано, — але замість реальної допомоги одержав 
лише королівську корону. Коли ж ці землі опинилася в складі католицької 
Польщі, суперечності між церквами уже загострилися. Русь-Україна 
намагалася зберегти своє право на власну віру, як і Московія. Та коли 
Московія захищалася від католицтва військовою силою, відхрещуючись 
од латини як од “бесовщины”, Україна використала латину як мову 
європейської культури для піднесення рівня своєї інтелектуальної еліти. 
Через католицьку Польщу Україна мала відкритий доступ до європейської 
культури й науки. При цьому в самій еліті виникли суперечки про спосіб 
збереження своєї самобутности: чи зберегти мову, церковні обряди, 
автономію при формальному підпорядкуванні папі, чи при повному 
збереженні своєї самобутности підняти її до конкурентоздатного з 
Європою рівня. Унія — або піднесення Київської митрополії до рівня 
патріархату. Патріархату досягти не вдалося (з причин, на яких ми 
зупинятися не будемо), а культурне піднесення завершилося створенням 
першого східнослов’янського університету — Києво-Могилянської академії.

Пам’ять про спільне існування в межах однієї імперії збереглася як 
серед аристократії Росії, так і серед інтелектуальної еліти України. 
Писемна мова, якою користувалися Росія й Україна, майже не 
відрізнялися. Хоча в XIV столітті різниця між церковною й світською
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писемними мовами в Україні зросла. Справа в тому, що Київська 
митрополія залишилася під юрисдикцією константинопольського патріарха 
В XIV столітті редакція священних книг, що побутувала в Русі, була 
переглянута; мова Святого Письма, яка вже стала українським ізводом 
колись спільної мови, була повернута до своєї південнослов’янської основи. 
Мова ж світських документів ще більше наблизилася до живої розмовної. 
Це явище одержало назву другого південнослов’янського впливу. В Росії ж 
церковні й світські тексти писалися російським ізводом. Починаючи з XIV 
століття в тексти, писані в Україні, при переписуванні їх у Москві 
вносилися виправлення, — звідки й пішла “теорія” про виникнення 
української мови лише з XIV століття, а до того, мовляв, народ Руси 
був єдиним, мононаціональним.

Московська держава відчувала потребу в інтелектуальній еліті, а 
українська еліта — у військовій силі для захисту православ’я. Геніальний 
Сагайдачний добре це розумів, як і те, що православ’я може успішно 
протистояти католицизмові лише при інтелектуальній рівності. Тому він 
підтримував Києво-Могилянську академію, піднімав рівень військової 
майстерности козацтва, а водночас не хотів ув’язуватись у суперництво 
католицької Польщі та, принаймні за назвою, православної Московії. 
Проте хід історії все ж змусив його взяти участь у польсько-московській 
війні на боці Польщі. Зрозуміло, чому Сагайдачний, маючи можливість 
рішуче повернути хід подій під Москвою на користь Польщі, цього не 
зробив.

Богдан Хмельницький продовжив справу Сагайдачного, але й Московія 
зробила певні висновки з “великої смути”. У 1652 році московський 
патріарх мордвин Никон, скориставшись випускниками Києво-Могилянсь- 
кої академії (Славинецький, Сатановський, Сафонович), провів у Московії 
церковну реформу, спрямовану на уніфікацію церковних книг та обрядів 
із прийнятими в Україні. Далеко заглянув патріарх, бо хоч його дії й 
привели в Московії до церковного розколу, зате значно полегшили 
приєднання України, зробивши Московію й Україну “єдиновірними”. 
Посполиті так і сприйняли Переяславську угоду, тим паче що за нею 
зберігався суспільний устрій України та її право на ведення власної 
зовнішньої політики. Проте Переяславську угоду не підписали українські 
церковні ієрархи, що мріяли про власний патріархат і розуміли, що союз 
із Московією закінчиться підпорядкуванням їх московському патріархові 
(що й відбулося в 1689 p.).

Приєднанням України Московська держава хотіла досягти ще одного: 
визнання Європою за нею права на назву Русь, P6J6>tc(, Ruthenia, для 
чого їй треба було до свого складу включити Київ. 1 коли після смерті 
Хмельницького розпочалася московсько-польська війна, в якій обидві 
сторони забули про Україну (хоч гетьман Виговський і виступив у цій 
війні на боці Польщі, поляки після поразки самі ж його і стратили), то 
після її закінчення за Андрусівським миром Московія й Польща поділили 
Україну по Дніпру; бодай і на короткий час, Московія виторгувала собі 
на правому березі Дніпра Київ. І саме після цього перед Європою й була 
поставлена вимога про найменування Московії Росією. Правда, Європа 
на це остаточно погодилася лише на межі XVII й XVIII століть, 
розрізняючи Росію й Русь.

Випускники Києво-Могилянської академії, які свою батьківщину звали 
Руссю й знали, що Росія — це лише грецька форма тієї ж назви, почали 
допомагати будувати нову державу, тим більше, що при бідності її на
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інтелектуальну еліту перед ними в Москві розкривалося широке поле для 
діяльности. Вони йдуть на службу до московської аристократії, 
організовують школи, слов’яно-греко-латинську академію в Москві, 
книгодрукування, відіграють значну роль у поширенні православ’я. Досить 
сказати, що після завоювання Росією Сибіру там церковними ієрархами 
виявились лише українці.

Так у Росії з ’явилася своя інтелектуальна еліта, що почала претен
дувати на певне місце в державі й суспільстві. Та різниця культур України 
(що успадкувала духовні надбання Руси) і Росії (культура якої виникла 
на угро-фінському субстраті, а аристократія склалася під татаро-мон- 
гольськими впливами) стояла на заваді цьому. Російська аристократія 
дозволяла українській інтелектуальній еліті служити собі, але до участи 
в державному управлінні допускали лише за умови повного забуття свого 
походження й визнання за Росією права спадкоємиці Руської імперії, 
Руси. Власне в ході цих подій і з ’явився термін Київська Русь. Мовляв, 
колись Русь була Київська, а тепер — Московська, але це є та ж сама 
Русь, з тим єдиним народом, однією мовою, релігією й одним царем. І 
знову — історія любить повторюватись — цю ідею зустрічаємо вже в 
іншій країні у XX столітті: ein Land, ein Volk, ein Furer...

Українська інтелектуальна еліта сприйняла установку на єдину державу
— Русь, тим паче що вона дала цій державі унормовану мову, яку 
пізніше назвали церковно-слов’янською, канонізовану спільну з усім 
православним світом церкву, та й світську науку на рівні європейських 
країн того часу. Перший буквар цієї мови було надруковано у Львові; 
вся Росія вчилася з граматики Смотрицького й арифметики Магніцького. 
Гордість Росії — Ломоносов вийшов учитися в Європу не безпосередньо, 
а через Києво-Могилянську академію. Проте разом із освітою, наукою, 
культурою ця еліта несла в Росію й дух свободи, дух християнської 
козацької республіки, несумісний із деспотією східного типу, якою на той 
час була Росія. Допуск цієї еліти до керівництва державою привів би до 
обмеження самодержавства, введення верховенства не самодержця, а 
закону. Крім того, новостворювана імперія стала б не російською, а 
українською по суті, як би вона не називалася.

Саме з цих причин інтелектуальна еліта Московської держави посіла 
становище відмінне од становища інтелектуальної еліти європейських 
країн. Відбулось народження російської інтелігенції — опонента державної 
влади, яку вона хотіла змінити, але не мала при цьому підтримки народу, 
що сприйняв її як іноземну. З часом, коли до цієї еліти почали вливатися 
й росіяни, вона почала намагатися зблизитися з посполитими, що призвело 
до явного антагонізму між нею й аристократією.

При існуванні Росії й України як окремих держав або ж принаймні 
при широкій реальній автономії України, серед російській аристократії 
могла б сформуватися власна інтелектуальна еліта. Можливо, вона б 
трансформувала Росію в державу європейського типу, а ймовірніше — в 
деспотію східного типу зі своєрідною самобутньою культурою й релігією, 
в основі якої було б християнство, але відмінне як од православ’я, так 
і від католицтва. Проте такому розвиткові Росії завадили реформи Петра І, 
одним із натхненників яких був випускник Києво-Могилянської академії 
Феофан Прокопович. Маючи в Європу широкі ворота через Україну, 
Петро І зайнявся прорубуванням у неї “вікна” , справедливо побоюючись, 
що через Україну б додалося до європейської освіти й культури обмеження 
імператорської влади. Заплутавшись у прагненні до повного здійснення
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своєї волі та поєднанні цього з європейськими принципами права, Петро І 
видав указ про престолонаслідування, за яким імператор мав визначати 
свого наступника. Оскільки сам він цього не зробив, у престолонаслідуванні 
розпочався хаос, що привело до нестійкости владних структур.

(У дужках зазначимо, що подібне повторилося більше як через 200 
років, коли Хрущов, а потім Горбачов хотіли перетворити імперію на 
демократію європейського типу при збереженні некоронованого всевладного 
імператора).

Прорубане Петром І “вікно” дало Росії приплив інтелектуальної еліти 
прямо з Заходу, минаючи Україну. Але ця еліта була дуже далекою від 
російської дійсности, вона так і залишилася вкрапленням європейської 
культури в чужому середовищі. Попри спроби прославляти Ейлера як 
російського академіка, він так і залишився швейцарським ученим. Його 
надгробок на цвинтарі в Петербурзі байдуже минають як туристи, так і 
екскурсоводи, тільки ковзаючи поглядом по незрозумілому латинському 
тексту. Хоча не всі залишилися такими ж невідомими, як математик 
Ейлер: дехто прижився, дехто залишив нащадків, відтак серед російських 
мореплавців знаходимо Берінґа й Крузенштерна, серед фізиків — Якобі 
й Ленца, знаємо хіміка Клауса, який назвав руським (“рутенієм”) 
відкритий ним елемент, етнографа Даля й мовознавця Бодуена де Куртеие. 
Першу граматику російської (власне російської, а не церковно
слов’янської) мови написав швед Лудольф. Проте й ця мова була досить 
далека від розмовної, бо в передмові до підручника Лудольф відзначав, 
що московити розмовляють по-російському, а пишуть по-слов’япському.

Політику Петра І щодо інтелектуальної еліти продовжила Катерина II. 
Насильно тягнучи Росію в Європу, вона навіть переписувалася з Дідро, 
за її царювання в Росії на душу населення друкувалося більше книжок, 
ніж у будь-якій європейській країні. Та переписка з Дідро так і залишилася 
не більше як курйозом; у Росії власні філософи не з’явилися, а надруковані 
книжки погнили у сховищах, бо в неписьменній країні їх нікому було 
читати.

Поряд із украпленнями в російьку інтелектуальну еліту Росії шведів, 
німців, голландців, французів, вона й далі масово поповнювалася 
вихідцями з України, де зберігався високий рівень освіти й культури. 
Саме в той час, коли Катерина II загравала з французькими енцикло
педистами, Україна дала світові Сковороду.

Знаходимо біля витоків російського живопису українців Левицького й 
Боровиковського, російської музики — Бортнянського, російської 
літератури — її основоположника Гоголя, про якого Далі» писав, що його 
можна зрозуміти, “если помнить, что он до мозга костей малорос”. 
Українець Гнідич переклав на російську мову “Іліаду” й “Одіссею”. Та 
й гордість російської літератури Достоєвський — син поліського священика.

Із зростанням ролі науково-технічної інтелігенції знову спостерігаємо 
значне її “переливання” в Росію з України. Широко відомий факт, що 
конструктор перших космічних ракет і супутників українець Корольов 
починав навчання в Київському політехнічному інституті, а закінчував у 
Московському вищому технічному училищі. Та мало хто знає, що так 
сталося тому, що факультет КПІ, на якому вчився Корольов, у повному 
складі з викладачами й студентами було переведено до Москви.

Цікаву інформацію можна почерпнути з переписів населення за останні 
десятиріччя. Відсоток українців із вищою й середньою спеціальною освітою 
в Росії значно вищий від аналогічного відсотку серед росіян.
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До речі, найбільшими російськими шовіністами-великодержавниками є 
якраз українці за походженням. “Землячки”, які з трудом навчилися 
“московської мови”, щоб зробити кар’єру, ненавидять лютою ненавистю 
мову свого дитинства, бо вона заважала (хоча б через специфічний 
акцент) начальству сприймати їх як “своїх”. Для виправдання імперських 
зазіхань на Україну новоявлені демократичні діячі Росії, в основному 
вихідці з інтелігенції, посилаються на свої українські корені або й просто 
заявляють, що в паспорті вони записані українцями. У Росії вони й 
справді демократи, бо виступають за демократичний устрій суспільства, 
за розмивання меж між правлячою й інтелектуальною елітою та рештою 
народу. Проте їхній демократизм закінчується, як тільки заходиться про 
те, що українці — окремий народ, який має свою історію, культуру і 
право на власну державність.

Схожість Росії з країнами Латинської Америки в тому, що й там і 
там аристократія й посполиті мають різне етнічне походження, що 
формування націй як однорідної цілости продовжується й досі. А 
відмінність у тому, що інтелектуальний прошарок у Латинській Америці 
має спільні етнічні корені (іспанські, португальські) з аристократією, а- 
в Росії етнічні корені інтелектуальної еліти відрізняються од етнічних 
коренів як аристократії, так і посполитих. Тому в Європі маємо 
інтелектуальний прошарок між аристократією й посполитими, в Латинській 
Америці поняття аристократ та інтелектуал — близькі, а в Росії 
інтелектуальна еліта відрізняється походженням і психологією від решти 
суспільства й зоветься спеціально для неї придуманим терміном — 
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ.

Формування російської нації не закінчилось. Навіть назва її не 
усталилась. Самоназвою довго була “православные”, “хрестьяне” ; ще на 
початку століття росіяни офіційно звалися “великоросами”; в часи
II світової війни, здавалося, остаточно стали “русскими”; зараз же ця 
самоназва коливається між “русские”, “россияне” і неоковирним нео
логізмом “русскоязычные”. Врешті-решт, вони можуть прийняти як 
офіційну назву й “русские”, — зовуться ж румунами нащадки волохів і 
молдаван, які в свою чергу були нащадками даків. Але румуни не 
починають свою історію з Риму й не твердять, що Рим був колись 
римським, а тепер — румунський. Росіяни тоді стануть “русскими” , коли 
вони перестануть претендувати на столицю колишніх русичів — Київ — 
як на свою прабатьківщину, перестануть іменувати стародавню Русь 
Київською, визнають, що нащадки русичів мають тепер офіційну назву 
“українці”, як італійцями ми зараз звемо нащадків римлян.

Претензії щодо пограбування України Росією, що тепер часто вислов
люються, мають певне обгрунтування. Проте страшнішим за вивезення з 
України матеріальних цінностей було присвоєння Росією її культурних 
цінностей і вивезення з України інтелекту. Воно призвело до того, що 
на час краху самодержавства в Російській імперії український народ 
виявився майже поголовно неписьменним, із дуже нечисленною власного 
інтелектуальною елітою, що в масі своїй була російськомовною й 
продовжувала орієнтуватися на Москву й Петроград. І коли говорити про 
причини поразки УНР, то не слід і про це забувати. Треба пам’ятати, 
що й українські соціал-демократи Винниченко та Скрипник, гетьман 
Скоропадський, перший Президент Української академії наук Вернадський, 
та й перший Президент УНР Гру шевський формувалися в середовищі 
російської інтеліґенції й у побуті часто або й переважно користувалися
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російською мовою. Навіть батько Лесі Українки ніколи не говорив 
по-українському, та й сама вона з своїм чоловіком Климентом Квіткою 
пе'реписувалася по-російському.

Залишається тільки дивуватися силі народу, який, віддавши свій 
інтелект для побудови й процвітання чужої для нього імперії, спромігся 
зберегти свою самобутність та етнічну самосвідомість. Таким сильним 
виявився дух цього народу, що змушував навіть іноплемінників робити 
внесок у його культуру. Можна згадати росіянку М. О. Вілінську, відому 
більше як класик української літератури Марко Вовчок, чи німкеню 
Юліяну Шнайдер — вона ж українська поетеса Уляна Кравченко. А 
скільки маємо представників російської інтелігенції уже з корінних росіян, 
що на їх творчості відбилася культура України, — досліджувати й 
досліджувати!.. Для прикладу можна згадати хоча б поета-декабриста 
Рилєєва або філософа Бердяєва.

Приєднання України до Росії не принесло нічого доброго Україні. Але 
й Росія не змогла скористатися з цього приєднання як слід. Наслідком 
його виявився той феномен російської інтелігенції, що привів до виникнен
ня в Росії химерного суспільства. Тільки в такому суспільстві, де 
аристократія, інтелектуальна еліта й посполиті не злились у єдину націю, 
й могла мати успіх більшовицька практика, що перетворила теоретичне 
положення марксизму про класову боротьбу на класову винищувальну 
війну.

Більшовицька партія зробила багато для формування російської нації, 
але справитися до кінця з цим завданням за короткий історичний термін 
усе ж не змогла. Знову, традиційно для Росії, було зроблено опору на 
грубу військову силу; що вчинили більшовики з інтелектуальною елітою
— загальновідомо.

Намагання об’єднати росіян навколо національної ідеї в наш час 
закономірно привело до об’єднання в одних лавах “патріотів” і комуністів. 
Спільним для них є одне: не допустити окремішности, державности 
України. Різниця ж між ними в тому, що для одних незалежна Україна
— це ворожа держава західного типу, для інших — українці як окремий 
народ є “злокозненною” вигадкою одвічно ворожого. Росії Заходу.

А між тим існування Росії й України як окремих незалежних держав 
вимагається самою історією. Для світу це означає зникнення такого 
монстра, як Російська імперія, і збагачення світової духовної палітри 
барвами культур звільнених народів. Для України — це здійснення однією 
з найбільших націй Європи права на свою державу, порятунок від загрози 
зникнення. А для Росії — можливість формування сучасної нації з усіма 
її атрибутами, політичною й інтелектуальною елітами, середнім класом, 
демократичною правовою державою. При цьому феномен російської 
інтеліі’енції приречений на зникнення й заміну його на звичайну 
інтелектуальну еліту при піднесенні культурного рівня всього народу. 
Можливо, комусь це й на жаль, — та можна втішитися тим, що цей 
історичний феномен колись сприйматиметься в такому ж романтичному 
серпанку, як філософи Еллади, італійські художники часів Ренесансу, 
французькі мушкетери чи українські козаки.
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ФІЛОСОФІЯ

Петро ЖУЙКО

ПСИХОЛОГІЯ ГОМО СОВЄТІКУСА

“Людина людині — друг, товариш і брат”.
Із  “Морального кодексу будівника комунізму1'

Дивлячись сьогодні на сучасну радянську — таки радянську ще — 
людину, на її поведінку, на те, як вона гнівається, хитрує, плаче, сміється 
крізь сльози, мимоволі задумуєшся (як психоаналітик): що ж за мотиви 
рухають її вчинками, котрі останнім часом набирають дедалі гнітючішого 
характеру? Чому, коли залізні кліщі тоталітаризму, врешті розтислися, 
цей гомо совєтікус передусім (це найбільше впадає у вічі) сторч голів 
кинувся торгувати, вимінювати, продавати, ганяється за речами й харчами, 
буквально змітаючи з люттю все на своєму шляху? Це — на поверхні, 
це те, що всі ми бачимо. А в глибині відбувається процес значно 
драматичніший: сучасна пострадянська людина, посткомуністичний загал 
прямо на очах втрачає сенс життя, і саме з цієї причини й кидається 
в різного роду сумнівні, по-дитячому наївні авантюри, не маючи ні 
здібностей, ні можливости бути вдатним “авантюристом”...

Мені здаються достатньо очевидними всі підводні психологічні течії, 
всі мотивації й біди такої людини. Цю ситуацію, скажу відразу, оцінюю 
навіть не як труднощі, навіть не як драму, а як справжню, неминучу 
трагедію, коли сучасна людина не може подивитися на себе критично, 
що якраз і дало б надію, психологічну здатність пережити цей трагічний 
час, подолати беззмістовність свого існування (але детальніше скажу про 
це пізніше).

У своїй історії людина споконвіку живе тим, що “с п о ж и в а є ” 
іншу людину. Але це “споживання” може бути еквівалентним, як це 
маємо в більшості цивілізованих країн (К. Маркс сказав би, що це вартісні 
стосунки в суспільстві), тобто: скільки я в іншого взяв, стільки ж (або 
левову пайку, від 60 до 90 відсотків) і повернув, хай у іншій формі 
(приміром, узяв овечку, а повернув зерном на суму вартости вівці з 
вирахуванням накладних витрат, чи, що складніше виявити, взяв сім 
годин роботи, а заплатив цінним папером або металом тощо). Або ж це 
“споживання” може бути не еквівалентним, коли, до прикладу, я беру 
в людини два відра зерна, а повертаю тільки 10—15% вартости цього 
зерна, виражену порожнім, міфічним трудоднем, або ж — що значно 
гірше — похвальною грамотою...

Пострадянська людина — це, з одного боку, продукт специфічного 
радянського суспільства, дитя комуністичної ідеології, а з іншого боку, 
психологічно, а потім і практично, — автор цієї ж (а точніше, редукованої 
до цієї ж) комуністичної ідеології і відтворювач суспільства, де “споживан
ня” людини людиною абсолютно не еквівалентне, де відтак і панує обман,
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хитрість та грабунок конкретної людини. До того ж, уся система так 
хитро влаштована, що найбільший, головний грабіжник психологічно 
відчужений від іншої конкретної людини, вихолощений, очищений від 
розуміння і співчуття, поставлений над тією таки конкретною людиною. 
І цей головний грабіжник не абихто, а саме Держава. І ця держава 
створена також конкретною людиною над собою для того, аби мати у 
ній буцімто захисника від інших, таких самих людей. Спочатку, при 
створенні “надлюдини” або “людини-держави”, інтереси конкретної 
людини, що створює державу, і самої держави начебто збігаються. 
Неспівпадання інтересів ще тільки закладене і таким чином приховане 
від конкретної людини, воно полягає у тому, щоб усі ці конкретні люди 
були рівні, тобто щоб ніхто не вирізнявся за своїм соціальним та 
економічним статусом від подібних собі. Але насправді така ситуація може 
настати лише тоді, як усі будуть рівними у бідності, у немайновості, у 
тотальній залежності й рабському становищі. Виявляється, в цьому випадку 
інтереси конкретної людини й держави збігаються. Але водночас, коли 
до такої ситуації придивитися глибше, зокрема до психології конкретної 
людини, то виявиться: сама вона не хоче бути бідною, злиденною, рабом. 
Вона, ця людина, воліла б, аби рабом, злидарем був її сусід або просто 
інша людина, тобто хтось, тільки не-я. Ось саме для цього такій конкретній 
людині потрібна була така держава, яка б придушувала, гнобила сусіда 
(іншу людину), не давала йому ставати багатшим, розумнішим, здо- 
ровшим. Ось і скалалася парадоксальна ситуація: людина створила таку 
державу, котра пригноблює (мусить робити це за своєю природою) не 
вибірково, не лише не-тебе, твого сусіда, а й самого себе! І того, й 
іншого, рівною мірою — во ім’я самої себе, держави, — як “надлюдської 
істоти”.

Ж. Піаже визначив інтелект як здатність осмислювати явища й ситуації 
з багатьох сторін, а радянська, конкретна людина, виявляється, не може 
поглянути на певні обставини з іншого боку. От і виходить: друга половина 
роботи механізму державної машинерії прихована від даної (і практично 
від кожної пострадянської людини, за рідкісним винятком); вона (людина) 
її психологічно витісняє, просто не бажає бачити (і справді не бачить). 
Бо ж як виходить: своїми руками, начебто для власного інтересу, створено 
державу, яка стосовно неї, конкретної людини, виступає як Ворог! Першою 
реакцією такої людини, коли держава немилосердно б’є її по голові, є: 
не може бути! Тобто, це невіра у ворожість свого дітища. Інша схема: 
ну, це вже занадто, чи ж можу я потерпіти на власній шиї ворога-кро- 
вопивцю?..

Створення держави-ворога (в образі начебто свого Захисника і Друга) 
психологічно пояснюється надзвичайно просто. Конкретна людина 
внутрішньо, приховано, несвідомо має ворога в особі сусіда (просто іншої 
людини), такої ж самої, як і вона, конкретної людини, з котрою бореться, 
котру намагається хитро “спожити”, але ж не завжди це вдається. Часто 
ця конкретна людина сама виявляється в ролі “спожитої”, яку її сусід 
мав за раба, за холопа. У результаті — ця людина прагне “помститися”: 
за будь-яку ціну і собі “спожити” того сусіда, перемогти його, зробити 
так, щоб він став настільки ж бідним і нещасним, аби не був “вищим” 
у жодному розумінні за неї. Таким чином, це прагнення проектується 
назовні на будь-яку структуру суспільної організації, партії тощо, котра 
здатна зробити сусіда бідним, упослідженим, рабом і відтак нібито
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захистити самолюбство, самоповагу й самооцінку певної конкретної л^  д ши 
перед сусідом. 1, як тільки виник більшовицько-марксистський рух із 
партією, з Леніним на чолі, інтереси й прагнення якого збіглися з 
інтересами конкретної людини (а це може бути і бідний, і взагалі 
упосліджений, і раб), — так відразу ж ця ідеологія почала наповнюватися 
відповідним змістом конкретного людського матеріалу.

Справа ускладнюється й тим, що конкретна людина завжди так чи 
інакше тяжіє до створення психологічної компенсації своєї рабськости, 
ницости, “другосортности” (“споживаности” себе іншим) — у вияві 
сакралізованого образу самого себе, образу, вкрай ідеалізованого. Цей 
компенсаторний образ себе, ця “священна корова” начебто (на позір) 
психологічно рятує рабсько-упосліджену людину. Тому, коли комуністична 
ідеологія, зігравши безжально і підло на слабких струнах душі конкретної 
людини, декларувала “велич” пролетаря (він і передовий, і гегемон, і 
рятівник усього світу, власне, він Бог і сама “досконалість”), — то все 
це легко лягло на душу конкретної людини з її сакралізованим образом 
самої себе... Саме це дало надію конкретній людині “пожити по-людськи”, 
з повагою і шаною, тобто дало сподівання на спасіння. Але спасіння 
якраз і не вийшло. Вийшов усесвітно-історичний ілюзіон, величезний 
самообман людини, бо ж, сприймаючи себе як цілковиту “досконалість”, 
як певну “священну корову”, конкретна людина припиняє свій розвиток 
і вдосконалення, і намагається вчити й наставляти і н ш и х  із своєї 
“божественої висоти”. І це виявляється справжньою трагедією конкретної 
радянської чи пострадянської людини, бо там, де припиняється самовдо
сконалення, наступає омертвіння, тотальне отупіння, отрупнення, що ми 
й спостерігаємо сьогодні, пожинаючи гіркі плоди. І хоча тоталітарна 
система розпалася, радянська — за своїм духом — людина досі 
психологічно схильна сприймати себе на несвідомому рівні як “священну 
корову” — і в цьому уся складність індивідуального виходу кожного із 
соціально-психологічної кризи.

Таким чином, пострадянська людина потрапляє у капкан, що його 
поставила на свого сусіда.

З цього моменту починається гірке прозріння декотрих (більшість, 
проте, так і лишилася психологічно сліпою): що жити рабом неможливо, 
що жити рабом не хочеться, що бути бідним, а то й жебраком не гідно 
людини, а отже, треба перестати бути рабом, усвідомивши, що винна в 
цій ситуації не так держава, як сама людина, що утворила таку державу, 
і своїми кров’ю, потом і працею годувала її, як упира. “Отже, і моя 
провина є в тім” , — скаже людина. Таким чином, інтереси конкретної 
людини й держави починають дедалі дужче розходитися. У самої держави 
ці інтереси залишаються тими, що й були: аби весь народ (і конкретна 
людина) були рабами, і для цього робиться усе необхідне: будуються 
непотрібні об’єкти, створюються трудомісткі процеси, повертаються на- 
вспак ріки... Доходить до того, що сили свого раба роздаровуються своїм 
нібито друзям за кордоном, своїм “братам”-пролетарям, чи1 просто 
знищуються. І все це лише для того, аби зберегти бідність і рабськість 
конкретної радянської людини. Інтерес же такої людини полягає в іншому: 
вона прагне бути багатою, вона не хоче бути бідною принаймні біднішою 
за свого сусіда. Починається боротьба людини й держави. Людина 
намагається обхитрувити державу: краде, непродуктивно працює, тобто 
внутрішньо опирається (це, власне, є невротичний опір), а держава
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всяляко перешкоджає їй розбагатіти, бути здоровою, розумною, бути, 
зрештою, вільною: за кордон не пускає, особисте господарство руйнує, 
оплачує не за працею, а видає подачку, аби людина тільки відтворювала 
себе фізично. Врешті решт, людина починає розуміти, що держава — її, 
людини, кровний ворог (так, як і сусід) і оголошує їй внутрішню глуху 
війну, яка полягає головним чином у тому, що людина відмовляється 
працювати. Але не відкрито, а приховано, — відтак утворюється величезна 
таємна армія безробітних. Ці взаємини людини з державою схожі на 
невротичну гру: хто кого перехитрує. Та зрештою, програють обидві 
сторони. Ця гра, за словами Е. Берна, закінчується, як правило, трагічно, 
коли жодна із сторін не може поступитися, визнаючи себе переможеною, 
коли ніхто не може покаятися.

Психологія пострадянської людини виявляється таким чином у 
гіпертрофованому намаганні споживати. Надто довго цю людину грабувала 
тоталітарно-державна система. Вона висмоктувала людські сили, виходячи 
зі свого кровного інтересу: хоч би що — лишати людину бідною, 
нікчемною, рабом, не відтворюючи і десятої долі її потенцій. Ці людські 
сили у вигляді побудованих заводів, верстатів, доріг, хімічних добрив, 
машин тощо повертаються до людини у мікродозах, та й то в абсурдних 
формах: медалі, грамоти, подяки... Виняткова спекуляція на психологічній 
ущербності, душевній слабкості радянської людини! Механізм цей так 
опосередкований, що конкретній людині неможливо “достукатися” до того, 
скільки вона віддає і що має отримати назад. Відбувалось її тотальне 
пограбування. Нині ж у пострадянської людини спрацьовує психологічна 
настанова на негайне повернення затрачених сил, утрачених можливостей, 
загалом на “повернення” занапащеного життя... Так зрозуміло, що 
реалізувати цю настанову неможливо. Неможливо людині відламати шмат 
станка, відбити ріг будинку і понести з собою частину дороги. І людина 
відчуває це і навіть у певних випадках розуміє, що її одурено, що її 
пограбовано, що вона перетворена у зруйновану понівечену істоту. 
Радянська людина ображена до глибини душі, але не може знайти 
конкретного об’єкта, котрий її образив, пограбував, — а людині завжди 
потрібен конкретний ворог! Людину обікрала держава, обдурила система, 
котру вона сама ж і створила. І виходить, що людина образила саму 
себе. Та це ж конфлікт із самим собою! Це щось нечуване і несусвітенне! 
Людина не може з цим змиритися і шукає винуватців зовні. Таким 
ворогом знову “виявляється” сусід, ближній. Ось на ньому й виміщує 
свою кривду людина, ось на ньому вона і зганяє свою злість, — в 
основному приховано — мститься сусідові за те, що сама скривджена. 
Ясно, що це неадекватно: бити ні в чому не винного сусіда, своїх близьких 
і далеких, усіх підряд маючи психологічну настанову крушити всіх і вся! 
Звідси війни (міжетнічні, міжрегіональні, міжнародні), звідси конфлікти, 
звідси глухе і хитре “споживання” іншої людини. Коло замкнулося. Що ж 
виходить?

Виходить, що за поведінкою, психологією, душевно й “духовно” 
радянська людина абсолютно не змінилася, хоча начебто настали інші 
часи, — й ось уже понад 70 років вона продовжує перебувати в 
психологічно позачасовій “стоячій воді”, в завислому, підвішеному стані, 
хоча гадає, ніби існує насправді. Не виникло й не відбулося душевної 
еволюції, яка відповідала б історичному розвиткові. Результати “шляху” 
показують, що вибір, зроблений радянською людиною, виявився хибним.
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Таким чином радянська людина опинилася поза історією. Зринає сакра
ментальне питання: що робити? І відповідь з ’являється ніби сама собою: 
повертатися до історії. Але, виявляється, це не так просто.

Чим же перейнята зараз пострадянська людина? Вона, як і раніше, 
налаштована тільки на зовнішній спосіб тамування своєї образи (прихо
ваної злости): мати сусіда за раба, хитро його “споживати”, пошити у 
дурні тощо. Тому багато хто кинувся у “бізнес”: торгівлю, спекуляцію, 
перепродаж. Це ще один із симптомів того, що радянська людина має 
дуже стійку психологічну настанову: споживати, споживати і ще раз 
споживати, і саме це промовляє про незжиту і тяжку кризу. І сьогодні 
виробник не шанований, бо ж він виконує роль “козла відпущення”, роль 
обдуреного і ображеного, з ким пострадянській людині не хочеться себе 
ототожнювати.

Ті, що кидаються у торгівлю, щиро, по-дитячому,. плекають надію 
розбагатіти, виповзти із рабства. Але ці люди не розуміють однієї суттєвої 
істини: вони внутрішньо, психологічно раби, і ніякими рублями, купонами, 
доларами, хоч би скільки їх було, неможливо звільнитися від цього 
внутрішнього рабства. Хоч би скільки мав раб матеріального багатства, 
він не здатен продуктивно повестися з ним, він і використає його 
по-рабськи: прогуляє в ресторані, програє в тоталізаторі, придбає купу 
абсолютно непотрібного йому мотлоху і т. п. Психологічно зрозуміло, що 
пострадянська людина мріє не так про багатство: їй важливіша сама гра 
задля здобуття його, котра психологічно структурує її ж несвідому і 
невиражену ненависть і образу (приховану злість на невиявлений об’єкт). 
Ця гра є квазі-осмисленням буття. Так продовжується велика трагічна 
п’єса, де відбувається реальне відтинання смерти від життя.

Хто, на мій погляд, може вижити в цю епоху? Ті, хто прагне 
звільнитися від внутрішнього рабства (зненависти, образи, у полоні якого 
ми всі, пострадянські люди, перебуваємо. Усім нам необхідно покаятися 
у власних гріхах (ідеться про ту саму ненависть, образу, злість на 
ближнього), — а не звинувачувати когось, хто зовні, хто поза тобою. 
Неможливо зараз знайти конкретних винуватців: тут логіка пасує. 
Необхідно пробачити всім і все, тобто, необхідно вчинити ірраціональний 
акт каяття — прощення — вдячности, що і є — смирення. Іншого шляху 
для більшости моїх сучасників немає. Тільки смирення може вивести 
народи колишнього “союзу” (й український народ зокрема) до життя, до 
нового життя й запобігти трагедії самознищення.

В Україні є гарний звичай: перед дорогою чи важливою справою 
промовляти “3 Богом!”. Це означає, що люди сподіваються: у дорозі, у 
праведному ділі їм допоможе Господь. А допомагає він лише тоді, коли 
людина буде смиренною упокореною перед ним. А Бог є наша Душа — 
і, хоч би якою була вона у конкретної людини, необхідне смирення.
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СПОГАДИ

Віктор САВЧЕНКО

ХРОНІКА ОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навесні 1969 р. радіостанція “Свобода” передала так званий “Лист 

творчої молоді Дніпропетровська”, в якому наводилися кричущі факти 
культурного геноциду, дискримінації української інтелігенції і цькування 
роману О. Гончара “Собор” на Придніпров’ї. Матеріали до “Листа...” 
зібрав Іван Григорович Сокульський. Він же його й написав (не виключено, 
що в написанні брав участь ще хтось). Я був одним із респондентів — 
зокрема, подав інформацію про письменників (імена їх буде названо 
нижче), які не мирилися з “установками” влади і яких за вказівкою 
обкому “товкли” на всіх письменницьких зібраннях. Мені ж таки випало 
стати редактором, а відтак і першим читачем “Листа...”.

Щоб дати уявлення про тон цього документа, варто навести хоча б 
такі рядки: “ ...Численну групу громадян оббріхано на всіх офіційних і 
неофіційних заходах обкому, райкомів, парткомів, щоразу перекручуючи 
їхні “чуждые народу взгляды” і непомірно перебільшуючи, як кому 
заманеться, факти, про які мовитиметься нижче. їх цьковано в обласній 
пресі й на радіо.

Найбільшої брутальності сягнула так звана дніпропетровська кампанія 
в зв’язку з появою нового роману нашого земляка Олеся Гончара 
“Собор”... На одній з нарад, де були присутні секретарі низових первинних 
організацій Дніпропетровщини, відповідальні працівники преси, секретар 
обкому т. Ватченко О. Ф. дав команду пресі довести читачам, що “рабочій 
клас Днєпропетровщини нє прінімаєт “Собору”...”

Зайве наголошувати, що репресії проти тих, хто був причетний до 
створення “Листа...” , носили не тільки ідеологічний характер... “Бульдо
зер” (так хтось із письменників назвав О. Ф. Ватченка) почав гребти.

* * *

По мене приїхали погожого літнього дня. Симпатичний молодик років 
тридцяти ще й не назвався, а я вже знав, хто цс. Мабуть, так собака 
вгадує гицеля. За вікном стояла “Волга”. Коли ми вже йшли до авта, 
мені подумалося про ті “великі зміни”, яких зазнало суспільство з часів 
сталінщини: тоді приїздили костоломи НКВС опівночі на “чорному вороні”, 
а зараз — інтелігентний чоловік на легковій машині, до того ж одягнений 
не в шкуратянку, а в цивільне, світле, літнє. Ввічливо пояснив, що мене 
запрошено на розмову в КДБ... З а п р о ш е н н я  явно забарилося. 
Адже Сокульського вже місяць як заарештували. Його взяли прямо з 
пароплава, що курсував за маршрутом Київ-Дніпропетровськ, — він
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працював матросом (до того Івана звільнили з придніпровської бага
тотиражки, із бібліотеки і ще звідкілясь). З  усього, йому інкримінували 
“Лист творчої молоді Дніпропетровська”, котрий невідомо як опинився за 
кордоном.

Від вулиці Чичеріна, де я мешкав, до рогу Короленка й Чкалова, 
куди мене везли, — якихось два кілометри. За коротку дорогу мені 
належало “прокрутити” в пам’яті всі події, пов’язані з Сокульським, аби 
під час розмови не припуститися необачности. Це був перший виклик і, 
як мені здалося, я був потрібен як джерело інформації. Втім, про Івана 
мені було відомо небагато. Він був замкненою людиною, мав якісь зв’язки 
з київськими правозахисниками, але я, зважаючи на серйозність ситуації, 
свідомо не виявляв до них цікавости. Що ж до самвидавчих статей, які 
Іван давав мені читати, то про них знали тільки він і я... Останнім 
часом мене не полишало відчуття: ось-ось мусить щось статися. Надто 
це почуття укріпилося по тому, як Сокульський повідомив, що “Листа...” 
передавало радіо “Свобода”. Тоді я проводжав Івана до автобуса на площу 
Островського; стояв теплий вечір, але коли Сокульський сказав про цю 
передачу, мені раптом стало зимно.

— Це дуже погано, Іване, — озвався я.
— Бог не видасть — свиня не з’їсть, — відказав він.
Якийсь час ми йшли мовчки. Я аналізував події останніх місяців. 

Поміж них було й повідомлення одного мого приятеля з обласного радіо 
про те, що керівництво партії взяло курс на новий культ особи і вже 
віддані відповідні вказівки засобам масової інформації. Влада могла, 
зціпивши зуби, пробачити Сокульському те, що “Лист...” він розіслав у 
всі редакції газет і журналів, як і в усі інші партійні та державні інстанції,
— але те, що “Лист...” опинився за “залізною заслоною”, йому ніколи 
не пробачать. Небезпека над Сокульським згущувалася; в її чорному 
ореолі опинивсь і я.

— Іване, на випадок, якщо тебе заберуть, від мене вони нічого не 
довідаються. Хоча б із цього боку можеш бути спокійним.

Мабуть, у моєму тоні була якась патетика, бо він посміхнувся — 
вдавано легковажно — і, сказавши “Гаразд” , зайшов до автобуса. Це 
була наша остання зустріч перед йОго арештом. Тепер, коли мене 
підвозили до будинку КДБ, згадка про те попередження заспокоювала.

У кабінеті мого супроводжувача я не засидівся. Господар делікатно 
поцікавився, чи відомий мені Сокульський, а тоді пояснив, що сам він 
тут недавно і що його направив сюди комсомол. Мовляв, за часів Берії 
Держбезпека себе дуже заплямувала, люди її бояться, слід докласти всіх 
зусиль, аби ставлення до неї змінилося. Останні його слова увірвав 
телефонний дзвінок. Господар підняв слухавку і згодом мовив: “так” і 
“добре”. Тоді повів мене в інший кабінет, де нас зустрів майор Анатолій 
Антонович Тутик. Він здійснював нагляд за письменницькою організацією, 
сидів і часом виступав на письменницьких зборах. Це був вайлуватий 
широколиций чолов’яга в цивільному (його ніхто не бачив у формі, але 
всі знали, що він майор). Потім, коли я в одному зі своїх оповідань 
змальовував образ Гестапівця, в мене перед очима стояло обличчя Тутика
— його невиразні каламутні очі і зуби, яким, здавалося, було тісно в 
роті... Цей почав з “торжества ленінської Національної політики та 
інтернаціонального єднання радянських людей”. Його кліше не справило 
враження ні на мене, ні на чоловіка, котрий мене привів. Здалося навіть,
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що моєму супроводжувачеві стало ніяково від тих к а з а н ь  зверхника... 
“Бесіду” можна було назвати допитом і водночас “вправлянням мізків”; 
переді мною сидів типовий енкаведист, якого позбавили права чинити 
фізичні тортури і він змушений надолужувати погрозами й залякуванням. 
Час від часу я кидав погляд на “посланця комсомолу”, і той ніяково 
опускав очі. Тутик не просто розводив теревені — він шукав моїх больових 
точок. Він, власне, знав ті точки і тепер перевіряв чи вони справді 
больові:

— Я чув, ти збираєшся захищати дисертацію... Але ж як це узгодити 
з твоєю антигромадською діяльністю? Не знаю, не знаю... Усе так добре 
йшло — і кандидатська, і книжка в плані видавництва...

Але “наставник усіх письменників” запізнився: больового шоку я 
зазнав, коли заарештували Сокульського. Мені боліло за Івана й за себе: 
Іван втрачав волю, я — творче майбутнє. На дорозі, якою я йшов, маючи 
за плечима тридцять один рік, в лее поставили “шлагбаум”. Усвідомлення 
цього зробили мене маловразливим, і це злило Тутика.

...Тижнів за два-три, зневірившись витягти з мене жадане мирним 
шляхом, майор перейшов до погроз:

— У нас лежить на тебе заява. — Він висунув шухляду й витяг 
аркуш, списаний на третину. То був типовий донос, у якому 
повідомлялося, що я — Савченко Віктор Васильович — передав такі-то 
ворожі державному ладові самвидавчі документи і таку-то книгу, видану 
за кордоном, для прочитання і для поширення серед знайомих. “На моє 
запитання, — писав автор доносу, — навіщо показувати документи іншим, 
Савченко сказав: “Нехай люди знають правду”.

Підсунувши мені цю заяву, майор закрив рукою ім’я її автора.
— Не пам’ятаю, про які документи йдеться, — сказав я і поцікавився:

— Скажіть хоч, коли це було?
Тутик назвав дату. Донос було написано десь рік тому. Книгу Михайла 

Мольнара “Словаки-україні” я давав багатьом, але не повернув мені її 
Пирлик. Колись на літературному об’єднанні він “підкупив” мене своїми 
віршами про козацтво. По книгу я приходив до нього кілька разів, але 
він ховався. Я так і не зміг повернути її власникові — Святославу 
Мандебурі, моєму харківському приятелеві. Отже, все, що я довіряв 
Пирликові, осідало в шухлядах КДБ. А то були, крім книги, виступ 
генерала Петра Григоренка на захист депортованого кримсько-татарського 
народу і виступ академіка Аганбегяна “Сучасний стан радянської еко
номіки”. Самвидави належали Сокульському.

— Тоді я тобі нагадаю, — сказав майор. Він зняв руку з аркуша. — 
Ти давав усе те Пирликові.

— Книгу давав. До речі, він мені її й досі не повернув... А от щодо 
статей — не пригадую таких. З дня написання доносу вже стільки місяців 
минуло...

— Ну, ти тут не дуже — д о н о с !  — визвірівся Тутик. — Це з 
а я в а, і нехай тобі буде відомо, що адресовано її не в КДБ, а в 
партком організації, де працює Пирлик. І до нас вона надійшла вже 
звідти. Надалі раджу думати над тим, що кажеш. У нас тут не 
жандармське управління.

Виходило, що чесний комуніст Пирлик втерся до мене — ворога народу
— в довіру, щоб вивести мене на чисту воду. Приходив без запрошення 
на квартиру, викликав на відвертість, брав самвидавчі документи, а потім,
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обурений моїми поглядами, написав на мене “заяву” в партком цент
рального універмагу, де він працював художником-оформлювачем. І все 
це з власної ініціативи... Скільки ж іще таких “заяв” сховано в шухлядах 
цього столу?

Не витягши з мене нічого корисного, Тутик пішов “ва банк”:
— Давай відверто, — сказав він. — Сокульський сильно нашкодив і 

мусить бути покараним. Нам відомо, що ти підтримував з ним тісні 
стосунки і що він давав тобі ворожі самвидавчі документи. Якщо ти 
визнаєш це і назвеш ті документи, то тобі доведеться виступати тільки 
в ролі свідка... Подумай над моїми словами. Долю Сокульського вирішено, 
а от твоє майбутнє в твоїх руках. І кандидатом наук станеш, і книжку 
видрукуєш... Та й проти правди не покривиш душею. Адже від тебе не 
вимагається наклепу.

Щось замлоїло всередині. На мить у свідомості постала споруда, яка 
завалилася того дня, коли я довідався про Іванів арешт. Та споруда була 
моїм науковим і літературним майбутнім, підвалини під яке я заклав 
наполегливою працею, не маючи ні впливових родичів, ані будь-якої 
іншої підтримки. А ще подумав, що Іванові все одно не уникнути в’язниці 
і ті два документи, про які відомо Тутикові, навряд чи помітно вплинуть 
на його долю... Майор, мабуть, завважив на моєму лиці нерішучість. Очі, 
в яких ще мить тому світилося щось людське, знову сповнились азартом. 
Лихі блискітки в його зіницях навернули мене до дійсности, і я раптом 
чітко усвідомив, що переді мною сидить не людина, а деталь, котра 
підходить до будь-якої тоталітарної машини. У гітлерівській Німеччині 
це був би Гестапівець, за сталінщини — енкаведист, за ленінсько- 
троцькістського лихоліття — чекіст, в епоху Івана Грозного — опричник... 
А ще я згадав обіцянку, майже клятву, яку дав Сокульському.

...Останнім — “мирним” намаганням витягти з мене визнання був 
виклик до начальника УКДБ області генерала Мажари.

Хоч на генералові й не було форми, але безліч деталей, яких одразу 
й не опишеш, свідчили, що перед вами — військовий вельможа. Поряд 
із вайлуватим Тутиком в око впадала його штивність. Я не завважив 
ворожости в його погляді. Він мене й не допитував. Це було щось середнє 
між співбесідою, вихованням у дусі нової лінії партії і презентацією мене 
як... Втім, як кого, я навіть не здогадувався.

Мова господаря з нетиповим для цих місць російським акцентом була 
лаконічною і зрозумілою. Після ідеологічної преамбули господар 
розкішного кабінету став нарікати на ворожі елементи, які вбивають клин 
у дружбу народів.

— Та ви ж переводите українські школи на російську мову, — зауважив 
я на його слова про “вбивання клину”.

— А вы бы хотели, чтобы мы своих детей отдавали в ваши школы?— 
простодушно здивувався генерал. — Мы освобождали эту землю от 
фашистов, чтобы...

Це був перший випадок у моєму житті, щоб людина так відверто 
декларувала національну несправедливість. Адже йшлося не про окремі 
російськомовні школи, а про переведення всіх шкіл на російську мову. 
Засоби масової інформації проголошували ту ж саму тезу, але при цьому 
ховалися за інтернаціоналізм. А тут — прямо в лоба... Я не міг збагнути: 
ця генералова відвертість — довіра до мене чи повне ігнорування мене 
як людини? Навіть Ту тика, котрий мене сюди завів, здивувала прямота
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зверхника, бо в його “матових” очах майнуло щось схоже на докір. 
Він-бо правив мені з цього приводу зовсім інше — мовляв, батьки 
вимагають... Я раптом чітко усвідомив, що чоловік у темносірому костюмі 
з білим комірцем і акуратно пов’язаною краваткою — загарбник, а інший
— русявий, в сорочці з короткими рукавами — його найманець, 
колабораціоніст.

Тим часом генерал почав розпитувати про маївку творчої молоді на 
могилі Святослава. Почувши моє “Я там не був” , він сказав:

— Стихи им захотелось почитать... Да набрали бы водки, девок, да 
и ч и т а л и  бы...

Генерал лукавив. Кадебісти викликали всіх учасників маївки й отже, 
не могли не знати, що мене там не було. У цьому випадку вони 
підкреслювали свою начебто непоінформованість. Але ж це не в їхніх 
правилах... Напрошувалася тільки одна думка: “маївка” — їхня акція.

Здається, того ж дня майор Тутик сказав, що або я називаю людину, 
від якої отримав самвидавчі документи, або ж він передає мою “справу” 
з оперативного до слідчого відділу. Тоді я ще не розумів, яка між тим 
різниця. -

Різниця полягала в тому, що в кабінеті, куди мене привів Тутик, 
сидів військовий у формі капітана. Це був Михайло Антонович Шконда. 
Мене тоді здивувало, що писав він дерев’яною ручкою, вмакаючи перо 
в каламар. Шкряботіння того пера об папір і досі дряпає мені пам’ять.

Шконда, на відміну від Тутика, не виходив за рамки казеної 
ввічливости, не квапив і події. Мовляв, ні, то й ні. Побалакаємо про це 
іншим разом. А поки що підпиши те, що ми напрацювали. Невдовзі він 
влаштував мені очну ставку з Пирликом.

— Так, я підтверджую, що книгу “Словаки-українці”, як і ідеологічно 
ворожі самвидавчі документи, мені давав для прочитання Савченко, — 
відказав Пирлик на запитання слідчого.

Це тоді мені спало на думку, що Тутик і Пирлик мали однакові очі
— вони були в них ніби закриті, як вікна портьєрами, а відтак здавалися 
якимись матовими. У людській подобі немовби ховалася інша — нелюдська 
сутність. Власне, Пирлик повторив усе, що було в його доносі. Здається, 
дата доносу співпадала з періодом шельмування “Собору” і з опором, 
який чинила тому шельмуванню творча інтелігенція. Це тоді серед 
літоб’єднанців активізувало свою роботу КДБ.

На жаль, мені довелося визнати, що монографію “Словаки-українці” 
Пирликові давав я. Він-бо знав Мандебуру — власника книги. Втім, я 
не надавав великого значення цьому, з дозволу сказати, “криміналові”. 
Книгу було присвячено словацько-українським культурним зв’язкам, хоча 
в ній і наводилося “небезпечне” есе Тараса Волі, написане в минулому 
сторіччі з нагоди конгресу слов’янських народів. На тому конгресі були 
представлені всі слов’яни, крім українців, яким не дозволив приїхати в 
Белград (чи Загреб?) царський уряд.

Після очної ставки з Пирликом у мене, як у такого, що свідомо 
заплутує справу, взяли підписку про невиїзд.

$ + *

Сімнадцятого листопада на кафедру до мене прийшов молодий чоловік 
років двадцяти п’яти, середнього зросту, охайно одягнений. Викликав мене 
в коридор, представився працівником КДБ і показав ордер на обшук.
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В УАЗикові мишачого кольору, крім водія, сиділо ще двоє в цивільному
— старші за віком. Поки ми їхали від інституту до мого дому, молодик 
запитав, чи я маю дітей. Це був психологічний хід.

Обшук, який тривав кілька годин, пройшов для КДБ безуспішно. Я-бо 
після першого ж виклику знищив “Лист творчої молоді Дніпропетровська” , 
есе Тараса Волі, передруковане мною з книги “Словаки-українц^, 
фотонегативи робіт І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та 
М. Брайчевського “Возз’єднання чи приєднання?” і навіть фотокопії 
історичних статей із журналу Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. 
Обшук робили професіонали, яким, вочевидь, таку роботу доводилося 
виконувати не тільки в присутності господаря. Найбільше уваги вони 
приділили бібліотеці й архіву. Обережно, ніби в ній була вибухівка, 
виймали книгу, брали її за обкладинки і трусили. Інколи звідти випадав 
якийсь клаптик паперу, і в їхніх очах тоді з’являлася надія. Вони 
перечитали (“по діагоналі”) рукопис, який мені повернули з видавництва 
“Промінь” (до речі, книга мала вийти в 1969 p.), навіть старе листування 
з дружиною. Ворожости не виказували. Я теж поводився чемно: запро
понував кави, але вони відмовились. Один з них мав інтелігентне обличчя 
і густе, з сивиною, волосся, другий — чолов’яга при тілі, простуватий 
на вид. Справу робили мовчки. Інколи показували один одному на щось 
очима, немовби радились, як бути. Вони скидалися на дві тіні... Багато 
пізніше потому я зустрічав їх у місті, але й тоді вони нагадували мені 
привидів. У протоколі обшуку, що в мене зберігається, про них написане 
буквально таке: “с участием оперативных работников УКГБ Соколянский 
И. Н. и Котляр Б. Н.” За їхніми діями, окрім мене й Похила Федора 
Герасимовича — молодшого лейтенанта КДБ, — спостерігали ще двоє 
понятих: сусідки й моя теща — Ніна Павлівна Стрільчук... Обшук не 
був несподіванкою, але те, що КДБ пішло на цей крок, свідчило, що 
розв’язка наближається.

Мене не заарештували. Мабуть, значення мало те, що, як записано 
в протоколі обшуку, “ничего не обнаружено и не изъято.”

Вже випало з пам’яти, хто повідомив про те, що я вже не свідок, а 
звинувачуваний, — Шконда чи Похил. Я поцікавився, чи означає це, 
що мене заарештовано; мені сказали, — поки що ні. Звинувачували за 
статтею 187—1. Застерегли: якщо в ході слідства будуть виявлені додаткові 
факти, то заберуть негайно^

На той час уже заарештували Миколу Кульчинського. Цього Іванового 
соратника взяли під час обшуку, коли в нього знайшли друкарську 
машинку і закладку в п’ять примірників недодрукованого “Листа творчої 
молоді...” . Обшукали також оселю Кузьменка Олександра Олексійовича, 
якого підозрювали в передачі “Листа...” за кордон. Багато конвертів із 
“Листом...” були підписані почерком його сімнадцятирічної доньки Марії. 
Але “криміналу” під час обшуку не виявили, і О. Кузьменко залишився 
на свободі. Слід сказати, що ця родина користувалася особливою увагою 
КДБ. 1 для того була причина: практично весь правозахисник рух на 
Дніпропетровщині вийшов з будинку № 20 на вул. Армійській. Частими 
гостями там були літератори Михайло Чхан, Семен Данилейко, Григорій 
Маловик, Олесь Завгородній із дружиною Тамарою Завгородньою, Іван 
Сокульський, Володимир Заремба з дружиною Ганною, інженер Іван 
Рибалка, учитель Петро Розумний, Галина Савченко, автор цих рядків... 
Бувала там також університетська молодь.
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Слідство, яке спочатку розкручувалося поволі, хтось уже почав квапити. 
Хтось — Шконда чи Похил — сказав мені:

— Почерк Сокульського знаєте? Ось, почитайте. — І подав списаний 
аркуш.

Там було написано, що самвидав Григоренка й Аганбегяна давав мені 
він — Сокульський. Але я почерку Івана не пам’ятав і сказав про це 
слідчому.

...У кабінет Похила Іван зайшов у супроводі озброєного конвоїра; 
стрижений, руки за спиною, в брудносірій арештантській робі. Лице хоч 
і змарніло, але відчаю на ньому я не завважив. Я запитав у слідчого, 
чи можемо привітатись; той сказав: “Авжеж". Ми потисли один одному 
руки і сіли по обидва боки столу. Після формальностей, пов’язаних із 
заповненням протоколу допиту, Похил перейшов до суті: вияснення 
обставин передачі все тих же самвидавчих документів (статей Григоренка 
й Аганбегяна). Почав із Івана, і той потвердив, що документи давав мені 
він.

— За яких обставин відбулася передача? — запитав слідчий.
— Якось він приїхав до мене додому на мотоциклі, і я йому тоді дав 

для прочитання... — сказав Іван.
— Ви підтверджуєте те, що сказав Іван Григорович? — звернувся 

слідчий до мене.
— Ні. Такого не було. Він помиляється.
І тоді Іван подивився на мене довгим поглядом — от коли в очах 

його з ’явився відчай! Раптом він схилився до столу і не те щоб обхопив 
голову руками, а ніби вдарив себе. Точних слів його не пригадаю. Здається, 
сказав:

— Що я накоїв...
Він так довго сидів. Похил поводився делікатно — не квапив. Тим 

часом я звернувся до Івана:
— Ти, мабуть, забув нашу розмову в травні, коли я проводив тебе 

додому. Інакше б не вигадував того, чого не було.
— Не можна так розмовляти, — обірвав Похил.
Авжеж, Сокульський усвідомив, якого удару завдав собі. Щодо мене, 

то Іван виказав кадебістам тільки свій “гріх”. Той “гріх”, який я 
відмовлявся потвердити протягом шести місяців. Це була драматична мить. 
Мабуть, у пам’яті його спалахнули наші зустрічі, кримська подорож. А 
мені чомусь згадалися слова Івана, коли ми спускалися звивистою дорогою 
з гори Айпетрі в бік Бахчисараю. Ішов дощ, асфальт був слизький, їхати 
на мотоциклі було небезпечно, а Іван у мене за спиною читав вірш, 
присвячений депортованим кримським татарам, який закінчувався так: 
“Я бачу Бахчисарай. Я не бачу Бахчисараю...” Доля кримців йому так 
само боліла, як і доля українців.

Нарешті Іван підняв очі; в погляді його вже не вгадувалося відчаю
— тільки втома і бажання, аби скоріше все закінчилося. На краще, на 
гірше, аби тільки скоріше. Він сказав щось таке: “Та кажи вже як є, 
все одно нічого не зміниш”.

Не пригадую, чим закінчилася очна ставка. Здається, я затявся на 
своєму. Напевне, було саме так, бо під час наступного мого допиту Похил 
поклав переді мною папірець такого ж формату, як і повістка. То був 
ордер на мій арешт, підписаний прокурором.

— У моїй владі вас заарештувати, — сказав він, киваючи на ордер.
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— І я це зроблю, якщо ви й надалі заперечуватимете очевидне й 
гальмуватимете слідство.

Моторошно мені стало тоді. Я боявся не так арешту (до цієї думки 
я себе підготував), як того, що вже цілком опинюся в руках КДБ. Вони 
хоч і не катували, як їхні попередники енкаведисти, але ходили чутки, 
що Іванове зізнання — наслідок вживання психотропних препаратів, які 
йому підмішували в їжу. Про психотропні препарати, що їх застосовувало 
КДБ, передавали також закордонні радіостанції. Інакше чим пояснити, 
що Сокульський сам на себе давав компромат? Якби він на себе не 
наговорив, його “криміналу” не вистачило б і на статтю 187—1. Пухлі 
томи “справи” , якими кадебісти лякали свідків і потім суд, складалися 
переважно з примірників “Листа творчої молоді...” , що його Сокульський 
разом із Кульчинським самотужки друкували і надсилали в освітні, 
культурні, партійні, державні та інші організації, керівники яких акуратно 
переправляли їх у КДБ. Молоді люди вважали, що в такий спосіб їм 
пощастить привернути увагу громадськости (а, може, когось і переконати) 
до того свавілля, яке розгорнула ідеологічна служба Суслова на Україні. 
Отже, переді мною постала дилема: або затятись і піти на “харчі”, якими 
годували Сокульського, або потвердити очевидне, але убезпечити себе від 
загрози стати в і д в е р т и м . . .  Я обрав друге.

* * *

Слідство, яке тривало більш як півроку, закінчилося. В січні 1970 р. 
я отримав лист з обласного суду такого змісту:

“Прошу з’явитися в Дніпропетровський обласний суд (пр. К. Маркса, 
38) 12 січня 1970 року о 9 годині в кімнату № 43 за одержанням 
обвинувачувального висновку по справі, в якій ви притягуєтесь до 
кримінальної відповідальності за ст. 187—1 КК УРСР.

Одночасно повідомляємо, що справа призначена до слухання в 
приміщенні обласного суду на 19 січня 1970 року о 9 годині 30 хвилин 
і Ваша явка в судове засідання обов’язкова.

Заступник голови Дніпропетровського
обласного суду (В. Буркун)”
Лист був надрукований українською мовою на машинці з російським 

шрифтом.
В обвинувачувальному висновку (одному на трьох) мені 

інкримінувалися все ті ж самвидави Григоренка й Аганбегяна та 
монографія М. Мольнара “Словаки-українці”. Було там також щось на 
зразок: “вів усну пропаганду...”

Петро Полікарпович Єжолий, адвокат, який узявся вести мою справу, 
виявився чоловіком простецьким. Перед самим судом він сказав мені 
буквально таке:

— Не сделай глупость да не начни Ленина цитировать по националь
ному вопросу.

Гадаю, що то він висловив застереження кадебістів, яких я доймав 
тими цитатами впродовж усього слідства. Сокульський і Кульчинський 
запросили московських адвокатів. Правозахисники Києва пропонували й 
мені це зробити, але я вже дав згоду Єжолому.

Невдовзі (а, може, й до того) сталася подія, яка, можна сказати, 
підготувала мене до гіршого. Якось увечері ми з дружиною, повертаючись 
від друзів, зупинили таксі, в якому, як виявилося, сидів один знайомий
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письменник. Ми з ним щиросердно привітались і він шепнув, що мені 
“світить” на суді рік позбавлення волі. Навіть сказав, що відбуватиму 
покарання в Дніпродзержинській в’язниці (чи таборі). Він і його друг 
незабаром вийшли з авта, і я не встиг запитати — звідки йому стало 
те відомо. Втім, джерелом інформації (чи дезинформаций міг бути тільки 
майор Тутик, який топтав стежку в Спілку письменників.

Оскільки досі ніхто не довів, що два зерна — купа, то я вирішив 
спробувати спекатися третього. В обласній бібліотеці переглянув “Літопис 
газет і журналів” і виявив, що М. Мольнар був частим гостем на сторінках 
нашої періодики. Знайшов і перечитав усі його статті. А вже перед самим 
судом сталася подія, яка буває тільки раз у житті. У “Літературній 
Україні” з ’явилася стаття В. Нужного, в якій він писав про М. Мольнара 
і повідомляв, що у видавництві “Дніпро” готується до друку його книга 
“Словаки-українці”.

* * *

Судове засідання було закритим. Звинувачувачем виступав прокурор 
Т. П. Жупинський, суддею — О. К. Тубілець. Вже пізніше я збагнув, 
що суддю з таким прізвищем було обрано не випадково. Шовіністи-до- 
тепники ніби казали: “Вас судять свої ж — тубільці”. Чи розумів це 
сам суддя? У залі, крім трьох звинувачуваних, знаходилися мати 
С окульського, батько Кульчинського, захисники П. П. Єжолий, 
В. Б. Ромм, Ю. Я. Сарри. До речі, Ромм (адвокат Сокульського) був 
інвалідом війни — без руки, а Сарри (адвокат Кульчинського) — здається, 
без ноги. Наявність озброєних солдатів-азіатів, котрі конвоювали і 
вартували Сокульського й Кульчинського (вже не кажучи про перевдяг
нених кадебістів) робила н а р о д н и й  суд схожим на військовий 
трибунал.

Із промови прокурора я запам’ятав лише два моменти: пафос перших 
слів, щось на зразок: “В той час, коли весь радянський народ...” , і 
звинувачення, які й на папері здавалися сумнівними, в усному ж викладі 
сприймалися й зовсім несерйозними. Либонь, розумів це і сам звинува- 
чувач, бо брак аргументації він підкріпляв виразами з ідеологічного 
словника. Це був перший у ті роки процес на Дніпропетровщині; слухали 
його уважно не тільки зацікавлені особи, а й солдати. Я сидів навпроти 
і бачив їхні лиця. Спершу безсторонні, якби не сказати ворожі, вони 
дедалі ставали допитливішими. Надто ж увага хлопців зі Сходу загострила
ся тоді, як почали розбирати самвидав “Виступ генерала Петра Григоренка 
на захист депортованих кримських татар”. На Івана й Миколу (котрий 
був одного віку з ними) вони тепер дивилися зовсім іншими очима. Цс 
вже були не зомбі...

Судове засідання тривало десь тиждень. По кожному документові 
викликали свідків, і ті повторювали те, що казали на слідстві. Ніхто із 
звинувачуваних не намагався звалити провину на іншого. Але якщо ми 
з Іваном лукавили, вдавали таких, що розкаялися, то Кульчинський з 
юнацькою безоглядністю називав речі своїми іменами, чим дратував 
прокурора. Але найбільше дошкулила судові подруга Миколи Кульчинсько
го — студентка Дніпропетровського хіміко-гехнологічного інституту (одна 
із сестер Рожко, якщо я не помиляюсь, котрі виступали як свідки). Вона 
на повен голос казала таке, про що ми остерігалися говорити й у колі 
друзів, — шовінізм, геноцид, закриття українських шкіл, заборона
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святкувати день народження Т. Шевченка... Це вона від імені майбутнього 
була тоді справжнім прокурором і суддею на тому процесі. Її полум’яні 
слова мали ще одну — сугестивну аргументацію: в очі “правосуддю” їх 
кидала розумна, освічена, гарна дівчина...

Процес добування “криміналу”, який тривав добрих півроку, в суді 
згустився до тижня. Поновити перебіг подій у хронологічній послідовності 
неможливо. Свідчення щодо мене підтвердили Пирлик і Мандебура' (його 
викликали з Харкова). Прокуророві було нелегко, адже на мені “висіло” 
тільки два самвидави і більш ніж сумнівної вартости звинувачення — 
монографія М. Мольнара. Втім, брак документального “криміналу” він 
надолужував фактами з моєї усної “наклепницької” діяльности. Щось на 
зразок: “протиставляв українських і російських молодих літераторів, казав, 
що українська творча молодь піддається цькуванню, назвав ряд молодих 
письменників (М. Чхана, В. Коржа, В. Чемериса), імена яких Сокульський 
використав у “Листі творчої молоді...” Сказане відповідало дійсности, але 
чи було це “криміналом”? На літоб’єднанні при Спілці письменників 
постійно відбувалося тертя між тими, хто писав російською мовою, і 
новою Генерацією української молоді (це були переважно студенти 
університету). Я часто проводив заняття літоб’єднання (на правах 
заступника голови), і доводилося гасити пристрасті, а інколи й давати 
відсіч шовіністично настроєним літоб’єднанцям; не виключено, що я те 
робив не завжди в коректній формі.

Адвокат Єжолий у своєму виступі засудив злочинні дії підсудних, але, 
зважаючи на незначну провину свого підзахисного (мовляв, не видно 
системи розповсюдження), просив суд... Коли ж надали слово мені, я 
повідомив, що М. Мольнар є автором доброго десятка публікацій в 
українській пресі, показав останній номер “Літературної України” зі 
статтею В. Нужного... Може, це мені тільки здалося, але суддю це 
повідомлення збило з пантелику. Воно явно не вписувалось у сценарій, 
написаний в КДБ. Адже з відпадінням цього документу залишалися тільки 
дві самвидавчі статті, які я р о з п о в с ю д ж у в а в  Пирликові 
й Мандебурі. Здається, в цей час узяв слово адвокат Сокульського — 
Ромм і повідомив, що між СРСР і країнами соціалістичної співдружности 
існує угода про літературу, яку заборонено ввозити з-за кордону. 
Монографія М. Мольнара в~ тому реєстрі не значиться, інакше її б не 
збиралися тут друкувати. Окрім того, він сказав, що проти авторів 
інкримінованих мені й Сокульському самвидавчих документів — Григо- 
ренка й Аганбегяна — ніхто й не збирається порушувати кримінальної 
справи і що моя так звана “злочинна” діяльність не тягне й на “частное 
определение”, а не те що на кримінальну статтю.

Цей назнайомий мені чоловік — інвалід війни, московський єврей — 
захищав мене безкорисливо, в ім’я справедливости (так генерал Петро 
Григоренко став на захист кримських татар). Це й був с п р а в ж н і й  
інтернаціоналізм, а не той, що його декларувала сусловська пропаганда. 
Старший брат Миколи Кульчинського — Богдан, який підійшов до мене 
в перерві, сказав, що Роммові не вперше доводилося виступати на процесах 
над правозахисниками... Це тоді Богдан Кульчинський запропонував мені 
матеріальну допомогу, від якої я відмовився. Допомога та формувалася 
правозахисниками Києва, Львова, інших міст під прикриттям різного роду 
“лотерей”. Такі лотереї проводили й ми на зібраннях у О. Кузьменка. 
Куди ті гроші переказували, знали тільки Сокульський і Кузьменко.
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С правж нім и господарями суду були не Т убілець і зас ідател і 
(А. Л . К рикунов, С. П. Гриневич), не прокурор, а КДБ, представники 
якого пильно стежили за ходом процесу. 1 все ж сміливі виступи 
московських адвокатів справили враження. На їхньому тлі чіткіше 
проглядався провінційний тоталітаризм, безглузді звинувачення, як і 
корисливі інтереси когось невидимого й лихого. Вони — ті виступи — 
не зруйнували сценарію суду, але первісний авторський задум (тому дати 
стільки, іншому — стільки) зазнав певної зміни. Так, під тиском статті 
В. Нужного в “Літературній Україні”, публікацій М. Мольнара в 
українській періодиці, пояснень Ромма щодо “конвенції” суд змушений 
був зняти одне з трьох “зерен”, — отже “купи” не стало. Та й “кримінал” 
самвидавчих статей також було “пом’якшено” московським адвокатом.

Утім, я не знав, на що сподіватись, і тому ми з дружиною п і д 
г о т у в а л и с я  — зібрали все, що треба в’язневі.

Вирок зачитували не в залі засідань, а в іншій — меншій кімнаті, 
яку заповнили рідні і близькі підсудних, преса, кадебісти, дехто з 
правозахисників.

— Іменем Української Радянської Соціалістичної...
Іванові Сокульському дали 4,5 роки суворого режиму (ст. 62), Миколі 

Кульчинському — 2,5 роки колонії загального режиму (ст.- 187—1), 
Віктору Савченку — 2 роки умовно з трирічним випробувальним строком 
(ст. 187—1). Іншими словами, передали на три роки під нагляд КДБ. 
Кожної миті мене могли заарештувати як за новий, так і за старий 
“гріх” , якби його виявили.

* * *

Форма оповіді від першої особи дозволяє повніше й правдивіше 
висвітити перебіг подій, але водночас вона вимагає постійного перебування 
автора в гущі конфлікту. Внаслідок цього у читача може скластися 
враження, що оповідач навмисне виставив себе в привабливому світлі. 
Це не так. У центрі всього, що коїлося, був Іван Сокульський. На 
Придніпров’ї  він перший відмовився від гри, в яку було втягнуте все 
суспільство, і повстав... Людей, котрі прагнули визволення, було багато. 
Але переважна більшість із них не бачила перспективи відкритої боротьби, 
і кожен обирав свою форму розхитування системи. Та були й такі — їх 
налічувалося десятки, може, сотні, — котрі відчували біль усього народу: 
його минулих, сучасних і прийдешніх поколінь. Вони й узяли на свої 
плечі важкий хрест боротьби і страждань. До них належав і Сокульський.

Він помер від хвороби в мирний час, у перший рік незалежности. Але 
я знаю напевне: його смерть — це наслідок психічних катувань, що 
завдали йому імперські інквізитори.

Останній притулок він знайшов під тінистими кронами акацій на 
тихому придніпровському кладовищі. У вічність його проводжала Україна. 
Земля тобі пухом, Іване...

Спогади написані з пам’яти, отже, не виключено, що десь порушено 
хронологію подій, — відтоді минуло 23 роки. Тому, кого зацікавлять 
деталі процесу і слідства, раджу звернутися до першоджерел — 
кримінальної справи І. Сокульського, М. Кульчинського і В. Савченка, 
яка зберігається в фондах обласного суду м. Дніпропетровська.
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УКРАЇНСЬКІ МАНДРИ

Оксана СОЛОВЕЙ  

ПЕРЕЛІТ

Ймення автора нічого мені не говорило, зацікавила назва твору: “Я 
снила Африкою”. Гортаю сторінки, розглядаю фотографії. На багатьох — 
вродливий юнак у товаристві плазунів. Живих. Ось він сидить навпочіпки 
над колосальним змієм-полозом, здатним проковтнути ягня. Ось умиро
творений пітон охопив пружнястою петлею його шию. А тут він затис у 
кулаці жмуток вужів, тонких і зелених, мов огудина, бавить ними мале 
дівча, біляве й тендітне. Ось розлючена кобра пробує випручатися з міцних 
рук. Ух! Трохи далі — те саме дівча, тільки вже років семи, дрібна постать 
на тлі велетенського кострища: жахтить гора слонових бивнів, з-понад 
білого валує чорний дим. Так-так, це Кенія 1989 року. Як драстичний 
засіб боротьби з браконьєрами на очах у кореспондентів з усього світу 
нищаться конфісковані урядом трофеї забороненого полювання. Пожирає 
полум’я мільйони долярів, обезцінює кістку. За вогнищем бовваніють доми 
Найробі. На сторінці проти фотографії читаю: “Діти, що зростають у Кенії, 
мають величезні переваги. Не тільки з огляду на клімат, просторінь, 
можливість цілий рік віддаватися будь-якому спортові, здорові харчі й 
назагал ще не забруднене довкілля. Кенія — багатонаціональна країна. 
Поряд з африканцями тут існують великі поселення арабів та азіятів, а 
в Найробі — столиці й резиденції всіх іноземних посольств та численних 
міжнародних організацій — живуть пліч-о-пліч люди всіх народностей, рас 
і відтінків шкіри. Діти в родинах не вузькоглядних батьків змалечку 
звикають до того, що цілком^нормально виглядати інакше, носити своєрідне 
вбрання, їсти відмінні страви і молитися різним богам; що все це не тільки 
допустиме, а й цікаве, повчальне, збагачує уяву, заслуговує пильного 
вгляду”*.

Виринула в пам’яті іронічно весела репліка героя в котромусь фільмі, 
здається, Антоніоні:

— Кенія, що таке Кенія? Двадцять докторів з Оксфорду і шість мільйонів 
мавп!

“Шість мільйонів” датують фільм другою половиною 50-х років, тоді 
зрозуміліші й “доктори з Оксфорду”: Кенія ще британська колонія, 
самостійність прийде 1963-го. Наші відвідини припадають на 1977-й.

Підлітали з півночі. Мали спинитися в Каїрі набрати пального. Після 
довгих годин дороги в переповненому літаку думка про тверду землю і 
можливість ступати по ній видавалася уже принадною. Праворуч, ледь 
торкнутий ранішнім туманцем, вигорбився Кріт. Соковито зелений, тихий 
і мирний з нашої висоти. Три чверті століття тому з його землі виорано

* Kuki Gallmann. I Dreamed of Africa. — Viking, 1991. — P. 171.
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скарб, закопаний, як гадають, перед навалою арабів 648 року. Музейна 
копія грецького хреста з того скарбу у мене на шиї. Заповідається ясний 
день, ніде ні хмарини, літак завис у просторі, ніби й не рухається. Аж 
ось двоїсту блакить неба й моря розітнула навпіл чітка лінія суходолу. 
Від горизонту до горизонту зі сходу на захід. Привіт, Африко!

Жовто-жовто. Доокола, скільки захопить зір, — пустеля. Ні кушика, 
ні дороги, ні цяточки — анічогісінько. Тільки химерні візерунки високих 
дюн, незлічимі пасма барханів. З літака бархан виглядає комою, така собі 
серповидна позначка на земному аркуші. Надвітряні пологі схили вкриває 
застигле ряботиння піщаних хвиль — мертві брижі. Ніякі вони не мертві, 
звичайно, цс гра уяви. Подмухи вітру пересипають піщинки, дюни 
рухаються, пустеля живе невидимим життям. Видивляємось, мовчимо.

— Увага, наближаємося до Нілу й долини пірамід, — завбачливо 
попереджає пілот.

Захоплені вигуки, рух. На тлі пісків смуга ріки видається дуже темною, 
вузькою. Береги — мов одкреслені під лінійку, гладеньке плесо води не 
зраджує течії. Цілковитий безрух, застиглість^ Для нас, звиклих бачити 
звивисту лінію річища, переблиски сонця на хлюпіткій воді, зелену 
облямівку берегів — бодай моріжок! — цей мертвий пейзаж має в собі 
щось нереальне. І вже зовсім ілюстрацією з підручника стародавньої історії 
явилася долина пірамід під Гізою. Вивчене в дитинстві розкинулося під 
нами, мов на долоні. Не треба було нічийого підказу, щоб упізнати 
велетенську піраміду Хеопса, яка витривала п’ять тисячоліть, а недалеко 
неї трохи нижчі Хефрена та Мікеріна. Супроти цих трьох усі інші — суща 
дрібнота. Якщо вірити Геродотові — а сумніватися паче немає підстав — 
Хеопсову піраміду (147 метрів заввишки) будували протягом двадцяти 
років сто тисяч чоловік, що змінювалися кожних гри місяці... А порівнюючи 
зовсім недавно, вже за нашої пам’яти, запрошені з Перу майстри кріпили 
докупи в’язки папірусу, відтворювали під неблимним поглядом сфінкса 
древній вітрильник, взоруючися на стінні малюнки у внутрішніх камерах 
пірамід, лаштували славнозвісний Гейєрдалів “Ра”. На ньому вчений з 
відчайдухами-помічниками перепливе Атлантик. Спускати вітрильник на 
воду старожитним способом прибуде п’ятсот студентів Каїрського інституту 
фізкультури. Візьмуться здоровані за линви, імітуючи далеких предків, 
напружать м’язи, і здригнеться рогозовий “Ра”, посунеться на котках, 
слухняно подолає віддаль од Хеопса до Нілу. Оживе на хвилину історія.

— Пристебніть запобіжні пояси, йдемо на посадку!
Тільки-но колеса черкнули землю, заклацали пряжки, пасажири пов

скакували, переминаються з ноги на ногу, кожному нетерпеливиться 
вийти. А літак котився й котився, котився зовсім не в бік авіавокзалу, а 
геть від нього, все далі й далі. Таки спинилися. Приладнали трап, по 
ньому збіг нагору молодий єгиптянин. На півобличчя живі чорні очі. Аж 
кольнуло — Господи, достеменно з візантійської ікони!

— Будь ласка, сядьте. Виходити заборонено.
Дружне багатоголосе “о-о-о-о!” стогоном з глибини душі, і десятки 

вигуків: “Чому?!” Жодної відповіді. Сіли, нарікаємо, ноги ниють. За вікном 
соняіпно. Знову підвелися, ремствуємо на повний голос,, чіпляємося до 
стюардес, вони стенають плечима, нічого не знають.

Сім годин тому Ірляндія стрічала інакше. Задьористо моргали вогники 
Шаннону, гостинно розчахнулися двері безлюдного вокзалу. При вході 
усміхнена жінка наділила кожного чепурно виданою об’ємистою брошурою 
з заохотливою назвою: “Відвідайте нас, ми завжди вам раді”. О другій
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ночі продавці залюбки показували свій крам, а огрядний бартендер крутився 
як муха в окропі, виконуючи замовлення на “ірляндську каву” — гарячий 
напій, щедро присмачений віскі, після якого приємно шумить у голові і 
зникає сонливість. Що не гброд, то й норов.

Молодий урядовець стовбичить у дверях. Невисокий, зграбний, 
симпатичний, блискає візантійськими очима. Хвилин за десять — а нам 
вони довші віку — щось йому знизу гукнули, і він тоді до нас:

—  Виходьте, але ні кроку від літака!
Радісний галас, штовханина. Надворі несподіванка: свіжий вітер. З  вікон 

його не примітили, на голій площі вітру не видно. І ще несподіванка: 
літак оточили солдати в касках з автоматами напоготові. Не звертаємо на 
них уваги, бігаємо попід крилами, маршируємо вздовж фюзеляжу, 
присідаємо, тупцюємо, вихиляємося: засиділися. А суворі погляди 
(візантійські, візантійські очі!) слідкують за кожним рухом. Аж геть пізніше 
довідалися з газет: поки ми долали відстані, в Каїрі спалахнули сильні 
заворушення. Бунти. Африко, Африко...

Лишився позаду негостинний Каїр, промайнули і зникли густо натикані 
військові бараки за колючими дротами в біластих пісках. Виблиснуло крізь 
югу на обрії Червоне море, Аравійську пустелю змінила Нубійська, 
Нубійську — напівпустеля, а на сутечі Блакитного й Білого Нілу зазеленіло. 
Греблі роблять своє діло. А Ніл наче й не міняється. Оманливо 
непорушний, випростаний, приречено самотній.

Курс літака змінився, найдовша ріка світу зникла за видноколом, а ми 
все далі на південь, над горбуватим плато, над вижухлою саваною, поза 
екватор. По той бік січень — середина літа, сухий сезон, що нам і треба: 
ми вибираємося на сафарі, а у весняних травах до трьох метрів заввишки 
(назви ж які: слонова трава, бородач, зозулинці. Доводилося вам рвати 
зозулині черевички на рідколіссі? То це український варіянт тропічної 
рослини, їх ще називають зозулині капці, зорки, золотопупник) і досвідчене 
око звіра не завжди добачить, а де вже нам.

Дорога добігає кінця. Люди пожвавішали, гомонять, сміються. Сусіда- 
лікар тішить колеі*у навпереміну анекдотами й рентгенівськими знимками 
поламаних кісток. (В Найробі має відбутися міжнародний симпозіум 
рентгенологів, і частина пасажирів його учасники). Чвірко дітей на передніх 
кріслах попрокидалися, мати їх чепурить, а батько з задоволеним виглядом 
посмоктує коктейл. Ще жвавіше зацокотіла (ну ж і базікало!) пухкенька 
молодичка: переходячи від ряду до ряду, вона обдаровує кого трапиться 
непроханими порадами, бо чи не втретє вирядилась на сафарі і знає усе 
на світі і ще трохи.

Прибули. Метушиться обслуга, повагом сунуть приїжджі. Двадцять годин 
дороги і дев’ять годин різниці в часі даються взнаки. Сонце вже хилиться 
на західній пруг. Добривечір, Африко!

— Найробі найкрасивіше місто в Африці, — казав мені ще дома в 
Міннесоті чорний-пречорний інженер з Ліберії, що вивчав організацію 
праці в нашій компанії.

Красу столиці Кенії подивлятимемо наостанок. Відразу по приїзді нас 
поділили на шістки, і завтра вранці маленькі автобуси-всюдиходи з 
відкидним дахом для зручности фотографів рушать у мандри по за
повідниках. Лаштуємо мисливське спорядження. До зубів озброєні фотоа
паратами й лінзами ми “полюватимемо” дичину. Кажуть, на ловця і звір 
біжить. Коли б то!
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ПРО АВТОРІВ

“Нова деіЬнерація” — модерний літгурт, утворений 1991 року в 
Івано-Франківську.

Іван АНДРУСЯК -г- поет, критик. Автор книги поезій “Депресивний 
синдром” (1992) та невидрукуваної збірки “Полювання на саваота”. 
Редактор відділу критики журналу “Перевал”.

Степан ПРОЦЮК — поет, літературознавець. Автор поетичної книжки 
“На вістрі двох правд” (1992) та невидрукуваної збірки “Аналіз крові”. 
Викладач кафедри української літератури Прикарпатського університету.

Іван ЦИПЕРДЮК — поет, прозаїк, літературознавець. Автор книжки 
поезій у прозі “Химерії” та невидрукуваної збірки “Аполітична осінь”. 
Аспірант Львівської філії Інституту літератури АН України.

Василь ТРУБАЙ — прозаїк, автор оповідань, друкованих у періодиці. 
Живе на Київщині.

Юрій КРОТ — журналіст, працює в редакції газети “Республіка”. 
Живе в Києві.

Тамара ГУНДОРОВА — кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту літератури АН України іменц Т. Г. Шевченка. 
Автор книги “Інтелігенція і народ у повістях Івана Франка 80-х років”, 
статей про український модернізм.

Володимир ГАЗІН — доцент кафедри загальної історії Кам’янець- 
Подільського педагогічного інституту, автор низки статей із історії 
Німеччини.

Валерій ПОПОВКІН — доктор географічних наук, завідувач відділу 
соціально-економічної стратегії Національного інституту стратегічних 
досліджень у Києві.

Анатолій СВІДЗИНСЬКИЙ — доктор фізико-математичних наук, 
професор.

Петро ЖУЙКО — філософ і психолог. Живе в Києві.
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МІНІ-АНТОЛОГІЯ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В

АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ *

В американському видавництві Університету Фе^лей «:j
Дикінсон щойно з’явилася англомовна антологія “ЗМІННІ §

і;| КОРДОНИ: СХІДНЬО-ЕВРОПЕЙСЬКА ПОЕЗІЯ 1980-х iji
•ї; РОКІВ”. Серед літератур тринадцяти різних країн (від ;««
;і; держав Балтії до Польщі, Румунії і Болгарії) також $
$ представлені поети України: Ліна Костенко, Іван Драч, $
iji Василь Голобородько, Василь Стус, Ігор Калинець, Софія iji
і»; Майданська, Ігор Римарук, Наталка Білоцерківець, Мико- і»;
§ ла Рябчук, Оксана Пахльовська та Раїса Лиша. їхні вірші $
«;і переклали англійською мовою Володимир Грушкевич, Ася $
iji Гумецька, Віра Качмарська, Ірина Ева Мостович, Михайло і*:

Найдан, Лариса Онишкевич і Мирося Стефанюк. iji 
jjj Добірку української поезії (35 сторінок) підготувала і
;!• зредаі*увала др. Лариса М. Л. Залеська-Онишкевич. Вона §
»;» написала вступну статтю. Навзагал же антологію $
iji підготував професор Валтер Каммінс (з Університету iji
й Ферлей Дикінсон), головний редактор журналу *Літерарі й
;!• Рев’ю? Збірка “SHIFTING BORDERS: East European g

Poetries of the Eighties” має 488 сторінок; її можна $
і;і замовляти в Associated University Presses (440 Forsgate iji
$ Drive, Cranbury, N J 08512); ціна $59,50. ?! 
ft

Підписано до друку 10.08.93. Формат 70x108 V l6 .  Папір книжково-журнальний. Друк офсетний. 

Умовн. друк. арк. 14,7. Умовн. 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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£
ПРЕМІЇ ЖУРНАЛУ “СУЧАСНІСТЬ” \

%
Редакція журналу “Сучасність” та мале підприємство і

“Київська Русь” (керівники — Володимир Кравченко та %
Віктор Семенів) заснували три щорічні премії (грошова J
частина кожної з них — 300 тисяч карбованців), що і
ними відзначатимуться кращі літературні, публіцистичні %
та науково-дослідницькі твори, видрукувані впродовж J
року на сторінках нашого часопису. J

Премії присуджуватиме журі, до складу якого входять І
творчі працівники редакції та представники малого %
підприємства “Київська Русь”. Перші лауреати премій ^
“Сучасности” стануть відомі в січні 1994 року. $

Панове! Запрошуємо до участи в конкурсі на здобуття %
цих почесних відзнак. Кожен автор “Сучасности” має J
шанс стати її лауреатом. $

Хай Вам щастить у творчому пошуку!

§
{ ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ
І
§ Журнал “СУЧАСНІСТЬ” можна придбати 
% у магазинах 
І "Мистецтво” (вул. Хрещатик, 26) і 
I “Сяйво” (вул. Червоноармійська, 6).
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